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 الخبیر المالیة محة عن ل
 

م منتجات وحلول استثماریة مبتكرة ذات قیمة شركة متخصصة في إدارة األصول  ھي  الخبیر المالیة   والخدمات االستثماریة، تقّدِ
اإلسالمیة  الشریعة  المتوافقة مع ضوابط  الشركة  أعمال  تتمیز  األفراد.  والمستثمرین  العائلیة  والشركات  للمؤسسات  مستدامة 

 ر.  ل المخاطبفعالیتھا واستنادھا إلى الفھم العمیق الحتیاجات العمالء واإلدراك الشامل لعوام
 

تكون الشركة المختارة لتقدیم المنتجات والحلول االستثماریة المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة من  لتسعى الخبیر المالیة  
واالستثمار فیھا. وقد نجحت    المناسبة   خالل منھجیة شمولیة تھدف إلى إیجاد شراكات مع العمالء إلتاحة الفرص االستثماریة

یز تلك الشراكات، وذلك من خالل استثمار رأسمالھا بما یضمن تحقیق القیمة المضافة لمساھمیھا وعمالئھا، الشركة في تعز
 .بدعم فریق من الخبراء المتخصصین ذوي الخبرات الواسعة والمتنوعة

 
السوق المالیة في المملكة  قع المقر الرئیسي للخبیر المالیة في مدینة جدة، ولھا فرع في العاصمة الریاض، وتخضع لرقابة ھیئة  ی

ویقوم مجلس إدارة شركة الخبیر المالیة بإصدار تقریره السنوي وفقاً لمتطلبات    07074-37العربیة السعودیة، ترخیص رقم  
الحوكمة لدى مؤسسات السوق. ویتم تقدیم ھذا التقریر بعد اعتماده من قبل    ھیئة السوق المالیة الرامیة إلى ترسیخ أسس ومعاییر

اإلدارة إلى ھیئة السوق المالیة ورفعھ على الموقع اإللكتروني الخاص بشركة الخبیر المالیة "الشركة"، وذلك قبل نھایة   مجلس
 م. 2020یسر مجلس إدارة شركة الخبیر المالیة أن یقدم فیما یلي تقریره السنوي للعام  ،الربع األول من العام. وفي ھذا الصدد
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 ة وصف لألنشطة الرئیسیة للشرك .1
 

المالیة ھي شركة   التعامل،  الخبیر  نشاط  لممارسة  المالیة  السوق  ھیئة  الصنادیق،  ومرخصة من  االستثمارات وتشغیل  إدارة 
 التالي: على النحو ھي و ، الحفظ في أعمال األوراق المالیةوتقدیم المشورة، والترتیب، و
 

 الخبیر    :التعامل نشاط   ومابصفة أصیل ووكیل،  المالیة  تتعامل شركة  إدارة  و  شراء أو    بیع  من عملیات   التعامل   یندرج تحت 
 .التعھد بتغطیتھاوكتتاب في األوراق المالیة، اال

 بشركة الخبیر المالیة منھجیة قائمة على التواصل واالستفادة  إدارة األصول  یعتمد قطاع  :  إدارة االستثمارات وتشغیل الصنادیق
المخت  النظر  لفرقنا االستثماریةمن وجھات  المتنوعة  نتمكن من  الوتتیح خبراتنا وقدراتنا    . لفة والدرایة  تخاذ قرارات مدروسة 
صنادیقنا االستثماریة العامة والخاصة المتوافقة مع ضوابط الشریعة  عبر  على المدى الطویل    ناسبة مخاللھا من تحقیق عوائد  

االستثماریة   ومحافظنا  المقابل،    بالوكالة. اإلسالمیة  الصفقات  في  في  لالكتتاب  كوسیلة  الخاص  الشركة  رأسمال  استخدام  یتم 
ال  نموھا. وتعمل  المالیة    شركة وتغطیتھا وتحفیز  المناسبة في األوراق  على استثمار رأسمالھا واالستفادة من فرص االستثمار 

االستثماریة واالستحواذ على أفضلھا، ومن ثم إدارة    وبشكل رئیسي في الصنادیق االستثماریة. وتقوم الشركة بدراسة الفرص
 االستثمار ومراقبة األداء لضمان أعلى كفاءة الستغالل رأس المال وتعظیم العوائد والقیمة الرأسمالیة. 

 تمویل    في أعمال  المشورة: تقوم شركة الخبیر المالیة بتقدیم الخدمات المتعلقة بترتیب أعمال األوراق المالیة، وتقدیم  الترتیب
 .الشركات 

 تقاریر ودراسات شاملة ذات صلة باالقتصاد الكلي والجزئي للصناعات  :  تقدیم المشورة تقوم شركة الخبیر المالیة بإصدار 
ومدى تأثیرھا    ،   العالميالمحلي واإلقلیمي وواألسواق المختلفة. وتتناول تلك التقاریر آخر المستجدات والقرارات بشأن االقتصاد  

 . كاألسھم وأدوات الدخل الثابت والسلع والعمالت ،بشكل عام على الفئات االستثماریة المختلفة

 المحلیة  شركة  تقدم  :  الحفظ االستثمار  من صنادیق  مختلفة  ألنواع  والعملیات  الحفظ  وأمانة  اإلداریة  الخدمات  المالیة  الخبیر 
 الخاصة، واالستثمار العقاري، واالستثمارات المدرة للدخل، واألسھم، وأسواق النقد.   بما في ذلك صنادیق أسھم الملكیة  ،والعالمیة
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 وفیما یلي نبذة عن أنشطة وأعمال الشركة:
 إدارة األصول قطاع 

بما یحقق تنویع فرص واالستثمارات  مختلفة من  صندوقاً وشركة استثمار، فئات    16تستھدف محفظة الخبیر الحالیة المؤلفة من  
استثماراتھم   توزیع  العمالء من خالل  أمام  إدارة    عبراالستثمار  قطاع  متنوعة ومناطق جغرافیة مختلفة. ویواصل  قطاعات 

تصادیة والفرص االستثماریة المتاحة في األسواق من أجل تطویر الحلول االستثماریة األصول العمل على مراقبة األوضاع االق
 الجدیدة التي تلبي االحتیاجات المتغیرة لعمالئنا. 

 
 إدارة االستثمارات العقاریة

فریدة ذات خصائص  استثمار  منتجات  إیجاد  العقاریة على  االستثمارات  إدارة  باالستثمارات    متمیزأداء  ، وتركز  في مقارنةً 
إلى تحقیق عوائد تنافسیة تتناسب مع مستوى المخاطر المرتبطة باالستثمار المباشر في القطاع وتسعى اإلدارة  .  األصول األخرى

العقاري، وذلك بفضل قدراتنا ومنھجیتنا الحریصة الھادفة إلى تعظیم أداء االستثمارات. ویتم اقتناص الفرص االستثماریة بعد  
وإجراء التقییم الدقیق لمختلف العناصر   المقترح  جراء دراسات وبحوث شاملة والتوصل إلى فھم عمیق ألسس االستثمار العقاريإ

قیمة األصول تحت  تبلغ  المالیة، حیث  الخبیر  استثمارات  العقاریة نسبة كبیرة من محفظة  االستثمارات  االستثماریة. وتشكل 
 .عودي موزعة على ثمانیة صنادیق استثمار عقاریةملیار لایر س 3.5اإلدارة أكثر من 

 
 إدارة األسھم الخاصة 

  لمحفظة االستثماریة المدارة من قبل الشركة لالتابعة  تعمل إدارة األسھم الخاصة بالتنسیق الوثیق مع فرق اإلدارة العلیا بالشركات  
نستثمر في الصفقات المستھدفة عبر صنادیق فرص محددة یتم تأسیسھا . كما أننا  المخطط لھا  القیمة التشغیلیة والمالیة  على تحقیق

أموال  حجم  ب الخاصة عدة قطاعاتمناسبةرؤوس  االستثمار في األسھم  الصحیة    ،. وتستھدف خدمات  والرعایة  التعلیم  منھا 
مستدامة   عوائد  االستثماریة  تحقق صنادیقنا  حیث  ووالصناعة،  الشركة  عمالء  من  امستھدفة  یحقق  االستثماریة بما  ألھداف 

 المتنوعة.
 
   دارة األسواق المال إ

المتوافقة مع ضوابط بالوكالة    یةاالستثمار  المحافظ  من خدمات إدارة  مجموعةتقدم إدارة األسواق المالیة بشركة الخبیر المالیة  
لقاعدة عمالء متنوعة، والتي تحقق عوائد تنافسیة مقارنةً   المتاحة في  الشریعة اإلسالمیة  المشابھة أو  بالمنتجات االستثماریة 

، وذلك من خالل  المستھدفة من قبلھمعوائد  البتطویر منتجات مبتكرة لتزوید العمالء بفرصة تحقیق  اإلدارة  كما تقوم    .السوق
وصنادیق الدخل االستثمار في األصول المدرة للدخل التي تتنوع عبر فئات مختلفة تشمل الصكوك والتمویل التجاري واإلجارة  

 والمرابحة، ضمن قطاعات متعددة في األسواق المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة.
 

 إدارة تطویر المنتجات 
تقوم إدارة تطویر المنتجات في الخبیر المالیة بدور استراتیجي في جمیع مراحل االستثمار، وتعمل على تطویر وھیكلة الفرص  
إدارة تطویر  االستثماریة الجدیدة التي یختارھا مدیرو الصنادیق لتحویلھا إلى حلول ومنتجات استثماریة مبتكرة. وتقدم أیضاً 

دیق فیما یتعلق باالستحواذ على الصفقات االستثماریة الجدیدة، والتخارج منھا، وإنھائھا وتصفیتھا.  المنتجات الدعم لمدیري الصنا
تطویر المنتجات وإدارتھا وفقاً لضوابط الشریعة اإلسالمیة من خالل التنسیق الفعّال مع إلى اإلدارة  تسعىوباإلضافة إلى ذلك، 

المنتجات بالتنسیق مع مدراء الطرح والبنوك المستلمة لدعم الطروحات العامة  . كما تقوم إدارة تطویر  للشركة   المستشار الشرعي 
لمنتجات الخبیر المالیة. وتقوم اإلدارة أیضاً بإعداد تقاریر صنادیق االستثمار وفقاً لمتطلبات ھیئة السوق المالیة وتوزیعھا على  

واسعة في تطویر صنادیق االستثمار، والتحلیل المالي،  المستثمرین. وتضم اإلدارة فریقاً من الخبراء المتخصصین ذوي خبرات  
 والدراسات االقتصادیة وأبحاث األسواق، وقوانین االستثمار المعمول بھا. 
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 إدارة تمویل الشركات

یعكس أعادت الخبیر المالیة تسمیة إدارة االستثمارات البنكیة لدیھا لتصبح إدارة تمویل الشركات، لتجسد بذلك رؤیة الشركة بما  
التالیة مما یمیزھا في ھذا  للفئات  إدارة تمویل الشركات خدماتھا بشكل رئیسي  المجال. وتقدم  أنشطتھا االستراتیجیة في ھذا 

 المجال: 

  التمویل 
تقّدم إدارة تمویل الشركات خدمات تمویل شاملة لتلبیة احتیاجات عمالئھا، من خالل عالقاتھا مع مجموعة متنوعة من الممّولین 

تثمرین ومقّدمي رؤوس األموال اآلخرین، كالمصارف وصنادیق االستثمار والكیانات الحكومیة وشركات االستثمار في والمس
  ، على توفیر ھیكلیات تمویل متوافقة مع ضوابط الشریعة اإلسالمیة  اإلدارة  ینصب تركیزواألسھم الخاصة والشركات العائلیة.  

ئنا، معتمدین في ذلك على درایتنا وخبرتنا في تقدیم ھیكلیات مبتكرة ومناسبة مصّممة خصیصاً بما یتالءم مع احتیاجات عمال
 من أجل ترتیب الحصول على تمویل غیر تقلیدي.

 

  أسواق السندات واستشارات المدیونیة 
العمالء في ھیكلة وتأمین تسھیالت ائتمانیة من خالل التفاوض مع المقرضین، وحاملي    إلى دعمإدارة تمویل الشركات  تسعى  

تھدف إدارة تمویل الشركات إلى تقدیم الخدمات االستشاریة وخدمات  وسندات الدین، والمتابعة مع اللجان والسلطات المختصة.  
 : الترتیب والطرح للحصول على التمویل من أسواق الدین للمنتجات التالیة

o الصكوك 
o  التمویل المشترك 

 
 نطاق الخدمات:

 تقدیم المشورة بشأن الھیكلة، والتفاوض، وإعادة جدولة الدیون وإعادة ھیكلتھا. -
 رأس المال العامل.  متطلبات رؤوس األموال الجدیدة، شاملةً  ترتیبالمساعدة في  -
 مراجعة توقعات التدفقات النقدیة ومتطلباتھا.  -
 المقرضین على شروط واتفاقیات التسھیالت االئتمانیة. التفاوض مع  -
 

 إدارة عملیات الصنادیق والحفظ 
اإلداریة   الخدمات  تقدیم  مجال  في  الماضیة  السنوات  مدى  على  واسعة  خبرة  على  والحفظ  الصنادیق  عملیات  إدارة  حصلت 

صنادیق   لمدیري  المتخصصة  االستثمار  لصنادیق  الحفظ  أمین  والكیانات وخدمات  والوقفیة  المالیة  والمؤسسات  االستثمار 
سھم الخاصة، والعقار،  األوتشمل أیضاً خبراتھا المتخصصة االستثمار في األسواق المحلیة والعالمیة في    االستثماریة األخرى.

تقدمھ أكبر شركات الخدمات تقدم اإلدارة خدمات شاملة ومتكاملة مماثلة لما و واألصول المدرة للدخل، واألسھم، وأسواق النقد. 
قدم ت شكل امتداداً طبیعیاً ألعمالھم. كما  تلبجودة نوعیة عالیة    ء عماللل  ھاقدم خدماتتولي عنایة تامة بأدق التفاصیل وتاإلداریة، و

ة على باتباع منھجیة قائموذلك  حلوالً خاصة بما تتناسب مع احتیاجات كل عمیل تجمع بین كفاءة العملیات والقدرات التقنیة،  
دائماً من أداء العمل المطلوب إدارة عملیات الصنادیق والحفظ  تمكن  تتوفیر أفضل الخبراء المتخصصین وأحدث التقنیات. وبذلك  

 على أعلى مستویات الجودة وفي المواعید المحددة.  
 

 قطاع تطویر األعمال والطرح 
الیة في المملكة العربیة السعودیة ودول مجلس التعاون یتولى قطاع تطویر األعمال والطرح مسؤولیة طرح منتجات الخبیر الم

ال ویستفید  وترسیخ جسور    قطاعالخلیجي،  الثقة  تعزیز  في  العمالء  مع  المتمیزة  االستثماریة  والعالقات  الواسعة  معرفتھ  من 
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بالتواصل المستمر القطاع  األفراد والشركات العائلیة والمؤسسات. باإلضافة إلى ذلك، یقوم    ،، بما في ذلكءعمالالالتواصل مع 
والمنتظم مع العمالء الطالعھم على أحدث مستجدات استثماراتھم في محافظھم االستثماریة، وتقدیم التقاریر الدوریة المتضمنة 

المیة، والمناخات االستثماریة السائدة، والفرص المتاحة في األسواق  آخر المستجدات في أسواق االستثمار المحلیة واإلقلیمیة والع
 المختلفة. 
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 تكوین مجلس اإلدارة .2
 

 المنصب التصنیف  االسم 
 رئیس مجلس اإلدارة غیر تنفیذي مجلس إدارة عضو مساعد محمد سعد الدریس 

 عضو لجنة الترشیحات والمكافآت

 العضو المنتدب تنفیذي مجلس إدارة عضو عمار أحمد شطا 
 عضو لجنة االستثمار التابعة لمجلس اإلدارة 

 نائب رئیس مجلس اإلدارة غیر تنفیذي مجلس إدارة عضو سعید محمد بن زقر
 رئیس لجنة االستثمار التابعة لمجلس اإلدارة 

 عضو مجلس إدارة  غیر تنفیذيمجلس إدارة عضو  مھند حیدر بن الدن
 عضو لجنة المراجعة 

 عضو مجلس إدارة  غیر تنفیذيمجلس إدارة عضو  إبراھیم فواز خلیل 
 عضو لجنة االستثمار التابعة لمجلس اإلدارة 

 عضو مجلس إدارة مستقل مستقلمجلس إدارة  عضو ةمؤمن عبد الرحمنمحمد 
 رئیس لجنة الترشیحات والمكافآت

 عضو مجلس إدارة مستقل مستقل مجلس إدارة عضو توماس عبد القادر

 مستقل مجلس إدارة عضو یاسر كامل سندي
 عضو مجلس إدارة مستقل

 عضو لجنة االستثمار التابعة لمجلس اإلدارة 
 عضو لجنة الترشیحات والمكافآت

 عصام زید محمد الطواري 
 عضو مجلس إدارة مستقل مستقلمجلس إدارة عضو  

 رئیس لجنة المراجعة 
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 أخرى داخل وخارج المملكة دارة في شركات عضویة أعضاء مجلس اإل .3
 

یوضح الجدول أدناه، أعضاء مجلس اإلدارة الذین یشغلون مناصب عضویة في مجالس إدارات شركات أخرى داخل المملكة  
 العربیة السعودیة وخارجھا أو من مدیریھا: 

 

تصنیف  اسم العضو
 العضو

 دارات في شركات أخرى  عضویة مجالس اإل
 إذا كان مدیراً فیھا (مدرجة أو غیر مدرجة) أو 

مساعد محمد سعد 
 الدریس

غیر 
 ال توجد لدیھ أي عضویة في مجالس إدارة شركات أخرى مدرجة أو غیر مدرجة   تنفیذي

 مدیر عام شركة الخبیر الوطني إلدارة المشاریع التجاریة المحدودة تنفیذي عمار أحمد صالح شطا  

 سعید محمد بن زقر 
غیر 
 تنفیذي

 إدارة شركة افون العربیة للتجمیلرئیس مجلس 

 رئیس مجلس إدارة شركة بن زقر بارویل للنقل البحري 

 عضو مجلس إدارة شركة بن زقر كو رو

 عضو مجلس إدارة شركة بن زقر یونیلیفر المحدودة

 وسعید محمد عبید بن زقر المحدودة عبد هللاعضو مجلس إدارة شركة 

 عضو مجلس إدارة شركة مصنع بن زقر للمواد العازلة 

 عضو مجلس إدارة شركة بن زقر

 عضو مجلس إدارة ومؤسس شركة دیار الخیال للتطویر العقاري

 عضو مجلس إدارة الشركة الدولیة للتسویق

 لالستثمار الصناعي والتجاري المحدودةعضو مجلس إدارة شركة بن زقر 

 مھند حیدر بن الدن
غیر 
 تنفیذي

 مدیر شركة زلیج م.د.م.س 

 مدیر شركة مكاني بین الخطوط

 مدیر شركة المختصون األوائل في أنظمة الطاقة 

 عضو مجلس إدارة شركة سكاي ستیل سیستمز

 خلیل إبراھیم فواز 
غیر 
 تنفیذي

اإلدارة والرئیس التنفیذي لشركة سنتر فور كوربورت سرفیسز رئیس مجلس 
 (شركة استشارات إقلیمیة)

نترناشونال  إرئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي لشركة موف فور وورد 
 (شركة تدریب مالي إقلیمیة)

 عضو مجلس إدارة مجموعة إنیشیال السعودیة  
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  عبد الرحمنمحمد 
   ةمؤمن

 مستقل 

 عضو مجلس إدارة شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 

 عضو مجلس إدارة فرنسبنك لألعمال ش. م. ل 

 عضو مجلس إدارة مؤسسة الوداد الخیریة 

 عضو مجلس إدارة إیدوارد دبلیو كیلي وشركاؤه ذ.م.م  

ھیوارد   عبد القادر
 توماس 

 مستقل 
 عضو مجلس إدارة شركة شیب لالستشارات االقتصادیة 

 عضو مجلس إدارة شركة شیب المالیة

 شركة التصنیفات اإلستراتیجیة المحدودة   عضو مجلس إدارة

 مدیر تنفیذي بشركة مصنع الفارس للمواد الغذائیة مستقل  یاسر كامل سندي

 مستقل  عصام زید الطواري 

 مدیر وشریك في شركة نیوبري لالستشارات ذ.م.م. 

 مدیر وشریك في شركة نیوبري العالمیة العقاریة ذ.م.م. 

 مدیر وشریك في شركة مودز العالمیة للتجارة العامة ذ.م.م. 

 عضو مجلس إدارة بشركة ساحة كلیفالند  
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 الشركات التابعة   .4
 

 الشركات التابعة لشركة الخبیر المالیة:یوضح الجدول أدناه تفاصیل 
 

نسبة   النشاط الرئیسي  محل العملیات  محل التأسیس 
 اسم الشركة  رأس المال  الملكیة 

المملكة العربیة  
 السعودیة 

المملكة العربیة  
 السعودیة 

تملك األسـھم والحصـص  
في جمیع أنواع الشركات  
ــة والعـامـة في   الخـاصـــ
المملكة العربیة السعودیة  

ةً  اـب ب    نـی عن الغیر بموـج
ھــیــئــة   مــن  تــرخــیــص 

 .االستثمار

98 % 300,000.
00 

شركة االستثمار عبر الشرق  
 القابضة 

المملكة العربیة  
 السعودیة 

المملكة العربیة  
 السعودیة 

ــول العقاریة   حفظ األصــ
للصــــنــادیق  الـمملوكــة 
العقاریة من قبل شــــركة  
بموجــب   المــالیــة  الخبیر 

ھیئـة الســــوق    ترخیص
 .المالیة

99 % 300,000.
00 

الشركة الجدیدة الخلیجیة  
 لالستثمار العقاري 

المملكة العربیة  
 السعودیة 

المملكة العربیة  
 السعودیة 

ــول   األصـــ ــجـیــل  تســـ
لــكــلٍّ  مــن   الــمــمــلــوكــة 

ـصنادیق األـسھم الخاـصة  
  وأ ـصنادیق االـستثمار   وأ

الـــمـــدارة  الـــمـــحـــافـــظ 
سسة من قبل شركة  ؤوالم

بموجــب   المــالیــة  الخبیر 
العــامــة  ترخیص الھیئــة 

 .لالستثمار

98 % 300,000.
00 

شركة مداد لالستثمار  
 المحدودة 
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 والتوقعات المستقبلیة  م2020الخطط والقرارات المھمة للعام  .5
 

للعمل بروح الفریق  والمشتركة    للجھودتعد تكلیالً  والتي  م،  2020في عام    المھمة  من اإلنجازات  عدیدالالمالیة  حققت الخبیر  
االستثمار  . فقد شھدت إدارة  )19-كوفیدفیروس كرونا المستجد (جائحة    الشركة نتیجة  تھاالتحدیات التي واجھالواحد وذلك رغم  

على موافقة ھیئة السوق المالیة في شھر یونیو لزیادة إجمالي قیمة أصول    تالعقاري بالشركة العدید من اإلنجازات، إذ حصل
ملیون لایر سعودي، وذلك لالستحواذ    1,707.51% لیصبح إجمالي قیمة أصول الصندوق  70"صندوق الخبیر ریت" بنسبة  

توسیع قاعدة   مما من شأنھ التأثیر إیجاباً على  ،دة أصول الصندوق وتنویع مصادر دخلھعلى أصول عقاریة جدیدة لتوسیع قاع
. ففي شھر أغسطس، أغلقنا بحمد هللا الطرح اإلضافي لــ "صندوق  بشكل عام  نتائج وأداء الصندوق  أصول الصندوق، وبالتالي

بنسبة تجاوزت   التغطیة  بنجاح، حیث تمت  إجمالي حجم  104الخبیر ریت"  االستثمار % من  قام فریق  النقدي. كما  الطرح 
"، والتخارج الجزئي من صندوقین 1التخارج الكلي من "صندوق الخبیر للتطویر العقاري السكني  العقاري خالل العام بإتمام  

لي  ھذا باإلضافة إلى انضمام "صندوق الخبیر ریت" إلى مؤشر "فوتسي إبرا ناریت العقاري العالمي"، وھو مؤشر دوعقاریین.  
كما فاز "صندوق الخبیر ریت" في ملیار دوالر أمریكي من األصول.    340مدرج لالستثمار العقاري، والذي یضم أكثر من  

م" خالل النسخة العاشرة من حفل "جوائز التمویل اإلسالمي  2020شھر سبتمبر بجائزة "أفضل صندوق ریت إسالمي لعام  
 العالمیة." 

 
العدید من اإلنجازات تجسدت في إطالق خمسة صنادیقأما على صعید إدارة األسھم الخا   صة في الشركة، فقد شھدت أیضاً 

تم من خاللھا االستحواذ على خمس شركات تعلیمیة تملك مدارس تقع في كّلٍ من الریاض وجدة وینبع، إضافةً إلى إطالق   جدیدة
صندوق صناعي تم من خاللھ االستحواذ على شركة متخصصة في قطاع التغلیف في اإلمارات العربیة المتحدة. كما حصلت  

ثمار في األسھم الخاصة" على مستوى المنطقة، ضمن برنامج جوائز "میا  إدارة األسھم الخاصة على جائزة "أفضل شركة است
 م. 2020) المرموقة لعام MEA Financeفاینانس" (

 
و� الحمد بإطالق "صندوق الخبیر للدخل المتنوع المتداول"، صندوق    الشركة  امتوعلى صعید إدارة األسواق المالیة، فقد ق

الشرعیة، والذي یعد األول من نوعھ في المنطقة، ویھدف إلى تزوید المستثمرین بفرصة    استثمار مغلق متوافق مع ضوابط الھیئة
تحقیق عوائد دوریة من خالل االستثمار في األصول المدرة للدخل. وقد اختتمنا فترة الطرح األولي لوحدات الصندوق بنجاح 

  472.8ف مكتتب، وبلغ صافي قیمة االشتراكات  أل 89حیث جذب عدد من المستثمرین األفراد والشركات تجاوز    ،و� الحمد
% من الحد األدنى لرأس مال الصندوق. كما شھدت إدارة األسواق 157ملیون لایر سعودي، حیث تجاوزت نسبة التغطیة  

ملیار لایر   1.2م، لتصل إلى  2019% مقارنةً بعام  20.2نمواً في األصول تحت اإلدارة بنسبة  م  2020المالیة خالل العام  
 دي.سعو

 
ھذا وقد قامت إدارة تمویل الشركات بترتیب الحصول على تسھیالت تمویالت متوافقة مع ضوابط الشریعة اإلسالمیة لعدد من  

كما تم تكلیف إدارة تمویل الشركات بترتیب الحصول   .ملیون لایر سعودي  650صنادیق الخبیر المالیة، تقدر قیمتھا بحوالي  
انات والشركات التي تتولى الشركة إدارتھا من خالل صنادیق الخبیر لألسھم الخاصة وصنادیق على تسھیالت تمویل لعدد من الكی

 االستثمار العقاري. 
 

التي  إدارة عملیات الصنادیق والحفظ    تكما عمل الخدمات  العام على تطویر  وذلك من خالل استخدام    ء،عماللقدمھا لتخالل 
الصنادیق وإدارة المحافظ االستثماریة، مما كان لھا أثر كبیر على قدرتنا في االستمرار  واعتماد أحدث التقنیات المتاحة في إدارة  

 .19-كوفیدخالل جائحة   ةبتقدیم خدماتنا بدق
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وذلك من أجل تلبیة تطلعات عمالئنا وبھدف االستفادة من  ،  خالل العام بتأسیس إدارة الوساطة  امت الشركة و� الحمدوقد ق
حیث تأتي ھذه الخطوة بالتزامن مع التطور الذي تشھده   .تي تتیحھا األسواق المحلیة واإلقلیمیة والعالمیةالفرص االستثماریة ال

 األسواق المالیة والمنتجات االستثماریة في السوق السعودي واألسواق العالمیة في اآلونة األخیرة. 
 
حصلت الشركة على جائزة "أفضل شركة في إدارة االستثمارات"  باإلضافة إلى ذلك، شھد العام العدید من اإلشادات للشركة، فقد  و

م. كما 2020) المرموقة لعام  MEA Financeعلى مستوى المملكة العربیة السعودیة ضمن برنامج جوائز "میا فاینانس" ( 
تقدیراً   س) الصادرة من ھیئة االعتماد البریطانیة بیرو فیریتاISO/IEC 270001:2013على شھادة آیزو (الشركة  حصلت  

وتكریماً لریادتھا في تطبیق أفضل إجراءات وممارسات أمن المعلومات لتصبح واحدة من أوائل الشركات االستثماریة المستقلة 
 في المملكة الحاصلة على ھذه الشھادة.

 
  المستقبلیة التوقعات

 
، كما  إیجابیة  ةفعالی  19-خالل جائحة كوفید  الخاصلقد كان الدعم المالي واللوجستي لحكومة خادم الحرمین الشریفین للقطاع  

على    تواصل   الدولة الصمود في مواجھة األزمة. وال شك أن    لتمنحھفي االقتصاد الوطني  إیجابیة  تحقیق تغییرات    ساعدت في 
عالمیاً، كما سوف تتیح فرصاً استثماریة   الحالة التنافسیةتعزیز اإلصالحات االجتماعیة واالقتصادیة التي ستسھم في تحسین  

 جدیدة في السنوات القادمة بإذن هللا.
 

نموذج ، إال أن شركة الخبیر المالیة مؤمنة بأن  19-كوفیدإثر جائحة    م 2020  عام في  اضطراب األوضاع االقتصادیة    رغم
، والتطور في المستقبل من خالل االستثمار في الفرص المناسبة حدیاتالتأعمالھا یتمیز بالقوة والقدرة على التكیف في ظل  

م  2021في العام    -بمشیئة هللا    -االستراتیجیة. وعلى الرغم من ھذه التحدیات، فنحن على ثقة بأننا سنحقق    ھاالمتوافقة مع أولویات
سیة، وذلك من خالل تنویع منتجاتنا االستثماریة وزیادة قاعدة عمالئنا واالستثمار في الفرص الواعدة في  مستویات ربحیة قیا

 أسواق المال. وقطاع األسھم الخاصة واالستثمارات العقاریة 
 

ستستمر إدارة االستثمارات العقاریة في الشركة اعتماد منھجیة استثماریة توسعیة تتطلع لالستفادة من فرص االستحواذ  وعلیھ، 
ال  أصولعلى أصول عقاریة مدرة للدخل من خالل "صندوق الخبیر ریت"، بھدف توسعة وتنویع   ، ویعمل عقاریةالصندوق 

 . ممیزة  ن خالل االستحواذ على عقارات جدیدةمدیر الصندوق حالیاً على زیادة رأسمال الصندوق م
 

على توحید المنصة التعلیمیة الحالیة لتصبح مملوكة الفریق ھناك  أما على صعید قطاع االستثمار في األسھم الخاصة، فسیعمل  
العام في السوق من قبل أحد صنادیق الخبیر التعلیمیة، وذلك بھدف التخارج من المنصة التعلیمیة من خالل طرح أولي لالكتتاب  

م. كما سیعمل قطاع األسھم الخاصة بالشركة على إنشاء منصة  2021المالیة الموازي "سوق نمو" بحلول الربع الرابع من العام  
 صناعیة بھدف إدراجھا أیضاً في السوق الرئیسیة أو السوق الموازیة "نمو".

 
اس التعاون مع مدراء  لمواصلة  المالیة  إدارة األسواق  استثماریة كما تخطط  منتجات  لغرض تطویر  وإقلیمیین  عالمیین  تثمار 
م. كما ستعمل إدارة األسواق المالیة على زیادة رأسمال  2021مبتكرة جدیدة لتشمل صنادیق استثماریة مغلقة متداولة خالل العام  

 .بإذن هللا "صندوق الخبیر للدخل المتنوع المتداول" 
 

ھذا وسنعمل خالل الفترة القادمة على إطالق منصة الخبیر للتداول، والتي ستمثل داعم رئیسي في النمو الذي نطمح إلیھ بما  
عالمة  بإذن هللا  یتماشى مع استراتیجیتنا الطویلة األجل والتي ستساعدنا على تعزیز قاعدة عمالئنا، حیث ستشكل ھذه الخطوة  

 بإذن هللا.  فارقة في تاریخ الخبیر المالیة
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 م 2020  اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل السنة المالیة .6
 

 الجدول أدناه سجل حضور كل من ھذه االجتماعات: ویوضح م. 2020اجتماعات خالل العام    ستعقد مجلس اإلدارة 
 

 اسم العضو 
االجتماع  

 االستثنائي األول 
االجتماع  

 األول 
االجتماع  

 الثاني 
 االجتماع  

 الثالث 
 االجتماع  

 الرابع 
االجتماع  
 اإلجمالي  الخامس 

 6 دیسمبر  23 أكتوبر   28 أغسطس  10 مایو  6 مارس  11 ینایر  16

       6 مساعد محمد سعد الدریس 

       6 عمار أحمد شطا 

       5 سعید محمد بن زقر 

       6 مھند حیدر بن الدن 

       6 إبراھیم فواز خلیل 

       5 ة مؤمن  عبد الرحمن محمد 

       6 ھیوارد توماس  عبد القادر

       6 عصام زید الطواري 

       5 یاسر كامل سندي 

         حضر          ًحضر إلكترونیا  ًمتغیب نظاما 
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 لجان مجلس اإلدارة .7
اإلدارة مھامھ الرئیسیة من خالل ثالث لجان رئیسیة، تم تشكیل عضویتھا من قبل المجلس، وھي لجنة المراجعة،  یمارس مجلس  

ولجنة الترشیحات والمكافآت، ولجنة االستثمار. وتقوم ھذه اللجان بدور مھم في مساعدة مجلس اإلدارة للقیام بواجباتھ النظامیة  
صات لجان مجلس اإلدارة الرئیسیة، ومھامھا، وتشكیل أعضائھا، وعدد اجتماعاتھا  المنوطة بھ. وفیما یلي وصف مختصر الختصا 

 م. 2020المنعقدة خالل العام  
 

 لجنة المراجعة 
تؤدي ھذه اللجنة مھامھا المتمثلة في مساعدة مجلس اإلدارة على الوفاء بمسؤولیاتھ اإلشرافیة لضمان سالمة القوائم المالیة، والتأكد  

لیة مراجع الحسابات الخارجي المستقل، وأداء قسم التدقیق الداخلي بشركة الخبیر المالیة. وقد عقدت اللجنة  من مؤھالت واستقال 
 م ستة اجتماعات. ویوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:  2020خالل العام  

 

اسم عضو  
 اللجنة 

 
 نوع العضویة 

االجتماع  
االستثنائي  

 األول 

االجتماع  
االستثنائي  

 الثاني

 االجتماع  
 األول 

االجتماع  
 الثاني

االجتماع  
 الثالث 

االجتماع  
 اإلجمالي  الرابع

 6 دیسمبر  22 أكتوبر  27 یونیو  30 مارس  9 ینایر 26 ینایر 22

عصام زید  
 الطواري

 (رئیس اللجنة) 

عضو مجلس  
       6 إدارة مستقل 

مھند حیدر بن  
 (عضو)    الدن

عضو مجلس  
 غیر تنفیذي 

      6 

عثمان محمد 
 (عضو)    بافقیھ

عضو مستقل من  
  غیر أعضاء

 المجلس 
      6 

                    حضر       إلكترونیاً  حضر   ًمتغیب نظاما 
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 لجنة الترشیحات والمكافآت 
الوفاء بمسؤولیاتھ اإلشرافیة، لضمان استقاللیة أعضاءه، وسالمة  تؤدي ھذه اللجنة مھامھا المتمثلة في مساعدة مجلس اإلدارة على  

م. ویوضح الجدول التالي  2020استراتیجیة المكافآت المعتمدة بشركة الخبیر المالیة. وقد عقدت اللجنة اجتماعین خالل العام  
 سجل الحضور لكل اجتماع: 

 

 اسم عضو اللجنة 
 

 نوع العضویة 
 اإلجمالي  االجتماع الثاني  االجتماع األول 

 2 دیسمبر  22 مارس  10

 محمد عبد الرحمن مؤمنة 
 (رئیس اللجنة) 

عضو مجلس إدارة  
   2 مستقل 

 مساعد محمد الدریس 
 (عضو)   

 رئیس مجلس اإلدارة   
  2 

عضو مجلس إدارة   (عضو)    یاسر كامل سندي 
 مستقل 

  2 

 

           حضر            ًحضر إلكترونیا  ًمتغیب نظاما 
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 لجنة االستثمار التابعة لمجلس اإلدارة 
ماریة،  تؤدي ھذه اللجنة مھامھا المتمثلة في مساعدة مجلس اإلدارة على الوفاء بمسؤولیاتھ، فیما یتعلق بمراجعة واعتماد سیاسات الشركة االستث 

الشركة المالي وأداء استثماراتھا. كما تشرف على موارد الشركة الرأسمالیة والمالیة. وقد عقدت  واستراتیجیاتھا، وعملیاتھا، ومراقبة أداء  
 م. ویوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع: 2020اجتماعات خالل العام   ة ھذه اللجنة ثمانی 

 

 اسم عضو للجنة 

 
نوع 

 العضویة 

االجتماع  
 األول 

االجتماع  
االستثنائي  

 األول 

االجتماع  
 الثاني 

االجتماع  
 االستثنائي الثاني 

االجتماع  
 االستثنائي الثالث 

االجتماع  
 الثالث 

االجتماع  
 الرابع

االجتماع  
 اإلجمالي  الخامس 

 8 دیسمبر  16 نوفمبر 25 سبتمبر  28 یولیو 15 یونیو 16 مایو  5 أبریل  14 مارس  10

سعید محمد بن  
 زقر 

 (رئیس اللجنة)  

نائب 
رئیس  
مجلس  
 اإلدارة 

        7 

 عمار أحمد شطا 
 (عضو)   

عضو  
مجلس  
إدارة  
 تنفیذي 

        8 

خلیل إبراھیم  
 فواز 

 (عضو)   

عضو  
مجلس  
غیر 
 تنفیذي 

        6 

 یاسر كامل سندي 
 (عضو)   

عضو  
مجلس  
إدارة  
 مستقل

        8 

 أحمد سعود غوث 
 (عضو)   

الرئیس   
 التنفیذي 

        8 

 

       حضر       ًحضر إلكترونیا  ًمتغیب نظاما 
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 المكافآت والتعویضات  .8
 : اإلدارة   یوضح الجدول أدناه تفاصیل المكافآت والتعویضات المدفوعة ألعضاء مجلس 

 
 *أعضاء المجلس التنفیذین البیان 

 (لایر سعودي) 
أعضاء المجلس غیر  

 التنفیذیین (لایر سعودي) 
أعضاء المجلس المستقلین  

 (لایر سعودي) 
 205,000 115,000 0 بدل حضور اللجان  
 700,000 120,000 0 بدل حضور الجلسات 

 0 250,000 0 المكافآت الدوریة والسنویة 
 0 0 0 الخطط التحفیزیة 

أي تعویضات أو مزایا عینیة  
أخرى تدفع بشكل شھري أو  

 سنوي 
0 0 0 

 905,000 485,000 0 المجموع 
 .بصف��م أعضاء �� مجلس اإلدارة  :أعضاء ا�جلس التنفيذين*

 
خمسة من كبار التنفیذیین ممن تلقوا أعلى المكافآت  ل المكافآت والتعویضات المدفوعة  یوضح الجدول أدناه تفاصیل  

 :والمدیر المالي  الرئیس التنفیذيضمنھم  والتعویضات، من  

الرئیس التنفیذي   ضمنھم خمسة من كبار التنفیذیین ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعویضات من   البیان 
 والمدیر المالي (لایر سعودي) 

 6,424,138 الرواتب واألجور 

 2,029,862 البدالت

 7,380,492 المكافآت الدوریة والسنویة 
 2,007,414 الخطط التحفیزیة 

 801,115 العموالت 
أي تعویضات أو مزایا عینیة  
أخرى تدفع بشكل شھري أو  

 سنوي 
- 

 
 تشمل البیانات الواردة في الجدول أعاله ما یلي: 

 والحوافز الثابتة. الرواتب والتعویضات: تشمل الراتب األساسي  -
 .  المواصالتالبدالت: تشمل بدل السكن وبدل   -
 المكافآت الدوریة والسنویة: تشمل الحوافز السنویة النقدیة المدفوعة.  -
 الخطط التحفیزیة: وتشمل مكافآت مؤجلة حسب سیاسة المكافآت للشركة.  -
 . مزایا غیر نقدیة التي تدفع للموظفأي تعویضات أو مزایا عینیة أخرى تدفع بشكل شھري أو سنوي: تشمل  -
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ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفیذیین عن أي   .9
 مكافآت وتعویضات 

ال یوجد أي ترتیبات أو اتفاقیات بشأن تنازل أي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو من كبار التنفیذیین فیھ عن أي رواتب أو مكافآت  
 . تعویضاتأو 

 

 العقوبات والغرامات   .10
 م. 2020لم یتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو تدبیر احترازي أو قید احتیاطي على شركة الخبیر المالیة في عام  
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 المراجعة  لجنة نتائج تقریر  .11
أي    وحدة المراجعة الداخلیة والتي قامت بھا    للنظم واإلجراءات الرقابیة لمؤسسة السوق المالیةنتائج تقریر المراجعة  لم تظھر  

وفقاً لخطة التدقیق السنویة    وذلك،  إجراءات التدقیق والمراجعة المنفذة خالل  أوجھ ضعف جوھریة في أنظمة الرقابة الداخلیة بالشركة 
المعتمدة من قبل لجنة المراجعة للتحقق من فعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالشركة وحمایة أصول الشركة وتقییم أداء إدارة مخاطر  

كانت متابعة  م. كما 2020جراؤھا بحسب الخطة المعتمدة خالل العام إ الشركة. ھذا وقد أنجزت الوحدة جمیع عملیات التدقیق المقرر 
 . ومعالجة المالحظات المرصودة خالل المراجعات من العملیات الھامة التي ركزت علیھا وحدة المراجعة الداخلیة خالل العام 

 
بمراجعة الدفاتر والسجالت وتقاریر المراجعة الداخلیة  مع ماقامت بھ    رأي لجنة المراجعة في مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة وبحسب  

  كتشاف ا یتم  وفعالیة نظام وعملیات الرقابة الداخلیة بالشركة، ولم    تبین سالمة   ، ومختلف محاضر االجتماعات والبیانات المتعلقة بأعمالنا 
كما أننا لم نلحظ أي حالة غش أو تدلیس  ، . وتبین لنا أنھ قد تم تنفیذ أعمال المراجعة الداخلیة دون أي تقصیر جوھریة أي نقاط ضعف 

 م. 2020دیسمبر    31ة المنتھیة في  خالل السن 

 

 المخاطر الرئیسیة في األعمال  .12
تنطوي أنشطة شركة الخبیر المالیة على مخاطر مختلفة العمق والتعقید، وتتم إدارة ھذه المخاطر من خالل عملیة تحدید  

االئتمان، ومخاطر السوق،  وقیاس ومراقبة مستمرة وضوابط عدة. وتتعرض شركة الخبیر المالیة بشكل أساسي لمخاطر  
 ومخاطر السیولة، والمخاطر التشغیلیة. 

 
 مخاطر االئتمان 

علماً    ، محتملة   مخاطر االئتمان ھي مخاطر إخالل طرف مقابل بالتزاماتھ التعاقدیة بما یؤدي إلى تعرض الشركة لخسارة 
ال تقوم    ، وتحدیداً   . أي أموال على شكل قروض أو سلفیات لعمالئھا   بتقدیم   لھا   مرخص   غیر علماً بأن الشركة    ، بأن الشركة 

 الخبیر المالیة حالیاً بتقدیم قروض ھوامش التغطیة بضمان األوراق المالیة. 
 

نظیرة  ھي مخاطر أطراف    الراھن لذلك فإن مخاطر االئتمان الوحیدة التي یمكن أن تتعرض لھا الخبیر المالیة في الوقت  
المالیة   الخبیر  شركة  وتعتمد  قبلھا.  من  المدارة  الخاصة  الصنادیق  في  استثماراتھا  إلى  باإلضافة  وشركات،  بنوك  من 

بما    یة لھا على وضع حدود ائتمان الشركة  استراتیجیة ائتمان لمراقبة مخاطر األطراف المتعاقدة والسیطرة علیھا، وتقوم  
الصادرة عن  المالیة  الكفایة  قواعد  تزداد    یتوافق مع  أن  المتوقع  المعتمدة. ومن  الداخلیة  والسیاسات  المالیة  السوق  ھیئة 

ینعكس بشكل سلبي على أداء  قد  مما    ، الحركة االقتصادیة في المنطقة   ارتباك المخاطر بشكل عام في األسواق نظراً إلى  
المحلي مخفیة عن األنظار ولكن لھا  قد تكون ھذه التأثیرات في قلب االقتصاد  و الشركات وقدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا.  

ن  نظراً أل تأثیرات مضاعفة، بما في ذلك تدھور جودة االئتمان بین الشركات، خاصةً المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. و 
التعرضات    ، خاصة   وأسھم المحفظة االستثماریة للخبیر تتركز على استثمارات في صنادیق خاصة عقاریة   فإن مستوى 

 . خالل العام   19- كوفید جائحة    إثر   لمخاطر یعتبر مرتفع في ظل ما تشھده األسواق من تذبذب على ھذا النوع من ا 
 

 مخاطر السوق 
ھي مخاطر تأثیر التغیرات في أسعار السوق، وأسعار الفائدة/نسب الربح، وأسعار األسھم على دخل الشركة أو على قیمة  
استثماراتھا في األدوات المالیة. وتستثمر الشركة في فئات أصول متعددة تنطوي على مخاطر سوق بفعل حساسیتھا للتأثر  

أرصد  بتوظیف  الشركة  وتقوم  األسعار.  واالستثمارات  بتقلبات  المالیة  واألسواق  النقد  أسواق  في  باالستثمار  النقدیة  تھا 
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فإن    أن الخاصة. وحیث    واألسھم العقاریة   تدیرھا،  التي  الصنادیق  في  بشكل رئیسي  االستثمار  الشركة ھو  نموذج عمل 
معتمدة  منضبطة  استثمار    الشركة تراقب مخاطر السوق التي تنطوي علیھا تلك االستثمارات وتقوم بإدارتھا باتباع سیاسة 

 بالتفصیل الحدود والمعطیات واإلجراءات وضوابط الحوكمة المناسبة.   وضح من مجلس اإلدارة ت 
 

على الطریقة    م 2020  خالل العام   19- كوفید وجائحة  فقد أثرت المخاطر الجیوسیاسیة المتزایدة    ، أما على المستوى العام 
على أداء األسھم وأسواق النقد    مربك مع أسعار النفط، والذي كان لھ أثر    التي یتفاعل بھا المستثمرون في الشرق األوسط 

 األكثر ارتباطاً بأسعار النفط.  
 

 مخاطر السیولة 
أو عدم   التمویل،  التغیرات في مصادر  أو  لھ،  المخطط  النقص غیر  إدارة  القدرة على  بسبب عدم  السیولة  تنشأ مخاطر 

، وبأقل الخسائر. وعلى ذلك، تبدأ  بشكل سریع معالجة التغیرات في ظروف السوق والتي تؤثر على قدرة تسییل األصول  
جراءات المكتوبة، وإنشاء سیاسة الحد األدنى من المستویات المقبولة  اإلدارة الفعالة لمخاطر السیولة بوضع السیاسات واإل 

عن طریق رصد وقیاس ورفع تقاریر السیولة بشكل  من قبل الخبیر المالیة  للسیولة. وأن تتم عملیة إدارة مخاطر السیولة  
والخصوم إلى    مستمر  األصول  لإلدارة   لجنة  مختلفة   التابعة  وھندسات  أدوات  تطبیق  لدیھا  والتي  الشركة  أن  من  للتأكد 

المستقبلیة.  بالتزاماتھا  للوفاء  المستثمرین    مستویات سیولة كافیة  بأن استمرار تردد  العلم  الدخول في استثمارات  في  مع 
جدیدة بسبب األوضاع اإلقلیمیة سیكون لھ أثر سلبي على تدویر رأس المال وصناعة فرص استثماریة جدیدة بحسب نموذج  

ا قد یعیق تزاید األصول تحت اإلدارة والتأثیر بشكل سلبي على سیولة الشركة ووضعھا المالي بشكل  عمل الشركة، مم 
 عام. 

 
 المخاطر التشغیلیة 

أو بسبب   النظم  أو  البشریة  الكوادر  الداخلیة أو  الرقابة  إجراءات  الناتجة عن عدم كفایة أو إخفاق  الخسارة  ھي مخاطر 
التعویضات  باإلضافة إلى  لیة المخاطر القانونیة كالتعرض لغرامات أو عقوبات،  أحداث خارجیة. وتشمل المخاطر التشغی 

إلیھا   تتوصل  التي  الخاصة  التسویات  أو عن  الشركة  بحق  المتخذة  الرقابیة واإلشرافیة  اإلجراءات  الناتجة عن  الجزائیة 
إلى ذلك، یوجد    مجموعة من األدوات لتحدید، وقیاس وتصحیح الحوادث التشغیلیة. إضافةً   الخبیر المالیة الشركة. تستخدم  

 خسائر ناتجة عن ھفوات غیر مقصودة أو تعطل لألنظمة.   لدى الخبیر بولیصة تأمین مھنیة لتغطیة أي 
 

 قطاع إدارة المخاطر والحوكمة  
یتولى قطاع إدارة المخاطر والحوكمة مسؤولیة اإلشراف الیومي على المخاطر المختلفة التي تتعرض لھا شركة الخبیر  

 التشغیلیة/الرقابیة، ومخاطر االلتزام وغسل األموال. المالیة شاملةً مخاطر االئتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر  
 

تستخدم إدارة الخبیر عدداً من أدوات تقییم وتحلیل المخاطر وإعداد التقاریر وأحدث نماذج إدارة المخاطر. وتشمل النظم  
باإلضافة إلى ذلك، تم    . ) للتبلیغ عن غسل األموال ورقابة االلتزام World-checkنظام "مباشر" ونظام وورلد تشیك ( 

وضع وتنفیذ نموذج التقییم الداخلي لكفایة رأس المال بما یستوفي شروط ھیئة السوق المالیة. وتتم مراقبة الكفایة المالیة  
للشركة بشكل شھري، شاملةً األرقام الفعلیة للفترات السابقة واألرقام المتوقعة للفترات القادمة لضمان التغطیة الرأسمالیة  

 فیة.  الكا 
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 إدارة رقابة االلتزام والتبلیغ عن غسل األموال 

إدارة رقابة االلتزام والتبلیغ عن  تتولى  في حین أن مسؤولیة االلتزام تقع على عاتق مجلس إدارة شركة الخبیر المالیة،  
التأكید  أیضاً  دارة. ومن المھم  اإل غسل األموال مھمة اإلشراف الیومي على أنشطة االلتزام ووضع استراتیجیة وخطة عمل  
الموظفین،   التنظیمیة والداخلیة ھو أمر واجب على جمیع  تعمل اإلدارة التنفیذیة على  حیث  على أن االلتزام بالمتطلبات 

، وااللتزام بالمتطلبات التنظیمیة والتقید بأعلى  ھم د من إدراك جمیع الموظفین لھذا الواجب وعلى نشر ثقافة االلتزام بین التأك 
 معاییر السلوك المھني المتبع في جمیع األوقات. 

 
 إدارة المخاطر 

واإلشراف   المقابلة  األطراف  واعتماد حدود  مراقبة  مسؤولیة  المخاطر  إدارة  ومراقبة  تتولى  وقیاس  تحدید  الیومي على 
عوارض الشركة لمخاطر السوق (شاملةً مخاطر السیولة). كما تتولى اإلدارة مسؤولیة تحدیث كافة السیاسات واإلجراءات  

ووضع ضوابط رقابیة إضافیة لضمان تنفیذ المعامالت بشكل صحیح یتماشى مع السیاسات    ، لجمیع اإلدارات داخل الشركة 
ة  ی إدارة المخاطر مسؤول تتولى  عتمدة من أجل تجنب أي مخاطر تنظیمیة وتشغیلیة. باإلضافة إلى ذلك، فإن واإلجراءات الم 

أي   التنفیذ، واإلبالغ عن  بالشركة من خالل خلق ضوابط مختلفة إلدارة جودة  الخاصة  قرارات االستثمار  متابعة جمیع 
 الوقت المناسب وبالشكل الصحیح. استثناءات، وتنظیم سیر عمل بعض العملیات لضمان تنفیذھا في  

 
 إطار عمل المخاطر والحوكمة  

یتولى مجلس إدارة الخبیر المالیة اإلشراف على المخاطر من خالل اللجان التابعة لھ، ومن خالل قطاع إدارة المخاطر والحوكمة  
 . والتبلیغ عن غسل األموال وإدارة رقابة االلتزام

 

 م 2020للعام  تقریر مراجع الحسابات ألعمال الشركة .13
) والتي تتضمن النتائج المالیة ألعمال شركة الخبیر المالیة للعام  1م (مرفق 2020تم إرفاق القوائم المالیة المدققة للعام  

باإلضافة إلى اإلیضاحات المتعلقة بھا. ولم یتضمن التقریر أي تحفظات من قبل المحاسب القانوني بشأن القوائم    ، م 2020
 م. 2020المالیة السنویة لعام  
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 النتائج المالیة للشركة    .14
 فیھ ھذا الجزء سیتم توضیح كل من:

 الریاالت). أصول الشركة وخصومھا للسنوات الخمس األخیرة (بآالف   -
 نتائج أعمال الشركة والفروقات في النتائج التشغیلیة للسنوات الخمس األخیرة (بآالف الریاالت).  -
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I.   الجدول أدناه یمثل قائمة المركز المالي ویُوضح أصول الشركة وخصومھا للسنوات الخمس األخیرة
 ف الریاالت): آال (ب
 

 

 

 

 الریاالت البند بآالف  م2020 م2019 م2018 م2017 م2016
 الموجودات      
 الموجودات المتداولة      

 نقد لدى البنوك 99,513 112,174 22,390 33,909 155,189
 ودائع مرابحة  136,528 46,963 120,500 65,039 -

 ذمم مدینة ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى  30,906 39,972 80,235 111,325 28,335
 مستحق من جھات ذات عالقة  139,698 126,383 88,170 45,486 116,960

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  180,000 117,000 1,380,362 1,330,406 1,267,634
 مجموع الموجودات المتداولة  586,645 442,492 1,839,195 1,586,165 1,568,118

 المتداولةالموجودات غیر      
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  1,100,615 1,073,822 - - -
   ودائع مرابحة 93,000 16,500 41,200 112,500 -
 موجودات حق االستخدام  6,212 6,988 - - -

 ممتلكات ومعدات  48,526 48,540 47,160 46,833 43,495
 استثمارات عقاریة 147,538 147,538 147,538 - -

 مجموع الموجودات غیر المتداولة  1,395,891 1,293,388 88,360 159,333 43,495
 مجموع الموجودات  1,982,536 1,735,880 1,927,555 1,745,498 1,611,613

 المطلوبات وحقوق المساھمین      
 المطلوبات المتداولة      

 المستحق لجھة ذات عالقة - - - - 84,000
 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  328,684 140,399 225,315 133,539 116,098
 جزء متداول من عقود مرابحة 428,358 382,282 247,050 292,737 327,440
 الشریعة جزء قصیر األجل من تمویل متوافق مع  81,138 51,500 126,500 51,500 14,000

 جزء متداول اللتزام عقود إیجار  621 591 - - -
 مجموع المطلوبات المتداولة  838,801 574,772 598,865 477,776 541,538

 المطلوبات غیر المتداولة      
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 18,063 14,199 11,504 10,633 11,275
 عقود مرابحة 210,200 248,400 240,900 135,500 95,000
 تمویل متوافق مع الشریعة  - 43,018 93,898 179,803 83,158

 جزء طویل األجل اللتزام عقود إیجار  5,988 6,609 - - -
 مجموع المطلوبات غیر المتداولة  234,251 312,226 346,302 325,936 189,433
 المطلوبات مجموع   1,073,052 886,998 945,167 803,712 730,971

 حقوق المساھمین     
 رأس المال  894,523 894,523 813,203 813,203 813,203
 احتیاطي نظامي 35,574 35,574 35,270 30,047 23,933
 (خسائر متراكمة) / أرباح مبقاة  (19,670) (81,299) 133,341 98,536 43,506

 (خسارة) / مكسب اكتواري، صافي (943) 84 574 - -
 مجموع حقوق المساھمین 909,484 848,882 982,388 941,786 880,642

 مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین  1,982,536 1,735,880 1,927,555 1,745,498 1,611,613
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II.   توضح قائمة الدخل أدناه نتائج أعمال الشركة والفروقات في النتائج التشغیلیة للسنوات الخمس األخیرة
 الریاالت): ف آال (ب

نسبة التغیر  
2020  &2019 

التغیرات +  
 البند بأالف الریاالت  2020 2019 2018 2017 2016 )-او (

500%< 175,475 
207,334  187,479  188,213  

25,075 200,550 
 مجموع إیرادات التشغیل 

1% (880)
(110,392) (92,205) (98,814) 

(102,226) (103,106) 
 مجموع مصروفات التشغیل 

226% 174,595
96,942  95,274  89,399  

(77,151) 97,444 
 صافي دخل /(خسارة) التشغیل 

-4% 1,650 
(25,674) (34,141) (33,892) 

(42,182) (40,532) 
 مصروفات مرابحة و تمویل

200% 11,070 - - مكسب/(خسارة) القیمة العادلة لعقد حق االختیار   5,535 (5,535) -

-8% 27 - - - (336) (309)  تكلفة تمویل على مطلوبات عقود إیجار

0% 2 
24  11  1,353  

1,350 1,352 
 ایرادات اخرى 

0% -
(160) - -

- -
 خساره/إیرادات عملیات غیر مستمره 

500%< (1,858) 
-    - (4,634) 

(3) 1,861)( 
 الزكاة

110% (537)
-    - 574  

(490) (1,027) 
 الدخل الشامل اآلخر

149% 184,949 
71,132  61,144  52,800  

(124,347) 60,602 
 مجموع الدخل الشامل (الخسارة) للسنة 
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 الفروقات الجوھریة في النتائج التشغیلیة   .15
 إیضاح ألي فروقات جوھریة في النتائج التشغیلیة عن نتائج السنة المالیة السابقة: 

نسبة التغیر  
م2020

م 2019و
م 2019 )-و (أالتغیرات +  م 2020  الف الریاالت آالبند ب

 مجموع إیرادات التشغیل  200,550.00 25,075.00 175,475.00 >500%

 مجموع مصروفات التشغیل ) 103,106.00( (102,226.00) ) 880.00( 1%

  %226  (خسارة) التشغیل /صافي دخل  97,444.00 (77,151.00) 174,595.00

 مصروفات مرابحة و تمویل (40,532.00) (42,182.00) 1,650.00 % 4-

  %200  مكسب/(خسارة) القیمة العادلة لعقد حق االختیار 5,535.00 (5,535.00) 11,070.00

 تكلفة تمویل على مطلوبات عقود إیجار ) 309.00( (336.00) 27.00 % 8-

 ایرادات اخرى  1,352.00 1,350.00 2.00 % 0

 الزكاة ) 1,861.00( (3.00) ) 1,858.00( >500%

 الدخل الشامل اآلخر  ) 1,027.00( (490.00) ) 537.00( % 110

 مجموع الدخل الشامل (الخسارة) للسنة  60,602.00 (124,347.00) 184,949.00 % 149
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 واألشخاص ذوي العالقة  وكبار التنفیذین ملكیة أعضاء مجلس اإلدارة  .16
وأي شخص ذي عالقة بھم في أسھم شركة    وكبار التنفیذین یوضح الجدول التالي أي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة 

 م: 2020الخبیر المالیة، وكذلك أي تغییر في تلك المصلحة خالل العام المالي  
 

 الشخص ذو العالقة  التصنیف االسم 
 عدد األسھم  
 بدایة العام

 م 2020 

نسبة  
 الملكیة  
بدایة 
 العام

 م 2020 

 عدد األسھم  
 نھایة العام

 م 2020 

نسبة  
 الملكیة  
نھایة 
 العام

 م 2020 

رئیس مجلس   مساعد محمد الدریس 
 % 1.96 1,760,000 % 1.96 1,760,000 - اإلدارة 

شركة الخبیر الوطني   العضو المنتدب  عمار أحمد شطا  
 % 1,18 1,057,115 % 1,18 1,057,115 التجاریة* إلدارة المشاریع 

محمد   /األستاذ(األب)  عضو مجلس إدارة  سعید محمد عبید بن زقر 
 % 2.61 2,337,500 % 2.61 2,337,500 عبید سعید بن زقر 

شركة عبد هللا وسعید   عضو مجلس إدارة  سعید محمد عبید بن زقر 
 % 7,68 6,875,000 % 7,68 6,875,000 محمد عبید بن زقر** 

 % 0,30 269,385 % 0,30 269,385 - الرئیس التنفیذي أحمد سعود غوث 

 

 ) سھم مملوكة لصالح شركة الخبیر الوطني إلدارة المشاریع التجاریة والتي یمتلكھا بالكامل األستاذ/ عمار أحمد شطا. 1,057,115* تتضمن ( 
%) ووالده  0.67وسعید محمد عبید بن زقر والتي یمتلك فیھا األستاذ/ سعید محمد عبید بن زقر حصة غیر مباشرة بنسبة (  عبد هللا ) سھم مملوكة لصالح شركة  6,875,000** تتضمن (

 ر لالستثمار الصناعي والتجاري المحدودة. %) عن طریق امتالكھم حصة لدى أحد شركاتھا وھي شركة بن زق 12.12األستاذ/ محمد عبید سعید بن زقر بنسبة (
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القروض   .17
31وفق األحكام الشرعیة) على الشركة كما في   بنكیة(تمویالت   قروضیوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بأي 

 :  م2020دیسمبر 

 بنك االنماء  البنك السعودى الفر��ىي اسم ا�جهة املانحة للتمو�ل

 سنوات خمس  سنتان  مدة التمو�ل 

 100,000,000 150,000,000 بالر�ال السعودي مبلغ التمو�ل األص��

 56,000,000.00 112,500,000.00 املبلغ املسدد بالر�ال السعودي* 

 44,000,000.00 37,500,000.00 املبلغ املتبقي بالر�ال السعودي

 القوائم المالیة المدققة المرفقة لالطالع على تفاصیل جدولة سداد التمویل.  من 13ضاح رقم * یرجى الرجوع إلى اإلی

 بالقوائم المالیة المدققة المرفقةم 2020تم تقدیم تفاصیل المدیونیة القائمة على شركة الخبیر المالیة كما في نھایة العام المالي  
المتداولة وغیر متداولة بقائمة المركز المالي الموحدة  ). للحصول على التفاصیل یرجى االطالع على بند المطلوبات 1(مرفق 

 . واإلیضاحات ذات الصلة

 الصفقات بین شركة الخبیر المالیة واألشخاص ذوي الصلة .18
م. 2020ربحیة مع أشخاص ذوي الصلة خالل العام  لم تقم شركة الخبیر المالیة بعقد أي صفقة

 األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة  .19
یقر مجلس اإلدارة بأنھ ال توجد ھناك أي أعمال أو عقود تكون شركة الخبیر المالیة طرفاً فیھا، وفیھا أو كانت فیھا ألحد 

 فیھا.  أعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفیذیین أو أي شخص ذي عالقة بأي منھم مصلحة

 لثة تقریر إفصاح الركیزة الثا .20
 ً م والموافقة علیھ من قبل مجلس اإلدارة.  2020لمتطلبات ھیئة السوق المالیة، تم إعداد تقریر إفصاح الركیزة الثالثة لعام   وفقا

   تم تحمیل نسخة من التقریر على الموقع اإللكتروني للشركة، ویمكن االطالع على التقریر من خالل الرابط التالي:  

announcements-https://www.alkhabeer.com/cma / 

https://www.alkhabeer.com/cma-announcements/
https://www.alkhabeer.com/cma-announcements/
https://www.alkhabeer.com/cma-announcements/
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 3  قائمة المركز المالي

 4         والدخل الشاملقائمة الربح أو الخسارة 
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 المستقل المراجع تقرير
 (مقفلة سعودية مساهمة شركة) المالية الخبير شركة في المساهمين إلى
 

 الرأي
 كما  المالي   المركز  قائمة  على  تشتمل  والتي  ،(الشركة( )مقفلة  سعودية  مساهمة  شركة)  المالية  الخبير  لشركة  المالية   القوائم  راجعنا  لقد
  النقدية  التدفقات وقائمة المساهمين، حقوق في التغيرات وقائمة الشامل، والدخل  الخسارة أو الربح  وقائمة  م،2020 ديسمبر 31 في

 . الهامة المحاسبية للسياسات  ملخص ذلك  في بما المالية، بالقوائم المرفقة واإليضاحات التاريخ،  ذلك في المنتهية للسنة
 
 ديسمبر  31 في كما للشركة المالي المركز الجوهرية، الجوانب جميع من عادل، بشكل تعرض المرفقة المالية القوائم إن رأينا، في

 المملكة  في المعتمدة المالي  للتقرير الدولية للمعايير وفقا   التاريخ ذلك  في المنتهية للسنة النقدية وتدفقاتها المالي وأداءها م2020
 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من المعتمدة األخرى  واإلصدارات والمعايير السعودية العربية

 
 الرأي أساس
 موضحة  المعايير  تلك  بموجب  ومسؤولياتنا.  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعة  الدولية  للمعايير  وفقا    بالمراجعة  قمنا  لقد

 لقواعد  وفقا   الشركة عن مستقلون ونحن. تقريرنا في الوارد" المالية القوائم مراجعة عن  المراجع مسؤوليات"  قسم  في بالتفصيل
  األخالقية  بمسؤولياتنا  أيضا    وفّينا  وقد  المالية،  للقوائم  بمراجعتنا  الصلة  وذات  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المهنة  وآداب  سلوك

 .رأينا إلبداء أساس لتوفير ومالءمة كافية تُعد عليها حصلنا  التي  المراجعة  أدلة فإن اعتقادنا،  وفي. القواعد لهذه وفقا   األخرى
 

 المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات
 العربية  المملكة في المعتمدة للتقرير الدولية للمعايير وفقا   عادل بشكل وعرضها المالية القوائم إعداد عن  المسؤولة هي اإلدارة إن

 الداخلية  الرقابة  عن المسؤولة وهي القانونيين، للمحاسبين السعودية الهيئة من المعتمدة األخرى واإلصدارات والمعايير السعودية
 .خطأ أو غش بسبب سواء   الجوهري، التحريف  من خالية مالية  قوائم إعداد من لتمكينها  ضرورية تراها التي

 
 مقتضى   بحسب  اإلفصاح  وعن  مستمرة  كمنشأة  البقاء  على  الشركة  قدرة  تقييم  عن  المسؤولة  هي  اإلدارة  فإن  المالية،  القوائم  إعداد  عند

  لتصفية  اإلدارة لدى نية هناك تكن لم ما المحاسبة، في االستمرارية أساس واستخدام باالستمرارية، المتعلقة األمور عن الحال،
 . بذلك القيام  سوى واقعي خيار أي لديها يكن  لم أو عملياتها، إيقاف  أو الشركة

 
 . الشركة  في المالي التقرير آلية  على  اإلشراف عن  المسؤولون هم بالحوكمة المكلفون

 
 المالية القوائم مراجعة  عن المراجع مسؤوليات

 خطأ،  أو  غش  بسبب  سواء    جوهري،  تحريف  من  خالية  ككل  المالية  القوائم  كانت  إذا  عّما  معقول  تأكيد  إلى  الوصول  في  أهدافنا  تتمثل
  المراجعة  أن على ضمانا   ليس أنه إال التأكيد، من عال   مستوى هو المعقول التأكيد إن. رأينا يتضمن الذي المراجع تقرير وإصدار

. موجود جوهري تحريف   عن دائما   ستكشف السعودية العربية المملكة في المعتمدة للمراجعة الدولية للمعايير وفقا بها القيام تم التي
 أو منفردة تؤثر، قد  أنها معقولة بدرجة  المتوقع من كان  إذا جوهرية التحريفات وتُعد خطأ،  أو غش عن  التحريفات تنشأ أن ويمكن
 . المالية القوائم هذه أساس على المستخدمون يتخذها التي االقتصادية القرارات على مجملها، في
 

  على   ونحافظ  المهني  الحكم  نمارس  فإننا  السعودية،  العربية  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعة  الدولية  للمعايير  وفقا  المراجعة  من  وكجزء
 :يلي بما أيضا   ونقوم. المراجعة خالل المهني  الشك نزعة

 
 تستجيب مراجعة إجراءات وتنفيذ وتصميم خطأ، أو غش بسبب سواء   المالية، القوائم في الجوهري التحريف مخاطر وتقييم تحديد
  ناتج  جوهري تحريف أي اكتشاف عدم خطر  ويعد. لرأينا أساس  لتوفير ومناسبة كافية  مراجعة أدلة  على  والحصول المخاطر،  لتلك
 تجاوز  أو  مضللة  إفادات  أو  متعمد  حذف  أو  تزوير  أو  تواطؤ  على  ينطوي  قد  الغش  ألن  الخطأ،  عن  الناتج   الخطر  من  أعلى  الغش  عن

 . الداخلية  الرقابة إلجراءات
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 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 31إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة المركز المالي
 م2020ديسمبر  31كما في 

 
 م2019 م2020   
 

 إيضاح
 سعـودي لاير

 )باآلالف(
 سعـودي لاير

 )باآلالف(
     

    الموجودات
    الموجودات المتداولة

 112,174 99,513  لدى البنكنقد 
 46,963 136,528 5 ودائع مرابحة

 39,972 30,906 7و6  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
 126,383 139,698 7 مستحق من جهات ذات عالقة

 117,000 180,000 8  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات
  ─────── ─────── 

 442,492 586,645  مجموع الموجودات المتداولة
  ─────── ─────── 

    الموجودات غير المتداولة
 1,073,822 1,100,615 8 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات

 16,500 93,000 5 ودائع مرابحة
 6,988 6,212 9 موجودات حق االستخدام

 147,538 147,538 28 استثمارات عقارية
 48,540 48,526 10 ممتلكات ومعدات

  ─────── ─────── 
 1,293,388 1,395,891  مجموع الموجودات غير المتداولة

  ─────── ─────── 
 1,735,880 1,982,536  مجموع الموجودات

  ═══════ ═══════ 
    المطلوبات وحقوق المساهمين

    
    المطلوبات المتداولة

 140,399 328,684 11 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 382,282 428,358 12 عقود مرابحة

 51,500 81,138 13 تمويل متوافق مع الشريعة
 591 621 9 لتزام عقود إيجارا
  ─────── ─────── 

 574,772 838,801  مجموع المطلوبات المتداولة
  ─────── ─────── 

    المطلوبات غير المتداولة
 248,400 210,200 12 عقود مرابحة

 43,018 - 13 تمويل متوافق مع الشريعة
 14,199 18,063 14 منافع نهاية الخدمة للموظفين

 6,609 5,988 9 إيجار التزام عقود
  ─────── ─────── 

 312,226 234,251  مجموع المطلوبات غير المتداولة
  ─────── ─────── 

 886,998 1,073,052  مجموع المطلوبات
  ─────── ─────── 

    حقوق المساهمين
 894,523 894,523 17 رأس المال

 35,574 35,574 18  احتياطي نظامي
 (81,299) (19,670)  خسائر متراكمة

 84 (943) 14  اكتواري، صافي مكسب /)خسارة( 
  ─────── ─────── 

 848,882 909,484  المساهمينمجموع حقوق 
  ─────── ─────── 

 1,735,880 1,982,536  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
  ═══════ ═══════ 
 
 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 31إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 م2019 م2020   
 

 إيضاح
 سعـودي لاير

 )باآلالف(
 سعـودي لاير

 )باآلالف(
    

    الدخل
العادلة من خالل مكسب / )خسارة( من استثمارات بالقيمة 

 (50,752) 133,758 8 الربح أو الخسارة، صافي
 46,021 55,406 19  إيرادات رسوم

 23,169 8,957  إيرادات من توزيعات أرباح
 6,637 2,429  إيرادات من ودائع مرابحة

  ─────── ─────── 

 25,075 200,550  مجموع إيرادات التشغيل
    

    المصروفات التشغيلية
 (6,400) (6,932) 20  بيع وتسويق

 (95,826) (96,174) 21  عمومية وإدارية
  ─────── ─────── 

 (102,226) (103,106)  مجموع مصروفات التشغيل
  ─────── ─────── 

 (77,151) 97,444  )خسارة( التشغيل / دخلصافي 
    

 (5,535) 5,535 11 مكسب / )خسارة( القيمة العادلة لعقد حق االختيار
 (42,182) (40,532) 22 مصروفات مرابحة وتمويل

 (336) (309) 9 تكلفة تمويل على مطلوبات عقود إيجار
 1,350 1,352  ايرادات أخرى

  ─────── ─────── 

 (123,854) 63,490  سنة قبل الزكاة والضريبةربح / )خسارة( ال
    

 (3) (1,861) 15  الزكاة وضريبة الدخل
  ─────── ─────── 

 (123,857) 61,629  بعد الزكاة والضريبةالسنة  ربح / )خسارة(
    

    الدخل الشامل اآلخر
    
    بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 
 (490) (1,027) 14 خسارة من إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين 
  ─────── ─────── 

 (124,347) 60,602  الدخل الشامل / )الخسارة( للسنةمجموع 
  ═══════ ═══════ 

    الربح / )الخسارة( األساسية والمخفضة للسهم
 86,741 89,452 17 العدد المرجح لألسهم )باآلالف(

 (1.43) 0.69 29 العائد إلى الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل )لاير سعودي( 
  ═══════ ═══════ 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 31إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
     م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  

 
 رأس المال

 
احتياطي 

 نظامي

 
 /أرباح مبقاة

 )خسائر متراكمة(

 /)خسارة(
مكسب اكتواري، 

 صافي

 
 

 المجموع
لاير سعودي  

 (باآلالف)
لاير سعودي 

 (باآلالف)
لاير سعودي 

 (باآلالف)
لاير سعودي 

 (باآلالف)
لاير سعودي 

 (باآلالف)
      

 985,427 574 136,076 35,574 813,203 م2019يناير  1الرصيد في 

 (123,857) - (123,857) - - الخسارة بعد الزكاة والضريبة

 (490) (490) - - - (14إيضاح األخرى )الخسارة الشاملة 

      
 (124,347) (490) (123,857) - - للسنةمجموع الخسارة الشاملة 

 - - (81,320) - 81,320 (17إيضاح المال )زيادة في رأس 

 (12,198) - (12,198) - - (16توزيعات أرباح )إيضاح 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 848,882 84 (81,299) 35,574 894,523 م2019ديسمبر  31الرصيد في 
      

 61,629 - 61,629 - - الربح بعد الزكاة والضريبة

 (1,027) (1,027) - - - (14إيضاح األخرى )الخسارة الشاملة 

 60,602 (1,027) 61,629 - - للسنة الشامل الدخل مجموع 
      
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 909,484 (943) (19,670) 35,574 894,523 م2020ديسمبر  31الرصيد في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 31إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة التدفقات النقدية
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 م2019 م2020  
 

 إيضاح
 سعـودي لاير

 )باآلالف(
 سعـودي لاير

 )باآلالف(
    األنشطة التشغيلية

 (123,854) 63,490  الزكاة والضريبة سنة قبلخسارة( الربح/ )
    

    التعديالت لـ:
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  خسارة من)مكسب( / 

 الخسارة، صافي
 
8 

 
(133,758) 

 
50,752 

 5,535 (5,535) 11 )مكسب( / خسارة القيمة العادلة لعقد حق االختيار
 3,527 3,209 21 استهالك

 776 776 21 استهالك موجودات حق االستخدام
 3,121 3,272 14 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

 - 2  ممتلكات ومعدات من استبعادمكسب 
 336 309 9 عقود إيجار تمويل على مطلوباتتكلفة 

  ──────── ──────── 
 (59,807) (68,235)  الموجودات والمطلوبات التشغيليةالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في 

    
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (12,202) 9,065 6 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى، صافي
 (38,213) (13,315) 7 مستحق من جهات ذات عالقة

 (115,860) (4,324) 11 أخرى ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات
 (73,292) (251,815) 8 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات شراء 

 246,990 304,061 8 الخسارة الربح أوبالقيمة العادلة من خالل استثمارات متحصالت من بيع 
  ──────── ──────── 

 (52,384) (24,563)  النقد المستخدم في العمليات
 (916) (435) 14 منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 (336) (309)  تكلفة تمويل مدفوعة
  ──────── ──────── 

 (53,636) (25,307)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
    

    األنشطة االستثمارية
 (4,907) (3,195) 10 شراء ممتلكات ومعدات

 - 2  من استبعاد ممتلكات ومعداتمتحصالت 
 144,237 21,935 5 صافي الحركة في ودائع مرابحة

  ──────── ──────── 
 139,330 18,742  صافي النقد من األنشطة االستثمارية

  ──────── ──────── 
    األنشطة التمويلية

 142,732 7,875 12 عقود مرابحة
 (125,880) (13,380) 13 تمويل متوافق مع الشريعة

 (12,198) - 16 توزيعات أرباح مدفوعة
 (564) (591) 9 دفع الجزء االساسي اللتزامات عقود إيجار

  ──────── ──────── 
 4,090 (6,096)  صافي النقد من األنشطة التمويلية

    
 89,784 (12,661)  صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه

 22,390 112,174  في حكمه في بداية السنةالنقد وما 
  ──────── ──────── 

 112,174 99,513  النقد وما في حكمه في نهاية السنة
  ════════ ════════ 
 

 معلومات إضافية غير نقدية
 52,465 - 6 شراء استثمار مقابل ذمم مدينة افتتاحية

 28,445 196,281 11 مستحق الدفع مقابل استثمار تم شراؤه خالل السنة
 7,764 - 9 موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار

 7,200 - 9 التزام عقود اإليجار
 46,000 188,000 5 تخفيض صندوق أسهم بموجب وديعة مرابحة

  ═══════ ═══════ 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2020ديسمبر  31في  

7 

 
 التنظيم واألنشطة -1
 

هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  "(شركة الخبير المالية )"الشركة
 14م(. تم تعديل السجل التجاري للشركة بتاريخ 2008مارس  22هـ )الموافق 1429ربيع األول  14المؤرخ في  4030177445

كة من شركة الخبير للمتاجرة في االستثمار والتمويل إلى م( وبموجبه تم تعديل اسم الشر2009أكتوبر  5هـ )الموافق 1430شوال 
 شركة الخبير المالية.

 
ـ )الموافق 1429ربيع الثاني  3المؤرخ في  919تزاول الشركة أعمالها في األنشطة التالية وفقاً لقرار هيئة السوق المالية رقم ح/ت/ ه

 :07074ــ  37م( والترخيص رقم 2008ابريل  9
 
 الترتيب (أ

 اإلدارة (ب
 المشورة  (ج
 الحفظ (د
 االكتتاب، و (ه
 التعامل كأصيل  (و
 

 يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي:
 

 شركة الخبير المالية
 128289طريق المدينة المنورة ص. ب 

 جدة 
 المملكة العربية السعودية

 
والمسجل في الرياض  1010439273م، تعمل الشركة من خالل فرعها المسجل بالسجل التجاري رقم 2020ديسمبر  31كما في 

 م: نفس الشيء(. تتضمن القوائم المالية القوائم المالية المرفقة موجودات ومطلوبات ونتائج هذا الفرع.2019ديسمبر  31)

 
 أساس اإلعداد -2
 
 بيان االلتزام  2-1
 

المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى يتم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 
 المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
لدى الخبير المالية عدة مستثمرين غير ذات صلة ولديها عدة استثمارات )في عدة صناديق تدريها الشركة(. إن صيغة ملكية  

ً للمعيار الحصص في الشركة تكون على شكل وحدات /  حصص عادية. قامت الشركة بالوفاء بتعريف المنشأة االستثمارية وفقا
 ( "القوائم المالية الموحدة" في حال وجود الظروف التالية:10الدولي للتقرير المالي )

 
 حصول الشركة على صناديق بغرض تقديم خدمات إدارة االستثمار المهنية للمستثمرين، أ(

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

 قياس وتقييم أداء االستثمارات على أساس القيمة العادلة. ج( 
 

( "القوائم المالية الموحدة" )إيضاح 10للتقرير المالي )بما أن الشركة تفي بتعريف المنشأة االستثمارية وفقاً لتوجيهات المعيار الدولي 
( "تجميع األعمال" عندما تحصل 3(، فإنه يتم اعفائها من توحيد الصناديق الرئيسية ومن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )3

كأصل مالي بالقيمة العادلة من  على السيطرة على منشأة أخرى. بدالً من ذلك تقاس هذه الصناديق غير الموحدة من قبل الشركة
( "األدوات المالية".9خالل الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار )
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 أساس اإلعداد )تتمة( -2

 أساس القياس  2-2
 المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. االستثماراتتُعّد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  2-3
تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. إن المعلومات المالية معروضة 

 باللاير السعودي وقد تم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.

 واالفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات   2-4
إعداد القوائم المالية من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات  يتطلب

كن أن والتقديرات يم االفتراضاتالمرفقة واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة. إال أن عدم التأكد بشأن هذه  واإلفصاحاتوالمطلوبات 
وقد  يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية.

 تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
 

 األحكام
والتي لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، قامت اإلدارة بتطبيق األحكام التالية 

 في القوائم المالية:

 مبدأ االستمرارية
قامت إدارة الشركة بإجراء تقويم لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، وهي على قناعة بأن الشركة 

وة على ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير لديها الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور. عال
 ريخية.شكوكاً حول مقدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. بالتالي، تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التا

 
 الضريبة المؤجلة

ة لجميع الفروقات المؤقتة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توافر ربح يتم االعتراف بموجودات / مطلوبات الضريبة المؤجل 
خاضع للضريبة يمكن بمقابله استخدام الفروقات المؤقتة. يتعين على اإلدارة إبداء أحكام هامة لتحديد قيمة موجودات الضريبة المؤجلة 

قبلية الخاضعة للضريبة، باإلضافة إلى استراتيجيات التخطيط التي يمكن إثباتها، بناء على التوقيت المحتمل ومستوى األرباح المست
 الضريبي المستقبلية.

 
 التقديرات واالفتراضات

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

المالية الالحقة كما هو موضح أدناه. قامت الشركة بإجراء االفتراضات والتقديرات بناًء على المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم 
والمتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي المالية. ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة 

 تنشأ خارجة عن سيطرة الشركة. وتنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها.
 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لالستثماراتتقديرات القيمة العادلة 
تستخدم اإلدارة معايير وأساليب تقييم ثابتة والتحقق من القيمة العادلة. في أغلب الحاالت، تستخدم اإلدارة صافي قيم الموجودات  

يم الموجودات للصناديق / الشركات قالمصرح عنها للصناديق / الشركات المستثمر بها للتقييم العادل لها.  مع ذلك، يتم تقييم صافي 
ات القيم العادلة باستخدام أساليب متنوعة عند الضرورة على سبيل المثال ال الحصر التدفقات النقدية المخصومة بناء على تقدير

ومعامالت مقارنة ومضاعفات األرباح ...الخ. يتم عمل تعديالت عند الضرورة للحصول على أفضل تقدير للقيم العادلة.  إضافة 
د إلى أفضل تقديرات اإلدارة التي تضع في االعتبار معامالت الشراء أو البيع األخيرة، إلى صافي قيم الموجودات، فإن التقييم يستن

 والمعلومات المالية المتاحة أو المؤشرات المالئمة األخرى للقيمة العادلة.
 

 مخصص انخفاض القيمة لخسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية
ئتمان المتوقعة للموجودات المالية يتم في األصل تحديد مصفوفة المخصص تستخدم الشركة مصفوفة مخصص لحساب خسائر اال

على أساس معدالت التعثر السابقة التي تمت مالحظتها. تقوم الشركة بمعايرة المصفوفة لتعديل التجربة التاريخية لخسارة االئتمان 
عدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل تقرير مالي، يتم تحديث م وبتاريخ كلعلى ضوء المعلومات المتوقعة مستقبالً 

 للتغيرات في التقديرات المستقبلية.  
 

إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة هو تقدير جوهري. 
تجاه التغيرات في األحوال والظروف االقتصادية المتوقعة واالمن المتاح.  كما أن إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة حساس للغاية 

خسائر االئتمان السابقة الخاصة بالشركة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون مؤشًرا على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. 
 (.23موجودات المالية للشركة في اإليضاح )تم اإلفصاح عن المعلومات حول خسائر االئتمان المتوقعة حول ال
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 أساس اإلعداد )تتمة( -2

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  2-4
 

 التقديرات واالفتراضات )تتمة(
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
نهاية فترة كل تقرير مالي لتحديد وجود أي مؤشر على االنخفاض في  للشركة فيغير المالية  الدفترية للموجوداتتتم مراجعة القيم 

 األصل القابلة لالسترداد. تقدير قيمةالقيمة. في حال وجود مثل هذا المؤشر، بتم 
 

داد يظهر انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالستر
أعلى. وعند تقدير القيمة الحالية،  هي القيمة قيد االستعمال أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع لألصل أو الوحدة المولدة للنقد ــ أيهما

يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الزكاة والذي يعكس تقديرات السوق 
أسعار السوق القابلة للمالحظة  الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. تستند القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع إلى

أو، في حال عدم وجود أسعار السوق القابلة للمالحظة، األسعار التقديرية لموجودات مماثلة أو في حال عدم وجود أسعار تقديرية، 
 لموجودات مماثلة متاحة، ثم تستند إلى حسابات التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة.

 والمعدات األعمار اإلنتاجية للممتلكات
تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض حساب االستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات بعد 
 األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف الطبيعي. وتقوم اإلدارة بفحص القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية سنوياً،

 ويتم تعديل مصروفات االستهالك المستقبلية في حال اعتقاد اإلدارة بأن األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
 

 التقييم االكتواري لمنافع نهاية الخدمة للموظفين
يتضمن  يتم تحديد تكلفة برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين بموجب برنامج منافع محددة غير ممولة باستخدام تقييمات اكتوارية. 

التقييم االكتواري إجراء العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. والتي تشتمل على تحديد معدل 
المستقبلية في الرواتب، ومعدالت الوفيات. ونظرا للطبيعة المعقدة للتقييم وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام المنافع الخصم، والزيادات 

المحددة غير الممول يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات. يتم مراجعة كافة االفتراضات على أساس سنوي أو بصورة 
 أكثر تواترا، إذا لزم األمر.

 
 لمخصصاتا

يتم تكوين مخصص نتيجة حدث سابق، عند وجود التزام حالي نظامي أو ضمني على الشركة يمكن قياسه بصورة يُعتد بها، ويكون 
من المحتمل ظهور حاجة لتدفق منافع اقتصادية خارج الشركة لسداد االلتزام. تحدد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية 

ل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للمال والمخاطر المتعلقة بااللتزام. المستقبلية المتوقعة بمعد
 يدرج عكس قيد الخصم كتكلفة تمويل.

 
 المنشأة االستثمارية

يم خدمات أ( تحصل على تمويل من مستثمر أو أكثر لغرض تقداستثمارية: )المنشأة االستثمارية هي صندوق استثماري أو شركة 
إدارة االستثمار لهذا المستثمر )هؤالء المستثمرين(، )ب( تلتزم أمام هذا المستثمر )هؤالء المستثمرين( أن الغرض منها هو أن 
تستثمر أموال فقط من أجل الحصول على عوائد من تعظيم رأس المال، وإيرادات االستثمار أو كليهما، )ج( قياس وتقييم أداء جميع 

 لى أساس القيمة العادلة.االستثمارات ع
 

هدف الشركة من االستثمار في الصناديق التي تديرها والشركات هو الحفاظ على الربحية وزيادة رأس المال.  جميع االستثمار 
المصرح عنها بالقيمة العادلة. لدى الشركة استراتيجية موثقة واضحة إلنهاء جميع استثماراتها.  تحقق الشركة تعريف الخصائص 

أي انها لديها أكثر من استثمار واحد. تكون االستثمارات على شكل وحدات أو أسهم أو أوراق مالية  اإلضافية للمنشأة االستثمارية
مشابهة، ولديها أكثر من مستثمر وال يعتبرون على أنهم جهات ذات عالقة.  توصلت اإلدارة إلى االستنتاج أن الشركة تحقق تعريف 

 ئج سنوياً في حال طرأ أي تغير على هذه الخصائص.  المنشأة االستثمارية. سيتمم إعادة تقييم هذه النتا
 

 الشركة كمستأجر –تحديد مدة اإليجار للعقود ذات خيار التجديد واإللغاء 
ا تقوم الشركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير القابلة لإللغاء بالنسبة للعقد، مع أي فترات تتضمن خيار تمديد العقد فيما إذ

متيقنة بممارسة خيار التمديد، أو أي فترات تتضمن خيار إلغاء عقد اإليجار فيما إذا كانت الشركة متيقنة بأنها لن كانت الشركة 
 تمارس خيار انهاء العقد بصورة معقولة.

 
نة بشكل لدى الشركة عدة عقود إيجار تتضمن خيارات التمديد واإللغاء. تقوم الشركة بممارسة األحكام في تقييم ما إذا كانت متيق 

العقد. وبالتالي فالشركة تأخذ في االعتبار جميع العوامل ذات العالقة التي من  أو إلغاءمعقول من ممارسة خيار التجديد من عدمه 
. بعد تاريخ بداية العقد، تقوم الشركة بإعادة تقييم مدة اإليجار إذا ما أو اإللغاءإما خيار التجديد  اقتصادي لممارسةشأنها خلق حافز 

التجديد أو عدم ممارسة( خيار ممارسة )قع حدث جوهري أو تغير جوهري في الظروف ضمن سيطرتها ويؤثر على قدرتها في و
 إنهاء العقد. او
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 اإلعداد )تتمة(أساس  -2

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-4
 

 التقديرات واالفتراضات )تتمة(
 

 تقدير معدل االقتراض المتزايد -عقود اإليجار 
ال يمكن للشركة تحديد معدل العمولة الضمني في عقود اإليجار بسهولة، وعليه يستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات  

دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل  الشركةالذي يتعين على  الربحاإليجار. يمثل معدل االقتراض اإلضافي معدل 
تخدام في بيئة اقتصادية مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل. وبالتالي يعكس معدل ذو قيمة مماثلة ألصل حق االس

الذي قد تضطر الشركة لدفعه وهو ما يتطلب تقديراً عندما ال يكون هناك معدالت قابلة للمالحظة متاحة،  اإلضافي المبلغاالقتراض 
يجار تقدر الشركة معدل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة أو عندما تحتاج للتعديل لتعكس أحكام وشروط عقد اإل

 بالسوق( عندما تكون متاحة وينبغي القيام بتقديرات خاصة بالمنشأة. األرباحللمالحظة )مثل معدالت 
 

 19تأثير كوفيد 
( على أنه جائحة مستمرة في االنتشار 19-م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كرونا المستجد )كوفيد2020في مارس 

م، اخذت الحكومات عدة 2020ديسمبر  31في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية. خالل السنة المنتهية في 
واشتملت هذه المبادرات على قيود السفر وتجمعات الناس وتطبيق الجحر في أوقات محددة. وقد  مبادرات للحد من تفشي الفيروس،

 غير الضرورية حتى إشعار آخر. األنشطةأدى ذلك إلى إغالق العديد من 
 
ً للتأثير على عمليات الشركة ككل وجوانب العمل بما في ذلك ع  وامل مثل بالنظر إلى هذه العوامل، أجرت إدارة الشركة تقييما

التعامل مع العمالء والمستثمرين وتحديد فرص االستثمار المالئمة وإدارة األصول والتحصيل واستمرارية األنشطة التشغيلية وعدم 
لم يكن هناك تأثير سلبي  المالية،توقفها ومتطلبات رأس المال العامل وغير ذلك. وقد خلصت إلى أنه في تاريخ إصدار هذه القوائم 

، وال يشترط القيام بتغييرات جوهرية على األحكام 19-على عمليات الشركة وأعمالها نتيجة ظهور كوفيد عكسي جوهري
.  إضافة إلى ذلك، وفي وقت تطبيق األسلوب لتقييم القيمة العادلة لالستثمار 19واالفتراضات والتقديرات الرئيسية نتيجة كوفيد 

على تقلبات األسعار، إن وجدت، اعتماداً  19أخذ اإلدارة في االعتبار تأثير كوفيد األساسي وناتج صافي قيم الموجودات للصناديق، ت
 على طبيعة وعمليات الموجودات األساسية. 

  
.  ولغرض الحفاظ على صحة الموظفين واستمرارية 19لم تتأثر أنشطة الشركة بشكل جوهري بالقيود المفروضة بسبب كوفيد  

تتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة كالعمل من المنزل والتباعد  العمليات، اتخذت الشركة إجراءات
االجتماعي في اماكن العمل والنظافة الحثيثة لمكان العمل وتوزيع أدوات الوقاية الشخصية وفحص الحاالت المشكوك بإصابتها والحد 

فة إلى ذلك، إن طبيعة أنشطة الشركة سهلت سالسة العمليات من السفر غير الضروري واالقرار الصحي وقياس درجة الحرارة. إضا
 خالل الجائحة.

  
حتى تاريخه في هذه القوائم المالية. يعمل المركز المالي القوي بما في ذلك  19كوفيد  لـِ جائحةتم بيان اآلثار المالية والتشغيلية  

ة حتى تاريخه واستمرارية األنشطة في التأكيد على أن لدى واإلجراءات التي اتخذتها الشرك وطبيعة االنشطةالوصول إلى النقد 
أن يؤدي إلى  الحالي يمكن. إال أن عدم التيقن 19الشركة القدرة على االستمرار ومواجهة التحديات التي سببتها آثار جائحة كوفيد 

نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي  والتقديرات إلى في االفتراضاتتغير مستقبلي 
ستتأثر في الفترات المستقبلية. وبما أن الموقف يتطور بسرعة وبمزيد من الضبابية حول المستقبل فإن اإلدارة سوف تستمر في تقييم 

 التأثير بناًء على التطورات المنظورة.

 المطبقة من قبل الشركة والتفسيرات والتعديالتالجديدة تأثير المعايير  2-5
 

م. 2020يناير  1قامت الشركة بتطبيق بعض المعايير واألحكام ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 لمفعول بعد.لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية ا

 
 (: "تعريف العمل التجاري"3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

( "تجميع األعمال" أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجارية، فإنه 3توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا بشكل كبير يجب أن تتضمن أي مجموعة متكاملة من األنشطة 

في القدرة على تحقيق المخرجات. كما ان التعديالت توضح أيضاً أن األعمال قد تتواجد دون أن تتضمن جميع المدخالت واإلجراءات 
قد قد تؤثر في الفترات المستقبلية في حال دخلت ليس للتعديالت تأثير على القوائم المالية للشركة ول المطلوبة إليجاد المخرجات.

 الشركة في تجميع أعمال.
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 أساس اإلعداد )تتمة( 2

 تأثير المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل الشركة)تتمة(  2-5
 

(: تعديل سعر 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9للتقرير المالي )( والمعيار الدولي 7تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
 الفائدة المرجعي

على أسعار الفائدة. ويقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل إرشاداته  تعديل جوهرييتم اآلن، على الصعيد العالمي، إجراء 
 كثر سالسة.على مرحلتين لتسهيل عملية التحول من سعر الفائدة بين البنوك بشكل أ

 
 39"األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي:  9المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي:  - 1المرحلة 

: "األدوات المالية": ركزت االفصاحات على األمور المتعلقة 7"األدوات المالية": اإلثبات والقياس، والمعيار الدولي للتقرير المالي 
م بتعديل متطلبات تحوط محاسبية محددة لتقديم اعفاء من 2019لتحوط. قامت التعديالت النهائية الصادرة في سبتمبر بمحاسبة ا

م، وتعتبر إلزامية 2020يناير  1سعر الفائدة بين البنوك. تسري التعديالت اعتباًرا من  من تعديلالتأثيرات المحتملة لحالة عدم التيقن 
 ة المخاطر التي تأثرت مباشرةً بتعديل سعر الفائدة بين البنوك.بالنسبة لكافة عالقات تغطي

 
تتعلق المرحلة الثانية باستبدال معدالت المؤشر بمعدالت بديلة خالية من المخاطر. تطبق تعديالت المرحلة الثانية  -( 2المرحلة )

لتطبيق المبكر لها. وبما أنه تم االنتهاء من التعديالت م، مع السماح با2021يناير  1على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 
(، ستستكمل الشركة تقييمها لآلثار المحاسبية للسيناريوهات التي يتوقع أن تواجهها في مرحلة االنتقال من 2المتعلقة بالمرحلة )

( بنود 2يدة. تقدم تعديالت المرحلة )معدالت المؤشر إلى معدالت خالية من المخاطر من أجل تسريع برامجها لتنفيذ المتطلبات الجد
 جديدة لألحكام، وتحتاج الشركة إلى ضمان أن يكون لديها سياسات محاسبية مناسبة وحوكمة مطبقة مالئمة. 

 
 التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة. يكن لهذهلم 
 
 (: "تعريف المعلومات الجوهرية"8( ومعيار المحاسبة الدولي )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 

توفر التعديالت تعريفاً جديداً للمعلومات الجوهرية حيث تعتبر "بأن المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يؤثر حذف 
ذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة على أساس أو تحريف أو حجب معلومات على القرارات التي يتخ

تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية." وتوضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على 
جوهرياً إذا  تحريف المعلوماتائم المالية. يكون طبيعة أو حجم المعلومات، سواًء فردية أو مع معلومات أخرى ضمن سياق القو

كان من المتوقع أن يؤثر بشكل معقول على قرارات المستخدمين الرئيسيين. ال يوجد لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية 
 للشركة وال يتوقع أن يكون لها تأثير على الشركة مستقبالً.

 
 2018مارس  29ريخ إطار مفاهيم للتقرير المالي الصادر بتا

معيار.  متطلبات أيعلى إلغاء مفاهيم أو  يتضمنها كذلكال يعتبر اإلطار العام لمفهوم التقرير المالي معياراً، وال تقوم المفاهيم التي 
 يقوم ومساعدة منمفهوم التقرير المالي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية على تطوير المعايير،  إطارإن الغرض من 

بإعداد المعايير على تطوير سياسات محاسبية متوافقة بحيث ال يكون هنالك معيار غير قابل للتطبيق، ومساعدة جميع األطراف على 
فهم وتفسير المعايير. سيكون لهذا تأثير على المنشآت التي طورت سياساتها المحاسبية استناداً إلى اإلطار العام للمفهوم. يتضمن هذا 

كذلك يوضح  والمطلوبات،ويقدم تعريفات محدثة ومعايير اعتراف للموجودات  الجديدة،لمعدل للمفهوم بعض المفاهيم اإلطار العام ا
 التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة. يكن لهذهبعض المصطلحات الهامة. لم 

 
 "19"كوفيد  (: امتياز اإليجار المتعلق بـ16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

تعديالت على المعيار الدولي  -"19مجلس معايير المحاسبة الدولية "امتيازات اإليجار التي تتعلق بـ كوفيد  م، أصدر2020في مايو 
توجيهات حول تعديل  -( 16"عقود اإليجار". تقدم هذه التعديالت اعفاء للمستأجرين من تطبيق المعيار ) 16للتقرير المالي المعدل 

. كوسيلة عملية مساعدة، يمكن ان يختار المستأجر 19اتجة عن اآلثار المباشرة لوباء كوفيد عقود اإليجار إلى امتيازات اإليجار الن
من المؤجر كتعديل لعقد اإليجار. يقوم المستأجر باستخدام هذا االختيار  19عدم تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد 

المتعلقة بامتيازات اإليجار بنفس طريقة المحاسبة عن أي تغيير  19عن كوفيد  للمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار الناتجة
السنوية  على الفترات(، في حال لم يكن التغيير تعديالً في عقد اإليجار. تسري التعديالت 16بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

 التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة. يكن لهذهلم  م. مع السماح بالتطبيق المبكر.2020يناير  1التي تبدأ في أو بعد 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3
 

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة بصورة ثابتة، باستثناء المعايير الجديدة المطبقة خالل السنة كما هو موضح في االيضاح 
 هذه القوائم المالية.، عند إعداد 2.5

 العمالت األجنبية 3-1

يتم، في األصل، تسجيل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل الشركة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية المعنية بالتاريخ الذي تصبح 
 فيه المعاملة مؤهلة لإلثبات.

 
تاريخ بية بأسعار الصرف الفورية للعملة الوظيفية السائدة في يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجن 

أو خسارة، باستثناء البنود النقدية المخصصة كجزء  النقدية كربحالمالي. تدرج الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود  التقرير
من تغطية مخاطر صافي االستثمار في عمليات أجنبية. ويتم اثباتها في الدخل الشامل اآلخر إلى حين بيع صافي االستثمار وعندئذ 

 يعاد تصنيف المبلغ المتراكم إلى الربح أو الخسارة في قائمة الربح او الخسارة.
 
ر النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت األولية. تحول البنود غي 

العادلة.  تحول البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة
معالجة الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً لالعتراف بالربح أو الخسارة نتيجة يتم 

 التغيرات في القيمة العادلة للبند.
 
 تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول 3-2
 

 الموجودات
المركز المالي استناداً إلى التصنيف متداول / غير متداول. تعتبر الموجودات تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة 

 متداولة وذلك:
 توقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية، أو •
 االحتفاظ باألصل بشكل رئيسي بغرض المتاجرة، •
 الية، أوعندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة الم •
عندما تكون نقد وما حكمه فيما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر  •

 شهراً بعد فترة التقرير المالي.
 

 تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
 

 المطلوبات
 تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:

 سدادها خالل دورة العمليات العادية، عندما يتوقع •
 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة، •
 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو •
 عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي. •

 
 تصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كـ"غير متداولة".

 
 قياس القيمة العادلة 3-3
 

بالقيمة العادلة بتاريخ كل  االستثمارية،األدوات المالية مثل المشتقات، والموجودات غير المالية مثل العقارات  الشركة بقياستقوم 
 قائمة مركز مالي.  

 
استالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين  إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم

 متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تتم إما:
 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو •
 دم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.في حالة ع •

 
إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو 

موجودات والمطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل منفعة المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير ال
اقتصادية لهم. إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع 

وق سيقوم باستخدامه بالطريقة اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في الس
 المثلى.  

 
تستخدم الشركة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة 

 للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ملخص  -3
 
 قياس القيمة العادلة )تتمة(  3-3
 

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي 
 لهامة لقياس القيمة العادلة ككل:لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى ا

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.1المستوى  •

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 2المستوى  •
 غير مباشرة.

 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى : طرق 3المستوى  •
 

التحويل بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تم 
)على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة  تقييم التصنيفلعادلة وذلك بإعادة بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة ا
 العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية 3-4
 

 الموجودات المالية
مالي ما او مجموعة  أصلمالي بإجراء تقييم للتأكد من وجود دليل موضوعي على انخفاض في قيمة  كل تقريربتاريخ  الشركة،تقوم 

من الموجودات المالية. يعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية منخفضة القيمة في حالة وجود دليل موضوعي على 
األولي لألصل )"حدث خسارة" تم تكبده( وأن حدث الخسارة يؤثر  بعد االثبات أكثروجود االنخفاض نتيجة لوقوع حدث واحد او 

على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي او لمجموعة الموجودات المالية التي يمكن قياسها بشكل موثوق به. يشتمل 
تعاني من صعوبات مالية هامة، عجز  الدليل على وقوع االنخفاض على وجود مؤشرات توحي بأن المدين أو مجموعة من المدينين

أو إخفاق في سداد العمولة أو أصل المبلغ، أو احتمال الدخول في االفالس او اعادة هيكلية مالية أخرى، وعندما تشير البيانات القابلة 
االقتصادية المرتبطة  للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات المالية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في الظروف

 بحاالت التعثر في السداد.
 

تقوم الشركة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لجميع الموجودات المالية غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
المتوقعة. عليه، ال تقوم الشركة تستخدم الشركة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان  المدينة، بالنسبة للذممالخسارة. 

بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
وفي جميع الحاالت، تقرير مالي. تأخذ الشركة في االعتبار أيضاً االوراق المالية األساسية وحقوق المطالبة.   بتاريخ كلالعمر الزمني 

ة كمدير للصندوق للتدفقات النقدية التي يحققها الصندوق المعني.  قامت الشركة بإنشاء مصفوفة بلدى الشركة الحق في اولوية المطال
ً للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين وال بيئة مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي يتم تعديلها وفقا

 االقتصادية.
 

ملتزم إلى آخر. لكن في  من طرفقد تختلف  التعاقدية التيتتم الدفعات وفقاً للبنود  لمإن متعثراً تعتبر الشركة أن األصل المالي 
حتمل بعض الحاالت، يمكن للشركة أيًضا اعتبار األصل المالي متعثًرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير الم

 أن تستلم الشركة المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل الشركة. يتم شطب
 األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

 
 الموجودات غير المالية

رير مالي، بإجراء تقييم للتأكد من وجود أي مؤشر على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حال تقوم الشركة، بتاريخ كل تق
وجود مثل هذا المؤشر أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي لألصل للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم الشركة 

ايهما اعلى،  -مة القابلة لالسترداد القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المحققة للنقدبتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. تمثل القي
سوق ناقصاً تكاليف االستبعاد والقيمة قيد االستعمال. يتم تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد باألخذ في االعتبار معامالت ال

ت، يتم استخدام طريقة تقييم مالئمة. يتم تقييم القيمة قيد االستعمال بخصم التدفقات األخيرة. وفي حالة عدم إمكانية تحديد هذه المعامال
لمال النقدية المستقبلية التقديرية لقيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة لتعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية ل

ابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير والمخاطر المتعلقة باألصل. يتم تحديد القيمة الق
عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد عن 

 ض إلى القيمة القابلة لالسترداد.القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ يعتبر األصل منخفض القيمة، ويخف
 

يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة. يتم تخصيص الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة المعترف 
قد، ومن ثم يتم تخفيض بها والمتعلقة بالوحدة المحققة للنقد مبدئياً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدات المحققة للن

القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة من الوحدات( على أساس نسبي. يحدد االنخفاض في الشهرة وذلك بتقدير 
لقابلة القيمة القابلة لالسترداد لكل وحده محققة للنقد )أو مجموعة الوحدات المحققة للنقد( التي تتعلق بها الشهرة. وعندما تقل القيمة ا

لالسترداد للوحدة المحققة للنقد عن قيمتها الدفترية، يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة. ال يمكن عكس قيد خسائر االنخفاض 
 في الشهرة في الفترات المستقبلية.
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 النقد وما في حكمه 3-5
 

قائمة المركز المالي من أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل بفترة استحقاق  حكمه فييتكون النقد وما في 
ولغرض قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة  يوماً أو أقل، وتخضع لتغيرات غير هامة في القيمة. 90

 المرابحة قصيرة األجل كما هو محدد أعاله.البنكية والنقد وودائع 

 األدوات المالية 3-6
 

 األداة المالية عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
 
 الموجودات المالية  (1
 

 االعتراف األولى والقياس
مرابحة وذمم مدينة واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  بنكية وودائعتتكون الموجودات المالية للشركة من نقد وارصدة 

الخسارة ومستحق من جهات ذات عالقة وتتكون المطلوبات المالية من عقود مرابحة وتمويل متوافق مع الشريعة وذمم دائنة واخرى.  
التصنيف المالي، عند االعتراف األولي له على  الالحق لألصللية عند االعتراف بالقيمة العادلة. يعتمد القياس تقاس الموجودات الما

ً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  وما إذا كان يقاس الحقا
 الخسارة.

 
المالي ونموذج أعمال  التعاقدية لألصلات المالية عند االعتراف األولي لها على خصائص التدفقات النقدية يعتمد تصنيف الموجود

الشركة إلدارتها. باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على عنصر مالي جوهري، فإن الشركة مبدئياً تقوم بقياس األصل 
األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة. يتم المالي بقيمته العادلة زائداً، في حالة 

( 15قياس الذمم المدينة التي ال تحتوي عنصر مالي جوهري على سعر المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )
 "اإليرادات من العقود مع العمالء".

 
دات المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات ولتصنيف وقياس الموجو

غ نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم. يشار إلى هذا التقويم بـ "اختبار الدفعات فقط من المبل
 راؤه على مستوى األداة المالية.األصلي والعمولة"، ويتم إج

 
يتم االعتراف بالمشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات في إطار زمني محدد بموجب الئحة أو اتفاقية 

 في السوق )التجارة العادية( في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل.
 

 القياس الالحق
 ألغراض القياس الالحق، تصنف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية وهي:

 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أ

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  (ب
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (ج

 
 لمالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(الموجودات ا (أ

 تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا ما تم استيفاء كالً من الشرطين التاليين:
 أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و  •
ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة أن   •

 على المبلغ األصلي القائم.
 

تقاس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي وتخضع لالنخفاض في القيمة. يتم 
االعتراف باألرباح أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. تشتمل 

 المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى. المطفأة الذممفة الموجودات المالية بالتكل
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   (ب
 

 أدوات الدين
 تقوم الشركة بقياس أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استيفاء الشرطين التاليين:

 ظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، وأن يحتف •
أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على 

 المبلغ األصلي القائم.
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 )تتمة( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (ب
 

الشامل اآلخر، يتم إثبات دخل العمولة وإعادة تقويم تحويل العمالت بالنسبة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
األجنبية وخسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة وتحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. 

لتوقف عن االعتراف بها، يتم إعادة تدوير تغير القيمة العادلة يتم إدراج تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. وعند ا
 المتراكم المدرج في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.

 
 أدوات حقوق الملكية

عند االعتراف األولي، يمكن للشركة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكية 
( 32صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي )م

 األدوات المالية: "العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة". يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة.
 

ذه الموجودات المالية مطلقًا إلى الربح أو الخسارة. يتم إدراج توزيعات األرباح ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن ه
كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند اإلقرار بأحقية دفعها، إال إذا كانت الشركة تستفيد من هذه المتحصالت كاسترداد 

ي الدخل الشامل اآلخر. إن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية جزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، تقيد هذه األرباح ف
 المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقويم االنخفاض في القيمة.

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (ج

الربح أو الخسارة على الموجودات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والموجودات تشتمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
المالية المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو الموجودات المالية التي يجب قياسها بالقيمة 

غراض المتاجرة" في حالة اقتنائها لبيعها أو إعادة شراؤها في المستقبل العادلة بشكل إلزامي. تصنف الموجودات المالية كـ "مقتناه أل
القريب. كما تصنف المشتقات، بما في ذلك المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى منفصلة كـ "مشتقات مقتناة ألغراض 

ذات التدفقات النقدية التي ال تعد فقط دفعات  المتاجرة" ما لم يتم تخصيصها كأداة تغطية فعالة. يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية
من المبلغ األصلي والعمولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال. وعلى الرغم من الضوابط 

ا هو مبين أعاله، يمكن تخصيص المتعلقة بتصنيف أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كم
أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلثبات األولي إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل كبير من عدم 

المالي بالقيمة العادلة، التماثل المحاسبي. تقيد الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز 
إن الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح  ويدرج صافي التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.

أساسي أو الخسارة تتكون من استثمارات قصيرة األجل في محفظة اختيارية والصناديق التي تديرها الشركة، يتم اقتناؤها بشكل 
 بغرض البيع وإعادة الشراء على المدى القريب.

 
بالنسبة لألوراق المالية التي يتم تداولها في أسواق مالية منظمة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى سعر الصرف المتداول في السوق 

 بسعر العرض في ختام يوم عمل تاريخ التقرير المالي.
 

يوجد لها سعر سوق متداول، فيتم عمل تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع إلى صافي قيمة الموجودات بالنسبة لألوراق المالية التي ال 
 األساسية للصناديق والتي تعكس القيمة العادلة لألدوات المالية.

 
 تقييم نموذج األعمال

المحفظة ألن ذلك يعكس أفضل طريقة تقوم الشركة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل على مستوى 
 إلدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تتضمن المعلومات ما يلي:

العمل على ضوء السياسات واألهداف المبينة للصندوق والعملية في تطبيق تلك السياسات. وبشكل خاص، فيما إذا كانت  •
متعاقد عليها، والحفاظ على معدل ربح معين، ومطابقة مدة الموجودات استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق إيرادات الربح ال

 المالية مع مدة المطلوبات التي تمولها تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات،
 كيفية تقييم أداء المحفظة وإرسال تقارير بشأنها إلى إدارة الشركة. •
 وذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة المخاطر؛المخاطر التي تؤثر على أداء نم •
كيفية تعويض مدراء األعمال، أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات النقدية  •

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

  الشركة لهدفها في إدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.
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 تقييم نموذج األعمال)تتمة(

يستند تقييم نموذج األعمال على السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سيناريوهات "األسوأ" أو "تحت 
ضغط العمل". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعتراف األولي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للشركة، فإن الشركة ال تغير 

ية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال، ولكن يتم دمج هذه المعلومات عند عمل تقييم للموجودات المالية تصنيف الموجودات المال
 ـ المستحدثة أو المشتراة حديثاً ـ في المستقبل. يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس

او الخسارة ألنها ليست محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال محتفظ بها لتحصيل  خالل الربحة من القيمة العادلة بالقيمة العادل
 تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.

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

 المبلغ أو ربح على أصل المبلغ"(
ة ألغراض القيام بهذا التقييم، فإن "أصل المبلغ" هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. "الربح" هي ثمن القيمة الزمني

ف االقراض األساسية للمال، واالئتمان ومخاطر االقراض األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة معينة وتكالي
 األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، إضافة لهامش الربح.

 
عند القيام بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو ربح من أصل المبلغ، فإن الشركة تأخذ في 

ا إذا كان األصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ اعتبارها الشروط التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك م
 التدفقات النقدية التي ال تستوفى هذا الشرط. عند القيام بالتقييم، تأخذ الشركة في اعتبارها ما يلي:

 األحداث الطارئة التي قد تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية، •
 مزايا الرفع؛ •
 مدفوعة مقدماً وشروط التمديد؛المبالغ ال •
الشروط التي تقيد مطالبات الشركة في التدفقات النقدية من موجودات محددة )أي ترتيبات أصل دون حق الرجوع(، والمزايا  •

المالية والمزايا التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة  التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة المالية للوقت، أي التعديل الدوري لمعدالت الربح.
 للوقت، أي التعديل الدوري لمعدالت الربح.

 
 ( المطلوبات المالية2
 

 االعتراف االولي والقياس
تصنف المطلوبات المالية عند االعتراف األولي كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتمويل والذمم الدائنة 

المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وفي حال التمويل والذمم الدائنة بعد خصم حسب مقتضى الحال. يتم االعتراف بجميع 
التكاليف العائدة مباشرة للمعامالت. تتضمن المطلوبات المالية للشركة على الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى وتمويل متوافق مع 

 الشريعة وعقود المرابحة.
 

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

 
 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تشتمل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والمطلوبات 
ـ "مقتناة ألغراض المالية المخصصة عند االعتراف  االولي بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات المالية ك

 المتاجرة" في حال تم تكبدها لغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب.
 

خصيص المطلوبات المالية يتم االعتراف بأرباح أو خسائر المطلوبات المقتناة ألغراض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة. يتم ت
المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاريخ االعتراف األولي، وذلك فقط في حالة الوفاء 

من خالل (. لم تقم الشركة بتخصيص أي مطلوبات مالية بالقيمة العادلة 9بالمعايير التي نص عليها المعيار الدولي للتقرير المالي )
 الربح أو الخسارة.

 
 التكلفة المطفأة

ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعّال. يتم إدرا ج بعد االعتراف األولي، يتم قياس الذمم الدائنة طويلة األجل الحقا
 بالمطلوبات فيندما يتم إلغاء االعتراف األرباح والخسائر الناتجة عن عكس قيد تكلفة الفائدة من خالل اطفاء معدل الفائدة الفعال وع

 قائمة الربح او الخسارة.
 

تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ 
 تمويل في قائمة الربح أو الخسارة.من معدل الفائدة الفعال. ويدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف 
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 تتمة(المالية )األدوات  3-6
 
 ( إلغاء االعتراف3
 

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

 استبعادها من قائمة المركز المالي الوحدة للشركة( عند:

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو •

قيام الشركة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل دون تأخير  •
طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير"، أو )أ( قيام الشركة فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو )ب( عدم قيام  جوهري إلى

 الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.
 

ل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير، فإنها تقوم بتقييم إذا ما، وإلى عندما تقوم الشركة بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أص
أي مدى، احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع 

في االعتراف باألصل بقدر ارتباط الشركة المستمر المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األًصل، تستمر الشركة 
به. وفي تلك الحالة، تقوم الشركة أيضاً باالعتراف بالمطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة 

 لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها الشركة.
 

المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد  يتم قياس االرتباط
 األقصى للمبلغ الذي يجب على الشركة دفعه، أيهما أقل.

 
 المطلوبات المالية

المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدال التزام مالي موجود  االعتراف بالمطلوبات يتم إلغاء
بآخر من نفس المقرض حسب شروط مختلفة تماماً أو تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل 

الي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم إدراج الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام الم
 الربح أو الخسارة.

 
 مقاصة األدوات المالية -4

ة يتم مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاماً لتسوي
المبالغ المدرجة وتوافر النية لدى الشركة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد 

 المطلوبات في آن واحد.

 االستثمارات العقارية 3-7
وال يتم استغاللها من قبل  االستثمارات العقارية هي محتفظ بها من أجل عوائد االيجار طويلة األجل أو لتعظيم رأس المال أو كليهما

 الشركة.  تقاس االستثمارات العقارية بداية بالتكلفة بما فيها تكاليف المعامالت.  وبعد االعتراف األولي، تقاس االستثمارات العقارية
 باستخدام نموذج التكلفة.

 
ئمة من االستخدام أو عندما ال يتوقع من استبعادها يتم إلغاء االعتراف باالستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها أو سحبها بصورة دا 

أي منافع اقتصادية مستقبلية.  يدرج الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الربح أو الخسارة في 
 الفترة التي يتم فيها التوقف عن اإلثبات.

 
دما يكون هناك تغير في االستخدام بالنسبة للتنقالت من االستثمارات العقارية إلى تتم التنقالت من وإلى االستثمارات العقارية فقط عن

 العقارات المشمولة من المالك، تعتبر التكلفة المفترضة بشأن المحاسبة الالحقة بمثابة القيمة العادلة بتاريخ تغير االستخدام. وعندما
، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذه العقارات طبقاً للسياسات المتبعة تصبح العقارات المشغولة من قبل المالك استثمارات عقارية

 بشأن الممتلكات والمعدات حتى تاريخ تغير االستخدام.

 الممتلكات والمعدات 3-8
 

 تُسجل الممتلكات والمعدات بالتكلفة مخصوماً منها االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. ال يتم استهالك األرض المملوكة
ت واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ. تستهلك التكلفة ناقصاً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات والمعدات األخرى بطريقة القسط الثاب

 على مدى األعمار االنتاجية المقدرة للموجودات.
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 الممتلكات والمعدات )تتمة(  3-8

يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في 
ابلة لالسترداد الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة الق

 المقدرة، عندئذ تخفض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة
 الحالية.

 
ودات أو فترة تطفأ تحسينات المباني المستأجرة   / الموجودات بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات / الموج

 اإليجار، أيهما أقصر.
 

يتم تحميل مصاريف اإلصالح والصيانة على الدخل. أما التحسينات التي تزيد في قيمة الموجودات أو تطيل أعمارها بصورة 
 سارة.جوهرية فتتم رسملتها. تضاف األرباح أو الخسائر من بيع الممتلكات والمعدات أو إيقافها عن العمل في قائمة الربح أو الخ

 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفئات الرئيسية للموجودات: 
 
 سنوات 

 25  مباني
 11 - 4 عقارات مستأجرةتحسينات على 

 4-3  مكاتب وأجهزة حاسب آلي
 4 تجهيزات وأثاث

 5 سيارات
 
 الموجودات االئتمانية 3-9
 

مفصح  المالية.إن الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو بصفة ائتمانية ال تعتبر موجودات للشركة وبالتالي ال يتم إدراجها في القوائم 
 في القوائم المالية.  25عن تفاصيل هذه الموجودات في اإليضاح 

 
 المخصصات 3-10
 

تُدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن يُطلب من 
الشركة سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج الشركة تجسد منافع اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء تقدير 

فيتم تسجيل السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما  المخصص،توقع الشركة سداد بعض أو كامل يعتد به لمبلغ االلتزام. وحيثما ت
 يكون السداد مؤكداً فعلياً. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة بعد خصم أي مبالغ مستردة.

 
ت باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصا

يكون مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة 
 تمويل.

 
 عقود اإليجار 3-11
 

)أو تنطوي على عقد ايجار( على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد. يتم يتوقف تصنيف العقد فيما إذا كانت الترتيبات تعتبر ايجار 
ي تقييم االتفاقية لتحديد ما إذا كان الوفاء باالتفاقية يعتمد على استخدام أصل محدد )أو موجودات محددة( أو أن االتفاقية تنقل الحق ف

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

تصنف عقود اإليجار، عند نشأتها، كعقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية. تصنف عقود اإليجار التي تحول بموجبها للشركة 
قيمة العادلة للعقار كافة المنافع والمخاطر المصاحبة للملكية كعقود إيجار تمويلي. ترسمل عقود االيجار التمويلية عند بداية االيجار بال

المستأجر أو، إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار. يتم تجزئة دفعات اإليجار بين تكاليف التمويل والنقص في 
التمويل التزامات االيجار للوصول إلى معدل عائد ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام. يتم إثبات األعباء المالية ضمن تكاليف 

 في قائمة الربح أو الخسارة.
 

يستهلك األصل المستأجر على مدى العمر االنتاجي لألصل. لكن في حالة عدم وجود تأكد معقول بأنه سيتم نقل الملكية إلى الشركة 
 في نهاية فترة االيجار، يستهلك األصل على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل أو فترة االيجار، أيهما أقصر.

 
ن عقد االيجار التشغيلي هو ايجار يختلف عن عقد االيجار التمويلي. يتم اثبات دفعات االيجار بموجب عقود االيجار التشغيلية إ

 .عقد االيجاركمصاريف تشغيلية في قائمة الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة 



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

19 

 
 المحاسبية الهامة )تتمة(ملخص السياسات  ـ 3
 
 منافع موظفين 3-12
 

 منافع موظفين قصيرة األجل
يتم اثبات منافع الموظفين قصيرة األجل كمصاريف عند تقديم الخدمات ذات العالقة. ويدرج االلتزام بالمبلغ المتوقع أن يتم دفعه في 

لخدمة سابقة تم تقديمها بواسطة الموظف ويمكن تقدير حال وجود التزام قانوني أو ضمني على الشركة بدفع هذا المبلغ كنتيجة 
 .موثوق بهاااللتزام بطريقة 

 
 منافع ما بعد الخدمة

يتم احتساب االلتزام على الشركة بموجب برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة غير ممولة ويتم احتسابها من 
تم اكتسابه خالل الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ. يتم احتساب التزامات المنافع خالل تقدير مبلغ المنافع المستقبلية الذي 

ً من قبل مختصين اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم إدراج إعادة قياس صافي التزام  المحددة سنويا
توارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. تقوم الشركة بتحديد صافي مصروف المنافع المحددة والذي يتكون من األرباح والخسائر االك

الربح على صافي التزام المنافع المحددة للفترة من خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة 
عتبار أي تغيرات في صافي التزام المنافع المحددة خالل الفترة السنوية مقابل صافي التزام المنافع المحددة الالحق، وكذلك األخذ باال

نتيجة لدفعات المنافع. يدرج صافي مصروف الربح والمصروفات االخرى المرتبطة ببرامج المنافع المحددة ضمن مصروفات 
 الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة.

 
 تحقق اإليرادات 3-13
 

المنافع االقتصادية الناتجة عن األنشطة التشغيلية العادية للشركة، عنما ينتج عن هذه التدفقات زيادة في تمثل اإليرادات إجمالي تدفق 
حقوق الملكية، بخالف الزيادات المتعلقة بالمساهمات من المشاركين في حقوق الملكية. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن 

ف باإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة المستلم أو المستحق القبض. يتم االعترا
ببنود في اإليرادات إلى الشركة ويمكن قياس اإليرادات بشكل موثوق به بغض النظر عن وقت السداد ويمكن تحديد التكاليف ويمكن 

 قياسها بطريقة يُعتد بها.

 تقوم الشركة بتطبيق نموذج من خمس خطوات لتحديد متى يتم إدراج اإليرادات والمبالغ. 

 (: تحديد العقد المبرم مع العميل1الخطوة ) •

 (: تحديد التزامات األداء في العقد2الخطوة ) •

 (: تحديد سعر المعاملة3الخطوة ) •

 : توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد4الخطوة ) •

 (: إثبات اإليرادات عند أو حال وفاء المنشأة بالتزام األداء5خطوة )ال •

بالتالي، تدرج الشركة اإليرادات عندما او في حال تأدية التزام األداء أي نقل السيطرة على الخدمات المتعلقة بالتزام األداء المعني 
 إلى العميل.

 قبل االعتراف باإليرادات. إن معايير االعتراف المحددة والمذكورة ادناه يجب تحقيقها

إن الرسوم الثابتة المستلمة بموجب اتفاقيات الخدمات المالية غير مستردة.   يتم تسجيلها في البداية كإيرادات غير مكتسبة  •
 محققة ويتم اكتسابها الحقاً عند استيفاء مراحل األداء ذات العالقة أو عند إلغاء االتفاقية.

 صدر التمويالت ذات الصلة بنجاح للعميل.تسجل رسوم االستكمال عندما ت •

 تسجل رسوم اإلدارة والوصاية في الوقت المناسب على أساس التوزيع. •

 تسجل إيرادات التمويل من ودائع المرابحة في الوقت المناسب على أساس التوزيع وفقاً لشروط التعاقد. •

 تسجل إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء وقت استالم المدفوعات. •

 المصروفات 3-14
 

تتكون مصاريف البيع والتسويق بصفة رئيسية من التكاليف التي يتم إنفاقها على التسويق. تصنف جميع المصاريف األخرى 
 كمصاريف عمومية وإدارية.
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 ـ ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 
 الزكاة وضريبة الدخل  3-15
 

 الزكاة
. تخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(.، ويتم تحميلها على قائمة الربح او الخسارة

 االنتهاء من الربط.تحتسب المبالغ اإلضافية، إن وجدت، التي قد تصبح مستحقة عند االنتهاء من الربط في السنة التي يتم فيها 
 

 ضريبة الدخل الحالية
الهيئات الضريبية. إن  الحالية إلىيتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده أو دفعه للسنة 

التقرير المالي في  معدالت الضريبة واالنظمة الضريبية المستخدمة في حساب المبلغ هي تلك الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ
 المملكة العربية السعودية.

 
 ضريبة الدخل المؤجلة
باستخدام طريقة المطلوبات على الفروقات المؤقتة بين الوعاء الضريبي للموجودات  للضريبة المؤجلةيتم تكوين مخصص 

 والمطلوبات وقيمها الدفترية حسب أغراض التقرير المالي في تاريخ التقرير المالي.
 

 االعتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات الضريبية المؤقتة، فيما عدا:يتم 

عندما ينشأ التزام الضريبة المؤجلة من االعتراف األولي للشهرة أو أصل أو التزام في معاملة ليست تجميع أعمال، في وقت  •
 لضريبةالمعاملة، وال يؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة ل

 

فيما يتعلق بالفروقات الضريبية المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة، والحصص في   •
الترتيبات المشتركة، وعند إمكانية السيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة، وأنه من المحتمل أال يتم عكس قيد 

 منظور.الفروقات المؤقتة في المستقبل ال
 

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 إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توافر ربح خاضع 

ستخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم وترحيل مبلغ على حساب ضريبة غير مستخدم والخسائر الضريبية للضريبة يمكن بمقابله ا
 غير المستخدمة، باستثناء:

عندما ينشأ أصل الضريبة المؤجلة المتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم من االعتراف األولي ألصل أو التزام في معاملة  •
 قت المعاملة، وال يؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة.ليست تجميع أعمال، في و

 

فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في ترتيبات  •
فيه من المحتمل عكس قيد الفروقات المؤقتة في مشتركة، ويتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة فقد للحد الذي يكون 

 المستقبل المنظور ويكون الربح الخاضع للضريبة متاحاً والذي يمكن بمقابله استخدام الفروقات المؤقتة.
 

ا يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير مالي وتخفض إلى الحد الذي ال يحتمل معه توافر م
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 الذي يحتمل معه تغطية الموجودات الضريبية 

 اح المستقبلية الخاضعة للضريبة.المؤجلة من األرب
 

تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة المتوقع سريانها في السنة التي يتحقق فيها األصل أو 
مؤجلة المتعلقة يسوى االلتزام بناًء على معدل الضرائب )وأنظمة الضرائب( السارية المفعول في تاريخ التقرير المالي. إن الضريبة ال

ة بالبنود المثبتة خارج الربح أو الخسارة يتم االعتراف بها خارج الربح أو الخسارة. يتم اثبات بنود الضريبة المؤجلة والمتعلقة بمعامل
 ما وذلك إما في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة.

 
عليها كجزء من عملية تجميع األعمال والتي لم تِف بمعايير االثبات المستقل لها  يتم الحقاً اثبات المنافع الضريبية التي تم االستحواذ

في ذلك التاريخ وذلك إذا ما تم تغير المعلومات الجديدة المتعلقة بالحقائق والظروف. سيتم اعتبار التعديل كانخفاض في الشهرة 
 اثباته في الربح أو الخسارة.)طالما أنه لم يتجاوز الشهرة( إذا تم تكبده خالل فترة القياس أو 

 
تقوم الشركة 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 المؤجلة التي تتعلق 
بضرائب الدخل التي تفرضها نفس الهيئة الضريبية، إما نفس المنشأة الخاضعة للضريبة أو المنشآت المختلفة الخاضعة للضريبة 
التي تنوي إما تسوية المطلوبات والموجودات الضريبية الحالية على أساس الصافي، أو لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في 

 ية يكون فيها من المتوقع تسوية أو استرداد مبالغ كبيرة لمطلوبات أو موجودات ضريبية مؤجلة.وقت واحد، في كل فترة مستقبل
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( ـ 3
 
 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( 3-15
 

 ضريبة االستقطاع
غير مقيمة وتوزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمين أجانب وفقاً ألنظمة  تستقطع شركات الشركة ضرائب على المعامالت مع جهات

الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي ال يتم إدراجها كمصروف باعتبارها التزام على الطرف المقابل والتي يتم اقتطاع الضرائب نيابة 
 عنه.

 
 توزيعات األرباح 3-16
 

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

 
 ضريبة القيمة المضافة  3-17
 

إال عندما يتم تكبد ضررريبة قيمة مضررافة نتيجة شررراء موجودات أو  ناقصرراً ضررريبة القيمة المضررافة المصررروفات والموجوداتتدرج 
وفي هذه الحالة يتم ادراج ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو  الضريبة،يمكن استردادها من الهيئة  خدمات ال

 كجزء من مصروف البند، حيثما ينطبق.

 
 معايير صادرة لكن لم تدخل حيز التنفيذ ـ 4
 

اإلفصرراح أدناه عن المعايير والتفسرريرات الصررادرة وغير سررارية المفعول بعد حتى تاريخ إصرردار القوائم المالية للشررركة. تعتزم تم 
 الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات، حسب مقتضى الحال، عند سريانها.

 
 ( "عقود التأمين"17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 4-1
 

( عقود التأمين، معيار محاسبة 17م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي )2017خالل شهر مايو 
( عند سريانه 17للتقرير المالي ) المعيار الدوليجديد شامل لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واالفصاح. يحل هذا 

( 17م. يسرررررري المعيار الدولي للتقرير المالي )2005( عقود التأمين، الذي صررررردر في عام 4قرير المالي )محل المعيار الدولي للت
على جميع أنواع عقود التأمين )أي التأمين على الحياة وغير الحياة والتأمين المباشرررررررر وإعادة التأمين( بصررررررررف النظر عن نوع 

المالية التي يتم فيها االشتراك بصورة اختيارية. سوف تطبق استثناءات  المنشآت التي تقوم بإصداره، وبعض الضمانات واألدوات
( في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين على نحو 17قليلة على نطاق ضيق. يتمثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي )
(، التي تستند إلى 4في المعيار الدولي للتقرير المالي )أكثر نفعًا وتوافقًا لشركات التأمين. وعلى عكس المتطلبات المنصوص عليها 

( نموذجاً شررامالً لعقود التأمين، 17حد كبير إلى أقدمية السررياسررات المحاسرربية المحلية السررابقة، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي )
م لدولي للتقرير ال يار ا ثل جوهر المع ية ذات العالقة. يتم نب المحاسرررررررب لذي يتم 17الي )يغطي جميع الجوا عام، ا ( في النموذج ال

 استكماله عن طريق:
 التكييف المحدد للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر )طريقة األتعاب المتغيرة(. •
 الطريقة المبسطة )طريقة توزيع األقساط( بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة. •
 

، ويتعين تقديم أرقام المقارنة. ويسررمح بالتطبيق المبكر له 2023يناير  1د يطبق هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بع
( في أو قبل تاريخ تطبيق المنشأة أوالً 15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9إذا ما تم أيضاً تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 لى الشركة.(. ال ينطبق هذا المعيار ع17للمعيار الدولي للتقرير المالي )
 
 (: تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة1الدولي )المحاسبة  على معيارتعديالت  4-2
 

 1من معيار المحاسررربة الدولي  76إلى  69على الفقرات من  للمحاسررربة تعديالتم، أصررردر مجلس المعايير الدولية 2020في يناير 
 لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة. توضح التعديالت:

 ما المقصود بالحق في تأجيل التسوية •
 أي ان الحق في التأجيل يجب أن يتواجد في نهاية فترة التقرير المالي. •
 ة ان تمارس المنشأة حق التأجيل.وان ذلك التصنيف لم يتأثر باحتمالي •
وذلك فقط عندما تكون االداة المالية المشتقة متضمنة في التزام قابل للتحويل وهو في حد ذاته أداة حقوق ملكية وان شروط  •

 االلتزام لن تؤثر على التصنيف.
 

. بأثر رجعيم أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق 2023يناير  1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السررنوية التي تبدأ في 
 ستقوم الشركة بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية على اتفاقيات القروض الحالية فيما إذا كانت تتطلب اعادة تفاوض. 
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 معايير صادرة لكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد )تتمة(  -4
 
 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام   4-3
 
 -تجميع األعمال  - 3م، أصررررررردر مجلس معايير المحاسررررررربة الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020في مايو  

اإلشرررررارة إلى اإلطار العام مكان إعداد وعرض القوائم المالية،  هو إحاللاإلشرررررارة إلى مفهوم اإلطار العام. الغرض من التعديالت 
م دون تغير المتطلبات بشررركل 2018ارة إلى مفهوم اإلطار العام للتقرير المالي الصرررادر في مارس م، مع اإلشررر1989الصرررادر في 

 جوهري.
 

اليوم لتجنب مسألة مكاسب او خسائر " 3كما أضاف المجلس أيضاً استثناًء إلى مبادئ االعتراف في المعيار الدولي للتقرير المالي 
أو تفسير لجنة المعايير  37لتزامات المحتملة التي قد تقع ضمن معيار المحاسبة الدولي الناتجة عن المطلوبات واال " المحتملةالثاني

 "الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل. 21الدولية رقم 
 

بخصرروص الموجودات المحتملة التي  3في نفس الوقت، قرر المجلس توضرريح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي للتقرير المالي 
 حالل اإلشارة إلى اإلطار العام مكان اعداد وعرض القوائم المالية.لن تتأثر عن ا

 
بدأ في  مالي السرررررررنوية التي ت عديالت على فترات التقرير ال ناير  1تنطبق الت جب أن تطبق 2022ي تاريخ وي هذا ال عد  بأثر م أو ب

 . إن هذه التعديالت ال تنطبق على الشركة.مستقبلي
 
 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -المتحصالت قبل االستخدام المرجوالممتلكات واآلالت والمعدات  4-4
 

المتحصرررالت من االسرررتخدام المنشرررود  -م، أصررردر مجلس المعايير الدولية للمحاسررربة الممتلكات واآلالت والمعدات 2020في مايو 
واي متحصالت من بيع السلع التي يتم انتاجها  ،والمعداتوالذي يمنع المنشآت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت 

أثناء احضررار ذلك األصررل إلى موقعه وحالته الالزمة للتشررغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشررأة 
 بالمتحصالت من بيع مثل هذه السلع وتكاليف انتاج تلد السلع في الربح او الخسارة.

 
 بأثر مستقبليم أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق 2022يناير  1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في 

 بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في او بعد بداية اول فترة تم عرضها بها عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل.
 

 يكون للتفسير تأثير على القوائم المالية للشركة.  ال يتوقع ان
 
 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تكلفة تأدية العقد  -عقود المعاوضة  4-5
 

لتحديد أي التكليف التي تحتاج  37م، أصرردر مجلس معايير المحاسرربة الدولية تعديالت على معيار المحاسرربة الدولي 2020في مايو 
 تضمينها لتقدير ما إذا كان العقد معاوضة أو أنه يؤدي إلى خسائر.المنشأة 

 
تنطبق التعديالت على "طريقة التكلفة المباشررررررررة". تتضرررررررمن التكاليف التي تتعلق بعقد تقديم بضرررررررائع او خدمات كالً من التكاليف 

شرة بأنشطة العقد. ال تتعلق المصروفات ال ستثنى اإلضافية وتخصيص التكاليف التي تتعلق مبا شرة بالعقد وت عمومية واإلدارية مبا
 مالم يتم تحميلها بشكل واضح على الطرف المقابل بموجب العقد.

 
م. سررتقوم الشررركة بتطبيق هذه التعديالت 2022يناير  1السررنوية التي تبدأ في أو بعد  التقارير الماليةتسررري التعديالت على فترات 

التزاماتها في بداية فترة التقرير المالي التي يتم فيها تطبيق التعديالت ألول مرة. ال يتوقع على العقود التي لم تقم بعد بتأدية جميع 
 تأثير على القوائم المالية للشركة. للتعديالتان يكون 

 
لمعايير الشركة التابعة التي تطبيق ا –تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة  – 1المعيار الدولي للتقرير المالي  4-6

 الدولية للتقرير المالي ألول مرة.
 

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصرررردر مجلس معايير المحاسرررربة الدولية 2020-م2018وكجزء من التحسررررينات السررررنوية دورة 
ديل للشرررررررركة التابعة تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة. يسرررررررمح التع - 1تعديالً على المعيار الدولي للتقرير المالي 

لقياس فروقات الترجمة المتراكمة باسررتخدام المبالغ المصررفح  1يار الدولي للتقرير المالي "أ"( من المع 16-تطبيق الفقرة )دباختيار 
لشرررركات الدولية للتقرير المالي. يُطبق التعديل أيضررراً على ا للمعاييرعنها في الشرررركة االم، اسرررتناداً إلى تاريخ تحول الشرررركة االم 

 .1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي  16-الزميلة والمشاريع المشتركة التي تختار تطبيق الفقرة )د
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 معايير صادرة لكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد )تتمة(  -4
 
الشركة التابعة التي تطبيق  –تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة  – 1المعيار الدولي للتقرير المالي   4-6

 المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة(. 
 

السررماح بالتطبيق المبكر. إن  م مع2022يناير  1السررنوية التي تبدأ في أو بعد  التقارير الماليةيدخل التعديل حيز التنفيذ على فترات 
 هذه التعديالت ال تنطبق على الشركة.

 
 المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية %10فحص نسبة  -: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي   4-7
 

للمحاسرررربة لمعايير الدولية م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصرررردر مجلس ا2020-م2018كجزء من التحسررررينات السررررنوية دورة 
. توضررح التعديالت أن األتعاب التي تدرجها المنشررأة عند تقدير شررروط التزام مالي إما 9على المعيار الدولي للتقرير المالي  تعديالً 

جديد أو معدل تختلف بشكل جوهري عن شروط االلتزام األصلي. تتضمن هذه األتعاب فقط تلك الرسوم المدفوعة او المستلمة بين 
شأة بتطبيق المقترض والمقرض بحيث تتضمن ا سطة إما المقترض او المقرض بالنيابة. تقوم المن لرسوم المدفوعة او المستلمة بوا

بيق هذا التعديل على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السررررنوية التي تقوم المنشررررأة فيها بتط
 هذه التعديالت.

 
م مع السررررررماح بالتطبيق المبكر. 2022يناير  1السررررررنوية التي تبدأ في أو بعد  التقارير الماليةعلى فترات يدخل التعديل حيز التنفيذ 

تقوم المجموعة بتطبيق هذه التعديالت على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السرررررررنوية 
 ذه التعديالت.األولى التي تقوم المنشأة فيها بتطبيق ه

 
 ال يتوقع ان يكون للتعديالت تأثير على القوائم المالية للشركة.

 
 الضريبة في قياس القيمة العادلة -الزراعة  41معيار المحاسبة الدولي  4-8
 

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً 2020-م2018كجزء من التحسينات السنوية دورة 
تقوم المنشآت  وهو أن 41من معيار المحاسبة الدولي  22. يقوم التعديل بإزالة المتطلب في الفقرة 41على معيار المحاسبة الدولي 

 .41لنقدية الخاصة بالضريبة عند قياس القيمة العادلة للموجودات التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي باستثناء التدفقات ا
 
 1تقوم المنشررررأة بتطبيق هذا التعديل على قياس القيمة العادلة بأثر مسررررتقبلي في أو بعد بداية أول فترة مالية سررررنوية تبدأ في أو بعد  

 المبكر.ق م، مع السماح بالتطبي2022يناير 
 

ال ينطبق هذا المعيار على الشركة.
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 ودائع المرابحة -5

 
ديسمبر  31

 م2020
ديسمبر  31

 م2019
 لاير سعـودي  

 )باآلالف(
 لاير سعـودي

 )باآلالف(
   

 63,463 229,528 ودائع مرابحة 
 (46,963) (136,528) الموجودات المتداولة  ضمنالمدرج ناقص: 

 ─────── ─────── 
 16,500 93,000 طويل األجل

 ═══════ ═══════ 
 

ديسمبر  31) سنوياً  %6,5إلى  %4يترتب على ودائع المرابحة لدى الصناديق المدارة من قبل الشركة معدل ربح يتراوح ما بين 
 سنوياً( كرسوم إدارة للشركة.  %0,25م: 2019ديسمبر  31سنوياً ) %0,25سنوياً( وتخضع لنسبة  %6,5إلى  %4,25م: 2019

 
 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى -6 

  
 ديسمبر 31

 م2020
ديسمبر  31

 م2019
سعودي  لاير  

 (باآلالف)
سعودي  لاير

 (باآلالف)
   

 4,900 10,196 توزيعات أرباح مستحقة القبض
 17,107 6,145 دفعة مقدمة مقابل استثمار )إيضاح "أ"( 

 6,110 - مؤجل )إيضاح "أ"(  قيمة التزام
 - 4,593 رسوم اكتتاب مستحقة القبض 

 3,850 3,850 ب"(“إيضاح تأمين نقدي )
 2,896 1,080 ذمم مدينة

 (2,896) (1,080) )إيضاح ج(مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة 
 2,909 990 دفعات مقدمة للموردين

 ً  1,577 1,517 مبالغ مدفوعة مقدما
 3,519 3,615 ذمم مدينة أخرى

 ─────── ─────── 
 30,906 39,972 

 ═══════ ═══════ 
 

 المتضمنسيتم دفعه في حال حقق األصل  مبلغ تضمنم، أبرمت الشركة اتفاقية لالستحواذ على استثمار 2019 الل عامخ (أ
ً مماثالً لاللتزام سيتم دفعه للصندوق.  خالل سنة  للصندوق أداء محدد.  وبالتالي، سجلت الشركة، بناء على التقييم مبلغا

اصدار الوحدات للشركة في حال تمت  وكان يجبالصندوق،  إنشاءااللتزام. وفقاً لشروط  سدادم، تم تحقيق حد األداء و2020
 سوف تتحققم.  وبما ان الموافقة على صافي قيم الموجودات 2020الموجودات للصندوق في سنة  تقييمالموافقة على صافي 

 يُصنف المبلغ حالياً كـ "دفعة مقدمة مقابل استثمار".  وبناًء عليه،م، 2021في 
 

مليون لاير سعودي( لدى أحد  3.85م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3,85تحتفظ الشركة بهامش نقدي بمبلغ   (ب
 (. 15البنوك المحلية مقابل ضمان تم اصداره لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل )إيضاح 

 
 في قيمة الذمم المدينة على النحو التالي: مخصص االنخفاضالحركة في  (ج

 

 المنتهية للسنة
ديسمبر  31 في

 م2020

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

 م2019 

 
لاير سعودي 

 (باآلالف)
لاير سعودي 

 (باآلالف)
   

 2,896 2,896 الرصيد االفتتاحي

 - (1,816) نقاص: الشطب
 ─────── ────── 

 2,896 1,080 الرصيد الختامي
 ═══════ ══════ 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -7

 
هاما من قبل هذه الجهات. تعتمد  الشركة تأثيراالتي تمارس عليها  للسيطرة أوالخاضعة  والصناديق والشركاتبالشركة موظفي اإلدارة  اإلدارة وكبارتمثل الجهات ذات العالقة أعضاء مجلس  (أ

 الناشئة خالل السنة: العالقة واألصدةوشروط هذه المعامالت.  فيما يلي المعامالت الجوهرية للجهات ذات  الشركة أسعارإدارة 
 

 الرصيد كما في مبلغ المعامالت للسنة المنتهية في طبيعة المعامالت معامالت مع:
ديسمبر  31  

 م2020
ديسمبر  31

 م2019
ديسمبر  31

 م2020
ديسمبر  31

 م2019
لاير سعودي   

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
     مستحق من جهات ذات عالقة

 إدارة صناديق وشركات
 

 1,190,822 1,280,615 154,202 448,096 استثمار مستحوذ عليه خالل السنة من الشركة
   (292,990) (492,061) استثمار مباع خالل السنة من الشركة

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  الستثماراتتسجيل مكسب / )خسارة( 
 الخسارة

133,758 (50,752)   

     
 23,064 14,021 5,101 9,043 مصروفات ودفعات مقدمة

     
 103,319 125,677 33,112 22,358 أتعاب إدارة وحفظ ورسوم اشتراك تم تخفيضها وفقاُ للمبالغ التي تم استالمها

     
واستثمارات عقارية في صناديق وشركات تديرها  وحداتمكسب من بيع 

 الشركة
 

220,304 
 

66,793 - - 
   ─────── ─────── 

   139,698 126,383 
   ═══════ ═══════ 

ودائع مرابحة وسداد خالل السنة وأرصدتها لدى الصناديق المدارة من 
 الشركة

 
168,750 

 
112,000 

 
214,750 

 
46,000 

   ═══════ ═══════ 

 17,107 6,145 17,107 (10,962) تسوية ودفعة مقدمة مقابل استثمار في وحدات الصندوق
 4,900 10,196 - 5,296 توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة ومستحقة القبض من صناديق

 - 4,594 - 4,594 لالكتتاب العام من صندوق مطروح مستحقة القبض رسوك اكتتاب
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( -7
 

 "ب"(. 26إيضاح نيابة عن جهة ذات عالقة ) تجاريأصدرت الشركة ضمان  (ب
 

الذين لديهم صالحيات ومسئوليات تخطيط ج( يتكون كبار موظفي اإلدارة من أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار أعضاء اإلدارة 
 وتوجيه وضبط أنشطة الشركة. فيما يلي أتعاب كبار موظفي اإلدارة:

 

 

للسنة المنتهية في 
ديسمبر  31

 م2020

للسنة المنتهية في 
ديسمبر  31

 م2019
 لاير سعـودي  

 )باآلالف(
 لاير سعـودي

 )باآلالف(
   

 16,464 17,013 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل
 1,074 1,093 منافع ما بعد الخدمة

 ─────── ─────── 
 18,106 17,538 
 ═══════ ═══════ 
 
 الخسارة او الربح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات -8
 
المدارة بالقيمة والشركات تفي الشركة بتعريف "المنشأة االستثمارية" وخصائصها. بالتالي، يتم تحميل استثماراتها في الصناديق  

 بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة".  استثمارات"كـ الخسارة العادلة من خالل الربح او 
 

 ديسمبر على النحو التالي:  31بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة للسنة لمنتهية في االستثمارات الحركة في 
 

  

 المنتهية للسنة
 ديسمبر 31 في

 م2020

 في المنتهية للسنة
 ديسمبر 31

 م2019
 سعـودي لاير  

 )باآلالف(
 سعـودي لاير

 )باآلالف(
   

 1,380,362 1,190,822 الرصيد االفتتاحي
 101,737 448,096 تم شراؤه خالل السنة

 52,465 - تحويالت
 - (32,900) توزيع رأس المال 
 (292,990) (459,161) مباعة خالل السنة

 (50,752) 133,758 من القيمة العادلة، صافي خسارة(مكسب / )
 ─────── ─────── 
 1,280,615 1,190,822 
 ═══════ ═══════ 

 (117,000) (180,000) "أ"(  30)انظر إيضاح  المتداولةالموجودات  ضمنناقص: المدرج 
 ─────── ─────── 
 

 1,073,822 1,100,615 طويل االجل 
 ═══════ ═══════ 
 
مليون لاير سعودي.  كان  52,46م، استحوذت الشركة على استثمار مقابل ذمم مدينة قائمة بمبلغ 2019خالل السنة المالية  (أ

مليون لاير سعودي.  قدرت الشركة القيمة العادلة  52,46لدى البائع خيار اعادة شراء االستثمار خالل سنة بسعر بيع بمبلغ 
مقابل عقد حق وقامت أيضاً في نفس الوقت بتسجيل التزام  الشركة،مدار من قبل ندوق بصلالستثمار وحولتها إلى استثمار 

حق م، لم يستطع البائع إعادة شراء االستثمار وانتهت صالحية 2020(.  خالل سنة 11)إيضاح  االختيار بالقيمة العادلة
 . االختيار

 
مليون لاير سعودي( مقابل قروض متوافقة مع  162م: 2019مليون لاير سعودي ) 141تم رهن استثمارات محددة بمبلغ  (ب

 (.13الشريعة )إيضاح 
 
وصندوق الخبير للملكية  6وصندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي  5تم إدراج صندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي   (ج

 خالل السنة.  7الخاصة التعليمي 
 

 . 1وعملت على تصفية صندوق الخبير للملكية الخاصة الصناعي  ريت الخبيرصندوق خالل السنة، باعت الشركة استثمارها في 
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 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )تتمة(  استثمارات -8
 
 :الشركة قبلمن  المدارة والشركاتيلي تفاصيل حصة الشركة التي تحتفظ بها في الصناديق  فيما (د

 
 ديسمبر  31  الصندوق اسم

 م2020
 ديسمبر  31 

 م2019
 % % 
   

 %11 %11 1 األمريكي العقاري للدخل الخبير صندوق
 %1 -  1الخبير للملكية الخاصة الصناعي  صندوق
 %9 %9  1الخبير للملكية الخاصة الطبي  صندوق
 %38 %38 1 العقاري االستثمارية للفرص الخبير صندوق
 %8 %8 2 السكني العقاري للتطوير الخبير صندوق
 %28 %28 1 التعليمي الخاصة للملكية الخبير صندوق
 %75 %75 1 للضيافة الخبير صندوق
 %100 %100 2 العقاري االستثمارية للفرص الخبير صندوق
 %7 - ريتالخبير  صندوق
 %88 %84 2 التعليمي الخاصة للملكية الخبير صندوق
 %90 %83 3 التعليمي الخاصة للملكية الخبير صندوق
 %100 %98 4 التعليمي الخاصة للملكية الخبير صندوق
 - %100 5 التعليمي الخاصة للملكية الخبير صندوق
 - %100 6 التعليمي الخاصة للملكية الخبير صندوق
 - %100 7 التعليمي الخاصة للملكية الخبير صندوق

 
 الشركة اسم

   

 %40 %40  3 المحدودة الصناعية الخاصة للملكية الخبير شركة
 %87 %0.05  المحدودة الخليجية االستثمارية للفرص الخبير شركة

 
 يلي تفاصيل االستثمارات بحسب القطاعات:  فيما (ه
 

 ديسمبر 31 
 م2020

 ديسمبر 31
 م2019

 سعـودي لاير  
 )باآلالف(

 سعـودي لاير
 )باآلالف(

   في:  االستثمارات
 747,308 391,919  العقارات

 443,514 888,696 الخاصة  الملكية
 ──────── ──────── 

 1,280,615 1,190,822 
 ════════ ════════ 
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 م2020ديسمبر  31
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 االستخدام حق موجودات -9
 

 :الفترة خالل والحركة بها المعترف االستخدام حق لموجودات الدفترية القيم يلي فيما
 

 ديسمبر 31 
 م2020

 ديسمبر 31
 م2019 

 سعـودي لاير 
 )باآلالف(

 سعـودي لاير
 )باآلالف(

   
 - 6,988 االفتتاحي الموجودات رصيد

 7,764 - المالي للتقرير الدولية المعايير إلى التحول تعديالت
 (776) (776)   : استهالك للسنةناقص

 ─────── ─────── 

 6,988 6,212 م2020ديسمبر  31كما في  
 ═══════ ═══════ 

 

 :الفترة خالل والحركة اإليجار عقود اللتزامات الدفترية القيمة يلي فيما
 

 ديسمبر 31 
 م2020

 ديسمبر 31
 م2019 

 سعـودي لاير 
 )باآلالف(

 سعـودي لاير
 )باآلالف(

   
 - 7,200 عقود إيجار افتتاحي  التزام

 7,764 - المالي للتقرير الدولية المعايير إلى التحول تعديالت
 (564) (591) عقود اإليجار خالل السنة اللتزامات االساسي الجزءمن  المسدد 
 ──────── ──────── 

 7,200 6,609 م2020 ديسمبر 31 في كما اإليجار عقود التزامات
 (591) (621) ضمن مطلوبات متداولة  مدرج

 ──────── ──────── 

 6,609 5,988 إيجار عقود اللتزامطويل األجل  جزء
 ════════ ════════ 

 

 :الخسارة او الربح في بها المعترف المبالغ يلي فيما
 ديسمبر 31 

 م2020
 ديسمبر 31

 م2019 
 سعـودي لاير 

 )باآلالف(
 سعـودي لاير

 )باآلالف(
   

 776 776 االستخدام حق موجودات استهالك مصروف
 336 309 عقود إيجار مطلوبات على تمويل تكلفة

 ──────── ──────── 

 1,112 1,085 الخسارة أو الربح في بها المعترف المبالغ مجموع
 ═══════ ═══════ 
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 الممتلكات والمعدات -10

 

 أراضي 
 

 مباني

تحسينات على 
عقارات 
 مستأجرة

مكاتب وأجهزة 
 سيارات أثاث وتجهيزات حاسب آلي

رأسمالية أعمال 
تحت التنفيذ 
 )إيضاح "أ"(

 
ديسمبر  31

 م2020

 
لاير سعودي 

 )باآلالف(
لاير سعودي 

 )باآلالف(
لاير سعودي 

 )باآلالف(
لاير سعودي 

 )باآلالف(
لاير سعودي 

 )باآلالف(
لاير سعودي 

 )باآلالف(
لاير سعودي 

 )باآلالف(
 لاير سعـودي

 )باآلالف( 
         التكلفة

 79,637 2,268 396 1,315 19,336 10,961 38,395 6,966 في بداية السنة
 3,195 1,780 - 666 749 - - - إضافات  
 (95) - - - (95) - - - استبعادات

 ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────   ─────── ─────── 

 82,737 4,048 396 1,981 19,990 10,961 38,395 6,966 في نهاية السنة
 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

         
         متراكمالستهالك اال

 31,097 - 350 1,225 17,834 3,728 7,960 - في بداية السنة
 3,209 - 33 29 905  807 1,435 - (21استهالك )اإليضاح 
 (95) - - - (95) - - - متعلق باالستبعادات

 ────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── 

 34,211 - 383 1,254 18,644 4,535 9,395 - في نهاية السنة
 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

         
         صافي القيم الدفترية:

 48,526 4,048 13 727 1,346 6,426 29,000 6,966 م2020ديسمبر  31
 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 تتعلق أعمال رأسمالية تحت التنفيذ بدفعات مقاول حول انشاءات جارية وتجديد للمبنى الذي تملكه الشركة. (أ
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 الممتلكات والمعدات )تتمة( -10

 

 أراضي 

 
 

 مباني

تحسينات على 
عقارات 
 مستأجرة

مكاتب وأجهزة 
 سيارات أثاث وتجهيزات حاسب آلي

اعمال رأسمالية 
 تحت التنفيذ

 
 ديسمبر 31

 م2019

 
 سعودي لاير

 )باآلالف(
 سعودي لاير

 )باآلالف(
 سعودي لاير

 )باآلالف(
 سعودي لاير

 )باآلالف(
 سعودي لاير

 )باآلالف(
 سعودي لاير

 )باآلالف(
 سعودي لاير

 )باآلالف(
  سعـودي لاير

 )باآلالف( 
         التكلفة

 74,909 1,509 396 1,301 18,972 10,961 34,804 6,966 في بداية السنة
 5,041 4,350 - 14 677 - - - إضافات  

 - (3,591) - - - - 3,591 - تحويالت )إيضاح أ(
 (313) - - - (313) - - - استبعادات

 ──── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── 

 79,637 2,268 396 1,315 19,336 10,961 38,395 6,966 في نهاية السنة
 ════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

         
         متراكمالستهالك اال

 27,749 - 300 1,194 16,665 2,921 6,669 - في بداية السنة
 3,527 - 50 31 1,348 807 1,291 - (21استهالك )اإليضاح 
 (179) - - - (179) - - - متعلق باالستبعادات

 ──── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── 

 31,097 - 350 1,225 17,834 3,728 7,960 - في نهاية السنة
 ════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

         
         صافي القيم الدفترية:

 48,540 2,268 46 90 1,502 7,233 30,435 6,966 2019ديسمبر  31
 ════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ومطلوبات أخرىذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع  -11

 
 رديسمب 31

 م2020 
 ديسمبر 31

 م2019
 سعـودي لاير  

 )باآلالف(
 لاير سعـودي

 )باآلالف(
   

 28,445 198,376 مستحق الدفع مقابل استثمار تم شراؤه )إيضاح "أ"(
 5,535 - ( 8)إيضاح  مقابل حق االختيارقيمة عادلة 
 6,110 - ( 6مؤجل )إيضاح  قيمة التزام
 15,040 14,302 ذمم دائنة

 10,375 20,822 تعويضات مستحقة الدفع لموظفين
 24,205 42,019  مصروفات مستحقة الدفع

 48,000 48,000 مخصصات أخرى
 - 1,861 ( 15)إيضاح  الزكاة وضريبة الدخل

 2,689 3,304 ذمم دائنة اخرى
 ─────── ─────── 

 328,684 140,399 
 ═══════ ═══════ 

 
مبلغ مستحق الدفع مقابل شراء  يتضمن(. 8مليون لاير سعودي )إيضاح  448.1 بمبلغ اتً خالل السنة، اشترت الشركة استثمار أ( 

 خاللمليون لاير سعودي ومن المتوقع تسوية المبلغ المتبقي  51مبلغ  بسدادتلك االستثمارات.  الحقاً لنهاية السنة قامت الشركة 
 م. 2021

 
 عقود مرابحة -12

يمثل هذا البند عقود مرابحة السلع التي تم تنفيذها مع مستثمرين من خالل مدراء محافظ اختيارية.  عقود المرابحة هذه غير مضمونة 
( سنوياً وتخضع  %6,5إلى  %4,25م: 2019ديسمبر  31سنوياً ) %6.5الى  %4ويترتب عليها هامش ربح يتراوح ما بين 

 سنوياً(. %0.5إلى  %0,25م: 2019ديسمبر  31سنوياً ) %0,5تعاب إدارة بنسبة ال شيء إلى أل

 
 ديسمبر 31

 م2020 
 ديسمبر 31

 م2019
 سعـودي لاير  

 )باآلالف(
 لاير سعـودي

 )باآلالف(
   

 630,682 638,558 عقود مرابحة
 (382,282) (428,358) المطلوبات المتداولة  ضمنالمدرج ناقص: 

 ─────── ─────── 
 248,400 210,200 طويل األجل

 ═══════ ═══════ 
 

 تمويل متوافق مع الشريعة -13

مليون  100بمبلغ  أقصى معتمدم، حصلت الشركة على تمويل متوافق مع الشريعة من بنك محلي بحد 2016خالل السنة  (أ
م 2016أغسطس  11مليون لاير سعودي في  50لاير سعودي على أن يسدد على مدى خمس سنوات.  سحبت الشركة مبلغ 

مقابل بعض  وهو مضمونم.  يترتب على التمويل معدل ربح 2016أكتوبر  30مليون لاير سعودي في  50ومبلغ 
 (.8لخسارة" وجميع العوائد المحققة من االستثمارات المعنية )ايضاح بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا االستثمارات"

مليون لاير سعودي.  يستحق  150م، حصلت الشركة على تمويل متوافق مع الشريعة من بنك محلي بمبلغ 2017خالل السنة   (ب
يون لاير سعودي حتى تاريخ مل 37,5خالل السنة، تم تأجيل قسط بمبلغ وم.  2018سداد التسهيل على سنتين بدءاً من يونيو 

ً لبرنامج تأجيل الدفعات الخاص بالبنك المركزي السعودي.   يترتب على التمويل معدل ربح وهو 2021مارس  31 م وفقا
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" وجميع العوائد المحققة من االستثمارات المعنية. االستثماراتمضمون مقابل بعض "

 
 رديسمب 31

 م2020 
 ديسمبر 31

 م2019
 لاير سعـودي  

 )باآلالف(
 لاير سعـودي

 )باآلالف(
   

 94,518 81,138 تمويل متوافق مع الشريعة
 (51,500) (81,138) المدرج ضمن المطلوبات المتداولة ناقص: 

 ─────── ─────── 
 43,018 - ضمن المطلوبات غير المتداولة مدرجطويل األجل 

 ═══════ ═══════ 
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 منافع نهاية الخدمة للموظفين -14
 

 فيما يلي التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة:
ديسمبر  31 

 م2020
ديسمبر  31

 م2019
 لاير سعـودي 

 )باآلالف(
 لاير سعـودي

 )باآلالف(
   

 11,504 14,199 الرصيد في بداية السنة
 2,591 2,813 تكلفة خدمة حالية

 530 459 الربح
 (916) (435) منافع مدفوعة

 490 1,027 كتوارية، صافيمكاسب ا
 ──────── ──────── 

 14,199 18,063 الرصيد في نهاية السنة
 ════════ ════════ 
 

 يلي:فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد التزامات المنافع المحددة كما 
ديسمبر  31 

 م2020
ديسمبر  31

 م2019
 لاير سعـودي 

 )باآلالف(
 لاير سعـودي

 )باآلالف(
   

 %3.11 %2.50 معدل الخصم
 %2.25 %2 زيادة الرواتب

 %6 %6 معدالت الخروج من الخدمة
 

 الزكاة وضريبة الدخل -15
 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما في قائمة المركز المالي:
ديسمبر  31 

 م2020
ديسمبر  31

 م2019
 لاير سعـودي 

 )باآلالف(
 لاير سعـودي

 )باآلالف(
   

 - 1,700 زكاة للسنة الحالية
 3 - للسنة السابقةزكاة 

 - 161 ضريبة الدخل
 ──────── ──────── 
 1,861 3 
 ════════ ════════ 
 

 النحو التالي: الزكاة علىتم تقدير مخصص 
المنتهية للسنة  

ديسمبر  31في 
 م2020

للسنة المنتهية 
ديسمبر  31في 

 م2019
 لاير سعـودي 

 )باآلالف(
 لاير سعـودي

 )باآلالف(
   
 969,391 851,871 المساهمينحقوق   

 456,742 544,748 أخرى تعديالت
 (1,364,952) (1,453,495) القيمة الدفترية لموجودات طويلة األجل

 ───────── ───────── 
 (56,876) 61,181 

 (118,869) 67,998 حصة المساهمين السعوديين من الدخل المعدل للسنة*
 ───────── ───────── 

 (57,688) 11,122 الزكوي المعدلالوعاء 
 ═════════ ═════════ 

 .المعدل الزكوي الوعاء مناكبر  ألنهاحتساب الزكاة على الدخل المعدل للسنة  تم  *
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( -15

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

 الحركة في المخصص خالل السنة
 كانت حركة مخصص الزكاة للسنة على النحو التالي:

 ديسمبر 31 
 م2020

 ديسمبر 31
 م2019

 سعـودي لاير 
 )باآلالف(

 سعـودي لاير
 )باآلالف(

   
 1,438 - الرصيد في بداية السنة

 - 1,700 المخصص المحمل للسنة
 3 - محمل للسنة السابقة

 (1,441) - معدل / مدفوعة خالل السنة
 ──────── ──────── 

 - 1,700 الرصيد في نهاية السنة
 ════════ ════════ 
 

 ضريبة الدخل
المعدل الخاضع للضريبة والذي تم احتسابه على ذلك الجزء من حقوق الملكية المملوكة  إلى الدخلتستند ضريبة الدخل المحملة 

للمساهمين األجانب.  تتعلق التعديالت الضريبية الهامة التي تمت على صافي الدخل المحاسبي باالستهالك ومنافع نهاية الخدمة 
ة أن تأثير الضريبة المؤجلة، إن وجد، غير جوهري على للموظفين ومخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها. تعتقد اإلدار

 القوائم المالية. 
 

 الحركة في المخصص خالل السنة
 كانت الحركة في مخصص ضريبة الدخل للسنة كما يلي:

ديسمبر  31 
 م2020

ديسمبر  31
 م2019

 لاير سعـودي 
 )باآلالف(

 لاير سعـودي
 )باآلالف(

   
 157 - الرصيد في بداية السنة
 - 161 مخصص محمل للسنة

 (157) - مدفوع خالل السنة
 ──────── ──────── 

 - 161 الرصيد في نهاية السنة
 ════════ ════════ 
 

 وضع الربوط الزكوية
 ً مليون  10.36طالبت بموجبه بالتزام إضافي بمبلغ  أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( في السنوات السابقة ربطاً زكويا

م.  تقدمت الشركة باعتراض لدى لجنة االعتراض االبتدائية التي أيدت جزئياً 2008ديسمبر  31لاير سعودي للفترة المنتهية في 
ة االستئنافية.   أصدرت اللجنة ربط الهيئة.  لم توافق الشركة على قرار لجنة االعتراض االبتدائية واستأنفت للمرة الثانية لدى اللجن

االستئنافية قرارها بتأييد لجنة االعتراض االبتدائية ومعالجة الهيئة.   تقدمت الشركة بالتماس لدى ديوان المظالم ضد قرار اللجنة 
لشركة لدى لجنة التسوية االستئنافية وأودعت ضماناً بنكياً مقابل االلتزام محل النزاع.  بانتظار صدور قرار ديوان المظالم. استأنفت ا

المبلغ قيد النزاع.   %50مليون لاير سعودي ما يمثل  5,1م.  قررت لجنة التسوية أنه على الشركة ان تدفع مبلغ 2019في سنة 
 بالتالي، أصدرت الهيئة تعليماتها للبنك باإلفراج عن الضمان البنكي المعني. 

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

م.  تقدمت الشركة باعتراض لدى لجنة االعتراض االبتدائية ضد ربط الهيئة.  تقدمت لجنة االعتراض 2009ديسمبر  31المنتهية في 
الستئناف على قرار لجنة االعتراض االبتدائية واودعت ضماناً االبتدائية بقرارها وأيدت معالجة الهيئة.  استأنفت الشركة لدى لجنة ا

م، قبلت لجنة االستئناف اعتراض الشركة على بعض البنود بينما وافقت على وجهة 2009بنكياً مقابل ربط الهيئة.   بالنسبة لسنة 
لاير سعودي.  تخطط الشركة تقديم  مليون 3,5م إلى مبلغ 2009لسنة  نظر الهيئة في بنود اخرى بتخفيض التزام الزكاة اإلضافي

 طلب التماس لتقديم مستندات جديدة في جلسة االستماع القادمة. 
 

مليون لاير سعودي للسنة  9.36أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( ربطاً زكوياً طالبت بموجبه بالتزام إضافي بمبلغ 
 تراض على الربط لدى الهيئة.م. تقدمت الشركة باع2010ديسمبر  31المنتهية في 
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( -15

 
 وضع الربوط )تتمة(

 
مليون لاير  35,8م وطالبت بموجبه بالتزام زكاة وضريبة إضافي بمبلغ 2017ديسمبر  31أصدرت الهيئة ربطاً للسنة المنتهية في 

سعودي.  االلتزام اإلضافي نتج بصفة أساسية من استثمارات لم يتم السماح بحسمها في الوعاء الزكوي.  تقدمت الشركة باعتراض 
سجلت الشركة القضية لدى االمانة العامة للجان الضريبية وقدمت مالحظاتها على رد الهيئة.  إال أنه على الربط لدى الهيئة. كما 

م، سيؤدي ذلك إلى التزام زكاة محتمل على 2017في حال عدم السماح باحتساب االستثمارات كاقتطاع من الوعاء الزكوي لسنة 
ستوى الصناعة ككل بكافة أطرافها وحتى اآلن. وبالنظر إلى حقيقة أن الشركة والذي يعد نزاع مستمر لمسألة لم يتم حلها على م

ً تقييم أثر أي التزام زكاة محتمل بطريقة  تعليمات الزكاة في المملكة العربية السعودية تخضع لتفسيرات مختلفة، لن يكون ممكنا
 يعتمد عليها. 

 
 اضات أعاله.يكون القرار لصالحها فيما يتعلق باالعتر الشركة أنتتوقع إدارة 

 
م وحصلت على شهادة زكاة مقيدة صالحة لغاية 2019ديسمبر  31قدمت الشركة االقرارات الزكوية والضريبية للسنة المنتهية في 

 م.2021ابريل  30
 

 توزيعات األرباح -16
 

من رأس المال المدفوع بمبلغ  %3م، وافق اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة على توزيعات أرباح بنسبة 2018خالل سنة 
م.  الحقاً، قامت الشركة في اجتماع الجمعية العمومية 2018مايو  31ألف لاير سعودي خالل اجتماعها الثامن المنعقد في  24.396

م خالل 2019ألف لاير سعودي إلى سنة  12.198من توزيعات األرباح المعتمدة بمبلغ  %1.5ة غير العادية بتأجيل دفع نسب
 م: ال شيء(. 2019م. ال توجد توزيعات أرباح معلن عنها خالل السنة الحالية )2018ديسمبر  24اجتماعها المنعقد في 

 
 رأس المال -17

 
لاير سعودي إلى مبلغ  813,202,930دة رأسمال الشركة من مبلغ م، تمت زيا2019مايو  2هـ الموافق 1440شعبان  27بتاريخ 

لاير سعودي من خالل تحويل المبلغ من األرباح المبقاة إلى رأس المال بما يتناسب مع هيكل رأس المال الحالي.   894,523,230
ريـال سعودي  10مة كل سهم سهم، قي 89,452,322لاير سعودي مقسماً إلى  894,523,230بالتالي، يتكون رأسمال الشركة من 

 ريـال سعودي(. 10سهم، قيمة كل سهم  89.452.322م: 2019ديسمبر  31)
 
 م: نفس الشيء(. 2019ديسمبر  31من مساهمين أجانب ) %1,57من مساهمين سعوديين ونسبة  %98,43الشركة مملوكة بنسبة  
 

 االحتياطي النظامي -18

 على األقل من صافي دخلها للسنة إلى االحتياطي النظامي.  %10وفقا لنظام الشركات، يجب على الشركة تحويل 

من الربح للسنة إلى االحتياطي النظامي في السنوات السابقة.   %10وبناًء على نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة، تم تحويل  
٪ من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير متاح 30التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع هذا االحتياطي  يتم

 للتوزيع.
 

 إيرادات أتعاب -19
 

  

للسنة المنتهية 
 ديسمبر 31في 

 م2020 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

 م2019 
 لاير سعـودي  

 )باآلالف( 
 لاير سعـودي

 )باآلالف( 
   

 - 125 أتعاب استشارية
 46,021 45,195 أتعاب إدارة وحفظ واكتتاب

 - 10,086 أتعاب هيكلة
 ───────── ───────── 
 55,406 46,021 
 ═════════ ═════════ 
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 تسويقمصروفات بيع و -20

  

 في المنتهية للسنة
 ديسمبر 31

 م2020

للسنة المنتهية في 
ديسمبر  31

 م2019
 سعـودي لاير  

 )باآلالف(
 لاير سعـودي

 )باآلالف(
   

 4,801 3,738 رواتب ومنافع
 1,599 3,194 أخرى

 ───────── ───────── 

 6,932 6,400 
 ═════════ ═════════ 

 
 داريةمصروفات عمومية وا -21

  

 في المنتهية للسنة
 ديسمبر 31

 م2020

للسنة المنتهية في 
ديسمبر  31

 م2019
 سعـودي لاير  

 )باآلالف(
 لاير سعـودي

 )باآلالف(
   

 48,549 60,069 رواتب ومنافع
 20,753 17,645 أتعاب قانونية واستشارية

 7,474 3,040 اتصاالت
 3,074 977 سفر ألغراض العمل

 3,527 3,209 (10استهالك )ايضاح 
 776 776 (9االستخدام )إيضاح استهالك موجودات حق 

 506 445 إيجار ومصروفات متعلقة بالمباني
 407 179 لوازم مكتبية

 534 451 عامة خدمات
 361 412 تأمين
 1,385 -  بتصفية شركة تابعة متكبدة تتعلقتكلفة 
 8,480 8,971 أخرى

 ───────── ───────── 

 96,174 95,826 
 ═════════ ═════════ 

 
 مصروفات مرابحة وتمويل -22

 

  

 في المنتهية للسنة
 ديسمبر 31

 م2020

للسنة المنتهية في 
ديسمبر  31

 م2019
 سعـودي لاير  

 )باآلالف(
 لاير سعـودي

 )باآلالف(
   

 35,329 35,463 تكلفة تمويل على عقود مرابحة 
 6,853 5,069 واطفاء رسوم مدفوعة مقدماً عل تمويل متوافق مع الشريعة  تكلفة تمويل

 ───────── ───────── 

 40,532 42,182 
 ═════════ ═════════ 
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 إدارة المخاطر -23

 
إن هدف الشركة من إدارة المخاطر هو حماية وتعظيم حقوق المساهمين. إن المخاطر متأصلة في أنشطة الشركة ولكن هذه المخاطر 
تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة للمخاطر التي تخضع لحدود المخاطر وضوابط رقابية أخرى. إن عملية إدارة 

شركة لضمان استمرار ربحية الشركة وكل فرد في الشركة مسئول عن المخاطر التي تتعرض لها المخاطر هي في غاية األهمية لل
الشركة فيما يتعلق بمسئولياته أو مسئولياتها. إن هذه الحدود تعكس استراتيجية العمل وبيئة السوق للشركة وكذلك مستوى المخاطر 

 ر االئتمان ومخاطر السيولة.السوق ومخاط معرضة لمخاطرالتي قد تتقبلها الشركة. الشركة 
 

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

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

 
 المخاطر: مخاطر أسعار الربح ومخاطر العملة ومخاطر أسعار األسهم.تتكون مخاطر السوق للشركة من ثالثة أنواع من 

 
 مخاطر أسعار الربح

تنشأ مخاطر أسعار الربح من تأثير التذبذب في المستويات السائدة لمعدالت الربح في األسواق على القيمة العادلة للموجودات 
النقدي المستقبلي. ال تحتفظ الشركة بموجودات مالية ذات معدل  والمطلوبات المالية والدخل / الخسائر المصرح عنها نتيجة التدفق

تعرض الشركة لمخاطر سعر الربح للقيمة العادلة. مع ذلك، الشركة معرضة لمخاطر معدل الربح  العادلة بحيثثابت ومحملة بالقيمة 
حة وودائع المرابحة التي تعرض الشركة للتدفقات النقدية الناتجة عن معدل اقتراض ربح متغير متوافق مع الشريعة وعقود المراب

إلى مخاطر معدل الربح للتدفقات النقدية.   تقوم الشركة بإدارة معدل المخاطر على أساس تفاعلي مع األخذ في االعتبار الموجودات 
 والمطلوبات التي تحمل المعدل الكلي ومتطلبات الشركة.

 
ب عليها معدل ثابت.  ومع ذلك، بعض عقود المرابحة، رغم أنها ذات معدل عقود المرابحة للشركة ذات طبيعة طويلة االجل ويترت

ثابت، إال أنها ذات طبيعة قصيرة األجل وتتجدد باستمرار ويمكن أن تُعرض الشركة لمخاطر أسعار التدفق النقدي.  كما في تاريخ 
م: 2019مليون لاير سعودي ) 4,09دي إلى ربح بمبلغ في المعدالت القابلة للتطبيق قد يؤ %1قائمة المركز المالي، إن تغيراً بنسبة 

 / أعلى من الربح للسنة.  سعودي( أقلمليون لاير  5,7
 

 مخاطر العملة
مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت 

الشركة في صناديق واستثمارات أخرى سائدة بعمالت غير اللاير السعودي والتي تكون ثابتة مقابل اللاير السعودي األجنبية. تستثمر 
 وبالتالي فإن الشركة غير معرضة لمخاطر جوهرية في صرف العمالت األجنبية.

 
 مخاطر أسعار األسهم

العادلة لألسهم نتيجة للتقلبات في مستوى مؤشرات األسهم مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر التغيرات غير المرغوب فيها في القيمة 
وقيمة كل سهم على حدة. تنشأ التعرضات لمخاطر أسعار األسهم من استثمارات الشركة في أوراق مالية متداولة. إن الشركة غير 

 معرضة لمخاطر أسعار األسهم حيث أن االستثمارات غير متداولة.
 

 مخاطر االئتمان
ئتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. تمثل مخاطر اال 

الشركة معرضة لمخاطر الخسائر المتعلقة باالئتمان والتي يمكن أن تقع نتيجة عدم قدرة الجهة المقابلة أو المصدر أو عدم رغبته في 
ضة لمخاطر االئتمان على أرصدتها البنكية وودائع المرابحة والذمم المدينة والمستحق من جهات الوفاء بالتزاماته.  إن الشركة معر

 ذات عالقة. 
 

عند احتساب مخصص خسارة االئتمان المتوقعة للذمم المدينة والمستحق من جهات ذات عالقة، يتم استخدام مصفوفة المخصصات 
 ر المتوقع للذمم المدينة المعدل للتقديرات المستقبلية.على أساس معدالت الخسارة التاريخية على مدى العم

 
إن أقصى تعرض غير مخصوم للشركة لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي وخسارة االئتمان المتوقعة المعنية هو كما 

 يلي:
 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31  

 الموجودات المالية
مخاطر التعثر 

 عند السداد
االئتمان خسائر 

 المتوقعة
مخاطر التعثر 

 عند السداد
خسائر االئتمان 

      المتوقعة
لاير سعودي  

 )باآلالف(
لاير سعودي 

 )باآلالف(
لاير سعودي 

 )باآلالف(
لاير سعودي 

 )باآلالف(
     

 - 63,463 - 229,528 (5ودائع مرابحة )إيضاح 
 - 126,383 - 139,698 مستحق من جهات ذات عالقة )اإليضاح ادناه(

 2,896 24,903 1,080 22,014  ذمم مدينة وأخرى
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 إدارة المخاطر )تتمة( -23

 
 مخاطر السوق )تتمة(

 م2020ديسمبر  31 
  

 
 ً  حاليا

 
 

 أقل من سنة

 
سنة إلى 

 سنتين

سنتين إلى 
ثالث 

 سنوات

أكثر من 
ثالث 

 سنوات

 
 

 المجموع
سعودي لاير  

 )باآلالف(
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
       

 229,528     229,528 (5ودائع مرابحة )إيضاح 
 139,698 25,720 31,431 35,964 25,838 20745 مستحق من جهات ذات عالقة )اإليضاح ادناه(

 22,014 1,080 - 1,239 - 19,695 وأخرى ذمم مدينة
 

 م2019ديسمبر  31 
  

 
 حالياً 

 
 

 أقل من سنة

 
سنة إلى 

 سنتين

سنتين إلى 
ثالث 

 سنوات

أكثر من 
ثالث 

 سنوات

 
 

 المجموع
لاير سعودي  

 )باآلالف(
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
       

 63,463 - - - - 63,463 (5ودائع مرابحة )إيضاح 
 126,383 7,191 22,027 33,573 32,355 31,237 مستحق من جهات ذات عالقة )اإليضاح ادناه(

 24,903 2,896 - - 4,900 17,107 ذمم مدينة وأخرى
 

بصفتها مديراً للصندوق، لدى الشركة الحق األول في استعادة الرصيد المستحق من الصناديق / الشركات تحت إدارة الشركة فيما 
يتعلق بالرسوم القائمة وودائع المرابحة.  كما في تاريخ القوائم المالية، لدى الصناديق / الشركات الرئيسية صافي قيمة الموجودات 

 إلدارة فإن خسائر االئتمان المتوقعة، إن وجدت، لن تكون جوهرية.     موجبة، وحسب تقدير ا
 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة غير خاضعة لمتطلبات خسائر االئتمان المتوقعة حيث أنه تم قياسها االستثمارات إن 
 لمتوقعة من الموجودات المالية األساسية.بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تؤدي إلى خسائر االئتمان ا

 
 مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطرة مواجهة الشركة صعوبة في مقابلة التزاماتها المرتبطة بالمطلوبات المالية والتي يتم تسويتها عن طريق 
بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة. توفير النقد أو أصل مالي آخر. مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي 

 ينشأ التعرض لمخاطر السيولة بسبب احتمالية أن يكون مطلوباً من الشركة أن تدفع التزاماتها أو تسترد أسهمها مبكراً عما هو متوقع.
 

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

 
شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي باستثناء بعض عقود المرابحة  12إن جميع المطلوبات المالية للشركة مستحقة الدفع خالل 

شهراً  12والجزء غير المتداول للتمويل المتوافق مع الشريعة ذات مدة استحقاق ألكثر من  والتزامات عقود اإليجار طويلة األجل
 من تاريخ قائمة المركز المالي.

 
 القيم العادلة لألدوات المالية -24

 
 لى أسس تجاريةالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مبادلة أصل أو سداد التزام به بين طرفين بعلمهما وإرادتهما في معاملة تتم ع

 .عادلة
 

بالقيمة العادلة من خالل  االستثماراتتتكون الموجودات المالية للشركة من النقد وما في حكمه والذمم المدينة وودائع المرابحة و
الربح أو الخسارة والمستحق من جهات ذات عالقة وتتكون المطلوبات المالية من ذمم دائنة وتمويل متوافق مع الشريعة وعقود 

 مرابحة.
 

عنها في  تم الحصول على القيم العادلة لالستثمارات في الصناديق التي تديرها الشركة من صافي قيمة الموجودات التي تم اإلفصاح
ت القوائم المالية المراجعة لتلك الصناديق أو معامالت مبيعات جديدة.  وفيما يتعلق بالصناديق العقارية فإن القيمة العادلة لالستثمارا

 العقارية المشار إليها تستند إلى التقييم الصادر عن المثمن المستقل.
 

لهرمية القيمة العادلة.   3المالية والمطلوبات المالية تقع ضمن المستوى كما في تاريخ قائمة المركز المالي، فإن جميع الموجودات 
م: نفس الشيء(.  خالل السنة، ال 2019ديسمبر  31إن القيم العادلة لألدوات المالية ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية )

 توجد حركة بين مستويات هرمية القيمة العادلة. 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

40 

 
 موجودات محتفظ بها بصفة األمانة -25

 
تحتفظ الشركة بموجودات بالنيابة عن عمالئها.  ونظراً ألن الشركة تحتفظ بهذه الموجودات بصفة أمانة لذا لم يتم إدراج هذه  

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 4,189م، تحتفظ الشركة بمبلغ 2020ديسمبر  31الموجودات في قائمة المركز المالي.  كما في 
 ي( بالنيابة عن ولمصلحة عمالئها. مليون لاير سعود 3,015م: 2019

 
يحتفظ بالملكية القانونية لألصول تحت االدارة بالصناديق والشركات التي تديرها شركة الخبير المالية من قبل أمين الحفظ خالل 

هذه  بعض الشركات ذات األغراض الخاصة نيابةً عن الصناديق والشركات.  ونظراً ألن حصة ملكية شركة الخبير المالية في
األدوات ذات األغراض الخاصة يحتفظ بها بصفة أمانة، لذا فإن المعلومات المالية والحصة في نتائج هذه المنشآت لم يتم إدراجها 

 في هذه القوائم المالية. وضمن دورة األعمال االعتيادية، تحتفظ الشركة بحسابات بنكية محددة نيابة عن الصناديق المدارة. 
 

 رأسمالية والتزامات محتملةارتباطات  -26
 
تم تقديم بعض المطالبات النظامية من قبل أطراف ثالثة ضد الشركة ضمن دورة أعمالها العادية.  تتوقع إدارة الشركة أن تكون  (أ

 نتيجة هذه المطالبات لصالحها.

سعودي( لدى أحد  مليون لاير 3.85م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3,85تحتفظ الشركة بهامش نقدي بمبلغ  (ب
 البنوك المحلية مقابل ضمان تم اصداره لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل.

مليون لاير  2.9م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3,8اعتمد مجلس اإلدارة مصروفات رأسمالية مستقبلية بمبلغ  (ج
 حت التنفيذ.سعودي( فيما يتعلق بالتحسينات على العقارات المستأجرة واإلنشاءات ت

م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 127,2نيابة عن جهة ذات عالقة مقابل مبلغ قائم  تجاريأصدرت الشركة ضمان  (د
متبادالً للشركة.  يستحق سداد هذا المبلغ بواسطة  تجاريمليون لاير سعودي(.  أصدرت جهة ذات عالقة ضمان  142,6

 م. 2025يناير  21جهة ذات عالقة معنية في 

 
 متطلبات رأس المال التنظيمية ومعدل كفاية رأس المال -27

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

 على االستمرار في مزاولة عملها وللحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية.
 

ــ 1م، قدمت هيئة السوق المالية قواعد احترازية جديدة )"القواعد"( طبقا لقرارها رقم 2013ديسمبر  31المنتهية في خالل السنة 
م.  تنص القواعد بأن الشخص المفوض يجب أن يمتلك قاعدة رأسمالية 30/12/2012هـ الموافق 17/2/1434بتاريخ  2012ــ  40

 متطلبات راس المال كما هو مبين في الجزء الثالث من القواعد االحترازية.بشكل مستمر تتوافق مع ما ال يقل عن مجموع 
 

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

 
 ديسمبر 31

 م2020
 ديسمبر 31

 م2019
 سعـودي لاير  

 )باآلالف(
 سعـودي لاير

 )باآلالف(
   قاعدة رأس المال
 848,882 909,484 1معيار رأس المال 
 - - 2معيار رأس المال 

 ───────── ───────── 
 848,882 909,484 مجموع قاعدة رأس المال

 ═════════ ═════════ 
   الحد األدنى من متطلبات رأس المال

 716,145 833,708 مخاطر االئتمان
 8,576 60 مخاطر السوق

 35,849 36,114 مخاطر التشغيل
 ───────── ───────── 

 760,570 869,882 مجموع الحد األدنى من رأس المال المطلوب
 ═════════ ═════════ 

   معدل كفاية رأس المال
 1.12 1.05 إجمالي معدل رأس المال "وقت"

  88,312 39,602 الفائض من رأس المال



 شركة الخبير المالية )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2020ديسمبر  31
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 استثمارات عقارية -28

 
 147,538تلقت الشركة ممتلكات نتيجة توزيع الموجودات من قبل الصندوق الذي تديره الشركة.  يتم تسجيل الممتلكات بالتكلفة بمبلغ 

والمرخصة من الهيئة  م: شركة سعد علي النجار وأوالده المحدودة(2019) "كونسلتنج ستراتفاليو"شركة  قامتألف لاير سعودي.  
 29ألف لاير سعودي ) 149,000م بمبلغ 2020ديسمبر  31السعودية للمقيّمين المعتمدين بتقييم القيمة العادلة للممتلكات في تاريخ 

" والتي تقدمت بتعهد بأن اتللعقارالفرص المستدامة  "ألف لاير سعودي(.  سجلت الممتلكات باسم  148,525م: 2019ديسمبر 
 ت محتفظ بها من قبلها نيابة عن الشركة. الممتلكا

 
خالل السنة، قامت اإلدارة بإعادة تقييم االستخدام التجاري لالستثمارات العقارية وبناء على خطة، أعادة تصنيف االستثمارات 

)انظر  فقات النقدية للشركةالعقارية كطويلة األجل في قائمة المركز المالي.  ال يوجد إلعادة التصنيف تأثير على حقوق الملكية او التد
 "أ"(.  30اإليضاح 

 
 ربحية السهم -29

 
يتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طريق قسمة الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة والقائمة خالل 

 (.17السنة )اإليضاح 
 

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

 
 أرقام المقارنة -30

 
 . مع العرض في السنة الحالية توافقتكي  التاليةللبنود  تم إعادة تصنيف مبالغ السنة السابقة

 
 . 28العقارات االستثمارية المفصح عنها في اإليضاح  (أ

 
 الربح او الخسارة كمتداولة وغير متداولة في قائمة المركز المالي، بناءً إعادة تصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  (ب

. تم أيضاً إعادة تصنيف مبالغ المقارنة كي تتوافق نوى بيعها فيها وفقاً لنموذج أعمال الشركةعلى توقعات تحققها أو الفترة التي يُ 
 مع العرض في السنة الحالية. 

 
الحالية او السابقة وال يوجد لها تأثير على التدفقات النقدية وحقوق  السنةي المبالغ المعروضة في لم تؤِد التعديالت أعاله إلى تغيير ف

 الملكية في الشركة. 

 
 موافقة مجلس اإلدارة -31
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