
 
 

 الخبير الماليةشركة 
 تها التابعةوشرك )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 

 الموحدةالقوائم المالية 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 



 

 

 تها التابعةوشرك شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 القوائم المالية الموحدة

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 الصفحة المحتويات

 

 3ـ  2 المستقل الحسابات تقرير مراجع

 4 قائمة المركز المالي الموحدة

 5 الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدةقائمة 

 6 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة 

 7 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 46ــ  8 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 

 

 







 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 .من هذه القوائم المالية الموحدةال يتجزأ  جزءاً  33إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ــ 4ــ 

 الموحدة قائمة المركز المالي
 م2018ديسمبر  31كما في 
  

  
 

 إيضاح

 ديسمبر  31
 م2018 

 لاير سعـودي
 )باآلالف( 

 ديسمبر  31
 م2017 

 لاير سعـودي
 )باآلالف( 
 (5)إيضاح  

 يناير 1
 م2017 

 لاير سعـودي
 )باآلالف( 
 (5)إيضاح  

     الموجودات 
     

     الموجودات المتداولة
 155,189 33.909 22.390 6 نقد وما في حكمه 
 ــ     65.039 120.500 7 مرابحة ودائعجزء متداول من 

 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة 
 أخرى 

 
8 

 
80.235 

 
111.325 

 
28.106 

 116.960 45.486 88.170 9 مستحق من جهات ذات عالقة
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة 
 
10 

 
1.380.362 

 
1.330.406 

 
1.267.634 

 ــ      ــ      147.538 29 يةعقاراستثمارات 
 229 ــ      ــ     30 موجودات محتفظ بها للتوزيع
 1.568.118 1.586.165 1.839.195  مجموع الموجودات المتداولة

     
     الموجودات غير المتداولة

 ــ     112.500 41.200 7 ودائع مرابحة
 43,495 46.833 47.160 11 ممتلكات ومعدات

 43,495 159.333 88.360  مجموع الموجودات غير المتداولة
 1,611,613 1.745.498 1.927.555  مجموع الموجودات

     
     المساهمينالمطلوبات وحقوق 

     
     المطلوبات المتداولة

 84,000  ــ      ــ     9 مستحق لجهات ذات عالقة
 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات 

 أخرى 
 
12 

 
222.276 

 
133.539 

 
116.098 

 327,440 292.737 247.050 13 جزء متداول من عقود مرابحة
 14.000 51.500 126.500 14 الشريعةجزء متداول من تمويل متوافق مع 

 541,538 477.776 595.826  مجموع المطلوبات المتداولة 
     

     المطلوبات غير المتداولة
 95,000 135.500 240.900 13 عقود مرابحة

 83.158 179.803 93.898 14 تمويل متوافق مع الشريعة
 11,275 10.633 11.504 15 نهاية الخدمة للموظفين  منافع

 189,433 325.936 346.302  مجموع المطلوبات غير المتداولة

 730,971 803.712 942.128  مجموع المطلوبات

     
     حقوق المساهمين

 813,203 813.203 813.203 18 رأس المال
 23,933 30.047 35.574 19 احتياطي نظامي

 43,506 98.536 136.076  أرباح مبقاه

 ــ     ــ      574 15 اكتواري، صافيمكسب 

 880.642 941.786 985.427  مجموع حقوق المساهمين

 1.611.613 1.745.498 1.927.555  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 .من هذه القوائم المالية الموحدةال يتجزأ  جزءاً  33إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ــ 5ــ 

 الموحدةالربح أو الخسارة والدخل الشامل قائمة 
 م2018ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

 
 
 
 

 
 

 إيضاح

 م2018  
 سعـوديلاير 

 )باآلالف( 
 

 م2017  
 لاير سعـودي

 )باآلالف( 
 (5)إيضاح 

    
     يراداتاإل

 أرباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة، صافي 

 
10 

 
 102.686 

 
 112.250 

 53.748  64.515  20 رسوم إيرادات 
 21.323  19.789   توزيعات أرباحمن إيرادات 

 158  1.223   ع مرابحةائإيرادات من ود

 187.479  188.213   مجموع إيرادات التشغيل
    

    مصروفات التشغيل
 (6.674) (9.177) 21 بيع وتسويق

 (85.531) (89.637) 22 عمومية وإدارية

  (92.205) (98.814)  مجموع مصروفات التشغيل

    
 95.274  89.399   صافي إيرادات التشغيل

    
 (34.141) (33.892)  مصروفات مرابحة وتمويل

 11  1.353   ايرادات أخرى

 61.144  56.860   الدخل للسنة قبل الزكاة وضريبة الربح
    

 (2.196) (1.595) 16و 5 زكاة وضريبة دخل

 58.948  55.265   الدخل وضريبةالربح بعد الزكاة 
    

    الدخل الشامل اآلخر
    البنود التي لن يتم تصنيفها في الربح أو الخسارة

 ــ       574  15 الربح من إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين

 58.948  55.839   الدخل الشامل للسنة مجموع

    
    ربحية السهم األساسية والمخفضة

 81.320  81.320  18 ألسهم القائمة )باآلالف(لعدد االمتوسط المرجح 
 1.17  1.10  31 العائد إلى صافي إيرادات التشغيل )باللاير السعودي(

)باللاير وضريبة الدخل الزكاة  بعدالعائد إلى الربح للسنة 
 السعودي(

 
 31و 5

 
 0.68 

 
 0.72 

    
 
 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 .من هذه القوائم المالية الموحدةال يتجزأ  جزءاً  33إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ــ 6ــ 

  الموحدةالمساهمين قائمة التغيرات في حقوق 
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  

 رأس المــال
 لاير سعــودي

 )باآلالف(  

 احتياطـــي
 نظامــــــي

 لاير سعودي
 )باآلالف(  

 
 أرباح مبقاة

 لاير سعودي
 )باآلالف(  
 

تقييم احتياطي 
  اكتواري

 لاير سعــودي
 )باآلالف(  

 
 مجموعال

 لاير سعودي
 ()باآلالف  
 

 880.642  ــ      43.506  23.933 813,203 (5م )إيضاح 2017يناير  1الرصيد في 
      

 61.144  ــ      61.144  ــ      ــ      الربح قبل الزكاة والضريبة
 2.196  ــ      2.196  ــ      ــ      زكاة وضريبة دخل

 (2.196) ــ      (2.196) ــ      ــ      زكاة وضريبة دخل مسددة 
 61.144  ــ      61.144  ــ      ــ       مجموع الدخل الشامل للسنة

 ــ      ــ      (6.114) 6.114 ــ      محول إلى االحتياطي النظامي
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 941.786  ــ      98.536  30.047 813,203 م2017ديسمبر  31الرصيد في 
      

 56.860  ــ      56.860  ــ      ــ      الربح قبل الزكاة والضريبة
 (1.595) ــ      (1.595) ــ      ــ      وضريبة دخلزكاة 

 574  574 ــ      ــ      ــ      (15الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 
 55.839  574 55.265  ــ      ــ       مجموع الدخل الشامل للسنة

 ــ      ــ      (5.527) 5.527 ــ      محول إلى االحتياطي النظامي
 (12.198) ــ      (12.198) ــ      ــ      (17أرباح )إيضاح توزيعات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 985.427  574 136.076  35.574 813,203 م2018ديسمبر  31الرصيد في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 .من هذه القوائم المالية الموحدةال يتجزأ  جزءاً  33إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 ــ 7ــ 
 

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 

 إيضاح

 م2018   
 لاير سعـودي

 )باآلالف( 

 م2017   
 لاير سعـودي

 )باآلالف( 

    األنشطة التشغيلية
 61.144  56.860   الدخل ضريبةالربح للسنة قبل الزكاة و

    تعديالت للبنود التالية:
 44.703  30.269   خسائر غير محققة من استثمارات 

 (156.953) (132.955)  محققة من استثمارات أرباح 
 3.116  3.459  11 استهالك

 2.472  2.476  15 نهاية الخدمة للموظفين منافعمخصص 
 (742) ــ      8 مخصص ذمم مدينة

 (4.901) ــ       توزيعات أرباح غير محصلة 
 60  ــ       تكلفة متكبدة متعلقة بالتصفية 

 (11) (2)  من استبعاد ممتلكات ومعدات أرباح

 (51.112) (39.893)  خسارة تشغيل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (2.721) 31.090   ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى، صافي
 32.474  (42.684)  مستحق من جهات ذات عالقة

 39.838  16.156   ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 (84.000) ــ       مستحق لجهات ذات عالقة 

 (149.863) (147.880) 10 شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 أو الخسارة   

 
 

 
 124.058 

 
 160.781 

    
 (54.603) (59.153)  النقد المستخدم في العمليات

 (3.114) (1.031) 15 نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين منافع
 (57.717) (60.184)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

    
    االنشطة االستثمارية

 (6.481) (3.788) 11 شراء ممتلكات ومعدات
 38  4   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

 (177.539) 15.839  7 مرابحة ودائعصافي الحركة في 
 (183.982) 12.055   صافي النقد من / )المستخدم في( االنشطة االستثمارية

    
    االنشطة التمويلية

 5.797  59.713  13 عقود مرابحة
 134.145  (10.905) 14 تمويل متوافق مع الشريعة

 169  ــ       نقد مستلم من شركة تابعة، صافي
 (19.692) (12.198) 17 مدفوعةتوزيعات ارباح 

 120.419  36.610   صافي النقد من األنشطة التمويلية

    
 (121.280) (11.519)  صافي النقص في النقد وما في حكمه

 155.189  33.909   النقد وما في حكمه في بداية السنة
 33.909  22.390  6 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

    معلومات إضافية غير نقدية 
 544,783 ــ       استثمار عيني في صناديق وشركات
 77.560  ــ       ذمم مدينة مقابل استثمارات مباعة 

 ــ       39.000  10 استثمار مباع مقابل ذمم دائنة
 39.000  109.986  12 مستحق الدفع مقابل استثمار تم شراؤه خالل السنة

 ــ       147.538  29 استثمارية محولةعقارات 
 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 8ــ 
 

 الموحدة حول القوائم المالية إيضاحات
 م2018ديسمبر  31
 
 نشاط الشركة .1
 

المملكة العربية السعودية  فيمسجلة شركة مساهمة سعودية مقفلة هي  (م"ألو "الشركة اأ "الشركة") الخبير الماليةشركة 
 .(م2008 مارس 22الموافق ) هـ1429 ربيع األول 14 في المؤرخ 4030177445بموجب السجل التجاري رقم 

بموجبه تم تعديل اسم و (م2009أكتوبر  5الموافق )هـ 1430شوال  14بتاريخ للشركة األم تم تعديل السجل التجاري 
  .لماليةالخبير ا شركة إلى شركة الخبير للمتاجرة في االستثمار والتمويل مناألم الشركة 

 
بزيادة رأس المال من  (م2011سبتمبر  5الموافق )هـ 1432شوال  7بتاريخ للشركة األم تم تعديل السجل التجاري 

ً  42.493.382لاير سعودي ) 424.933.820 لاير  813.202.930إلى  (للسهم لاير سعودي 10قيمة ب سهما
ً  81.320.293سعودي ) لمساهمين  %98.43مملوكة بنسبة الشركة األم  .(لاير سعودي للسهم 10بقيمة سهما
  (.الشيء : نفسم2017ديسمبر  31) أجانبلمساهمين  %1.57و سعوديين

 
ً  التالية في األنشطة أعمالهاالشركة األم  تزاول ربيع الثاني  3المؤرخ في  919/تلقرار هيئة السوق المالية رقم ح/ وفقا
 :07074ــ  37رقم  ترخيصالو (م2008ابريل  9الموافق )هـ 1429

 
 الترتيب أ(         

 دارةاإلب( 
 المشورةج( 

 د( الحفظ 
 و ،هـ( االكتتاب
 كوكيلالتعامل  ((و9(كأصيلو( التعامل 

 
 في العنوان التالي:للشركة األم يقع المكتب المسجل 

 الخبير المالية شركة 
 128289ص. ب. المنورة ق المدينة يطر

 جدة 
 المملكة العربية السعودية

 
 1010439273م، تعمل الشركة األم من خالل فرعها المسجل بالسجل التجاري رقم 2018ديسمبر  31كما في 

 م: نفس الشيء(.2017يناير  1م و2017ديسمبر  31والمسجل في الرياض )
 

 %100)"شركة تابعة"( مملوكة بنسبة   -مركز دبي المالي العالمي – الخبير الماليةشركة لدى الشركة األم استثمار في 
 2327م في اإلمارات العربية المتحدة بموجب السجل التجاري رقم 2016نوفمبر  24وتأسست في للشركة األم 
فبراير  9منحت ُسلطة دبي للخدمات المالية في م. 2009( لسنة 02مركز دبي المالي العالمي رقم ) لقانونالصادر وفقاً 

م للشركة التابعة ترخيصاً لمزاولة أعمالها كمنشأة مرخصة لتنفيذ الخدمات المالية فيما يتعلق باالستشارات في 2017
   .   واالستشارات االئتمانيةاألصول والحفظ وإدارة االئتمان الصفقات في االستثمارات وإدارة  وترتيبالمنتجات المالية 

 
 تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة األم والشركة التابعة مجتمعين ويشار إليهم جميعاً "بالمجموعة".

 
 أساس اإلعداد. 2
 
 االلتزام بيان  2-1

قاً  ية الموحدة وف مال ية السععععععععودية يتم إعداد هذه القوائم ال كة العرب مالي المعتمدة في الممل ية للتقرير ال لدول للمعايير ا
م 2018ديسععععمبر  31والمعايير واإلصععععدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعععععودية للمحاسععععبين القانونيين. في 

لمالي ألول مرة" المعتمدة تطبيق المعايير الدولية للتقرير القوائم مالية موحدة سععععععنوية لها وفقاً " لأعدت المجموعة أو
. المعلومات المتعلقة بتطبيق المجموعة للمعايير ((1لمعيار الدولي للتقرير المالي ))ا في المملكة العربية السععععععععودية

 (.5الدولية للتقرير المالي ألول مرة مفصح عنها في اإليضاح )
 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 9ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 
 أساس اإلعداد )تتمة(. 2
 
 أساس القياس  2-2

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من تُعّد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء 
 خالل الربح أو الخسارة.

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  2-3

إن  السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير 
 المعلومات المالية معروضة باللاير السعودي وقد تم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 2-4

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات 
والمصروفات والموجودات والمطلوبات واالفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة. إال أن عدم التأكد 

قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات بشأن هذه اإلفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج 
 قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية.

 
 األحكام 

ري على خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالية والتي لها تأثير جوه
 درجة في القوائم المالية الموحدة.المبالغ الم

 
 مبدأ االستمرارية

قامت إدارة المجموعة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت إلى أن لديها الموارد 
عدم تيقن جوهري قد يلقي  لالستمرار في نشاطها في المستقبل المنظور. إضافةً لذلك، ليست اإلدارة على دراية بأي

. وبالتالي، تم االستمرار في إعداد القوائم وفق مبدأ االستمرارية بظالل من الشك حول قدرة المجموعة على االستمرار
 المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.

 
 الضرائب المؤجلة

لمؤقتة على الحد الذي يكون فيه من الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات امطلوبات  /يتم االعتراف بموجودات 
حكم اإلدارة الجوهري المحتمل توافر ربح خاضع للضريبة يمكن بمقابله استخدام الفروقات المؤقتة. يجب أن يحدد 

األرباح المستقبلية مبلغ موجودات الضريبة المؤجلة الذي يمكن إدراجه على أساس الوقت المحتمل ومستوى 
 استراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبلية.الخاضعة للضريبة إضافة إلى 

 
 التقديرات واالفتراضات

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في 
مما ينطوي على مخاطر جوهرية قد تتسبب في تعديالت هامة على القيم الدفترية  ةتاريخ قائمة المركز المالي الموحد

للموجودات والمطلوبات في السنة المالية الالحقة كما هو موضح أدناه. اعتمدت المجموعة في تقديراتها وافتراضاتها 
لظروف واالفتراضات القائمة حول على المعايير المتاحة عن إعداد القوائم المالية الموحدة. إال أنه يجوز أن تتغير ا

التطورات المستقبلية وفقاً للتغيرات في السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة المجموعة. وتنعكس هذه التغييرات 
 على االفتراضات عند حدوثها.

 
 يمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةتقديرات الق
رة معايير وأساليب تقييم ثابتة والتحقق من القيمة العادلة. في أغلب الحاالت، تستخدم اإلدارة صافي قيم تستخدم اإلدا

الموجودات المصرح عنها للصناديق المستثمر بها للتقييم العادل لها. عند الضرورة، تتم بعض التعديالت على صافي 
، في حال أن كانت صافي قيم الموجودات غير متاحة، قيم الموجودات للحصول على أفضل التقديرات للقيمة العادلة

فإن التقييم يستند على أفضل تقديرات اإلدارة التي تضع في االعتبار معامالت الشراء أو البيع األخيرة، والمعلومات 
 المالية المتاحة أو المؤشرات المالئمة األخرى للقيمة العادلة.



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 10ــ 
 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2018ديسمبر  31
 
 . أساس اإلعداد )تتمة(2
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-4
 

 التقديرات واالفتراضات )تتمة(
 

 مخصص انخفاض القيمة لخسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية
. تعتمد هذه المصفوفة بدايةً للموجودات الماليةتستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لحساب خسائر االئتمان المتوقعة 

على معدالت التعثر التاريخية التي رصدتها المجموعة. تقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل التجربة التاريخية 
مستقبالً. في تاريخ كل تقرير مالي، يتم تحديث معدالت التعثر التاريخية لخسارة االئتمان على ضوء المعلومات المتوقعة 

 الملحوظة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.
 

هو  إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة
ائر االئتمان المتوقعة حساس للغاية تجاه التغيرات في األحوال والظروف االقتصادية تقدير جوهري. إن مبلغ خس

المتوقعة. إن تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية للمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تمثل التعثر الفعلي 
للمجموعة في الموجودات المالية قعة حول خسائر االئتمان المتو للعميل في المستقبل. تم اإلفصاح عن المعلومات حول

 (.23اإليضاح )
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر  أو أكثر تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية في تاريخ كل تقرير مالي

 قدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل.على االنخفاض في القيمة. وفي حال وجود أي مؤشر على ذلك، يتم ت
 

يظهر انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد. القابلة 
يهما أعلى. لالسترداد هي القيمة قيد االستعمال أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع لألصل أو الوحدة المولدة للنقد ــ أ

عند تقييم القيمة قيد االستعمال، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لقيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما 
قبل الزكاة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل. تستند القيمة العادلة ناقصاً 

أسعار السوق القابلة للمالحظة أو، في حال عدم وجود أسعار السوق القابلة للمالحظة، األسعار تكاليف البيع إلى 
التقديرية لموجودات مماثلة أو في حال عدم وجود أسعار تقديرية، لموجودات مماثلة متاحة، ثم تستند إلى حسابات 

 التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة.
 

 والمعدات األعمار االنتاجية للممتلكات
األعمار االنتاجية التقديرية للممتلكات والمعدات الحتساب االستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات المجموعة تحدد إدارة 

بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف الطبيعي. وتقوم اإلدارة بفحص القيمة المتبقية واألعمار 
عديل مصروفات االستهالك المستقبلية في حال اعتقاد اإلدارة بأن األعمار االنتاجية تختلف عن االنتاجية سنوياً، ويتم ت

 التقديرات السابقة.
 

 لمنافع نهاية الخدمة للموظفينالتقييم االكتواري 
نهاية الخدمة للموظفين بموجب برنامج منافع محددة غير ممولة باستخدام تقييمات  عكلفة برنامج منافيتم تحديد ت

اكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. 
ات. ونتيجة التعقيدات الخاصة وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم ومعدالت زيادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوفي

بعملية التقييم وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة غير الممولة يمتاز بحساسية عالية تجاه التغيرات في 
 تلك االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات على أساس سنوي أو بصورة أكثر تكراراً، عند الحاجة.
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 المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات حول القوائم 
 م2018ديسمبر  31
 
 . أساس اإلعداد )تتمة(2
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-4
 

 المخصصات
يتم تكوين مخصص نتيجة حدث سابق، عند وجود التزام حالي قانوني أو ضمني على المجموعة يمكن قياسه بصورة 

المحتمل ظهور حاجة لتدفق منافع اقتصادية خارج المجموعة لسداد االلتزام. تحدد المخصصات يُعتد بها، ويكون من 
عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة 

 تكلفة تمويل.الوقتية للمال والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يدرج عكس قيد الخصم ك
 

 المنشأة االستثمارية
المنشأة االستثمارية هي المنشأة التي: )أ( تحصل على تمويل من مستثمر أو أكثر لغرض تقديم خدمات إدارة االستثمار 
لهذا المستثمر )هؤالء المستثمرين(، )ب( تلتزم أمام هذا المستثمر )هؤالء المستثمرين( أن الغرض منها هو أن تستثمر 

فقط من أجل الحصول على عوائد من تعظيم رأس المال، وإيرادات االستثمار أو كليهما، )ج( قياس وتقييم أداء أموال 
 جميع االستثمارات على أساس القيمة العادلة.

 
تفي المجموعة بتعريف "المنشأة االستثمارية" وبخصائصها. ينبغي على المنشأة االستثمارية أن تحتسب استثماراتها 

 التابعة والشركات الزميلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. في الشركات
 
 . ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3
 

تم تطبيق السياسات المحاسبية المدرجة أدناه بصورة مستمرة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفي إعداد قائمة 
م ألغراض التّحول الى 2017يناير  1المركز المالي الموحدة االفتتاحية بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي في 

في المملكة العربية السعودية باستثناء تطبيق اإلعفاءات المتاحة كما وردت في المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 
 (.5(. تم االفصاح عن تفاصيل هذه االعفاءات في اإليضاح )1المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
 أساس التوحيد 3-1
 

م. 2018ديسمبر  31التابعة كما في القوائم المالية الموحدة للمجموعة من القوائم المالية للشركة األم وشركتها  تتكون
، أو يكون لها الحق، في عوائد متغيرة جراء أعمالها مع الشركة المستثمر إلى تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة

 يطرتها على الشركة المستثمر بها.بها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل س
 

 على الشركة المستثمر بها إذا كان لدى المجموعة:تسيطر المجموعة بشكل خاص 
 

تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات  قائمةنفوذ على المنشأة الُمستثمر بها )مثل: حقوق  •
 الصلة بالشركة المستثمر بها(.

 ا.لحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع الشركة الُمستثمر بهلالتعرض لمخاطر أو حقوق  •
 القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة الُمستثمر بها للتأثير على عوائدها. •

 
بشكل عام، هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة. ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما 

ثمر بها، فإن المجموعة يكون لدى المجموعة مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة المست
تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها نفوذاً على الشركة المستثمر بها، 

 وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:
 

 الترتيب التعاقدي مع اآلخرين ممن يحق لهم التصويت في الشركة المستثمر بها. •
 الترتيبات التعاقدية األخرى.الحقوق التي تنشأ عن  •
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. •

 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 12ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 
 . ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 
 أساس التوحيد )تتمة( 3-1

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر بها أم ال إذا ما اشارت الحقائق والظروف 
الى أن هناك تغييرات في عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل 

ي عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم تضمين المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتنته
الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من 

 تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ زوال تلك السيطرة على الشركة التابعة.
 

ملة األسهم في الشركة األم بالمجموعة من مكونات الدخل الشامل اآلخر لح أو الخسارة وكل مكون يعود الربح
 والحصص غير المسيطرة، حتى إذا نتج عن ذلك حصص غير مسيطرة ذات رصيد عجز.

 
ع السياسات عند الضرورة، يتم عمل تعديالت على القوائم المالية للشركة التابعة لتصبح سياساتها المحاسبية متماشية م

المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات 
 النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد.

 
 ق ملكية.يحتسب التغير في ملكية حصة الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقو

 
في حال فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها تلغي االعتراف بالموجودات ذات الصلة )بما فيها الشهرة(، 
والمطلوبات والحصة غير المسيطرة ومكونات حقوق الملكية األخرى، بينما أي ربح أو خسارة ناتجة تدرج في قائمة 

 ستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.الربح أو الخسارة الموحدة. يدرج أي ا
 

لدى الخبير المالية عدة مستثمرين غير ذات صلة ولديها عدة استثمارات )في عدة صناديق تدريها المجموعة(. إن 
الوفاء بتعريف المنشأة بالشركة األم قامت صيغة ملكية الحصص في المجموعة تكون على شكل حصص عادية. 

( في حال وجود الظروف 5( "القوائم المالية الموحدة" )إيضاح 10دولي للتقرير المالي )االستثمارية وفقاً للمعيار ال
 التالية:
 للمستثمرين،المهنية حصول المجموعة على صناديق بغرض تقديم خدمات إدارة االستثمار  (أ

من تعظيم رأس هو أن تستثمر أموال فقط من أجل الحصول على عوائد أن يكون غرض األعمال للمجموعة  (ب
 وإيرادات االستثمار المال 

 قياس وتقييم أداء االستثمارات على أساس القيمة العادلة. (ج
 

( "القوائم المالية 10بما أن المجموعة تفي بتعريف المنشأة االستثمارية وفقاً لتوجيهات المعيار الدولي للتقرير المالي )
( 3صناديق الرئيسية ومن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )(، فإنه يتم اعفائها من توحيد ال3الموحدة" )إيضاح 

"تجميع األعمال" عندما تحصل على السيطرة على منشأة أخرى. بدالً من ذلك تقاس هذه الصناديق غير الموحدة من 
 لية".( "األدوات الما9قبل المجموعة كأصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار )

 
 تجميع األعمال والشهرة

باعتبارها إجمالي الثمن المحول وتقاس في تاريخ  االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذيحتسب تجميع األعمال بطريقة 
بالقيمة العادلة وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المقتناة. وفي حال تجميع األعمال، فإن المجموعة  االستحواذ

حصة غير المسيطرة في الشركة المقتناة بالقيمة العادلة أو بالحصة المالئمة في صافي الموجودات تختار إما قياس ال
المحددة للشركة المقتناة. تسجل التكاليف المتعلقة باالقتناء كمصروف حال تكبدها وتضمينها في المصروفات العمومية 

 واإلدارية.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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 . ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 
 أساس التوحيد )تتمة( 3-1
 

 تجميع األعمال والشهرة )تتمة(
المجموعة نشاط تجاري ما، فإنها تقوم بإجراء تقييم للموجودات والمطلوبات المالية المفترضة كي يتم  تستحوذعندما 

. االستحواذتصنيفها بالشكل المالئم وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألحوال المتعلقة بها كما في تاريخ 
الشركة المقتناة. ويتم تسجيل أي ثمن طارئ يجب  يتضمن ذلك فصل المشتقات المتضمنة في عقود مضيف من قبل

تحويله من قبل الشركة التي قامت باالقتناء بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء. أما الثمن الطارئ المصنف كأصل أو 
العادلة مع األدوات المالية، يتم قياسه بالقيمة  –( 9التزام وهو أداة مالية وضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 (.9وفقاً للمعيار )الموحدة أو الخسارة الربح التغيرات في القيمة العادلة، فإنه يسجل في قائمة 
 

تقاس الشهرة بدايةً بالتكلفة )باعتبارها الزيادة في إجمالي الثمن المحول والمبلغ المدرج للحصص غير المسيطرة وأي 
لمحددة والمطلوبات المقدرة(. في حال كانت القيمة العادلة لصافي حصص محتفظ بها مقابل صافي الموجودات المقتناة ا

الموجودات المقتناة زيادة عن إجمالي الثمن المحول، فإن المجموعة تقوم بإعادة تقييم ما إذا كانت حددت بشكل صحيح 
المبالغ الي يجب جميع الموجودات المقتناة وجميع المطلوبات المقدرة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس 

إدراجها في تاريخ االقتناء. إذا نتج عن إعادة القياس زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة عن إجمالي 
 الثمن المحول، فإن المكسب يدرج في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. ومن أجل اختبار انخفاض التحقق المبدئيبعد 

القيمة، فإن الشهرة المقتناة خالل تجميع األعمال، اعتباراً من تاريخ االقتناء، يتم توزيعها لكل وحدة مولدة للنقد من 
لنظر عما إذا كان قد تم تخصيص موجودات أو وحدات المجموعة والتي يتوقع لها االستفادة من التجميع بغض ا

مطلوبات الشركة المقتناة لتلك الوحدات. عندما يتم تخصيص الشهرة لوحدة توليد النقد وعندما يتم استبعاد جزًء من 
ديد العملية في نطاق تلك الوحدة، فإن الشهرة المتعلقة بالعملية المباعة يتم تضمينها في القيمة الدفترية للعملية عند تح

الربح أو الخسارة من بيع العملية. تُقاس الشهرة المباعة في هذه الحالة بناًء على القيم النسبية للعملية المباعة والجزء 
 المتبقي من الوحدة المولدة للنقد.

 
 العمالت األجنبية 3-2

ً عن طريق المجموعة بعملتها الوظيفية وب السعر الفوري السائد في تسجل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية مبدئيا
الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بعملة أجنبية إلى العملة ترجمة المعاملة األولى المؤهلة لالعتراف. يتم تاريخ 

الوظيفية بأسعار الصرف الفورية للعملة الوظيفية السائدة في تاريخ التقرير المالي. وتسجل جميع الفروق الناشئة عن 
حويل على البنود النقدية في الربح أو الخسارة باستثناء البنود النقدية المحددة كجزء من عملة التحوط التسوية أو الت

لصافي االستثمار في عملية أجنبية، حيث يتم تسجيلها في الدخل الشامل اآلخر حتى يتم التصرف في صافي االستثمار، 
البنود غير  ترجمةيتم في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  وعندئذ يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم للربح او الخسارة

النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية وبعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت األولية. يتم 
البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وبعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة  ترجمة

البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً لالعتراف  ترجمةالعادلة. يتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناشئة عن 
 في القيمة العادلة للبند.  بالربح أو الخسارة نتيجة التغيرات
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 
 . ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 
 تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول 3-3
 

 الموجودات
استناداً إلى التصنيف متداول / غير الموحدة تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي 

 متداول. يتم تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حالة:
 

 ، أوهالكه خالل دورة األعمال العاديةتوقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو است •
 االحتفاظ باألصل بشكل رئيسي بغرض المتاجرة، أو •
 المركز المالي، أو شهراً بعد تاريخ قائمة 12توقع بيع األصل خالل  •
 12كون األصل نقداً أو في حكم النقد إال إذا كان محظوراً تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل  •

 شهراً على األقل من تاريخ قائمة المركز المالي.
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
 

 المطلوبات
 وبات المتداولة في حالة:يعتبر االلتزام ضمن المطل

 ،لتزام خالل دورة األعمال العاديةتوقع تسوية اال •
 االحتفاظ بااللتزام بشكل رئيسي بغرض المتاجرة، •
 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي، أو 12توقع تسوية االلتزام خالل  •
قل بعد تاريخ قائمة شهراً على األ 12عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى  •

 المركز المالي.
 يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

 
 قياس القيمة العادلة 3-4

موجودات غير مالية مثل العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة في المشتقات والتقوم المجموعة بقياس األدوات المالية ك
 تاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة.

 
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه لبيع أصل أو سداد التزام في معاملة نظامية تتم بين أطراف السوق في 

 تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:
 
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو •
 من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية. •
 

 لرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام المجموعة. ايجب أن تكون السوق 
 

يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو 
 لى افتراض أن األطراف في السوق يتصرفون بناًء على ما يحقق أفضل منفعة اقتصادية لهم.االلتزام ع

 
يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة االطراف في السوق على تحقيق منافع اقتصادية الستخدام 

 لتحقيق أفضل منفعة منه. األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو بيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق
 

تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتالءم مع الظروف وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام 
 المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة.

 
ادلة أو الُمفصح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة الع

  هرمية القيم العادلة المبينة أدناه استناداً إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهرياً لقياس القيمة العادلة ككل:
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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 الهامة )تتمة(. ملخص السياسات المحاسبية 3
 
 قياس القيمة العادلة )تتمة( 3-4
 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. المستوى األول: •
المستوى الثاني: أساليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة أو غير  •

 القيمة العادلة.مباشرة لقياس 
 المستوى الثالث: أساليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة. •

 
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا جرى 

رمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى المستوى األدنى من المعطيات تنقالت بين مستويات الهيكل اله
 الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير مالي. 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية  3-5
 

 الموجودات المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو 
مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية قد تعرض أو تعرضت 

نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف النخفاض القيمة فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة 
األولي لألصل وكان لحدث الخسارة تأثيراً على التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لألصل المالي أو مجموعة 
الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بصورة موثوق بها. قد يتضمن الدليل على انخفاض القيمة مؤشرات على أن 

أو أصل المدفوعات،  الربحموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تأخير أو تعثر في سداد المدينين أو مج
واحتمال دخولهم في حالة إفالس أو حالة إعادة هيكلة مالية أخرى وحيث تشير البيانات الملحوظة إلى أن هناك نقص 

 لظروف االقتصادية التي ترتبط بتعثرات السداد.قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية، مثل ا
 

( بشكل جوهري لتغيير محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية عن 9أدى تطبيق المعيار )
طريق استبدال منهج الخسارة المتكبدة بموجب مبادئ المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية بمنهج 

االئتمان المتوقعة المستقبلية. تعترف المجموعة بمخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الدين خسارة 
غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. بالنسبة للذمم المدينة تطبق المجموعة منهج مبسط في 

التغيرات في مخاطر االئتمان، ولكن بدالً منذ ذلك تعترف احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وبالتالي، ال تطبق 
بمخصص الخسارة على أساس العمر الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير مالي. قامت المجموعة 

على أساس التجربة التاريخية لخسارة االئتمان المعدلة مقابل العوامل المستقبلية الخاصة  اتبإنشاء مصفوفة مخصص
 بالمدينين والظروف االقتصادية.

 
تعتبر المجموعة أن األصل المالي قد تعثر عند تجاوز مدة الدفع التعاقدية عن مدة الدفع التي تختلف من عقد لعقد. إال 
أنه في حاالت معينة قد تعتبر المجموعة أن األصل المالي قد تعثر عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى 

ير المحتمل أن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تعزيزات ائتمانية أنه من غ
محتفظ بها من قبل المجموعة. يتم شطب األصل المالي عندما ال يكون هناك أي توقعات معقولة السترداد التدفقات 

 النقدية التعاقدية.
 

 الموجودات غير المالية
في تاريخ كل تقرير مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على االنخفاض في القيمة. وفى حال وجود 
مثل هذا المؤشر أو في حال كان هناك ضرورة للقيام باختبار انخفاض القيمة السنوي، تقوم المجموعة بتقدير القيمة 

رداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو الوحدات المولدة للنقد ناقصاً القابلة لالسترداد لألصل. إن القيمة القابلة لالست
ً تكاليف االستبعاد باألخذ في  –تكاليف االستبعاد وقيمتها قيد االستعمال  أيهما أعلى. يتم تحديد القيمة العادلة ناقصا

م استخدام نموذج تقييم مالئم. يتم االعتبار معامالت السوق األخيرة. في حال عدم القدرة على تحديد هذه المعامالت، يت
القيمة قيد االستعمال بخصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لقيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم ما قبل تقييم 

الضريبة لتعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل. يتم تحديد المبلغ القابل 
سترداد للموجودات الفردية، ما لم ينتج األصل تدفقات نقدية إلى المجموعة مستقلة بصورة كبيرة عن تلك الناتجة لال

عن الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمتها 
 مة ويتم تخفيضه لقيمته القابلة لالسترداد.القابلة لالسترداد، فإن األصل يعتبر منخفض القي
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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 . ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية )تتمة( 3-5
 

 )تتمة(الموجودات غير المالية 
االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. فيما يتعلق بالخسائر الناتجة عن تدرج الخسائر الناتجة عن 

االنخفاض في القيمة للوحدة المولدة للنقد يتم توزيعها مبدئياً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدات. 
 مجموعة من الوحدات( على أساس نسبي.ومن ثم يتم تخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )

 
للوحدة المولدة للنقد )أو مجموعة الوحدات( يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة عن طريق تقييم القيمة القابلة لالسترداد 

االعتراف للوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم القيمة القابلة لالسترداد التي ترتبط بها الشهرة. عندما تكون 
 المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية. بخسارة انخفاض القيمة. ال يمكن عكس قيد خسارة انخفاض القيمة

 
 النقد وما في حكمه 3-6

يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي الموحدة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق وودائع 
ً أو أقل، والتي ال تخضع ألي مخاطر هامة للتغير في القيمة.  90بمواعيد استحقاق المرابحة قصيرة األجل  يوما

وألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد وودائع مرابحة 
 قصيرة األجل كما هو محدد أعاله.

 
 األدوات المالية 3-7

أي عقد يؤدي إلى تعظيم قيمة األصل المالي لمنشأة واحدة واللتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة  األداة المالية هي
 أخرى.

 
 ( الموجودات المالية1

 االعتراف األولى والقياس
تتكون الموجودات المالية للمجموعة من نقد وأرصدة لدى البنوك وودائع مرابحة وذمم مدينة واستثمارات بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة ومستحق من جهات ذات عالقة ومطلوبات مالية تتكون من عقود مرابحة وتمويل متوافق 

يتم قياس الموجودات المالية عند االعتراف األولي بقيمها العادلة. يعتمد  مع الشريعة وحسابات وذمم دائنة أخرى.
لتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها سواء با

 أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف األولي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج 
دينة التجارية التي ال تحتوي على مكون مالي جوهري، فإن المجموعة أعمال المجموعة إلدارتها. باستثناء الذمم الم

مبدئياً تقوم بقياس األصل المالي بقيمته العادلة زائداً، في حالة األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل 
مالي جوهري على سعر المعاملة قائمة الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة. يتم قياس الذمم المدينة التي ال تحتوي مكون 

 ( "اإليرادات من العقود مع العمالء".15المحدد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ينتج 
". يشار إلى هذا التقييم أنه على أصل المبلغ القائم ربح عات ألصل المبلغ أوفقط مدفو عنها تدفقات نقدية والتي هي "

 " ويتم على مستوى األدوات.على أصل المبلغ القائم ربحفقط مدفوعات ألصل المبلغ أو  اختبار "
 

بموجب  يتم االعتراف بالمشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات في إطار زمني محدد
الئحة أو اتفاقية في السوق )التجارة العادية( في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع 

 األصل.
 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 17ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 
 . ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 
 األدوات المالية )تتمة( 3-7
 
 ( الموجودات المالية )تتمة(1

 القياس الالحق 
 ألغراض القياس الالحق، تم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية:

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة. (1
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، (2
 بح أو الخسارة.الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الر (3

 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( (أ

 تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حال تم استيفاء كال الشرطين التاليين:
 

 االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. •
مدفوعات ألصل ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط  •

 .على أصل المبلغ القائم ربحالمبلغ أو 
 

الفعّال وتخضع النخفاض القيمة. يتم  الربحيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحقاً باستخدام طريقة معدل 
االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند استبعاد األصل، أو تعديله أو انخفاض قيمته. 

 تتضمن الموجودات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى.
 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالية (ب
 

 أدوات الدين
 تقوم المجموعة بقياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حال استيفاء الشرطين التاليين:

 
 االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع. •
الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل  ينتج عن •

 على أصل المبلغ القائم. ربحالمبلغ أو 
 

وإعادة  الربحفيما يخص أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يتم االعتراف بالدخل من 
تقييم صرف العملة األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو عكس القيود في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وتحتسب 
بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. تدرج تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. 

يمة العادلة المتراكم المدرج في الدخل الشامل اآلخر يعاد تدويره في الربح أو الخسارة. عند االستبعاد، فإن التغير في الق
 لم تحدد المجموعة أي أداة دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
 أدوات حقوق الملكية

كل غير قابل لإللغاء كأدوات عند االعتراف األولي، يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بش
حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار 

( األدوات المالية: العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة. تم تحديد التصنيف على أساس كل أداة 32المحاسبة الدولي )
 على حدة.

 
داً تدوير األرباح والخسائر من هذه الموجودات المالية في الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح ال يتم أب

كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند نشوء الحق في الدفع، إال عندما تستفيد المجموعة من هذه 
ي هذه الحالة، يتم تسجيل األرباح في الدخل الشامل اآلخر. إن المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي، وف

لم  أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير معرضة لتقييم انخفاض القيمة.
 تحدد المجموعة أي أداة حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 18ــ 
 

 القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات حول 
 م2018ديسمبر  31
 
 . ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 
 األدوات المالية )تتمة( 3-7
 

 ج( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
لمالية المحتفظ بها للمتاجرة، تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات ا

والموجودات المالية المحددة عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو الموجودات المالية 
المطلوب قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة. يتم تصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم اقتناؤها 

أو إعادة الشراء على المدى القريب. إن المشتقات، بما فيها المشتقات الضمنية الموحدة، تصنف أيضاً  لغرض البيع
على أنها محتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة. إن الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي 

تصنف وتقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  على أصل المبلغ القائم الربحمدفوعات ألصل المبلغ أو ليست فقط 
الخسارة، بغض النظر عن نموذج األعمال. وبغض النظر عن معايير أدوات الدين التي يتم تصنيفها بالتكلفة المطفأة 

الدين بالقيمة العادلة  أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كما هو موضح أعاله، وقد يتم تصنيف أدوات
من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي إذا كان ذلك سيؤدي إلى إلغاء أو تقليل التطابق المحاسبي بصورة 
جوهرية. تقيد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة 

إن الموجودات المالية المصنفة  صافي التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.العادلة مع تسجيل 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تتكون من استثمارات قصيرة األجل في محفظة اختيارية والصناديق التي 

 القريب. ىادة الشراء على المدرض البيع وإعتديرها المجموعة، يتم اقتناؤها بشكل أساسي بغ
 

المالية التي يتم تداولها في أسواق مالية منظمة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى سعر الصرف المتداول  لألوراقبالنسبة 
 في السوق بسعر العرض في ختام يوم عمل تاريخ التقرير المالي.

 
ول، فيتم عمل تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع إلى صافي المالية التي ال يوجد لها سعر سوق متدا لألوراقبالنسبة 

 قيمة الموجودات األساسية للصناديق والتي تعكس القيمة العادلة لألدوات المالية.
 

 تقييم نموذج األعمال
تقوم المجموعة بعمل تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يكون األصل محتفظ بموجبه على مستوى المجموعة ألن 

 ا يعكس الطريقة التي يدار بها العمل والمعلومات التي يتم إرسالها إلى اإلدارة. تتضمن المعلومات ما يلي:هذ
 
العمل على ضوء السياسات واألهداف المبينة للمحفظة للسياسات المطبقة. وبشكل محدد، إذا ما كانت استراتيجية  •

محدد للمحفظة أو يكون هناك توافق  الربحالتعاقدية أو االحتفاظ بمعدل  الربحاإلدارة تركز على تحقيق إيرادات 
بين مدة الموجودات المالية ومدة المطلوبات التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع 

 الموجودات.
 
 كيفية تقييم أداء المحفظة وإرسال تقارير بشأنها إلى إدارة المجموعة. •
 
التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية المخاطر  •

 إدارة المخاطر.
 
كيفية تعويض المدراء، أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات  •

وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب البيع والتوقعات  النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها، تكرار وكمية
بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية. إال أن المعلومات حول أنشطة المبيعات ال تعتبر منفصلة، ولكن تعتبر جزءاً من 

 ات النقدية.التقييم الشامل عن كيفية تحقيق المجموعة لهدفها في إدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفق
 

يستند تقييم نموذج األعمال على السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سيناريوهات "األسوأ" 
أو "كثافة العمل". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعتراف األولي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للمجموعة، 

الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال، ولكن يتم دمج المعلومات فإن المجموعة ال تغير تصنيف 
 عند عمل تقييم للموجودات المالية ـ المستحدثة أو المشتراة حديثاً ـ في المستقبل.



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 19ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 
 )تتمة(. ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 األدوات المالية )تتمة( 3-7
 

 تقييم نموذج األعمال )تتمة(
يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من 

محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية  خالل قائمة الربح أو الخسارة ألنها غير محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال
 تعاقدية وبيع موجودات مالية.

 
على أصل المبلغ )"ضوابط  الربحتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو 

 على أصل المبلغ"( ربحمدفوعات أصل المبلغ أو 
القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. "الربح" هي ثمن لغرض القيام بهذا التقييم، فإن "أصل المبلغ" هو 

القيمة المالية للوقت، واالئتمان ومخاطر االقراض األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة معينة 
 لربح.وتكاليف االقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، إضافة لهامش ا

 
عند القيام بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو الربح، فإن المجموعة تأخذ 
في اعتبارها األحكام التعاقدية لألداة. يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شروط تعاقدية يمكنها تغيير 

دية التعاقدية حيث أنه بذلك لن يستوفي هذا الشرط. عند القيام بالتقييم، تأخذ المجموعة في توقيت أو مبلغ التدفقات النق
 اعتبارها ما يلي:

 
 األحداث الطارئة التي قد تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية، •
 مزايا الرفع، •
 المبالغ المدفوعة مقدماً وشروط التمديد، •
في التدفقات النقدية من موجودات محددة )أي ترتيبات أصل دون حق الشروط التي تقيد مطالبات المجموعة  •

 الرجوع(، والمزايا التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة المالية للوقت، أي التعديل الدوري لمعدالت الربح.
 
 ( المطلوبات المالية2

 االعتراف االولي والقياس
لية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو التكلفة تصنف المطلوبات المالية، عند االعتراف األولي، كمطلوبات ما

المطفأة. يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، وبعد خصم التكاليف العائدة مباشرة إلى المعامالت 
والجهات ذات العالقة والمطلوبات في حال التمويل والذمم الدائنة. تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة على الذمم الدائنة 

 األخرى وتمويل متوافق مع الشريعة وعقود المرابحة.
 

 القياس الالحق 
 يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه:

 
 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية المحتفظ بها بغرض تحتوي المطلوبات المالية بالقيمة العادلة 
المتاجرة والمطلوبات المالية المحددة عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف 

المستقبل المطلوبات المالية كمطلوبات محتفظ بها بغرض المتاجرة عند الحصول عليها بغرض إعادة شرائها في 
 القريب.

 
تدرج المكاسب أو الخسائر للمطلوبات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم تحديد 
المطلوبات المالية عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند التاريخ األولي لالعتراف، فقط 

(. ال تحدد المجموعة أي التزام مالي بالقيمة 9المعايير بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )في حال تم استيفاء 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 
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 المطلوبات المالية )تتمة( (2

 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
بعد االعتراف األولي، تقاس المطلوبات المالية، غير تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالتكلفة 

لغاء االعتراف بالربح من الفعّال. يتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائر نتيجة إل الربحالمطفأة باستخدام طريقة معدل 
 الفعّال وعند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. الربحخالل عملية إطفاء معدل 

 
يتم احتساب تكلفة اإلطفاء باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند االقتناء ورسوم أو تكاليف والتي تعتبر جزءاً ال 

 الفعّال كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. الربحالفعّال. يتم تضمين إطفاء معدل  الربحعدل يتجزأ من م
 
 ( إلغاء االعتراف 3
 

 الموجودات المالية
يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية 

 استبعادها من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة( عند:متماثلة( )أي 
 

 انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو •
قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة  •

اتفاقية "تمرير"، أو )أ( قيام المجموعة فعلياً بتحويل كافة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب 
مخاطر ومنافع األصل أو )ب( عدم قيام المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن 

 قامت بتحويل السيطرة على األصل.
 

دخول في ترتيبات تمرير، فإنها تقوم بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الالمجموعة عندما تقوم 
بتقييم إذا ما، وإلى أي مدى، احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. إذا لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة 

تستمر في المجموعة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحّول سيطرتها على األصل، فإن 
في االعتراف المجموعة به. وفي تلك الحالة، تستمر  تهلمحول إلى المدى الذي تستمر عالقاالعتراف باألصل ا

بالمطلوبات المرتبطة باألصل. ويقاس األصل المحول وااللتزام المرتبط على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي 
 .المجموعةاحتفظت بها 

 
المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ  ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل

 يمكن مطالبة المجموعة بسداده ـ أيهما أقل.
 

 المطلوبات المالية
يتم إلغاء قيد االلتزام المالي عند الوفاء به أو انتهاؤه أو الغاؤه. وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس المقرض 

شروط االلتزام الحالي يتم تعديلها بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل وحسب شروط مختلفة تماماً أو أن 
يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية 

 المعنية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 
 المالية  ( مقاصة االدوات4

يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود 
حق حالي نافذ نظاماً لتسوية المبالغ المدرجة وكان هناك نية لدى المجموعة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على 

 المطلوبات في آن واحد.  أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد 
 
 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 21ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 
 . ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 
 االستثمارات العقارية 3-8

هي محتفظ بها من أجل عوائد االيجار طويلة األجل أو لتعظيم رأس المال أو كليهما وال يتم  االستثمارات العقارية
بداية بالتكلفة بما فيها تكاليف المعامالت. وبعد االعتراف  االستثمارات العقاريةاستغاللها من قبل المجموعة. تقاس 

 باستخدام نموذج التكلفة. االستثمارات العقاريةاألولي، تقاس 
 

االستثمارية عندما يتم استبعادها أو سحبها بصورة دائمة من االستخدام أو  االستثمارات العقاريةب إلغاء االعترافيتم 
عندما ال يتوقع من استبعادها أي منافع اقتصادية مستقبلية. إن الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية 

 ترة إلغاء االعتراف.لألصل تدرج في قائمة الربح أو الخسارة في ف
 

االستثمارات فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام. بالنسبة للتنقل من  االستثمارات العقاريةتتم التنقالت من وإلى 
إلى ممتلكات يشغلها المالك، فإن تكلفة الحسابات الالحقة هي القيمة الدفترية في تاريخ التغير في االستخدام.  العقارية

حاسب عن تلك الممتلكات وفقاً ، فإن المجموعة تُ استثمارات عقاريةالممتلكات التي يشغلها المالك  في حال أصبحت
 للسياسة المبينة بموجب الممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام.

 
 الممتلكات والمعدات 3-9

انخفاض في القيمة. ال يتم استهالك األرض  تُسجل الممتلكات والمعدات بالتكلفة مخصوماً منها االستهالك المتراكم وأي
المملوكة واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ. تُستهلك تكلفة الممتلكات والمعدات ناقصاً قيمتها التقديرية المتبقية بطريقة 

 القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات.
 

عدات لمعرفة االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والم
الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية. وفي حال وجود أي مؤشر على ذلك وإذا تجاوزت القيم 

مكن استردادها باعتبارها الدفترية القيمة التقديرية الممكن استردادها، يتم عندئذ تخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها الم
 القيمة العادلة، مخصوماً منها تكلفة بيعها، أو القيمة قيد االستعمال ـ أيهما أعلى.

 
يحتسب استهالك تحسينات العقارات المستأجرة/الموجودات بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات/ 

 الموجودات أو مدة عقد اإليجار ـ أيهما أقصر.
 

تحمل مصروفات اإلصالح والصيانة على الدخل، أما التحسينات التي تزيد في قيمة الموجودات أو تطيل أعمارها 
بصورة جوهرية فتتم رسملتها. تضاف األرباح أو الخسائر من بيع الممتلكات والمعدات أو إيقافها عن العمل في قائمة 

 الموحدة. الربح أو الخسارة
 

 ية المقدرة للفئات الرئيسية للموجودات:فيما يلي األعمار اإلنتاج
 

 السنوات 
  25 مباني

 11إلى  4 تحسينات على المأجور
 4إلى  3 مكتب وأجهزة حاسب آلي

 4 تجهيزات وأثاث
 5 سيارات 

 
 الموجودات االئتمانية  3-10

وبالتالي ال يتم إدراجها في القوائم إن الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو بصفة ائتمانية ال تعتبر موجودات للمجموعة 
 المالية الموحدة.



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 22ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 
 . ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 
 المخصصات  3-11

اك احتمال تدرج المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام )قانوني أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هن
أن يُطلب من المجموعة سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج المجموعة تجسد منافع اقتصادية 

، فيتم جموعة سداد بعض أو جميع المخصصاتويكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام. وحيثما تتوقع الم
تسجيل السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكداً فعلياً. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في 

 قائمة الربح والخسارة الموحدة بعد طرح أي سداد. 
 

ذي يعكس إذا كان تأثير القيمة الوقتية للمال جوهرياً، فيتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي ال
ـ حيثما يقتضي األمر ـ المخاطر المتعلقة بااللتزام. عند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة مرور 

 الوقت كتكلفة تمويل.
 
 عقود اإليجار 3-12

يتم تقييم إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية هي )أو تتضمن( عقد إيجار يستند إلى جوهر االتفاقية في تاريخ بداية العقد. 
االتفاقية لتحديد ما إذا كان الوفاء باالتفاقية يعتمد على استخدام أصل محدد )أو موجودات محددة( أو أن االتفاقية تنقل 

 الحق في استخدام األصل )أو الموجودات( حتى لو لم يتم تحديد األصل )أو الموجودات( بشكل صريح في االتفاقية.
 

خ البدء كعقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي. يتم تصنيف عقد اإليجار الذي يتم تصنيف عقود اإليجار في تاري
بموجبه تنتقل كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل إلى المجموعة كعقد إيجار تمويلي. يتم رسملة عقود اإليجار 

أو، إذا كان أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى  التمويلي عند بدء العقد في تاريخ بدء القيمة العادلة للممتلكات المؤجرة
ثابت على  ربحلدفعات اإليجار. يتم توزيع مدفوعات اإليجار بين أعباء تمويل وخفض التزام إيجار وذلك لتحقيق معدل 

 الرصيد المتبقي من االلتزام. يتم إدراج أعباء التمويل ضمن بند تكاليف التمويل في قائمة الربح أو الخسارة.
 
تم استهالك األصل المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك تأكيداً معقوالً بأن المجموعة ي

ستؤول لها ملكية المأجور في نهاية فترة اإليجار، فإنه يتم استهالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل 
لتشغيلي بخالف عقد اإليجار التمويلي. يتم تحميل الدفعات التي تتم بموجب وفترة اإليجار ــ أيهما أقصر. عقد اإليجار ا

عقود اإليجار التشغيلي كمصروف تشغيلي على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى 
 مدة اإليجار.

 
 منافع الموظفين 3-13
 

 منافع قصيرة األجل للموظفين
صيرة األجل عند تقديم الخدمات ذات الصلة. يتم االعتراف بااللتزام من حيث المبلغ يتم صرف منافع الموظفين ق

التزام قانوني أو ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة مقدمة في السابق من قبل  المجموعةالمتوقع دفعه إذا كان لدى 
 الموظف ويمكن تقدير االلتزام بصورة يُعتد بها.

 
 منافع ما بعد الخدمة

تساب التزام المجموعة بموجب نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة غير ممول وتحتسب عن طريق يتم اح
تقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي تحصل عليها الموظفين في الفترات الحالية والسابقة، مع خصم ذلك المبلغ. يتم 

تواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. احتساب التزامات منافع الموظفين المحددة سنوياً عن طريق اك
يتم االعتراف مباشرة بإعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة والتي تشتمل على المكاسب والخسائر االكتوارية في 

لصافي التزام المنافع المحددة للفترة عن طريق  الربحقائمة الدخل الشامل اآلخر. تحدد المجموعة صافي مصروف 
تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية إلى صافي التزام المنافع المحددة، 

تم االعتراف . يالمنافعمع األخذ في االعتبار أي تغيرات في صافي التزام المنافع المحددة خالل الفترة كنتيجة لمدفوعات 
والمصروفات األخرى المتعلقة ببرامج المنافع المحددة تحت بند تكاليف موظفين في قائمة  الربحبصافي مصروف 
 .الموحدة الربح أو الخسارة



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 23ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 
 . ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 
 تحقق اإليرادات  3-14

اإليرادات هي اجمالي تدفق منافع اقتصادية ناتجة عن أنشطة التشغيل العادية للشركة عندما تؤدي هذه التدفقات إلى 
زيادة في حقوق الملكية، بخالف الزيادات التي تتعلق بالمساهمات في حقوق الملكية للمشاركين. تُقاس اإليرادات بالقيمة 

تلم او المستحق االستالم. يتم االعتراف باإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق منافع العادلة للثمن المس
اقتصادية مستقبلية مرتبطة ببنود في اإليرادات إلى المجموعة ويمكن قياس اإليرادات بشكل موثوق به بغض النظر 

 بها. عن وقت السداد ويمكن تحديد التكاليف ويمكن قياسها بطريقة يُعتد
 

" للمحاسبة عن اإليرادات. إن اإليرادات من العقود مع العمالء( "15طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي )
( هو أنه يجب على الُمنشأة االعتراف باإليرادات لتحديد نقل البضائع أو الخدمات الموعود 15المبدأ األساسي للمعيار )

كس الثمن الذي تتوقع المنشأة أن تستحقه مقابل البضائع أو الخدمات. يتطلب المعيار بها إلى العمالء بالقيمة التي تع
 ( من المنشآت تطبيق نموذج من خمس خطوات لتحديد متى يتم إدراج اإليرادات والمبالغ.15)
 

 (: تحديد العقد مع العميل.1الخطوة )
 (: تحديد التزامات األداء في العقد.2الخطوة )
 د سعر المعاملة.(: تحدي3الخطوة )
 (: توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد.4الخطوة )
 (: إدراج اإليرادات عندما )أو حينما( تؤدي المنشأة التزام األداء.5الخطوة )

 
السيطرة (، تقوم المنشأة بإدراج اإليرادات عندما أو حالما يتم تأدية التزام األداء، أي عندما تتحول 15بموجب المعيار )

 على الخدمات التي تتعلق بتنفيذ أداء معين إلى العميل.
 

 إن معايير االعتراف المحددة والمذكورة ادناه يجب أيضاً أن يتم االعتراف بها. 
إن الرسوم الثابتة المستلمة بموجب اتفاقيات الخدمات المالية غير مستردة. يتم تسجيلها في البداية كإيرادات  •

 يتم اكتسابها الحقاً عند استيفاء مراحل األداء ذات العالقة أو عند إلغاء االتفاقية.غير مكتسبة محققة و
 تسجل رسوم االستكمال عندما تصدر التمويالت ذات الصلة بنجاح للعميل. •
 تسجل رسوم اإلدارة والوصاية في الوقت المناسب على أساس التوزيع. •
 المناسب على أساس التوزيع وفقاً لشروط التعاقد.تسجل إيرادات التمويل من ودائع المرابحة في الوقت  •
 تسجل إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء وقت استالم المدفوعات. •

 
 المصاريف 3-15

تتكون مصاريف البيع والتسويق بصفة رئيسية من التكاليف التي يتم إنفاقها على التسويق. تصنف جميع المصاريف 
 االخرى كمصاريف عمومية وإدارية.

 
 الدخل ضريبةالزكاة و 3-16
 

 الشركة األم
 

 الزكاة
ً يتم تكوين مخصص مقابل الزكاة وضريبة الدخل  لألحكام المالية بالمملكة العربية السعودية وتحمل على قائمة وفقا

ي الربح أو الخسارة. تحتسب المبالغ اإلضافية، إن وجدت، التي قد تصبح مستحقة عند االنتهاء من الربط في السنة الت
 يتم فيها االنتهاء من الربط.

 
للمجموعة مبالغ الضريبة والزكاة، مستقبالً، فلم يتم عمل أي تعديالت في القوائم يسددوا  مساهمين على أنوفقاً التفاق ال

 المالية الموحدة الحتساب تأثير ضرائب الدخل المؤجلة.
 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 24ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 
 . ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 
 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل 3-16
 

 ضريبة الدخل الجارية
يتم قياس موجودات ومطلوبات ضرائب الدخل الجارية وفقاً للمبلغ المتوقع استرداده أو سداده للسلطات الضريبية. ان 

قيمة هي تلك المطبقة كما في تاريخ قائمة المركز المالي النسبة الضريبة والقوانين الضريبة المستخدمة في احتساب 
 في المملكة العربية السعودية. 

 
 ضريبة الدخل المؤجلة

يتم تقدير الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على الفروقات المؤقتة بين األساس الضريبي للموجودات 
 في تاريخ التقرير المالي. والمطلوبات وقيمها الدفترية حسب أغراض التقرير المالي

 
 يتم االعتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات الضريبية المؤقتة:

 
عندما ينشأ التزام الضريبة المؤجلة من االعتراف األولي للشهرة أو أصل أو التزام في معاملة ليست تجميع  •

 ح أو الخسارة الخاضعة للضريبةأعمال، في وقت المعاملة، وال يؤثر على الربح المحاسبي أو الرب
فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة  •

والحصص في ترتيبات مشتركة، عندما يمكن السيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة ويكون من 
 المستقبل المنظور. المحتمل أال يتم عكس قيد الفروقات المؤقتة في

 
يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم، وترحيل مبلغ على حساب ضريبة 
غير مستخدم وأي خسائر ضريبية غير مستخدمة. يتم إدراج موجودات الضريبة المؤجلة على الحد الذي يكون فيه من 

مكن بمقابله استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم وترحيل مبلغ على حساب المحتمل توافر ربح خاضع للضريبة ي
 ضريبة غير مستخدم والخسائر الضريبية غير المستخدمة، باستثناء:

 
عندما ينشأ أصل الضريبة المؤجلة المتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم من االعتراف األولي ألصل أو  •

تجميع أعمال، في وقت المعاملة، وال يؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة التزام في معاملة ليست 
 الخاضعة للضريبة.

 
فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص  •

د للحد الذي يكون فيه من المحتمل عكس في ترتيبات مشتركة، ويتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة فق
قيد الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور ويكون الربح الخاضع للضريبة متاحاً والذي يمكن بمقابله استخدام 

 الفروقات المؤقتة.
 

يحتمل يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير مالي وتخفض إلى الحد الذي ال 
معه توافر ما يكفي من الربح الخاضع للضريبة بما يسمح باستخدام جزء أو جميع الموجودات الضريبية المؤجلة. يعاد 
تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ اعداد كل تقرير مالي، ويتم االعتراف بها إلى الحد 

 المؤجلة من األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة. الذي يحتمل معه تغطية الموجودات الضريبية
 

تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة المتوقع سريانها في السنة التي يتحقق فيها 
لي. يتم األصل أو يسوى االلتزام بناًء على معدل الضرائب )وأنظمة الضرائب( السارية المفعول في تاريخ التقرير الما

إدراج الضريبة المؤجلة المتعلقة ببنود مسجلة خارج الربح أو الخسارة. تدرج بنود الضريبة المؤجلة هذه المتعلقة 
 بمعاملة أساسية في الدخل الشامل اآلخر أو تسجل مباشرة ضمن حقوق الملكية.

  



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 25ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 
 ياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. ملخص الس3
 
 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( 3-16
 

 ضريبة الدخل المؤجلة )تتمة(
كجزء من تجميع األعمال، ولكن دون استيفاء معايير االعتراف المستقل  يتم الحقاً االعتراف بالمنافع الضريبية المقتناة

في ذلك التاريخ، في حال وجود معلومات جديدة حول الحقائق أو تغير في الظروف. يتم التعامل مع التعديل إما كخفض 
 في الربح أو الخسارة.في الشهرة )طالما أنها ال يتجاوز الشهرة( إذا تم تكبدها خالل فترة القياس أو االعتراف به 

 
تقوم المجموعة بتسوية موجودات الضريبة المؤجلة ومطلوبات الضرائب المؤجلة وفقط، وفقط إذا، كان لها حق قانوني 
نافذ لتسوية موجودات الضريبية الحالية ومطلوبات الضريبية الحالية وموجودات الضريبة المؤجلة والتزامات الضريبة 

ب الدخل التي تفرضها نفس السلطة الضريبية، إما نفس المنشأة الخاضعة للضريبة أو المؤجلة التي تتعلق بضرائ
المنشآت المختلفة الخاضعة للضريبة التي تنوي إما تسوية المطلوبات والموجودات الضريبية الحالية على أساس 

ون فيها من المتوقع تسوية الصافي، أو لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في وقت واحد، في كل فترة مستقبلية يك
 أو استرداد مبالغ كبيرة لمطلوبات أو موجودات ضريبية مؤجلة.

 
 ضريبة االستقطاع

المجموعة ضرائب على المعامالت مع جهات غير مقيمة وتوزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمين شركات تستقطع 
إدراجها كمصروف باعتبارها التزام على الطرف المقابل أجانب وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي ال يتم 

 والتي يتم اقتطاع الضرائب نيابة عنه.
 

 الشركة التابعة
 بما أن الشركة التابعة تقع في اإلمارات العربية المتحدة، بالتالي ال توجد زكاة أو ضريبة مستحقة على الشركة التابعة.

 
 توزيعات األرباح 3-17

بالتزام للقيام بتوزيعات أرباح نقدية للمساهمين عند الموافقة على توزيع األرباح وال تصبح من تعترف المجموعة 
 اختصاص المجموعة. يتم االعتراف بالمبلغ المقابل مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.

 
 . معايير صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ4

رات الصادرة والتي ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، حتى تاريخ إصدار القوائم المالية تم اإلفصاح عن المعايير والتفسي
 الموحدة للمجموعة أدناه. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات، إذا كان ممكناً، عند سريان مفعولها.

 
 ( "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي ) 4-1

( "عقود اإليجار"، وتفسير لجنة تفاسير 17م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي )2016( في يناير 16صدر المعيار )
( "إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار"، وتفسير لجنة تفاسير المعايير للمعيار 4المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار )

( "تقييم جوهر المعامالت التي 27، وتفسير لجنة تفاسير المعايير للمعيار )الحوافز" –( "عقود اإليجار التشغيلي 15)
( مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود 16تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار". يحدد المعيار )

المالي مشابه  اإليجار ويتطلب من المستأجر احتساب جميع عقود اإليجار بموجب نموذج منفرد من قائمة المركز
(. يتضمن المعيار اعتراف بإعفاءين للمستأجرين 17الحتساب عقود اإليجار التمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي )

عقود إيجار موجودات "منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية( وعقود إيجار قصيرة األجل )مثل عقود  –
يخ بدء عقد اإليجار، يقوم المستأجر بتسجيل التزام دفعات عقد اإليجار )التزام شهراً أو أقل(. في تار 12إيجار مدتها 

اإليجار(، ويمثل األصل حق االستعمال األصل الرئيسي خالل مدة عقد اإليجار )األصل حق االستعمال(. ويجب على 
ك فيما يخص األصل على التزام عقد اإليجار ومصروف االستهال الربحالمستأجرين االعتراف بشكل مستقل بمصروف 

 .حق االستعمال
 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 26ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 
 . معايير صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة(4
 
 ( "عقود اإليجار" )تتمة(16المعيار الدولي للتقرير المالي ) 4-1

كما يجب على المستأجرين أيضاً إعادة قياس التزام عقد اإليجار عند وقوع أحداث معينة )مثل التغير في مدة اإليجار 
أو التغير في مدفوعات عقد اإليجار المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد تلك 

إعادة قياس التزام عقد اإليجار كتعديل على األصل حق  المدفوعات(. يقوم المستأجر بصفة عامة بإدراج مبلغ
 االستعمال. 

 
( كما هي دون تغيير يذكر عن المحاسبة بموجب معيار المحاسبة الدولي 16تظل محاسبة المؤجر بموجب المعيار )

لدولي (. يستمر المؤجرون في تصنيف جميع عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف في معيار المحاسبة ا17)
 ( ويجب التمييز بين نوعين من عقود اإليجار: اإليجار التشغيلي واإليجار التمويلي.17)
 

يسري  (.17من المستأجرين والمؤجرين القيام بإفصاحات أكثر بموجب معيار المحاسبة الدولي ) (16يتطلب المعيار )
تطبيق المبكر، ولكن ليس قبل أن تطبق المنشأة م. يسمح بال2019يناير  1( للفترات السنوية التي تبدأ في 16المعيار )
 (.15المعيار )

 
ح أحكام التحول مر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل. تسثيق المعيار باستخدام إما منهج بأيمكن للمستأجر أن يختار تطب

 ر.( في فترات التقري16للمعيار ببعض اإلعفاءات. تعمل اإلدارة على تقييم التأثير المحتمل للمعيار )
 
 ( "مزايا الدفع المسبق مع التعويض العكسي" 9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 4-2

(، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بشرط 9بموجب المعيار )
على أصل المبلغ القائم" )"ضوابط مدفوعات  ربحأن تكون التدفقات النقدية التعاقدية هي "فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو 

ن يتم االحتفاظ بأداة الدين ضمن نموذج األعمال المناسب من اجل ذلك على أصل المبلغ"(، وا ربحأصل المبلغ أو 
على  ربح( أن األصل المالي يجتاز "ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو 9التصنيف. توضح التعديالت على المعيار )

عن الطرف أصل المبلغ القائم" بغض النظر عن األحداث أو الظروف التي تسبب اإللغاء المبكر للعقد، وبغض النظر 
الذي يدفع او يستلم التعويض المعقول من أجل اإللغاء المبكر للعقد. يجب أن تُطبق التعديالت بأثر رجعي وتدخل حيز 

م، مع السماح بالتطبيق المبكر. ليس للتعديالت تأثير على القوائم المالية الموحدة 2019يناير  1التنفيذ اعتباراً من 
 للمجموعة.

 
(: بيع موجودات أو المساهمة 28( ومعيار المحاسبة الدولي )10عيار الدولي للتقرير المالي )تعديالت على الم 4-3

 في موجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك
( في التعامل مع فقدان السيطرة على شركة 28( ومعيار المحاسبة الدولي )10تعالج التعديالت التضارب بين المعيار )

يتم بيعها أو المساهمة في شركة زميلة أو مشروع مشترك. توضح التعديالت أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن تابعة 
( بين 3بيع موجودات أو المساهمة في موجودات تشكل عمالً تجارياً، كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي )

االعتراف بها بالكامل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك، يتم 
بيع موجودات أو المساهمة في موجودات ال تشكل عمالً تجارياً فقط في حدود حصص المستثمرين غير المتعلقة في 

يز التنفيذ الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بتأجيل تاريخ دخل هذه التعديالت ح
إلى أجل غير مسمى، ولكن يجب على المنشأة التي تقوم بالتطبيق المبكر للتعديالت بأثر مستقبلي. ال يوجد تعديالت 

 ( أي تأثير على المجموعة.28( أو معيار المحاسبة الدولي )10على المعيار )
 
 أو التسوية (: تعديل البرامج أو التخفيض 19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 4-4

( المحاسبة عند حدوث تعديل على البرنامج او تخفيضه او تسويته 19)معيار المحاسبة الدولي تعالج التعديالت على 
خالل فترة التقرير المالي، تحدد التعديالت أنه عند حدوث تعديل على البرنامج او تخفيضه او تسويته خالل فترة التقرير 

 أة:المالي السنوية، يجب على المنش
  



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 27ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 
 . معايير صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة(4
 
 (: تعديل البرامج أو التخفيض أو التسوية )تتمة(19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 4-4
تحديد تكلفة الخدمة الحالية للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج او تخفيضه أو تسويته باستخدام افتراضات اكتوارية  •

تُستخدم إلعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة )األصل( الذي يعكس المنافع التي جرى تقديمها بموجب البرنامج 
 وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث.

 
صافي الفائدة للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج او تخفيضه أو تسويته باستخدام: صافي التزام المنافع المحددة تحديد  •

)األصل( الذي يعكس المنافع التي جرى تقديمها بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث، ومعدل 
 ة )األصل(.الخصم المستخدم إلعادة قياس صافي التزام المنافع المحدد

 
سابقة او ربح أو خسارة عند التسوية، دون توضح التعديالت أيضاً أنه يجب على المنشأة أوالً تحديد أي تكلفة خدمة 

األخذ في االعتبار التأثير على سقف األصل. يُدرج هذا المبلغ ضمن الربح أو الخسارة. تقوم المنشأة بعدها بتحديد تأثير 
مج او تخفيضه أو تسويته. يُدرج أي تغيير في التعديل، باستثناء المبالغ الُمدرجة ضمن تعديل البرناسقف األصل بعد 

 صافي الفائدة، في الدخل الشامل اآلخر.
 

تنطبق التعديالت على تعديالت البرنامج أو تخفيضه أو تسويته التي تحدث عند أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية 
م أو بعد هذا التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر. سيتم تطبيق هذه التعديالت فقط 2019ير ينا 1األولى التي تبدأ في 

 على أي تعديالت في البرنامج او تخفيضه أو تسويته للمجموعة في المستقبل.
 
 م(2017م )الصادرة في ديسمبر 2017 –م 2015التحسينات السنوية: دورة  4-5
 

 تتضمن هذه التعديالت:
 (: تجميع األعمال3الدولي للتقرير المالي )المعيار 

توضح التعديالت أنه عند حصول المنشأة على السيطرة على منشأة عبارة عن عملية مشتركة، فإنها تُطبق متطلبات 
دمج األعمال المنجزة ضمن مراحل، بما في ذلك إعادة قياس الحصص المقتناة مسبقاً في موجودات ومطلوبات العملية 

لقيمة العادلة. ضمن هذا السياق، تقوم الشركة الُمقتنية بإعادة قياس كامل حصتها المقتناة ُمسبقاً في العملية المشتركة با
 المشتركة.

 
تُطبق المنشأة تلك التعديالت على تجميع األعمال التي يكون فيها تاريخ االقتناء في أو بعد بداية فترة التقرير المالي 

م أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بالتطبيق المبكر. سيتم تطبيق هذه التعديالت 2019يناير  1السنوية األولى التي تبدأ في 
 على تجميع األعمال المستقبلي بالمجموعة.

 
 ( الترتيبات المشتركة11المعيار الدولي للتقرير المالي )

ة مشتركة على العملية إن الجهة التي تشارك في عملية مشتركة، لكن ال تملك سيطرة مشتركة قد تحصل على سيطر
(. توضح التعديالت أن الحصص المقتناة 3المشتركة التي يشكل نشاطها بها عمالً تجارياً كما هو محدد في المعيار )

 مسبقاً في تلك العملية المشتركة ال يعاد قياسها. 
 

د بداية فترة التقرير المالي تُطبق المنشأة تلك التعديالت على العمليات التي تحصل فيها على سيطرة مشتركة في أو بع
مع السماح بالتطبيق المبكر. ال تنطبق هذه التعديالت م أو بعد هذا التاريخ 2019يناير  1تبدأ في السنوية األولى والتي 

 حالياً على المجموعة ولكن قد تنطبق في المعامالت المستقبلية.
 

  ( ضرائب الدخل12معيار المحاسبة الدولي )
أن ما يترتب على ضريبة الدخل من توزيعات أرباح مرتبط بشكل مباشر بالمعامالت السابقة أو توضح التعديالت 

األحداث التي ينتج عنها أرباح قابلة للتوزيع غير تلك الموزعة على المالكين. وبالتالي، تعترف المنشأة بما يترتب على 
امل اآلخر أو حقوق الملكية، وهذا يترتب على ضريبة الدخل من توزيعات أرباح في الربح أو الخسارة أو الدخل الش
 البند الذي قامت فيه المنشأة باالعتراف بالمعامالت أو األحداث السابقة.



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 28ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 
 . معايير صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة(4
 
 م( )تتمة(2017م )الصادرة في ديسمبر 2017 –م 2015التحسينات السنوية: دورة  4-5
 

م أو بعد هذا التاريخ 2019يناير  1تبدأ في تقوم أي منشأة بتطبيق هذه التعديالت لفترات التقرير المالي السنوية التي 
مع السماح بالتطبيق المبكر. عندما تقوم المنشأة أوالً بتطبيق تلك التعديالت، فإنها تطبقهم على توزيعات األرباح التي 

تتوقع المجوعة وجود أي تأثير على تترتب عن ضريبة الدخل والمعترف بها في أو بعد بداية فترة المقارنة األولى. ال 
 قوائمها المالية الموحدة.

 
 ( تكاليف االقتراض23سبة الدولي )معيار المحا

باألساس لتطوير أصل مؤهل عند اكتمال  تم عملهتمويل أي  العامالتمويل تعالج كجزء من  توضح التعديالت أن المنشأة
 جميع األنشطة الالزمة إلعداد األصل لالستخدام المراد منه أو بيعه.

 
تقوم أي منشأة بتطبيق هذه التعديالت على تكاليف القروض الُمتكبدة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى 

تبدأ التي تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التعديالت. تُطبق المنشأة هذه التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي 
 مع السماح بالتطبيق المبكر. ال تنطبق هذه التفسيرات على المجموعة.ا التاريخ م أو بعد هذ2019يناير  1في 
 
 . تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة5

ة وفقاً وحدبإعداد قوائمها المالية المم، قامت المجموعة 2017ديسمبر  31لجميع السنوات وحتى السنة المنتهية في 
. هذه ة السعودية للمحاسبين القانونيينالصادرة عن الهيئها في المملكة العربية السعودية عليلمبادئ المحاسبة المتعارف 

( "تطبيق المعايير الدولية 1هي القوائم المالية الموحدة األولى للمجموعة المعدة طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )
 سعودية.للتقرير المالي ألول مرة" المعتمدة في المملكة العربية ال

 
وبناًء عليه، قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية إلعداد القوائم 

م، وكذلك عرض البيانات المقارنة ذات الصلة. وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي 2017يناير  1المالية للسنة التي تبدأ في 
االفتتاحية للمجموعة الموحدة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، تم إعداد قائمة المركز المالي  (1للتقرير المالي )

من المعتمدة في المملكة العربية السعودية إلى المعايير الدولية للتقرير المالي م لتعكس التحول 2017يناير  1كما في 
لسعودية. قامت المجموعة بتحليل التأثير على قائمة المركز المالي مبادئ المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية ا

م وال يوجد تعديالت جوهرية مطلوبة باستثناء للتغير في السياسة 2017ديسمبر  31م و2017يناير  1الموحدة كما في 
إلى قائمة الموحدة  المساهمينالمحاسبية لتصنيف مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة من قائمة التغير في حقوق 

م بمبلغ 2017ديسمبر  31الدخل الشامل الموحدة، وهو ما نتج عنه انخفاض في صافي الدخل للسنة المنتهية في 
ألف لاير سعودي  58.948معدل هو اللمبلغ ليكون األف لاير سعودي  61.144ألف لاير سعودي، من  2.196

لاير سعودي للسهم. ال يوجد تأثير على  0.72ى لاير سعودي للسهم إل 0.75وانخفاض مقابل في الربح للسهم من 
 م.2017يناير  1م و2017ديسمبر  31حقوق المساهمين كما في 

 
 اإلعفاءات المطبقة

، باستثناء إعفاءين اختياريين 3تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للسياسات المحاسبية الموضحة في اإليضاح 
ً للمعيار الدولي للتقرير المالي ) حددتهما المجموعة في إعداد هذه "تطبيق المعايير  -( 1القوائم المالية الموحدة وفقا

الدولية للتقرير المالي ألول مرة" من التطبيق الكامل بأثر رجعي للمعايير الدولية التقرير المالي. فيما يلي اإلعفاءات 
 االختيارية المطبقة:

 
( على التوالي إلى تجميعات 3( وليس تطبيق المعيار )1المعيار )اختارت المجموعة اعفاء تجميع االعمال في  •

 األعمال السابقة وبالتالي لم تّعدل المجموعة تجميع األعمال الذي حدث قبل تاريخ التحول.
  



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 29ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 
 تتمة(. تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )5
 

 اإلعفاءات المطبقة )تتمة(
م. قامت 2018يناير  1( في تاريخ التحول 9قامت المجموعة مبدئياً بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) •

( لفترة التقرير المالي األولى بموجب المعايير الدولية التقرير 9المجموعة بتطبيق النسخة الكاملة من المعيار )
م( 2017ديسمبر  31م(. ومع ذلك، لفترة المقارنة )للفترة المنتهية في 2018ديسمبر  31ية في المالي )للسنة المنته

وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية السابقة عن  قامت المجموعة بتطبيق المحاسبة
"تطبيق المعايير الدولية للتقرير  -( 1طريق اختيار االعفاء قصير األجل المتاح بموجب الملحق )هـ( المعيار )

( متطلبات قياس واعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض 9المالي ألول مرة". يحدد المعيار )
العقود لشراء أو بيع البنود غير المالية. يحل هذا المعيار محل التوجيه الحالي تحت وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف 

 لمملكة العربية السعودية.عليها في ا
 

 )أ( تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
( ثالث فئات رئيسية للتصنيف بخصوص الموجودات المالية وهي: مقاسة بالتكلفة المطفأة، ومقاسة 9يتضمن المعيار )

قائمة الربح أو الخسارة. إن تصنيف  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ومقاسة بالقيمة العادلة من خالل
( يعتمد عموماً على نموذج األعمال الذي من خالله يتم إدارة األصل المالي وما 9الموجودات المالية وفقاً للمعيار )

( فئات التصنيف السابقة بخصوص الموجودات المحتفظ بها إلى 9يرتبط به من تدفقات نقدية تعاقدية. يستبعد المعيار )
( بشكل كبير على 9ستحقاق، والقروض والذمم المدينة، والموجودات المالية المتاحة للبيع. استبقى المعيار )تاريخ اال

ً للهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين بخصوص تصنيف وقياس المطلوبات المالية. ال يوجد  المتطلبات الحالية وفقا
سبية الهامة للمجموعة التي تتعلق بالموجودات المالية ( تأثير جوهري على السياسات المحا9لتطبيق المعيار )

 والمطلوبات المالية.
 

 )ب( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
( محل "نموذج الخسائر المتكبدة". ينطبق نموذج االنخفاض في 9يحل "نموذج خسائر االئتمان المتوقعة" للمعيار )

المقاسة بالتكلفة المطفأة وعقود الموجودات واالستثمارات بالقيمة العادلة من القيمة الجديد على الموجودات المالية 
خالل الدخل الشامل اآلخر، لكن ليس على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. تُدرج خسائر االئتمان وفقاً للمعيار 

لموجودات التي تقع ضمن نطاق ( قبل مبادئ المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. بالنسبة ل9)
 (، بشكل عام يُتوقع أن تزداد خسائر االنخفاض في القيمة وأن تصبح متقبلة.9نموذج انخفاض القيمة للمعيار )

 
 )ج( التحّول

م. تم إدراج االختالفات 2018يناير  1( بأثر مستقبلي من تاريخ 9كما ذُكر مسبقاً اختارت المجموعة تطبيق المعيار )
م. 2018يناير  1( في األرباح المبقاة كما في 9الدفترية للموجودات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار ) في القيمة

( لكنها تعكس ذلك في مبادئ 9م ال تعكس عموماً متطلبات المعيار )2017بالتالي، فإن المعلومات المعروضة لسنة 
(، لم تقم المجموعة بعمل أي تعديل 9تطبيق المعيار ) المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. عند

 نتيجة عدم وجود أي تأثير جوهري النخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية.
 

 التقديرات
ً لمبادئ 2017ديسمبر  31م و2017يناير  1تتفق التقديرات كما في  م مع تلك المستخدمة في نفس التواريخ وفقا

مملكة العربية السعودية )بعد التعديالت لتعكس أي فروقات في السياسات المحاسبية( المحاسبة المتعارف عليها في ال
بصرف النظر عن بنود منافع الموظفين حيث أن تطبيق مبادئ المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية 

 ال يتطلب تقديراً.
 

وفقاً لشروط تعكس المعايير الدولية للتقرير المالي  التقديرات المستخدمة من قبل المجموعة هي لعرض هذه المبالغ
م "تاريخ التحّول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي" 2017يناير  1المعتمدة في المملكة العربية السعودية كما في 

 م. 2017ديسمبر  31وكما في 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 30ــ 
 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2018ديسمبر  31
 
 في حكمه نقد وما. 6
 
 ديسمبر  31  

 م2018 
لاير سعودي  

 )باآلالف(
 

 ديسمبر  31
 م2017 

لاير سعودي 
 )باآلالف(

 يناير 1
 م2017 

لاير سعودي 
 )باآلالف(

 155.189  27.135  22.390   نقد لدى البنوك
 ــ      6.774  ــ      ودائع مرابحة قصيرة األجل

   22.390  33.909  155.189 

  
قصيرة االجل بتاريخ استحقاق تعاقدي أصلي أقل مرابحة  ودائع على الربحتبلغ نسبة م، 2017ديسمبر  31كما في 

 ال شيء(. م:2017يناير  1) %1.63 من ثالثة شهور
 
 وديعة مرابحة. 7
 

 (%5.7إلى  %4.25 :م2017ديسمبر  31) %5.75إلى  %4.5تتراوح من يترتب على ودائع مرابحة ربح بنسبة 
 صادر عن شركة تديرها المجموعة.متبادل  تجاريوهي مضمونة بضمان 

 
 ديسمبر  31  

 م2018 
لاير سعودي  

 )باآلالف(
 

 ديسمبر  31
 م2017 

لاير سعودي 
 )باآلالف(

 يناير 1
 م2017 

لاير سعودي 
 )باآلالف(

 ــ      177.539  161.700   وديعة مرابحة
 ــ      (65.039) (120.500)  ناقص: الجزء المتداول

 ــ      112.500  41.200   الجزء طويل األجل

 
 أخرى ذمم مدينةو مدفوعة مقدما   مدينة ومبالغذمم  .8
 

 
  

 ديسمبر  31 
 م2018 
 لاير سعودي  
 )باآلالف( 

 

 ديسمبر  31
 م2017 

 لاير سعودي 
 )باآلالف( 

 يناير 1
 م2017 

 لاير سعودي 
 )باآلالف( 

 ــ      82.461  57.365  مقابل استثمار مباع )إيضاح "أ"( ذمم مدينة
 14.208  14.208  14.208  (26 تأمين نقدي )اإليضاح

 6.342  3.846  3.483  ةذمم مدين

 2.772  4.095  3.604  دفعات مقدمة إلى موردين

 ً  2.286  3.125  1.926  مبالغ مدفوعة مقدما
 8.532  4.290  2.545  ذمم مدينة أخرى

 ــ      2.196  ــ     بلة للسداد ازكاة وضريبة دخل ق
 (6.034) (2.896) (2.896) مخصص مقابل انخفاض القيمة )إيضاح "ب"(

  80.235  111.325  28.106 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 31ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 
 )تتمة(ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما  وذمم مدينة أخرى  .8
 
للشركاء الرئيسيين في الشركة المستثمر  المجموعةالذمم المدينة مقابل استثمار مباع من قبل رصيد يمثل البند  (أ

رصيد العند تسوية يتم االفراج عنها والتي يفيها المستثمر الشركة أسهم من خالل رهن مضمونة وهي بها. 
 ن.يالرئيسيالشركاء من قبل المستحق 

 
 (.14بعض االستثمارات والعوائد الناتجة عنها تكون مرهونة مقابل تمويل متوافق مع الشريعة )إيضاح  (ب
 
 قيمة كالتالي:الكانت الحركة في مخصص االنخفاض في  (ج
 

للسنة المنتهية في  
  ديسمبر 31
 م2018 

 لاير سعــودي
 )باآلالف(  
 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر  31

 م2017 
 لاير سعــودي

 )باآلالف(  

 6.034  2.896  يناير  1في 
 (742) ــ      (21عكس القيد للسنة )إيضاح 

 (2.396) ــ      إعدام

 2.896  2.896  ديسمبر 31في 

 
 . معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها 9
 

الواقعة تحت  شركاتوال اديقموظفي اإلدارة بالمجموعة والصنالمديرين وكبار وتمثل الجهات ذات العالقة  (أ
مع للجهات ذات العالقة سيطرة تلك الجهات أو تمارس سيطرة مشتركة عليها. فيما يلي المعامالت الجوهرية 

 الصناديق / الشركات تحت إدارة المجموعة واألصدة الناشئة خالل السنة:
                      

 

 الرصيد في  بلغ المعامالت للسنة المنتهيةم 
 

 طبيعة المعاملة

ديسمبر  31
 م2018

 لاير سعودي
 )باآلالف(  

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي 
 )باآلالف( 

ديسمبر  31
 م2018

 لاير سعودي
 )باآلالف(  

ديسمبر  31
 م2017

 لاير سعودي 
 )باآلالف( 

يناير  1
 م2017

 لاير سعودي 
 )باآلالف( 

      من جهات ذات عالقة مستحق

استثمارات مقتناة/ مباعة من المجموعة 

 خسارة منهاال ربح/الو

 

49.956 

 

 62.772 

 

1.380.362 

 

1.330.406 

 

1.267.634 

      

 10.254 615 17.963 54.361  17.348 مصروفات ودفعات مقدمة
      

  أتعاب إدارة وحفظ ورسوم اشتراك تم

 التي تم استالمهاتخفيضها بالمبالغ  

 

25.336 

 

 2.165 

 

70.207 

 

44.871 

 

42.706 
      

 64.000 ــ      ــ      (64.000) ــ      بيع أسهم في صناديق تديرها المجموعة
      

 بيع استثمارات عقارية لصناديق وشركات 

 تديرها المجموعة 

 

 ــ     

 

 593.103 

 

 ــ     

 

 ــ     

 

 ــ    
      

 ــ     ــ      ــ      136.698  140.135 مكاسب من بيع أسهم واستثمارات عقارية

   88.170 45.486 116.960 

      مستحق لجهات ذات عالقة

 84.000 ــ      ــ      (84.000) ــ      اكتتاب وحدات ولم يتم سدادها بعد
      

 ــ     177.539 158.000 177.539  19.539 ودائع مرابحة



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 32ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 
 . معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها )تتمة(9
 

أصدرت الجهة ذات  نفس الوقت(. وفي 26نيابة عن جهة ذات عالقة )إيضاح  تجاريب( أصدرت المجموعة ضمان 
 للمجموعة.متبادل  تجاريالعالقة ضمان 

 
الذين لديهم صالحيات المجموعة وهم كبار أعضاء اإلدارة عضاء مجلس إدارة أمن كبار موظفي اإلدارة تكون ج( ي

 ومسئوليات تخطيط وتوجيه وضبط أنشطة المجموعة. وفيما يلي أتعاب كبار موظفي اإلدارة:
 

للسنة المنتهية  
ديسمبر  31في 

 م2018
 لاير سعــودي

 )باآلالف(  
 

للسنة المنتهية 
ديسمبر  31في 

 م2017
 لاير سعــودي

 )باآلالف(  

 16.045 17.142 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل
 967 1.037 منافع ما بعد التوظيف  

 18.179 17.012 

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 10

 
بالقيمة التي تديرها تفي المجموعة بتعريف "المنشأة االستثمارية". وبالتالي، تم قيد استثماراتها في الصناديق والشركات 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة كـ "موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة".

 
 يلي:كما  ديسمبر 31لسنة المنتهية في من خالل الربح أو الخسارة ل الموجودات المالية بالقيمة العادلةكانت الحركة في 

 

 
مقابل شراء استثمار من خالل تحويل الوحدات المملوكة في أحد أ( خالل السنة، قامت المجموعة بتسوية مبلغ مستحق 

 (.12الصناديق التي تديرها المجموعة )إيضاح 
 

، ممتلكات، على حملة الوحدات بالتناسب وفقاً للوحدات المملوكة لكل م، قام صندوق بتوزيع األصل2018ل ب( خال
ات استثمارية" وفقاً للسياسة المحاسبية المطبقة (. تم تصنيف الممتلكات المستلمة كـ "عقار29مستثمر )إيضاح 

 توزيع موجوداتها األساسية على حملة الوحدات(.قامت بم: بعض الصناديق التي تديرها المنشأة 2017)
 
 

للسنة المنتهية  
ديسمبر  31في 

 م2018
 لاير سعــودي

 )باآلالف(  
 

للسنة المنتهية 
ديسمبر  31في 

 م2017
 لاير سعــودي

 )باآلالف(  

 1.267.634  1.330.406  الرصيد االفتتاحي
 694.646  257.865  خالل السنة تم شراؤه

 ــ       (39.000) تحويالت )إيضاح أ( 
 (397.642) (147.537) توزيع رأس المال )إيضاح "ب"(

 (346.482) (124.058) مباع خالل السنة
 112.250  102.686  المكسب من القيمة العادلة، صافي

  1.380.362  1.330.406 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 33ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 

 الخسارة )تتمة(. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 10
 
 :تديرها المجموعة وشركات صناديقفي ما لدى المجموعة من وحدات تفاصيل فيما يلي ( ج
 

 ديسمبر  31 اسم الصندوق
 م2018 
 

 ديسمبر  31
 م2017 

 يناير 1
 م2017 

 %11 %11 %11 صندوق الخبير للدخل العقاري االمريكي
 %65 ــ    ــ    2صندوق الخبير للملكية الخاصة الصناعي 

 %9 %9 %9 صندوق الخبير للملكية الخاصة الطبي 
 %98 %98 %98 1صندوق الخبير للشركات المتوسطة والصغيرة 

 %38 %38 %38 1صندوق الخبير للفرص االستثمارية العقاري 
 %72 %2 ــ     2صندوق الخبير للتطوير العقاري السكني 

 %15.4 %3 %3 2صندوق الخبير لتطوير األراضي 
 %4.4 %4.4 ــ    1صندوق الخبير العقاري السكني لوسط لندن 

 %30 %36 %28 1صندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي 
 %70 %25 ــ    1صندوق الخبير للدخل العقاري السعودي 

 %100 %75 %75 1 صندوق الخبير للضيافة
 ــ     %100 %100 2صندوق الخبير للفرص االستثمارية العقاري 

 ــ    ــ    %7 الخبير ريتصندوق 
 ــ    ــ    %100 2صندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي 
 ــ    ــ    %100 3صندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي 

    
 ديسمبر  31 اسم الشركة 

 م2018 
 

 ديسمبر  31
 م2017 

 يناير 1
 م2017 

 ــ     %100 %20   3المحدودة  الصناعية الخبير للملكية الخاصة شرك
 االستثمارية الخليجية المحدودةشركة الخبير للفرص 

 "ب"( 14)إيضاح  
 

92% 
 

100% 
 

 ــ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 34ــ 
 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2018ديسمبر  31
 
 ممتلكات ومعدات. 11
 
 

 
للمبنى الذي تملكه المجموعة. وتجديد جاريةتحت التنفيذ بشكل أساسي بدفعات مقاول حول انشاءات  رأسمالية عمالأ تتعلقأ( 

  
 أراضي  

 لاير سعودي
 )باآلالف(  
 

 
 مباني   

 لاير سعودي
 )باآلالف(  

 على تحسينات  
 عقارات مستأجرة

 لاير سعـــودي
 )باآلالف( 

معدات مكتبية 
 وحاسب آلي
 لاير سعودي

 )باآلالف(

أثاث   
 وتجهيزات

 لاير سعـودي
 )باآلالف(

 
 سيارات

 لاير سعـودي
 )باآلالف(

 أعمال رأسمالية 
 تحت التنفيذ 
 لاير سعـودي

 )باآلالف(

 ديسمبر  31
 م2018 

 لاير سعـودي
 )باآلالف(

 ديسمبر  31
 م2017 

 لاير سعـودي
 )باآلالف(

  يناير 1
 م2017 

 لاير سعـودي
 )باآلالف(

           التكلفة:

 45.279  64.848  71.190  19.460  396 1.286 17.887  10.961 14.234 6.966 في بداية السنة

 23.025  6.481  3.788  2.619  ــ     15 1.154  ــ     ــ     ــ     إضافات

 ــ     ــ     ـــ      (20.570) ــ     ــ     ــ     ــ     20.570 ــ     تحويالت )اإليضاح "أ"( 

 (74) (139) (69) ــ     ــ     ــ     (69) ــ     ــ     ــ     استبعادات

 (3.382) ــ     ـــ      ــ     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ     أصول للتوزيع

 64.848  71.190  74.909  1.509  396 1.301 18.972  10.961 34.804 6.966 في نهاية السنة

           

           االستهالك المتراكم:

 21.814  21.353  24.357  ــ     234 1.101 14.712  2.114 6.196 ــ     في بداية السنة

 2.995  3.116 3.459  ــ     66 93 2.020  807 473 ــ     (22االستهالك )إيضاح 

 (74) (112) (67) ــ     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ     عمليات متوقفة  

 (3.382) ــ     ـــ      ــ     ــ     ــ     (67) ــ     ــ     ــ     متعلق باستبعادات

 21.353  24.357  27.749  ــ     300 1.194 16.665  2.921 6.669 ــ     في نهاية السنة

           صافي القيم الدفترية:

   47.160  1.509  96 107 2.307  8.040 28.135 6.966 م2018ديسمبر  31في 

  46.833   19,460  162 185 3,175  8.847 8,038 6.966 م2017 ديسمبر 31في 

 43.495    23.575  229 159 4.045  15 8.506 6.966 م2017 يناير 1في 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 35ــ 
 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2018ديسمبر  31

 
 ومطلوبات أخرى الدفعذمم دائنة ومبالغ مستحقة . 12

 

 
ابقة عن طريق تحويل ملكيتها خالل السنة، قامت المجموعة بتسوية "مستحق الدفع مقابل استثمار تم شراؤه" لسنة س

 (.10صندوق )إيضاح في 
 

  عقود مرابحة. 13
 

على عقود  يترتباختيارية.  محافظمن خالل مدراء مع مستثمرين يمثل هذا البند عقود مرابحة السلع التي تم تنفيذها 
يناير  1) (%7.0إلى  %5.25م: 2017ديسمبر  31) %6.5الى  %1.42المرابحة هامش ربح يتراوح ما بين 

 1) (%1م: 2017ديسمبر  31) %1إلى  %0.2من  بنسبة إدارةتعاب أبما فيها ( %6.25إلى  %5.25م: 2017
 (.%1م: 2017يناير 

 

 
 تمويل متوافق مع الشريعة. 14

 
 100بمبلغ  قصىأ بحد محلي بنك من الشريعة مع افقعلى تمويل متو المجموعة حصلتم، 2016سنة الخالل  (أ

مليون لاير سعودي في  50 مبلغ المجموعةيسدد على مدى خمس سنوات. سحبت  نأمليون لاير سعودي على 
 ربحمعدل التمويل  على يترتبم. 2016أكتوبر  30مليون لاير سعودي في  50م ومبلغ 2016أغسطس  11

وجميع العوائد تجاري وهو مضمون مقابل بعض "الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" 
 .(10 اإليضاحالمحققة من االستثمارات المعنية )

 
مليون لاير  150م، حصلت المجموعة على تمويل متوافق مع الشريعة من بنك محلي بمبلغ 2017سنة ال خالل (ب

نسبة هامش متفق زائداً سايبور وفقاً لربح معدل . يترتب على التمويل سنتين علىسداد التسهيل  يستحق .سعودي
 وجميع العوائد"الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" مقابل بعض  مضمونوعليها 

 .المحققة من االستثمارات المعنية
 
 

 ديسمبر  31 
 م2018 
لاير سعودي  

 )باآلالف(
 

 ديسمبر  31
 م2017 

لاير سعودي 
 )باآلالف(

 يناير 1
 م2017 

لاير سعودي 
 )باآلالف(

 ــ     39.000 109.986 مستحق الدفع مقابل استثمار تم شراؤه )اإليضاح أدناه(

 15,318 10.109 13.546 ذمم دائنة 
 23,200 22.275 20.528 الدفع مكافأة مستحقة

 5.852 8.354 22.168 مصروفات مستحقة الدفع 
 71.728 51.605 54.453 أخرىذمم دائنة 

 ــ     2.196 1.595 (16)إيضاح  مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 222.276 133.539 116.098 

 ديسمبر  31 
 م2018 
لاير سعودي  

 )باآلالف(
 

 ديسمبر  31
 م2017 

 لاير سعودي 
 )باآلالف( 

 يناير 1
 م2017 

 لاير سعودي 
 )باآلالف( 

 422.440  428.237  487.950  عقود مرابحة

 (327.440) (292.737) (247.050) ناقص: الجزء المتداول 

 95.000  135.500  240.900  الجزء طويل األجل



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 36ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 

 . تمويل متوافق مع الشريعة )تتمة(14
 

 
 . منافع نهاية الخدمة للموظفين15

 
 فيما يلي التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة:

 
 للسنة المنتهية 

 ديسمبر 31في 
 م2018  

 لاير سعودي
 )باآلالف(

 

 للسنة المنتهية 
 ديسمبر 31 في

 م2017  
 لاير سعودي

  )باآلالف(

 11.275  10.633  الرصيد في بداية السنة
 2.030  2.057  تكلفة الخدمة الحالية

 442  419  ربحال
 (3.114) (1.031) منافع مدفوعة

 ــ      (574) ، صافيمكسب اكتواري

 10.633  11.504  الرصيد في نهاية السنة

 
 فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد التزامات المنافع المحددة كما يلي:

 
 

  

 ديسمبر  31 
 م2018 
لاير سعودي  

 )باآلالف(
 

 ديسمبر  31
 م2017 

 لاير سعودي 
 )باآلالف(

 يناير 1
 م2017 

لاير سعودي 
 )باآلالف(

 97.158  231.303  220.398  تمويل متوافق مع الشريعة
 (14.000) (51.500) (126.500) ناقص: الجزء المتداول

 83.158  179.803  93.898  الجزء طويل األجل الظاهر ضمن المطلوبات غير المتداولة

 ديسمبر 31 
 م2018  

 ديسمبر 31
  م2017  

 معدل الخصم
 زيادة الرواتب

 معدالت الخروج من الخدمة

4.4% 
2.25% 

6% 

3.7% 
2.25% 

7% 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 37ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 

 دخل الوضريبة  زكاةال. 16
 

 كما في قائمة المركز المالي الموحدة:مخصص الزكاة وضريبة الدخل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخصص إلى ما يلي: اليستند 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعود الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بشكل رئيسي إلى بعض التعديالت التي تمت وفقاً لألنظمة المالية ذات 
 .الصلة

 
 الحركة في المخصص خالل السنة 

 كانت الحركة في المخصص للسنة كما يلي: 
 

 

  

ديسمبر  31 
 م2018

لاير سعودي 
 )باآلالف(

 

ديسمبر  31
 م2017

لاير سعودي 
 )باآلالف(

 
 2.055  1.438  زكاة

 141  157  ضريبة دخل

  1.595  2.196 

للسنة المنتهية  
ديسمبر  31في 

 م2018
 لاير سعودي
 )باآلالف(

 

 للسنة المنتهية 
ديسمبر  31في 

 م2017
 لاير سعودي

 )باآلالف(
 

 866.816  914.993  حقوق المساهمين
 511.219  572.518  مخصصات وتعديالت أخرى

 (1.359.274) (1.553.492) القيمة الدفترية لموجودات طويلة األجل

 (65.981)  18.761 
 63.456  57.527  حصة المساهمين السعوديين من الدخل المعدل للسنة

  82.217  (8.454) الزكوي المعدلالوعاء 

 ديسمبر  31 
 م2018 

سعودي لاير 
 )باآلالف(

 

 ديسمبر  31
 م2017 

لاير سعودي 
 )باآلالف(

 
 ــ      2.055  الرصيد في بداية السنة

 2.055  1.438  المخصص المحمل للسنة
  ــ      (2.055) المعدل / المدفوع خالل السنة

 2.055  1.438  الرصيد في نهاية السنة



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 38ــ 
 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2018ديسمبر  31
 

 . الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(16
 

 ضريبة الدخل
الدخل المعدل  إلى م2017ديسمبر  31وم 2018ديسمبر  31في  للسنتين المنتهيتينتستند ضريبة الدخل المحملة 

تتعلق التعديالت  .انباألج ينلمساهمل ةالمملوكالملكية حقوق الجزء من  ذلك تم احتسابه على للضريبة والذيالخاضع 
لذمم اومخصص  للموظفين نهاية الخدمةمنافع وباالستهالك  صافي الدخل المحاسبي علىالتي تمت  الضريبية الهامة

 .المشكوك في تحصيلها المدينة
 

 الحركة في المخصص خالل السنة
 

 كانت الحركة في مخصص ضريبة الدخل للسنة كما يلي:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزكوي وضعال
مليون لاير  10.36أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( ربطاً زكوياً طالبت بموجبه بالتزام إضافي بمبلغ 

م. تقدمت الشركة باعتراض لدى لجنة االعتراض االبتدائية التي أيدت 2008ديسمبر  31سعودي للفترة المنتهية في 
ً ربط الهيئة. لم توافق  عتراض االبتدائية واستأنفت للمرة الثانية لدى اللجنة لجنة االعلى قرار المجموعة جزئيا

س لدى بالتماالمجموعة تقدمت  االستئنافية التي أصدرت قرارها بتأييد لجنة االعتراض االبتدائية ومعالجة الهيئة. 
 كياً مقابل االلتزام محل النزاع.ديوان المظالم ضد قرار اللجنة االستئنافية وأودعت ضماناً بن

 
مليون لاير  3.85ربطاً زكوياً طالبت بموجبه بالتزام إضافي بمبلغ العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( أصدرت الهيئة 

ربط  ضدباعتراض لدى لجنة االعتراض االبتدائية المجموعة . تقدمت م2009ديسمبر  31المنتهية في  للسنةسعودي 
لدى لجنة االستئناف على المجموعة  الهيئة. استأنفت معالجةالهيئة. تقدمت لجنة االعتراض االبتدائية بقرارها وأيدت 

  قرار لجنة االعتراض االبتدائية واودعت ضماناً بنكياً مقابل ربط الهيئة. 
 

ً زكوي اً أصدرت الهيئة ربط  31 سعودي للسنة المنتهية في مليون لاير 9.36طالبت بموجبه بالتزام إضافي بمبلغ  ا
 باعتراض على الربط لدى الهيئة.المجموعة تقدمت م. 2010ديسمبر 

 
 أعاله. االعتراضاتبخصوص  لصالحهاكون يسالقرار أن المجموعة  إدارةتتوقع 

 
حاليا وهي م 2017 حتىم 2011 ديسمبر 31المنتهية في  اقراراتها الزكوية والضريبية للسنواتالمجموعة قدمت 

 بانتظار مراجعة الهيئة لهذه االقرارات.
 
 
 
 

 ديسمبر  31 
 م2018 

لاير سعودي 
 )باآلالف(

 

 ديسمبر  31
 م2017 

لاير سعودي 
 )باآلالف(

 
  ــ      141  الرصيد في بداية السنة

 141  157  المخصص المحمل للسنة 
  ــ      (141) المعدل / المدفوع خالل السنة

 141  157  الرصيد في نهاية السنة



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 39ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 

 . توزيعات األرباح17
 

ديسمبر  31) %3على توزيعات أرباح بنسبة  للشركةم، وافق اجتماع الجمعية العمومية السنوي 2018خالل سنة 
م: ال شيء( خالل 2017ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 24.396م: ال شيء( من رأس المال المدفوع بمبلغ 2017

 لمعية العمومية غير العادية بتأجيفي اجتماع الج الشركةم. الحقاً، قامت 2018مايو  31اجتماعها الثامن المنعقد في 
م، وهذا خالل 2019ألف لاير سعودي إلى سنة  12.198من توزيعات األرباح المعتمدة بمبلغ  %1.5دفع نسبة 

 م.2018ديسمبر  24اجتماعها المنعقد في 
 

 رأس المال. 18
 

ً  81.320.293 من سعودي لاير 813.202.930 البالغالمجموعة  مالرأس يتكون  لاير سعودي 10قيمة بسهما
 .نفس الشيء( م:2017يناير  1و م2017ديسمبر  31)للسهم 

 
 نظاميالحتياطي اال. 19

 
 سنة إلى االحتياطي النظاميلل من صافي دخلهاعلى األقل  %10 تحويل الشركةيجب على وفقا ألحكام نظام الشركات، 

 .(المرحلة)بعد خصم الخسائر 
 

تتوقف من الربح للسنة إلى االحتياطي النظامي.  %10وعقد تأسيس الشركة األم، تم تحويل الشركات  وبناًء على نظام
االحتياطي غير من رأس المال. إن هذا  %30عن القيام بمثل هذه التحويالت عند بلوغ مجموع االحتياطي  الشركة

 متاح للتوزيع.
 

 إيرادات أتعاب . 20
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للسنة المنتهية  
ديسمبر  31في 

 م2018
 سعودي لاير

 )باآلالف(
 

 للسنة المنتهية 
ديسمبر  31في 

 م2017
 لاير سعودي

 )باآلالف(
 

 1.100  660 أتعاب استشارية 
 52.648  50.999 أتعاب إدارة وحفظ واكتتاب

 ــ      12.856 أتعاب هيكلة

 64.515  53.748 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 40ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 

 مصروفات بيع وتسويق . 21
 

 
 وإداريةعمومية  مصروفات. 22
 

 
 . إدارة المخاطر23
 

المخاطر متأصلة في أنشطة المجموعة إن . المساهمينوتعظيم حقوق حماية هو إدارة المخاطر  منإن هدف المجموعة 
ولكن هذه المخاطر تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة للمخاطر التي تخضع لحدود المخاطر وضوابط 

ة للمجموعة لضمان استمرار ربحية المجموعة وكل فرد رقابية أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هي في غاية األهمي
في المجموعة مسئول عن المخاطر التي تتعرض لها المجموعة فيما يتعلق بمسئولياته أو مسئولياتها. إن هذه الحدود 
تعكس استراتيجية العمل وبيئة السوق للمجموعة وكذلك مستوى المخاطر التي قد تتقبلها المجموعة. المجموعة معرضة 

 .لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة
 
 
 

 للسنة المنتهية  
ديسمبر  31في 

 م2018
 لاير سعودي
 )باآلالف(

 

 للسنة المنتهية 
ديسمبر  31في 

 م2017
 لاير سعودي

 )باآلالف(
 

 4.486  4.565 رواتب ومنافع
 2.002  ــ     مبيعاتحوافز 

 (742) ــ     (8ناقص: عكس قيد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح 
 928  4.612 أخرى

 9.177  6.674 

 
 

 للسنة المنتهية 
ديسمبر  31في 

 م2018
 لاير سعودي
 )باآلالف(

 

 للسنة المنتهية 
ديسمبر  31في 

 م2017
 لاير سعودي

 )باآلالف(
 

  58.690 53.565 رواتب ومنافع 
 11.336 15.041 أتعاب قانونية واستشارية 

 3.651 4.500 اتصاالت 
 2.543 2.985 سفر ألغراض العمل

 3.116 3.459 (11استهالك )إيضاح 
 1.716 1.696 إيجار ومصروفات متعلقة بالمباني

 462 341 لوازم مكتبية 
 536 560 خدمات عامة

 327 339 تأمين
 3.154 7.151 أخرى

 89.637 85.531 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 41ــ 
 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2018ديسمبر  31
 

 )تتمة( إدارة المخاطر. 23
 

 مخاطر السوق 
سعر مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في 

السوق وأسعار األسهم والتي ستؤثر على دخل المجموعة أو قيمة األدوات المالية التي تحتفظ بها. إن الهدف من إدارة 
مخاطر السوق هي إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن معايير مقبولة، وكذلك تحسين العوائد على 

 تلك المخاطر.
 

 ومخاطر العمولة ومخاطر أسعار األسهم. الربحمن المخاطر: مخاطر أسعار  تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع
 

 الربحمخاطر أسعار 
ق على القيمة العادلة اسوتأثير التذبذب في المستويات السائدة لمعدالت الربح في األمن  الربحتنشأ مخاطر أسعار 

تقاس لمجموعة المالية لمطلوبات الموجودات والإن غالبية للموجودات والمطلوبات المالية والتدفق النقدي المستقبلي. 
لتمويل المتوافق مع الشريعة والذي يحمل معدالت غير اباستثناء  يترتب عليها عمولة بمعدالت ثابتةبالتكلفة المطفأة و

عة تي يتم قيدها بالقيم العادلة ويمكن أن تُعرض المجموالثابتة. ال تحمل المجموعة موجودات مالية ذات معدل ثابت و
في االعتبار  األخذمع  تفاعليمخاطر على أساس معدل التقوم المجموعة بإدارة . لمخاطر معدل ربح القيمة العادلة

 ومتطلبات المجموعة. الموجودات والمطلوبات التي تحمل المعدل الكلي
 

مجموعة بشروط ويودع لدى صندوق تديره ال يحمل التمويل المتوافق مع الشريعة لدى المجموعة معدل ربح متغير،
المطبق يطبق على الصندوق الذي تديره المجموعة. وبصورة مشابهة، الربح مماثلة. وبالتالي، إن أي تغيرات في معدل 

إن عقود المرابحة للمجموعة ذات طبيعة طويلة األجل وتحمل معدل ثابت. ومع ذلك، بعض عقود المرابحة، رغم أنها 
ويمكن أن تُعرض المجموعة لمخاطر أسعار تتجدد باستمرار يرة األجل وذات معدل ثابت، إال أنها ذات طبيعة قص

التدفق النقدي. تعتقد اإلدارة أن أي تغير في المعدالت القابلة للتطبيق يتعلق بتلك العقود قد ال ينتج عنه تغيرات جوهرية 
 السابقة. وأعلى الدخل المفصح عنه للسنة الحالية 

 
 مخاطر العملة

أسعار نتيجة التغيرات في مالية الداة القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألمخاطر العملة هي مخاطر تذبذب 
تستثمر المجموعة في صناديق واستثمارات أخرى سائدة بعمالت غير اللاير السعودي والتي صرف العمالت األجنبية. 

 .جنبيةاألعمالت الصرف جوهرية في لمخاطر فإن المجموعة غير معرضة تكون ثابتة مقابل اللاير السعودي وبالتالي 
 

 مخاطر أسعار األسهم
القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتقلبات في مستوى التغيرات غير المرغوب فيها في مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر 

لمخاطر أسعار األسهم من استثمارات المجموعة في أوراق  تنشأ التعرضاتمؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حدة. 
 مالية متداولة. إن المجموعة غير معرضة لمخاطر أسعار األسهم حيث أن االستثمارات غير متداولة.

 
 مخاطر االئتمان

ارة مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خس
والتي يمكن أن تقع نتيجة عدم قدرة الجهة المقابلة أو االئتمان بخسائر المتعلقة لمخاطر المالية. المجموعة معرضة 

المصدر أو عدم رغبته في الوفاء بالتزاماته. إن المجموعة معرضة لمخاطر االئتمان على أرصدتها البنكية وودائع 
 المرابحة والذمم المدينة والمستحق من جهات ذات عالقة. 

 
مدينة والمستحق من جهات ذات عالقة، يتم استخدام مصفوفة عند احتساب مخصص خسارة االئتمان المتوقعة للذمم ال

 على أساس معدالت الخسارة التاريخية على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة المعدل للتقديرات المستقبلية. اتمخصصال
 
 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 42ــ 
 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2018ديسمبر  31
 

 )تتمة( إدارة المخاطر. 23
 

 )تتمة( االئتمانمخاطر 
المعنية لمجموعة لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي الموحدة وخسارة االئتمان المتوقعة لإن أقصى تعرض 

 هو كما يلي:
 

 

 
شركة صادر عن متبادل شركة  إن الودائع التي تتم لدى شركة تحت إدارة المجموعة مضمونة بالكامل بضمان (أ

 تحت إدارة المجموعة.
 

بصفتها مديراً للصندوق، لدى المجموعة الحق األول في استعادة الرصيد المستحق من الصناديق / الشركات  (ب
تحت إدارة المجموعة فيما يتعلق برسوم اإلدارة ورسوم الحفظ والرسوم اإلدارية. كما في تاريخ القوائم المالية 

موجبة، وبالتالي فإن الرصيد المستحق من الموجودات صافي قيمة سية الموحدة، لدى الصناديق / الشركات الرئي
 جهات ذات عالقة مضمون بالكامل وقابل لالسترداد.

 
 "أ"(. 8تتضمن رصيد ذمم مدينة مضمون من خالل أسهم مرهونة للمجموعة المستثمر بها )إيضاح  (ج
 

غير خاضعة لمتطلبات خسائر االئتمان المتوقعة إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
خسائر االئتمان المتوقعة من الموجودات  والتي تؤدي إلىالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث أنه تم قياسها ب

 المالية األساسية.
 
 
 
 

 م2017يناير  1 م2017ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31 

 

 الموجودات المالية

 التعرض عند 

 التعثر 

لاير سعودي 

 )باآلالف(

 

 الخسارة االئتمانية 

 المتوقعة 

لاير سعودي 

 )باآلالف(

 التعرض عند 

 التعثر 

لاير سعودي 

 )باآلالف(

 الخسارة االئتمانية 

 المتوقعة 

لاير سعودي 

 )باآلالف(

 التعرض عند 

 التعثر 

لاير سعودي 

 )باآلالف(

 الخسارة االئتمانية 

 المتوقعة 

لاير سعودي 

 )باآلالف(

 ــ      ــ      ــ      177.539 ــ      161.700 "أ"(ودائع مرابحة )إيضاح 

مستحق من جهات ذات 

 عالقة )إيضاح "ب"(

 

88.170 

 

 ــ     

 

45.486 

 

 ــ     

 

116.690 

 

 ــ     

 6.034 6.342 2.896 86.307 2.896 60.863 ذمم مدينة )إيضاح "ج"(

 م2018ديسمبر  31 

  

 حاليا  

لاير سعودي 

 )باآلالف(

 

 

 أقل من سنة

لاير سعودي 

 )باآلالف(

 

 سنة إلى سنتين

لاير سعودي 

 )باآلالف(

 سنتين إلى ثالث 

 سنوات 

لاير سعودي 

 )باآلالف(

 أكثر من ثالث 

 سنوات 

لاير سعودي 

 )باآلالف(

 

 المجموع

لاير سعودي 

 )باآلالف(

 161.700 ــ      ــ      ــ      ــ      161.700 ودائع مرابحة )إيضاح "أ"(

 مستحق من جهات ذات 

 عالقة )إيضاح "ب"( 

 

 33,873 

 

20,044 

 

30,987 

 

3,266   

 

     - 

 

88.170 

 60.848 2.911 ــ      57.800 137 ــ      ذمم مدينة )إيضاح "ج"(



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 43ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 

 )تتمة(. إدارة المخاطر 23
 

 مخاطر السيولة 
مخاطر السيولة هي مخاطرة مواجهة المجموعة صعوبة في مقابلة التزاماتها المرتبطة بالمطلوبات المالية والتي يتم 

مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة تسويتها عن طريق توفير النقد أو أصل مالي آخر. 
بسبب احتمالية أن يكون مطلوباً من المجموعة أن تدفع  سيولةدلة. ينشأ التعرض لمخاطر الابقيمة قريبة من قيمته الع

 التزاماتها أو تسترد أسهمها مبكراً عما هو متوقع.
 

تبدأ اإلدارة الفعّالة لمخاطر السيولة بتطوير السياسات واإلجراءات المكتوبة بما فيها سياسة الحد األدنى المقبول 
 السيولة. تتم إدارة مخاطر السيولة بالمراقبة المستمرة للسيولة وقياسها والتصريح عنها.لمستويات 

 
شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة باستثناء  12مستحقة الدفع خالل للمجموعة إن جميع المطلوبات المالية 

فق مع الشريعة ذات مدة استحقاق ألكثر من بعض عقود المرابحة طويلة األجل والجزء غير المتداول للتمويل المتوا
 شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. 12
 

 . القيم العادلة لألدوات المالية24
 

ا في معاملة تتم على القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مبادلة أصل أو سداد التزام بين طرفين بعلمهما وملء إراداتهم
 .عادلةأسس 

 
وودائع المرابحة والموجودات المالية بالقيمة  مدينةالذمم الو وما في حكمه جودات المالية للمجموعة من النقدتتكون المو

وتمويل والمستحق من جهات ذات عالقة وتتكون المطلوبات المالية من ذمم دائنة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 وعقود مرابحة.متوافق مع الشريعة 

 
التي تم الموجودات تم الحصول على القيمة العادلة لالستثمارات في الصناديق التي تديرها المجموعة من صافي قيمة 

اإلفصاح عنها في القوائم المالية المراجعة لتلك الصناديق أو صافي قيمة األصل التي يقدمها مدراء الصناديق في 
صناديق العقارية فإن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية المشار الخارج أو معامالت مبيعات جديدة. وفيما يتعلق بال

 الصادر عن المثمن المستقل. إليها تستند إلى التقييم
 

 3كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، فإن جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية تقع ضمن المستوى 
ً عن قيمها الدفترية )لقيمة العادلة. إن القيم العالهرمية ا ً جوهريا ديسمبر  31دلة لألدوات المالية ال تختلف اختالفا

 م: نفس الشيء(.2017يناير  1م و2017
 

 . الموجودات المحتفظ بها بصفة أمانة 25
 

تحتفظ المجموعة بموجودات بالنيابة عن عمالئها. ونظراً ألن المجموعة تحتفظ بهذه الموجودات بصفة أمانة لذا لم يتم 
م بموجودات 2018ديسمبر  31إدراج هذه الموجودات في قائمة المركز المالي الموحدة. تحتفظ المجموعة كما في 

يناير 1مليون لاير سعودي و 3,444م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 4.218بموجب اتفاقية إدارة بمبلغ 
 مليون لاير سعودي( بالنيابة عن ولمصلحة عمالئها. 3.159م: 2017

 
يحتفظ بالملكية القانونية للموجودات المتعلقة بالصناديق والشركات التي تديرها شركة الخبير المالية من قبل أمين 

ذات األغراض الخاصة نيابةً عن الصناديق والشركات. ونظراً ألن حصة ملكية شركة  الشركاتالحفظ خالل بعض 
الخبير المالية في هذه األدوات ذات األغراض الخاصة يحتفظ بها بصفة أمانة، لذا فإن المعلومات المالية والحصة في 

 لم يتم إدراجها في هذه القوائم المالية الموحدة.المنشآت نتائج هذه 
 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 44ــ 
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 م2018ديسمبر  31
 

 . ارتباطات رأسمالية والتزامات محتملة26
 

أ( تم تقديم بعض المطالبات النظامية من قبل أطراف ثالثة ضد المجموعة ضمن دورة أعمالها العادية. تتوقع إدارة 
 المجموعة أن تكون نتيجة هذه المطالبات لصالحها.

 
مليون لاير  14.208م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 14.208المجموعة بهامش نقدي بمبلغ ب( تحتفظ 

مليون لاير سعودي( لدى أحد البنوك المحلية مقابل ضمان تم اصداره  14.208م: 2017يناير  1سعودي و
 (.8لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل )اإليضاح 

 
 10.2م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 5أسمالية مستقبلية بمبلغ ج( اعتمد مجلس اإلدارة مصروفات ر

مليون لاير سعودي( فيما يتعلق بالتحسينات على العقارات المستأجرة  15.9م: 2017يناير  1مليون لاير سعودي و
 واإلنشاءات تحت التنفيذ.

 
ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 120ئم د( أصدرت المجموعة ضمان تجاري نيابة عن جهة ذات عالقة مقابل مبلغ قا

(. أصدرت جهة ذات عالقة مليون لاير سعودي 120م: 2017يناير  1و مليون لاير سعودي 120م: 2017
 م.2020ديسمبر  31. يستحق سداد هذا المبلغ بواسطة جهة ذات عالقة معنية في للمجموعةضماناً تجارياً متبادالً 

 
مليون  300نيابة عن جهة ذات عالقة بمبلغ منشأة تديرها المجموعة ثمارات في وحدات من استالمجموعة هـ( رهنت 

جهة ذات الرهنت  م: ال شيء(.2017يناير  1مليون لاير سعودي و 300م: 2017ديسمبر  31) لاير سعودي
 المجموعة.عالقة موجودات بشكل متبادل لقيمة مماثلة لدى 

 
 . عقود االيجار التشغيلي 27
 

اإليجار التشغيلي ديسمبر، كان لدى المجموعة دفعات بالحد األدنى من عقود إيجار مستقبلية بموجب عقود  31كما في 
 كما يلي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . متطلبات رأس المال التنظيمية ومعدل كفاية رأس المال28

 
تتمثل أهداف المجموعة من إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال المقررة من هيئة السوق المالية لحماية 

 مزاولة عملها وللحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية.قدرة المجموعة على االستمرار في 
 

م، قدمت هيئة السوق المالية قواعد احترازية جديدة )"القواعد"( طبقا 2013ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
م. تنص القواعد بأن الشخص المفوض 30/12/2012هـ الموافق 17/2/1434بتاريخ  2012ــ  40ــ 1لقرارها رقم 
ك قاعدة رأسمالية بشكل مستمر تتوافق مع ما ال يقل عن مجموع متطلبات راس المال كما هو مبين في يجب أن يمتل

 الجزء الثالث من القواعد االحترازية.
 
 

  ديسمبر 31 
 م2018 

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 

 ديسمبر  31
 م2017 

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 
 900 900 خالل سنة واحدة

 4,500 4,500 من سنة إلى خمس سنوات
 6,000 5.100 فوق خمس سنوات

 10.500 11,400 



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 45ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 

 )تتمة( . متطلبات رأس المال التنظيمية ومعدل كفاية رأس المال28
 

 يلي تفاصيل الحد األدنى من متطلبات رأس المال وقاعدة رأس المال:فيما 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 استثمارات عقارية. 29

 
(. يتم تسجيل 10نتيجة توزيع الموجودات من قبل الصندوق الذي تديره الشركة األم )إيضاح ممتلكات تلقت المجموعة 

مين المعتمدين المحدودة والمرخصة من الهيئة السعودية للمقيّ بالتكلفة. قامت شركة أوالد سعد على النجار الممتلكات 
الممتلكات  سجلتألف لاير سعودي.  148.525م بمبلغ 2018ديسمبر  29في تاريخ للممتلكات بتقييم القيمة العادلة 

نيابة عن محتفظ بها من قبلها الممتلكات المستدامة ذات المسئولية المحدودة" والتي تقدمت بتعهد بأن  الفرصباسم "
 المجموعة.

 
 . موجودات محتفظ بها للتوزيع30
 

م 2008ديسمبر  15( هي شركة تابعة للشركة وتم إنشاؤها في "سنابل")بي. اس. سي. لالستثمار إن شركة سنابل 
)المبادئ  1الفئة  –وتعمل بموجب شركات استثمار  70609-1في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم 

 م.2016نوفمبر  24من قبل المساهمين في  تصفيتهااإلسالمية( وقد تم 
 

م، 2017سنة في التصفية خالل م، أكد البنك المركزي البحريني أن عملية التصفية قد تمت. 2017يوليو  11بتاريخ 
 الشركةمليون لاير سعودي إلى  0.06صروفات القانونية بمبلغ تم تحويل صافي موجودات شركة سنابل بعد تحمل الم

 بقيمتها الدفترية. 
 
 
 

 ديسمبر  31 
 م2018 

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 

 ديسمبر  31
 م2017 

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 
   قاعدة رأس المال
 939.590 985.427 1معيار رأس المال 
 ــ      ــ      2معيار رأس المال 

 939.590 985.427 المالمجموع قاعدة رأس 

   
   الحد األدنى من متطلبات رأس المال

 864.203 869.890 مخاطر االئتمان
 255 7.945 مخاطر السوق

 31.584 32.838 مخاطر التشغيل

 896.042 910.673 مجموع الحد األدنى من رأس المال المطلوب

   
   معدل كفاية رأس المال

 1.05 1.08 "وقت"إجمالي معدل رأس المال 
 43.548 74.754 الفائض من رأس المال



 وشركتها التابعةشركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 

 ــ 46ــ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2018ديسمبر  31
 

 )تتمة( . موجودات محتفظ بها للتوزيع30
 

 فيما يلي الحركة في القيمة الدفترية لالستثمار في الشركة التابعة التي تم تصفيتها:
 

 
 ربحية السهم. 31
 
المصدرة العادية المتوسط المرجح لعدد األسهم  علىاألساسية عن طريق قسمة الربح للسنة  لسهما ربحية تم احتسابي

  .(18 اإليضاح) السنةخالل والقائمة 
 

 ربحية السهم األساسية حيث أن الشركة ليس لديها أي أدوات مخفضة قيد اإلصدار. تعادلالمخفضة ربحية السهم إن 
 

 أرقام المقارنة. 32
 بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة قد تم تصنيفها لتتطابق مع العرض في السنة الحالية.
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جمادى اآلخرة  22)الموافق م 2019فبراير  27على هذه القوائم المالية الموحدة بتاريخ  دارةإلوافق مجلس ا
 .(هـ1440

 ديسمبر  31 
 م2018 

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 

 ديسمبر  31
 م2017 

 لاير سعــودي
 )باآلالف(

 
 229  ــ       ياالفتتاح

 ــ       ــ       حصة في نتائج من عمليات متوقفة
 (60) ــ       التكلفة المتكبدة فيما يتعلق بالتصفية

 (169) ــ       تحويل صافي الموجودات للمجموعة

 ــ       ــ       


