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 تقرير المراجع المستقل

 
 المحترمين المساهمينإلى السادة 

 شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية
  ()شركة مساهمة سعودية مقفلة

 المملكة العربية السعودية -الرياض 
 

 تقرير عن مراجعة القوائم المالية
 

 الرأي

)"الشركة"(، والتي تشمل قائمة  ()شركة مساهمة سعودية مقفلة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعوديةشركة للقد راجعنا القوائم المالية 
وقائمة  الملكية، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة التغيرات في حقوق 2019ديسبمر  31 في المركز المالي كما

ً للسياسات المحاسبية الهامة التي تتضمن ، وواإليضاحات حول القوائم المالية التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ملخصا
 .واإليضاحات التفسيرية األخرى

 
ها ءوأدا 2019 ديسمبر 31ة كما في في رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشرك

ً وفالمالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير  للمعايير الدولية للتقرير المالي قا
 ن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.عواإلصدارات األخرى الصادرة 

 

 أساس الرأي

مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها إن المعتمدة في المملكة العربية السعودية.  الدولية قاً لمعايير المراجعةوفلقد قمنا بمراجعتنا 
قاً لقواعد سلوك وآداب المهنة وفمستقلون عن الشركة  إننافي تقريرنا.  مراجعة القوائم المالية الحسابات حول مسؤوليات مراجعفي قسم 

. أيضاً بمسؤوليتنا األخالقية وفقاً لتلك القواعدوفينا  وقدالمعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية للشركة، 
 رأينا.لونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس 

 

 آخرأمر 

من قبل مراجع حسابات آخر، والذي أبدى رأي مطلق على تلك  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في تمت مراجعة اقوائم المالية للشركة 
 .2019أبريل  4القوائم المالية في 

 
 المالية القوائم عن بالحوكمة اإلدارة والمكلفين مسؤوليات

المعتمدة في المملكة العربية  لدولية للتقرير الماليللمعايير اقاً وفوعرضها بصورة عادلة  المالية القوائم إعداد عن تعتبر اإلدارة مسؤولة

لشركة، ل النظام األساسيو ونظام الشركاتالسعودية والمعايير واإلصدارات االخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 

سواء كانت ناتجة عن  األخطاء الجوهرية، من خالية اإلدارة ضرورياً لتمكينها من إعداد قوائم مالية الذي تعتبره الداخلي وعن نظام الرقابة

 .الخطأ أو الغش

 

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

لتصفية الشركة لدى اإلدارة لمحاسبة، ما لم تكن هناك نية الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية واستخدام أساس اإلستمرارية في ا

  .بخالف ذلك واقعيأو إيقاف أعمالها، أو ليس هناك خيار 

 

 ، هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.اإلدارةإن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس 

 

 يةمراجعة القوائم المال حول الحساباتمسؤوليات مراجع 

كانت ناتجة عن الغش أو  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواءً 

الخطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة 

وهري عندما يكون المعتمدة في المملكة العربية السعععععععودية سععععععتكشععععععف دائماً عن خطأ ج الدولية قاً لمعايير المراجعةوفالتي تم القيام بها 

تُعَد جوهرية إذا كان يمكن بشععععكل معقول توقع أنها سععععتؤثر بمفردها أو في التي موجوداً. ويمكن أن تنشععععأ األخطاء عن الغش أو الخطأ، و

 مجموعها، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

يلويت آند توش وشركاهمد   

 محاسبون ومراجعون قانونيون

الرياض - سالمركز الرئي  

323/11/96ترخيص رقم   
  10/3/1419تاريخ 
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 )تتمة( شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعوديةمساهمي تقرير المراجع المستقل إلى 
 

 )تتمة( مراجعة القوائم المالية حول الحساباتمسؤوليات مراجع 

المعتمدة في المملكة العربية السععععودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة  الدولية قاً لمعايير المراجعةوفوكجزء من المراجعة 

 الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضاً:

 

 تسععتجيببسععبب الغش أو الخطأ، وتصععميم وتنفيذ إجراءات مراجعة  سععواءً ، تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية 

لتلك المخاطر، والحصععول على أدلة مراجعة كافية ومناسععبة لتكوين أسععاس إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشععاف خطأ جوهري نات  

عن الغش أعلى من الخطر النات  عن الخطأ، نظراً ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضعععععللة أو 

 .تجاوز نظام الرقابة الداخلية

 

  الحصععول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصععلة بالمراجعة، من أجل تصععميم إجراءات مراجعة مناسععبة للظروف، وليس بغرض إبداء

 رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.

 

 لتي قامت بها تقييم مدى مالئمة السععياسععات المحاسععبية المسععتخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسععبية واإلفصععاحات ذات الصععلة ا

 اإلدارة.

 

  مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما بشأن استنتاج

رة. وإذا بأحداث أو ظروف قد تثير شععكاً كبيراً بشععأن قدرة الشععركة على البقاء كمنشععأة مسععتم متعلّقإذا كان هناك عدم تأكد جوهري 

خلصعععععععنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يكون مطلوباً منا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصعععععععاحات ذات العالقة الواردة في القوائم 

المالية، أو إذا كانت تلك اإلفصععععاحات كير كافية، تعديل رأينا. وتسععععتند اسععععتنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصععععول عليها حتى 

ً يرنا. ومع ذلك، فإن تاريخ تقر ً أو ظروف أحداثا  مستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة. ا

 

  ر عن المعامالت ، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصعععععععاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبّ العامتقييم العرض

 دالً.واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عا

 

من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائ  الجوهرية للمراجعة،  المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، ونحن نتواصل مع

 باكتشافها خالل المراجعة. نقومبما في ذلك أية أوجه قصور جوهرية في نظام الرقابة الداخلية 
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 )بالريـاالت السعودية(   

 
 يضاحاتإ

 
 ديسمبر 31
 2019 

 
 ديسمبر 31
 2018 

      موجـوداتال
      متداولةالموجودات غير ال

 512,308  172,602  5 ممتلكات ومعدات

 36,938  61,203  6 موجودات كير ملموسة

  مجموع الموجودات غير المتداولة
 233,805  549,246 

      متداولةالموجودات ال

 -  151,211  3 حق االستخدام موجودات

 -  486,981  7 ذات عالقة من جهةمستحق 

 4,080,122  6,085,079  8 أخرى تجارية و ذمم مدينة

 42,000,000  -  9 ة ألجلعودي

 31,038,257  77,894,448  10 نقد وما في حكمه

  مجموع الموجودات المتداولة
 84,617,719  77,118,379 

 77,667,625  84,851,524   مجموع الموجودات

     
 

      حقوق الملكية والمطلوبات 
      حقوق الملكية

 100,000,000  100,000,000  11 رأس المال

 (33,550,032)  (28,909,150 )  خسائر متراكمة

 66,449,968  71,090,850   مجموع حقوق الملكية

      
      المطلوبات

      متداولةالمطلوبات غير ال

 860,475  1,097,856  12 موظفين محددةالتزامات منافع 

 860,475  1,097,856   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      متداولةالمطلوبات ال

 7,893,700  8,164,136  13 زكاة دائنة

 878,628  1,356,140  7 جهات ذات عالقة مستحق إلى

 1,584,854  3,142,542  14 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 10,357,182  12,662,818   المطلوبات المتداولةمجموع 

 11,217,657  13,760,674   مجموع المطلوبات

   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
84,851,524  77,667,625 

 
 
 
 
 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 
 شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية مقفلة (
 

 اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة
 2019ديسمبر  31 في المتنهية للسنة
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 )بالريـاالت السعودية(   

  يضاحاتإ 
 ديسمبر  31

2019  
 ديسمبر 31 

 2018 

      

 7,517,788  18,932,505  15 إيرادات

 12,648,232) ( 13,868,904) ( 16 مصاريف عمومية وإدارية

 5,130,444) ( 5,063,601   من العمليات الرئيسية الدخل / )الخسارة(

      

 103,138) ( 219,827) ( 17 صافي مصاريف أخرى، 

 1,444,316  1,939,201  18 دخل عموالت خاصة

 3,789,266) ( 6,782,975   ( قبل الزكاة ةالربح / )الخسار

 4,600,349) ( 2,139,621) ( 13 زكاة

 )الخسارة( للسنة /الربح 
  

4,643,354 ) (8,389,615 

      

      الدخل الشامل اآلخر

      الربح أو الخسارةالى  الحقا   يتم إعادة تصنيفهابنود لن 

 41,263  2,472) ( 12 إعادة قياس التزامات منافع موظفين محددة)خسائر( / مكاسب 

 8,348,352) ( 4,640,882   ( للسنةالشاملة )الخسارة / الشامل إجمالي الدخل

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 
 شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية مقفلة (
 

 الملكية حقوق في التغيراتقائمة 
 2019ديسمبر  31 في المتنهية للسنة
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 )بالريـاالت السعودية(  

 
  رأس المال  إيضاح

زيادة مقترحة 

 المجموع  خسائر متراكمة  في رأس المال

 74,798,320  70,201,680) ( 30,000,000  115,000,000   2017ديسمبر  31الرصيد في 

  8,389,615) ( 8,389,615) ( -  -   الخسارة للسنة

 41,263  41,263  -  -   الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 8,348,352) ( 8,348,352) ( -  -   للسنة  ةالشامل الخسارةإجمالي 

 -  -  (30,000,000 ) 30,000,000  11 الزيادة في رأس المال

 -  45,000,000  -  (45,000,000 ) 11 الخسائر المتراكمةمحول إلى 

 66,449,968  33,550,032) ( -  100,000,000   2018ديسمبر  31الرصيد في 

 4,643,354  4,643,354  -  -   الربح للسنة

 2,472) ( 2,472) ( -  -   الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 4,640,882  4,640,882  -  -   للسنةالدخل الشامل  اجمالي

 71,090,850  28,909,150) ( -  100,000,000    2019ديسمبر  31الرصيد في 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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 شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية
 ) شركة مساهمة سعودية مقفلة (

 
 دفقات النقديةالتقائمة  
  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
  )بالريـاالت السعودية(  

  
 إيضاح

 ديسمبر  31 
2019  

 ديسمبر 31
 2018 

 

       األنشطة التشغيليةمن التدفقات النقدية 
       

  (3,789,266 ) 6,782,975   قبل الزكاة / )الخسارة( الربح

       تعديالت على:

  113,991  385,810   واطفاء استهالك

  185,008  234,909   التزامات منافع موظفين محددة

  -  362,906   موجودات حق االستخدام اطفاء 

  -  2,683   الفائدة ةفلتك

  (3,490,267 ) 7,769,283   التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في رأس المال العامل

       

       :رأس المال العاملالتغيرات في 

  511,893  2,156,957) )  ذمم مدينة تجارية وأخرى

  1,036,418  486,981) )  من جهات ذات عالقة ممستحق

  576,622)  ) 1,557,688   ذمم دائنة تجارية وأخرى

  338,348  477,512   جهات ذات عالقة إلى مستحق  

  2,180,230)  ) 7,160,545   صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( العمليات

  1,200,000)  ) 1,869,185) )  زكاة مدفوعة

  1,040,577)  ) -   مدفوعةمنافع موظفين محددة التزامات 

  4,420,807)  ) 5,291,360   األنشطة التشغيلية / )المستخدم في( منالناتج  صافي النقد

       

       األنشطة اإلستثماريةمن التدفقات النقدية 

  -  42,000,000   شراء وديعة ألجل

  542,135) ) 7,694) )  شراء ممتلكات ومعدات
  -  62,675) )  شراء موجودات كير ملموسة

  542,135) ) 41,929,631   ستثماريةاألنشطة اال من / )المستخدم في( الناتج صافي النقد

       

       األنشطة التمويليةمن التدفقات النقدية 

  -  364,800) )  سداد الجزء األساسي من التزام عقود إيجار 

  -  364,800) )  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
       

  4,962,942) ) 46,856,191   في النقد وما في حكمهصافي التغير 
       

  36,001,199  31,038,257   النقد وما في حكمه في بداية السنة

  31,038,257  77,894,448   النقد وما في حكمه في نهاية السنة

       

       معامالت غير نقدية:

  41,263) ) 2,472   إعادة قياس التزامات منافع موظفين محددةخسائر / )مكاسب( من 

  -  152,000   16 رقم أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي

  45,000,000  -  11 خسائر تم تحملها

  30,000,000  -  11 الزيادة في رأس المال

 
 

 القوائم الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه  اإليضاحات المرفقة تشكل



 شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية مقفلة (

 
 حول القوائم المالية  إيضاحات

 2019ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 

 7 

 التكوين والنشاط - 1

شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في الرياض بالمملكة العربية  هي شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية )"الشركة"(إن 

أبريل  19هـعععععععععع )الموافق 1429ربيع الثاني  13بتاريخ  1010248476السععععجل التجاري رقم  . تعمل الشععععركة بموجبالسعععععودية

2008 .) 

 

سبة  شركة مملوكة بن سبةو ،لبنك االمارات دبي الوطني )"البنك"(، المسجل في االمارات العربية المتحدة %95إن ال شركة  %5 بن ل

 االمارات للخدمات المالية، شركة تابعة لبنك االمارات دبي الوطني.

 

، تم تحويل الكيان القانوني للشعركة من شعركة ذات مسعئولية محدودة إلى شعركة مسعاهمة سععودية مقفلة. وقد 2018يناير  12بتاريخ 

حصة قيمة  145.000إجمالي عدد األسهم الذي تغير من  بقى رأس المال والمساهمين في الشركة بدون تغيير بعد التحويل، باستثناء

لاير سعودي. حصلت الشركة على موافقة وزارة التجارة  10سهم، قيمة كل سهم  14.500.000لاير سعودي إلى  1.000كل منها 

 واالستثمار بشأن هذا التحويل.

 

األوراق المالية في ارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإلد تتمثل أنشطة الشركة في

 (.2007أكسطس  21هـ )الموافق 1428شعبان  8بتاريخ  07086-37بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم 

 

 إن عنوان الشركة المسجل هو كما يلي:
 

 شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية 

 34177ص ب  

 طريق الملك فهد

 ، المملكة العربية السعودية11333الرياض 
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 أساس االعداد

رى تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي  المعتمدة في المملكة العربية السعععععودية واإلصععععدارات والمعايير األخ

 يين، ويشار إليهم مجتمعين بالمعايير الدولية للتقرير المالي.الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانون

 

 مبدأ التكلفة التاريخية 

ة كما تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء التزامات منافع للموظفين المحددة، والتي تم تقييمها بطريقة اكتواري

 السياسات المحاسبية الرئيسية موضحة أدناه.إن  هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه.

 

 تستند التكلفة التاريخية عادة إلى القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل السلع والخدمات.

 

إن القيمة العادلة هي الثمن الذي سعععيتم اسعععتالمه من بيع أصعععل أو الذي سعععيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشعععاركين في 

تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان هذا السعععععر يمكن مالحظته مباشععععرة أو تقديره باسععععتخدام تقنية تقييم أخرى. عند  السععععوق في

تقدير القيمة العادلة ألصععععل أو التزام، يجب على الشععععركة ان تأخذ باالعتبار خصععععائص األصععععل أو االلتزام إذا أخذ المشععععاركون في 

سعععععير األصععععل أو االلتزام في تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة ألكراض القياس و/أو السععععوق تلك الخصععععائص باالعتبار عند ت

 اإلفصاح في هذه القوائم المالية على هذا األساس.
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 )تتمة(مبدأ التكلفة التاريخية 

على  ألكراض إعداد التقرير المالي بناءً  الثالثأو  الثانيأو  األول وىالمسعععت إلىلذلك، يتم تصعععنيف قياسعععات القيمة العادلة  باإلضعععافة

الدرجة التي يمكن مالحظتها في مدخالت قياس القيمة العادلة وأهمية المدخالت في قياس القيمة العادلة بكاملها، والتي تم توضعععععيحها 

 كما يلي:

 

  غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة التي يمكن  المعلنةوهي األسعار  األولمدخالت المستوى(

 للمنشأة التوصل إليها في تاريخ القياس؛

  والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو األولضمن المستوى  المعلنةوهي مدخالت غير األسعار  الثانيمدخالت المستوى ،

 المطلوبات، بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

  هي مدخالت ال يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات الثالثمدخالت المستوى. 
 

 حويل العمالت االجنبيةت

 عملة التقرير (أ

 ان عملة العرض في هذه القوائم المالية هي الريـال السعودي حيث انها العملة الوظيفية للشركة.
 

 ( المعامالت واألرصدةب

بعمـــالت اجنبية الى الريـال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند اجراء المعاملة. إن مكاسب وخسائر تحــــول المعامالت التي تتم 

فروق العملة الناتجة عن تسعععععديد تلك المعامالت وتحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية بأسععععععار تحويل المعامالت 

 .اآلخر الشامل والدخلي قائمة الربح أو الخسارة السائدة كما في نهاية الفترة يتم إدراجها ف

 

 دوات الماليةاأل

 يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفاً في الشروط التعاقدية لألدوات.

 

تعود مباشععرة إلى شععراء أو إصععدار يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. إن تكاليف المعامالت التي 

موجودات مالية ومطلوبات مالية )باسععععععتثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسععععععارة( يتم 

ولي. يتم االعتراف إضعععافتها أو خصعععمها من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، كما هو مالئم، عند االعتراف األ

بتكاليف المعاملة العائدة مباشععرة إلى اقتناء موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسععارة مباشععرة في 

 الربح أو الخسارة.

 
 الموجودات المالية

 اً في الشروط التعاقدية لإلستثمار.على أساس المعاملة التي تصبح فيها الشركة طرفالموجودات المالية ب تعترف الشركة

 

يتم القياس الالحق للموجودات المالية في مجملها بالتكلفة المطفأة باسععععععتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي )إذا كان أثر الخصععععععم أو أي 

أي ربح أو خسععارة ناتجة تكاليف معاملة جوهري(. تسععجل إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل. يتم إثبات 

 .عن إلغاء إثبات الموجودات المالية مباشرة في الربح أو الخسارة ويتم عرضها في اإليرادات / المصاريف األخرى
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 )تتمة( االدوات المالية
 

 تصنيف الموجودات المالية

 بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية: الماليةدوات أليتم القياس الالحق ل

 
جمع التدفقات النقدية  يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضعععععععمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل •

  ؛ والتعاقدية
فقط مدفوعات أصعععل الدين والفائدة على  نقدية والتي تكونتدفقات تنت  الشعععروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة  •

 .المبلغ الرئيسي القائم
 

ال يوجد لدى الشركة موجودات مالية تستوفي المعايير ليتم تصنيفها في القياس الالحق بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو 

ولم تختار أن تعين موجوداتها المالية بشعععكل ال رجعة فيه بأن يتم قياسعععها الحقا بالقيمة  خراآلالقيمة العادلة من خالل الدخل الشعععامل ب

 .خراآلالعادلة من خالل الربح أو الخسارة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 

 طريقة معدل الفائدة الفعلي

ت الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة المرتبطة بها. إن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة الحتسعععععععاب التكلفة المطفأة ألدوا

بالنسععبة لألدوات المالية بخالف الموجودات المالية المشععتراة أوالناشععئة عن انخفاض في االئتمان، فإن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل 

رسععوم والنقاط المدفوعة أو المسععتلمة، والتي تعتبر الذي يخصععم تماماً الدفعات النقدية المسععتقبلية المسععتلمة المقدرة )ويتضععمن جميع ال

جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وكذلك تكاليف المعامالت والعالوات أو الخصععععععومات األخرى( باسععععععتثناء خسععععععائر االئتمان 

إجمالي القيمة الدفترية ألداة  المتوقعة ومن خالل العمر المتوقع ألداة الدين أو خالل فترة زمنية أقل، عندما يكون ذلك مناسعععععععبا، إلى

الدين عند اإلثبات األولي. بالنسعععبة للموجودات المالية المشعععتراة او التي نشعععأت عن طريق انخفاض في االئتمان، يتم احتسعععاب معدل 

المتوقعة للتكلفة المطفأة الفائدة الفعلي المعّدل ائتمانيا عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقّدرة، بما في ذلك خسائر االئتمان 

 ألداة الدين عند اإلثبات األولي.

 

إن التكلفة المطفأة للموجودات المالية هو المبلغ الذي يتم فيه قياس الموجودات المالية عند اإلثبات األولي مطروحا منه دفعات سعععععداد 

فعلي ألي فروق بين المبلغ األولي والمبلغ في تاريخ مبلغ أصععل الدين ومضععافا إليه اإلطفاء التراكمي باسععتخدام طريقة معدل الفائدة ال

االسععععععتحقاق، معدل ألي مخصععععععص خسععععععارة. من ناحية أخرى، إن القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية هي التكلفة المطفأة 

 للموجودات المالية قبل التعديل ألي مخصص خسارة.

 

باسععتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألدوات الدين التي يتم قياسععها الحقا بالتكلفة المطفأة. يتم احتسععاب  إيرادات الفوائدب يتم اإلعتراف

إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية باسعععععععتثناء الموجودات المالية 

للموجودات المالية التي أصععبحت الحقا منخفضععة االئتمان من  إيرادات الفوائدن. يتم اإلعتراف بالتي أصععبحت الحقا منخفضععة االئتما

خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للموجودات المالية. إذا تحسععععععنت مخاطر االئتمان على األداة المالية منخفضععععععة 

من خالل  إيرادات الفوائدجودات المالية منخفضععععععة االئتمان، فإنه يتم اإلعتراف باالئتمان في فترات تقرير الحقة بحيث ال تعتبر المو

 تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية.
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 )تتمة( االدوات المالية
 
 

 قيمة الموجودات المالية فينخفاض اال
تقوم الشععععركة بإثبات مخصععععص خسععععارة مقابل الخسععععائر االئتمانية المتوقعة على النقد وما في حكمه والذمم المدينة. يتم تحديث مبلغ 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة في كل فترة تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر اإلئتمان منذ اإلثبات األولي لألداة المالية ذات الصلة.
 

مخصص خسارة المدينون التجاريون بقيمة تساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. يتم تقدير ب عترافباالتقوم الشركة 

الخسعععائر االئتمانية المتوقعة على المدينون التجاريون باسعععتخدام مصعععفوفة المخصعععص اسعععتناداً إلى الخبرة السعععابقة لعدم سعععداد المدين 

مع تعديل بعض العوامل التي تتعلق بالمدينون كاألوضاع االقتصادية العامة للقطاع الذي يشغله وتحليل الوضع المالي الحالي للمدين 

المدين وتحليل وتقييم التوجهات الحالية وكذلك التوقعات للظروف كما في تاريخ فترة التقرير متضعععععععمنتاً القيمة الزمنية للنقد عندما 

 يكون ذلك مناسبا.
 

ئتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع األدوات المالية األخرى عندما يكون هنالك زيادة جوهرية تقوم الشععععركة بإثبات الخسععععائر اال

في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي. ومن ناحية أخرى، إذا لم تكن هنالك زيادة جوهرية لمخاطر االئتمان على األداة المالية منذ 

شركة بقياس مخصص الخ ساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى اإلثبات األولي، تقوم ال شهراً.  12سارة لألداة المالية بمبلغ ي

إن تقدير سعععععواء ما إذا كان يجب إثبات الخسعععععائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر يعتمد على احتمالية الزيادة الجوهرية لمخاطر 

سداد منذ اإلثبات األولي بدال من وجود دليل فعلي على ا سداد كما في تاريخ التقرير عدم ال نخفاض اإلئتمان للموجودات المالية لعدم ال

 أو عند حدوث عدم السداد فعليا.
 

تمثل الخسعععععائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر الخسعععععائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن احتمالية حدوث عدم السعععععداد على مدى 

شعععععععهراً الجزء من الخسعععععععائر االئتمانية  12ل، تمثل الخسعععععععائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقعة لألداة المالية. في المقاب

شهراً من بعد  12المتوقعة على مدى العمر التي من المتوقع أن تنت  عن حدوث عدم السداد على األداة المالية المتوقع حدوثها خالل 

 تاريخ التقرير.
 

 المتوقعةقياس وإثبات الخسائر االئتمانية 
يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة وظيفة إحتمالية التعثر، أو الخسارة عند التعثر )أي حجم الخسارة في حال وجود تعثر( والتعرض 

التطلعات المسععتقبلية عند التعثر. يسععتند تقييم احتمالية التعثر والخسععارة عند التعثر على البيانات التاريخية المعدلة بواسععطة معلومات 

مفهوم  ;ريرلتقا يخرتا فيللموجودات  إلجماليةا يةرفتدلا لقيمةيتمثل في ا ذافهللتعرض عند التعثر  بالنسبة ما. أما تم توضيحه أعالهك

 الشركة الحتياجاتها المستقبلية للتمويل فيما يتعلق بالمدينين بالتحديد والمعلومات األخرى المتعلقة بمعلومات التطلعات المستقبلية.
 

علق بالموجودات المالية، يتم تقدير الخسعععائر االئتمانية المتوقعة على أنها فرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المسعععتحقة للشعععركة فيما يت

 وفقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة في تحصيلها، مخصومة بسعر معدل الفائدة الفعلي الرئيسي.
 

المتوقعة على مدى العمر على أساس جماعي لتلبية الحاالت التي قد ال تتوفر فيها أدلة على حدوث زيادة يتم قياس الخسائر االئتمانية 

 جوهرية في مخاطر االئتمان على مستوى األداة الفردية ويتم تجميع األدوات المالية على أساس ما يلي:

 طبيعة األدوات المالية 

 حالة التأخرعن تاريخ السداد 

  المدينونحجم وطبيعة وقطاع 
 

تتم مراجعة التجميع بشعععكل منتظم من قبل اإلدارة لضعععمان اسعععتمرار مكونات كل مجموعة في مشعععاركة خصعععائص مخاطر االئتمان 

 المماثلة.
 

إذا قامت الشعععركة بقياس مخصعععص الخسعععارة ألداة مالية بمبلغ يسعععاوي الخسعععائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر في فترة التقرير 

ولكن توصععلت في تاريخ التقرير الحالي إلى أن شععروط الخسععائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لم تعد منخفضععة، فإن السععابقة، 

 شهرا كما في تاريخ التقرير الحالي. 12الشركة تقوم بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
 

ئر الهبوط في القيمة في الربح أو الخسعارة لكل األدوات المالية مع تعديل مقابل لمبالغها الدفترية تقوم الشعركة بإثبات مكاسعب أو خسعا

 من خالل حساب مخصص خسارة.
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية -2

 )تتمة( االدوات المالية

 االئتمان مخاطر في جوهرية زيادة
المالية قد زادت بشعععكل جوهري منذ اإلثبات األولي، تقوم الشعععركة بمقارنة مخاطر عدم ألداة لعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان 

السداد التي تحدث على األداة المالية كما في تاريخ التقرير مع خطر حدوث عدم السداد كما في تاريخ اإلثبات األولي. عند إجراء هذا 

ية المعقولة والمدعومة، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات التطلعية التقييم، تأخذ الشركة في اإلعتبار المعلومات الكمية والنوع

 التي تكون متاحة دون أي تكلفة أو جهد كير مبرر.

 

 االعتراف منذ جوهري بشكل زاد قد االئتمان خطر كان إذا ما تقييم عند الحسبان في التالية المعلومات أخذ يتم الخصوص، وجه على

 :المبدئي

  الجوهري الفعلي أو المتوقع في التصنيف االئتماني الخارجي )إن وجد( أو الداخلي لألداة الماليةالتدهور 

 التدهور الجوهري في مؤشرات السوق الخارجية لخطر االئتمان ألداة مالية محددة 

 وقع أن يؤدي ذلك التغيرات المعاكسة الحالية أو المتوقعة في األعمال واألوضاع المالية أو االقتصادية والتي من المت

 إلى انخفاض جوهري في قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته 

 التدهور الجوهري الفعلي أو المتوقع في النتائ  التشغيلية للمدين 

 الزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المدين 

 نظيمية أواالقتصادية أو التكنولوجية للمدين، والتي تؤدي إلى حدوث تغير معاكس فعلي أو متوقع جوهري في البيئة الت

 انخفاض جوهري في قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته 

 

أعاله، تفترض الشركة أن خطر االئتمان على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات  التقييمبغض النظر عن نتيجة 
 تدليوم، إال إذا كان لدى الشععععركة معلومات معقولة ومؤيدة  30التعاقدية متأخرة السععععداد بأكثر من  المبدئي عندما تكون مدة الدفعات

 على خالف ذلك.
 

 تم إذا المبدئي االعتراف منذ جوهري بشعععكل يزد لم مالية أداة على االئتمان خطر أن تفترض الشعععركة فإن سعععبق، ما من الركم على

 في منخفض ائتمان لخطر معرضععة بأنها المالية األداة تحديد يتم. التقرير تاريخ في منخفض ائتمان خطر لديها المالية األداة أن تحديد

 النقدية للتدفقات بالتزاماته الوفاء على قوية قدرة المقترض لدى يكون أن( 2 منخفض تعثر خطر لديها المالية األداة أن( 1) حالة

 بالضععرورة، ليس ولكن الطويل، المدى على العمل ظروف تعمل وقد اإلقتصععاد في عكسععية تغيرات( 3 و القريب المدى في التعاقدية

 منخفض ائتمان خطر له المالي األصعععل أن الشعععركة تعتبر .التعاقدية النقدية للتدفقات بالتزاماته الوفاء على المقترض قدرة تقليل على

 .عالميًا عليه المتعارف للتعريف وفقًا" االستثمار"درجة  بـ خارجي أو داخلي ائتماني تصنيف لديه يكون عندما
 

فعالية المعايير المسععععععتخدمة لتحديد ما إذا كانت هنالك زيادة جوهرية في خطر االئتمان وتقوم  بمراقبةالشععععععركة بشععععععكل منتظم  تقوم

يصععععبح المبلغ  بمراجعتها حسععععب االقتضععععاء لضععععمان أن تكون المعايير قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في خطر االئتمان قبل أن

 متأخر السداد.

 
 تعريف التعثر

 التي المدينة الذمم أن إلى السعععععابقة الخبرة تشعععععير حيث الداخلي االئتمان خطر إدارة لغرض تعثر حدث بمثابة يلي ما الشعععععركة تعتبر

 .عام بشكل لالسترداد قابلة كير التالية المعايير أحد تستوفي
 

  ؛ أووجود خبرة سابقة مماثلةعند وجود ديون قائمة لفترة طويلة مع 

  المعلومات التي يتم تطويرها داخليًا أو التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية تشير إلى أنه من غير المحتمل أن
 ، بما في ذلك الشركة، بالكامل )دون األخذ بعين االعتبار أي ضمانات تمتلكها الشركة(.بالسداد لدائنيهيقوم المدين 

 

النظر عن التحليل أعاله، تعتبر الشععععركة أن التعثر قد حدث عندما يكون األصععععل المالي متأخر السععععداد ألكثر من سععععنة واحدة  بغض

 للموجودات المالية ما لم يكن لدى الشركة معلومات معقولة وداعمة إلثبات أن المعيار االفتراضي األكثر تأخراً هو األكثر مالئمة.
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 هبوط ائتمان الموجودات المالية

لتلك لموجودات المالية عند وقوع حدث واحد أو أكثر له تأثير ضععععار على التدفقات النقدية المسععععتقبلية المقدرة ل تهبط القيمة االئتمانية

في االئتمان يتضمن بيانات يمكن مالحظتها حول  هبوطعاني من تالمالية  الموجوداتدليل على أن أحد الموجودات المالية. إن وجود 

 :األحداث التالية

 صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو المدين 

  المبلغ مستحق الدفعأو  عدم السدادخرق العقد، مثل حدث 

 تم لم ي تنازالت، دين، ألسععععباب اقتصععععادية أو تعاقدية تتعلق بالصعععععوبات المالية التي يعاني منها المين من المدينمنح المقترضعععع

 باالعتبار؛ مدين المن قبل  أخذها

  آخرأو إعادة تنظيم مالي دخول المدين في حالة إفالس أصبح من المحتمل 

  بسبب صعوبات ماليةالموجودات المالية  لتلكاختفاء سوق نشط 
 

 سياسة الشطب

ن الطرف المقابل يواجه صعوبات مالية شديدة وليس تقوم الشركة بشطب الموجودات المالية عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أ

هناك أي احتمال واقعي لالسععععترداد، على سععععبيل المثال عندما يكون الطرف المقابل قد وضععععع تحت التصععععفية أو دخل في إجراءات 

بالتعثر في مثل هذه ، وعند وجود خبرة سعععععععابقة مماثلة ، أيهما يحدث أوالوز قيم الذمم المدينة لسعععععععنة واحدةأو في حال تجا اإلفالس

قد ال تزال الموجودات المالية المشطوبة تخضع ألنشطة التنفيذ بموجب إجراءات االسترداد الخاصة بالشركة، مع مراعاة  المعامالت.

 المشورة القانونية عند االقتضاء. يتم إدراج أي مبالغ تم استردادها في الربح أو الخسارة.

 
 الماليةلغاء اإلعتراف بالموجودات ا

تقوم الشعععععععركة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء فترة صعععععععالحية الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية الناتجة عن تلك 

الموجودات، أو عندما تقوم الشعععركة بتحويل الموجودات المالية وجميع المخاطر ومنافع الملكية بشعععكل جوهري إلى جهة أخرى، أما 

ام الشركة بتحويل أو اإلحتفاظ  بشكل جوهري بجميع مخاطر ومنافع الملكية واستمرارها بالسيطرة على الموجودات في حالة عدم قي

المحولة فإن الشععععركة تقوم باالعتراف بحصععععتها المبقاة في الموجودات المحولة والمطلوبات المتعلقة بها التي قد تتطلب من الشععععركة 

كل جوهري بكافة مخاطر ومنافع الملكية للموجودات المحولة فإن الشركة تستمر باالعتراف سدادها. أما في حالة احتفاظ الشركة بش

 بالموجودات المالية واالقتراض المضمون للعائدات المستلمة.

 

المقابل عند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية التي تم قياسعععععها بالتكلفة المطفأة، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات ومجموع 

 المستلم والذمة المدينة يتم االعتراف به في الربح أو الخسارة.
 

 المطلوبات المالية
م يتم اإلعتراف بالمطلوبات المالية مبدئيا في تاريخ التداول وهو التاريخ الذي تصععبح فيه الشععركة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. يت

 ة المطفأة.قياس جميع المطلوبات المالية الحقًا بالتكلف

 
 الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 

تم تقوم الشعععععركة بإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية عندما وفقط عندما يتم اسعععععتيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغائه أو إنتهاء مدته فقط. ي

قابل المدفوع والواجب الدفع، بما في ذلك أي اإلعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوب المالي الذي تم إلغاء االعتراف به والم

 موجودات كير نقدية محولة أو مطلوبات متحملة، في الربح أو الخسارة.
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 )تتمة(االدوات المالية 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
صافي القيمة في قائمة المركز المالي عندما، وفقط عندما، يكون للشركة حق تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض 

 قانوني لمقاصة المبالغ، وتنوي الشركة إما السداد على أساس الصافي او االعتراف باألصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

 

 النقد ومافي حكمه
وجميعها متاحة لالستخدام من قبل  لدى البنوك الجارية والودائع ألجليتضمن النقد وما في حكمه، النقد في الصندوق وحسابات البنك 

شهر أو أقل من تاريخ االقتناء، وهي معرضة لمخاطر كير جوهرية  ستحق خالل فترة ثالثة أ شركة ما لم يذكر خالف ذلك والتي ت ال

 .للتغيرات في القيمة

 

 الودائع ألجل 
الحقاً  الموجودات الماليةأكثر من ثالثة أشعععهر. بعد القياس األولي، يتم قياس هذه  الودائع ألجل هي ودائع مع فترة اسعععتحقاق أصعععلية

بالتكلفة المطفأة باسعععععععتخدام طريقة معدل العمولة الفعلية ناقصعععععععاً االنخفاض في القيمة. يتم احتسعععععععاب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين 

يف التي تعتبر جزء ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي. ويتم ادراج إطفاء االعتبار أي خصم أو عالوة عند االستحواذ والرسوم أو التكال

معدل الربح الفعلي كدخل عمولة خاصعععععة ضعععععمن قائمة الربح أوالخسعععععارة والدخل الشعععععامل اآلخر. يتم إثبات الخسعععععائر الناتجة عن 

 .االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 

 معداتالممتلكات وال

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل اإلسععععتهالكات المتراكمة و خسععععارة اإلنخفاض في القيمة المتراكمة. تعتبر مصععععاريف 

اإلصالح والصيانة مصاريفا إيرادية، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية. ويجري احتساب اإلستهالكات عليها على 

  .5 المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت كما هو مبين في اإليضاح رقمأساس حياتها العملية 

 

 تطبق الشركة معدالت االستهالك السنوية التالية على ممتلكاتها ومعداتها:

 سنوات 4 أثاث ومفروشات

 سنوات 4 كمبيوترمعدات مكتبية و أجهزة 

 

 .بناءاً على أعمارها اإلنتاجية أو مدة عقد اإليجار أيهما أقصرأساس ثابت على  على المأجورالتحسينات  استهالكيتم 

 

عند اسععتبعاده أو عندما ال يتوقع ان تنشععأ اية منافع اقتصععادية  أو أي جزء جوهري يتم الغاء االعتراف بأحد بنود الممتلكات والمعدات

من االستخدام المستمر لألصل أو بيعه. يتم االعتراف بأية ارباح و خسائر ناتجة عن الغاء االعتراف بأصل )والتي تحتسب بالفرق 

عند الغاء االعتراف دخل الشععامل اآلخر والبين صععافي متحصععالت االسععتبعاد والقيمة الدفترية لألصععل( في قائمة الربح أو الخسععارة 

 .باألصل

 

 تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية وتعديلها بأثر مستقبلي، إذا

 .كان ذلك مناسبًا
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 المالية انخفاض قيمة الموجودات غير

 .قیمها في تنخفض قد لمالیةا كیر داتلموجوأن ا على مؤشرأي  كناه نكاإذا  ما يررلتقاا ةفتر من ةفتر كل بتقییم لشركةا متقو
 

اختبار الموجودات كير المالية بخالف الشهرة، إن وجدت ، لتحديد انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف  يتم

إلى احتمال عدم اسعععترداد القيمة الدفترية. لغرض قياس القيمة القابلة لالسعععترداد ، يتم تجميع الموجودات عند أدنى مسعععتوى لها توجد 

"(. المبلغ القابل لالسععترداد هو أعلى بالنسععبة للقيمة العادلة ألصععل ما CGUبشععكل منفصععل )وحدات توليد النقد " ددةتدفقات نقدية مح

مطروًحا منه تكلفة التصعععفيات والقيمة المسعععتخدمة )هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المسعععتقبلية المتوقعة لألصعععل أو الوحدة المنتجة 

. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لموجودات أو وحدة عملة منتجة المبلغ القابل لالسععععترداد ، يعتبر األصععععل دارةللنقد، وفقًا لما تحدده اإل

ا ويتم تخفيضععه إلى المبلغ القابل لالسععترداد. يتم إثبات خسععارة انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسععارة في الفترة التي حدثت  ناقصععً

 فيها.
 

الشركة في نهاية كل فترة تقرير ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في فترات سابقة ألصل  تقيّم

كير الشععهرة، إن وجدت، لم تعد موجودة أو ربما انخفضععت. يتم عكس خسععارة انخفاض القيمة المعترف بها سععابقاً فقط إذا كان هناك 

لتحديد المبلغ الممكن اسعععععترداده لألصعععععل حيث تم االعتراف بخسعععععارة االنخفاض األخيرة. ويتم قيد  سعععععتخدمةتغير في التقديرات الم

 خسائر انخفاض قيمة الشهرة، إن وجدت، ليست قابلة لالسترداد.إن المخصص في قائمة الربح أو الخسارة. 
 

 الموجودات غير الملموسة

اإلنتاجية المحددة والتي يتم شععراؤها بشععكل منفصععل بالتكلفة ناقصععاً اإلطفاء المتراكم يتم قيد الموجودات كير الملموسععة ذات األعمار 

وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. يتم االعتراف باإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. 

اية كل فترة قوائم مالية، ويتم احتسعععاب أي تغيرات في التقدير على أسعععاس تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة االطفاء بنه

مسعععتقبلي. يتم قيد الموجودات كير الملموسعععة ذات األعمار اإلنتاجية كير المحددة والتي يتم شعععراؤها بشعععكل منفصعععل بالتكلفة ناقصعععاً 

 خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة.
 

 سنوات. 4دار تطبق الشركة نسبة إطفاء سنوية على م
 

يتم إلغاء اإلعتراف بالموجودات كير الملموسععععة عند اإلسععععتبعاد أو عندما ال يتوقع ان تنشععععأ اية منافع اقتصععععادية من االسععععتخدام او 

االسعععتبعاد. يتم االعتراف بأية ارباح أو خسعععائر ناتجة عن الغاء االعتراف بأصعععل، والتي يتم قياسعععها بالفرق بين صعععافي متحصعععالت 

 والقيمة الدفترية لألصل، في قائمة الربح أو الخسارة عند الغاء االعتراف باألصل. االستبعاد
 

 الزكاة

ً في المملكة العربية السعودية. يتم استدراك الزكاة  )"الهيئة"( ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل الشركةتخضع   االستحقـاق. لمبدأ وفقا

يجري تسجيل أية فروقات بين المخصص والربط النهائي عند إعتماد الربط النهائي . يالزكووعاء الالزكاة على أساس  ويتم احتساب

 . حيث يتم حينئذ إقفال المخصص
 

 مخصصات

يتم قيد المخصصات عند وجود التزام حالي )قانوني أو استداللي( على الشركة نات  عن حدث سابق، ومن المحتمل أن ان تحتاج 

 إمكانية عمل تقدير موثوق لقيمة االلتزام.الشركة لسداد االلتزام مع 
 

إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في نهاية فترة القوائم المالية مع األخذ في 

لمقدرة لتسوية االلتزام الحالي، االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية ا

، فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية )عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا(. عند اسعععععتخدام الخصعععععم

 تسجل الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.
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 ةالمستحقالمصاريف مم الدائنة والذ

 يتم إثبات المطلوبات للمبالغ واجبة السداد مقابل البضاعة والخدمات المستلمة سواًء صدرت عنها فواتير للشركة أم لم تصدر.
 

 منافع الموظفين 

 التزامات منافع موظفين محددة

االئتمان المتوقعة من خالل إجراء تقييم أكتواري في نهاية كل يتم احتسععاب التزامات منافع الموظفين المحددة باسععتخدام طريقة وحدة 

فترة مالية. يتم تسععجيل صععافي التزامات المنافع المحددة المعاد قياسععها، التي تشععمل األرباح والخسععائر االكتوارية، فوراً ضععمن قائمة 

ة التي تحدث فيها. ويتم ادراج اعادة القياس المركز المالي مع قيد مصعععروف أو رصعععيد دائن في قائمة الدخل الشعععامل األخر في الفتر

 المعترف بها في الدخل الشامل االخر فورا في االرباح المبقاة وال يتم ادراجها في قائمة الربح أو الخسارة خالل الفترات الالحقة.
 

تخفيضعععات في الخطط بها مباشعععرة يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات االسعععتحقاقات المحددة الناتجة عن تغييرات و

باألرباح والخسعععععائر كتكاليف خدمة سعععععابقة كير مسعععععجلة. يتم احتسعععععاب الفائدة بتطبيق معدل الخصعععععم في بداية الفترة على صعععععافي 

 المطلوبات أو الموجودات المحددة. تصنف تكاليف االستحقاقات المحددة على النحو التالي:

 

   فة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة، فضال عن المكاسب والخسائر من التخفيضات تكاليف الخدمة )بما في ذلك تكل     •

 والتعديالت(؛      

 مصاريف الفوائد؛ و •

 إعادة القياس •

 

 تعرض الشركة المكونين األولين لتكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة في البنود ذات الصلة.

 

 ومنافع الموظف األخرى طويلة األجل منافع الموظف قصيرة األجل

يتم االعتراف بالتزام للمنافع المستحقة للموظفين المتعلقة باألجور والرواتب واإلجازات السنوية واالجازات المرضية في الفترة التي 

 تقدم فيها الخدمة ذات الصلة بالمبالغ كير المخصومة من الفوائد المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة.

 

قياس االلتزام الذي تم االعتراف به المتعلق بمنافع الموظفين قصععيرة األجل بالمسععاهمة واجبة السععداد للمنافع المتوقع دفعها مقابل يتم 

 تلك الخدمات.

 

قدرة يتم قياس االلتزام الذي تم االعتراف به المتعلق بمنافع الموظفين طويلة االجل بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المسعععععععتقبلية الم

 المتوقعة من قبل الشركة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون حتى تاريخ القوائم المالية.

 

 احتياطي نظامي

تماشععياً مع متطلبات نظام الشععركات في المملكة العربية السعععودية وعقد تأسععيس الشععركة، يجب على الشععركة القيام بتكوين احتياطي 

لكل سععنة.  يجوز للشععركة بعدم اإلسععتمرار بمثل هذه التحويالت عندما يبلغ هذا االحتياطي إلى  من صععافي الربح %10نظامي بنسععبة 

 ٪ من رأس المال. إن هذا االحتياطي كير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح.30ما ال يقل عن 
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 عقود اإليجار
 

 2019يناير  1قبل المطبقة السياسة 

 يتم تصنيف عقود اإليجار كإيجارات تمويلية عندما تنقل شروط عقود اإليجار المخاطر ومنافع التملك للمستأجر بشكل جوهري.

 .يجار االخرى كعقود إيجار تشغيليةويتم تصنيف كافة عقود اإل

 

 الشركة كمؤجر

عندما تنقل شروط عقد اإليجار كل مخاطر  تشغيلي. يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون الشركة مؤّجرا لها كعقود إيجار تمويلي أو

ويتم تصنيف كافة عقود اإليجار األخرى باعتبارها عقود  ومنافع الملكية إلى المستأجر، يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي.

 إيجار تشغيلي .

 

 الشركة كمستأجر

ستخدام االعتراف بيتم  شغيلي كمصروف با سط الثابتدفعات اإليجار الت ستثناءعلى فترة عقد اإليجار،  بناءً  طريقة الق عندما يكون  با

ويتم االعتراف  من األصععععل المؤجر. أسععععاس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه اسععععتهالك الفوائد االقتصععععاديةهناك 

 .اي تم تكبدهالتشغيلي كمصروف في الفترة التالناشئة عن عقود االيجار  المحتملةبااليجارات 

 

 2019يناير  1بعد  المطبقةالسياسة 

وتعترف الشعععركة بأصعععل حق االسعععتخدام  تقوم الشعععركة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل أو يحتوي على عقد إيجار في تاريخ بداية العقد.

االيجار المقابل له المتعلق بكافة ترتيبات اإليجار التي تكون فيها هي المسعععتأجر، باسعععتثناء عقود اإليجار قصعععيرة األجل  عقد والتزام

بالنسبة لهذه العقود، تعترف  شهرا أو أقل( وعقود تأجير الموجودات ذات القيمة المنخفضة. 12)المحددة على أنها عقود إيجار مدتها 

مصاريف تشغيل باستخدام طريقة القسط الثابت على طول فترة عقد اإليجار، ما لم يكن هناك أساس منتظم الشركة بدفعات اإليجار ك

 آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك الفوائد االقتصادية من الموجودات المؤجرة.
 

معدل الفائدة بداية االيجار، وخصععمها باسععتخدام تاريخ دة في عات اإليجار كير المسععدجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لدفتم قياس التزام االي

إذا كان من كير الممكن تحديد المعدل بسعععهولة، يجب على المسعععتأجر أن يسعععتخدم معدل فائدة االقتراض  عقد اإليجار. الضعععمني في

 .ضافياإل

 

 اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي: دفعاتتشمل 

 

  الجوهر(، ناقصاً أي حوافز تأجير؛ من حيثدفعات االيجار الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة 

 عات اإليجار المتغيرة التي تسعععتند إلى مؤشعععر أو معدل، والمقاسعععة مبدئياً باسعععتخدام ذلك المؤشعععر أو المعدل في تاريخ بداية دف

 ؛العقد

  ؛ضمانات القيمة المتبقيةالمبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب 

  بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات؛ و متأكداً سعر ممارسة خيارات الشراء، إذا كان المستأجر 

 دفعات الغرامات إلنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر خيار إنهاء عقد اإليجار. 

 

يتم قياس التزام عقد اإليجار الحقاً عن طريق زيادة القيمة الدفترية  ائمة المركز المالي.يتم عرض التزام اإليجار كبند منفصععععععل في ق

لتعكس الفائدة على التزام عقد اإليجار )باسعععععععتخدام طريقة الفائدة الفعلية( وعن طريق تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات عقد 

 اإليجار المسددة.

 

 

 

 



 شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية مقفلة (

 
 )تتمة(حول القوائم المالية  إيضاحات

 2019ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 

 17 

 ة()تتم ملخص ألهم السياسات المحاسبية -2

 )تتمة( 2019يناير  1بعد  المطبقةالسياسة 

 

 وتقوم الشركة بإعادة قياس التزام عقد اإليجار )وإجراء تعديل مقابل على أصل حق االستخدام( إذا:

 

  تغيرت مدة عقد االيجار او عند وجود تغيير في تقييم استخدام خيار الشراء، وفي هذه الحالة، يتم اعادة قياس التزام االيجار من

 الخصم المعدل. معدلعات اإليجار المعدلة باستخدام خالل خصم دف

 دفعات االيجار بسبب تغيرات في مؤشر او معدل او تغيير في الدفعات المتوقعة بموجب القيمة المتبقية المضمونة، وفي  غيرتت

)ما لم يكن  يالخصععم االولمعدل م هذه الحاالت، يتم اعادة قياس التزام االيجار من خالل خصععم دفعات اإليجار المعدلة باسععتخدا

 الفائدة المتغير، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل(. معدلالتغيير في دفعات اإليجار ناتجاً عن تغيير في 

  عقد اإليجار المعدل كعقد إيجار منفصععععل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام  األخذ بالحسععععبانتم تعديل عقد اإليجار ولم يتم

 خصم معدل. معدلاإليجار عن طريق خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام 

 

 لم تقم الشركة بإجراء أي تعديالت مماثلة خالل الفترات المعروضة.

 

ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل بدء عقد له عقد اإليجار المقابلة  تتضعععععمن موجودات حق االسعععععتخدام القياس المبدئي اللتزامات

ا أي حوافز إيجار مسععتلمة وأي تكاليف مباشععرة أولية. المتراكم وخسععائر  سععتهالكويتم قياسععها الحقاً بالتكلفة ناقصععا اال اإليجار، ناقصععً

 انخفاض القيمة.

 

وإزالة أصععل مؤجر أو إعادة الموقع إلى حالته األصععلية أو إعادة األصععل األسععاسععي عندما تتحمل الشععركة التزام يتعلق بتكاليف تفكيك 

 .37نفسه إلى الحالة المطلوبة وفقاً ألحكام وشروط عقد اإليجار، يتم االعتراف بمخصص وقياسه وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

اج التكاليف في أصععل حق االسععتخدام ذي الصععلة، ما لم يتم تكبد التكاليف بأصععل حق االسععتخدام، يتم إدرفيه تلك إلى الحد الذي تتعلق 

 هذه التكاليف إلنتاج المخزون.

 

إذا كان عقد  موجودات حق االسعععتخدام على مدى فترة عقد اإليجار والعمر اإلنتاجي لألصعععل محل العقد أيهما أقصعععر. سعععتهالكام يت

االسععععتخدام تعكس أن الشععععركة تتوقع ممارسععععتها لخيار الشععععراء، يتم  اإليجار يحول ملكية األصععععل محل العقد أو إذا كانت تكلفة حق

ويبدأ حسععاب االسععتهالك بتاريخ بداية عقد  اسععتهالك أصععل حق االسععتخدام ذي الصععلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصععل محل العقد.

 اإليجار.
 

 يتم عرض موجودات حق االستخدام كبند منفصل في قائمة المركز المالي.
 

لتحديد ما إذا كان أصععل حق االسععتخدام قد انخفضععت قيمته وللمحاسععبة عن أي  36ة بتطبيق معيار المحاسععبة الدولي رقم تقوم الشععرك

 تم تحديدها في سياسة انخفاض قيمة الممتلكات والـمعدات. كما خسائر انخفاض
 

يتم االعتراف  د اإليجار وأصل حق االستخدام.ال يتم إدراج اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو نسبة في قياس التزام عق

بالدفعات ذات الصعععلة كمصعععروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشعععرط الذي يؤدي إلى هذه الدفعات ويتم إدراجها في الربح أو 

 الخسارة.
 

اإليجارية، وبدالً من ذلك يتم للمسععععتأجر بعدم فصععععل المكونات كير  16وكوسععععيلة عملية، يسععععمح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

بالنسععبة للعقود  لم تسععتخدم الشععركة هذه الوسععيلة العملية. المحاسععبة عن أي مكون إيجاري أو كير إيجاري مرتبطة به كترتيب واحد.

قد لكل في الع توزيع العوضالتي تحتوي على مكون إيجار واحد أو أكثر من المكونات اإليجارية أو كير اإليجارية، تقوم الشعععععععركة ب

 مكون إيجاري على أساس السعر المستقل للمكون اإليجاري والسعر المستقل اإلجمالي للمكونات كير اإليجارية.
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 الشركة كمؤجر

عندما تنقل شروط عقد اإليجار كل مخاطر  كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي.يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون الشركة مؤّجرا لها 

ويتم تصنيف كافة عقود اإليجار األخرى باعتبارها عقود  ومنافع الملكية إلى المستأجر، يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي.

 إيجار تشغيلي .
 

 تحقيق اإليرادات

المعتمد في ( 15خطوات إلثبات اإليرادات كما هو مبين في المعيار الدولي للتقرير المالي )تسععتخدم الشععركة طريقة مؤلفة من خمس 

"اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء". وبوجه خاص، يوجد لدى الشععركة السععياسععات التالية الخاصععة المملكة العربية السعععودية 

 رادات الموزعة على كل التزام من التزامات األداء. بتحديد التزامات األداء وتوزيع سعر المعاملة وإثبات اإلي
 

 :تحديد التزامات األداء

في بداية كل عقد يتم إبرامه مع العميل، تقوم الشعععععععركة بتحديد الخدمات المتعهد بها في العقد، وتقويم ما إذا كانت ذات الخدمات قابلة 

 للتمييز، وبالتالي تعتبر التزامات أداء منفصلة.

 

الخدمات المتعهد بتحويلها إلى العميل قابلة للتمييز عندما يمكن للعميل االسععععتفادة من الخدمة بشععععكل منفرد أو مع موارد أخرى تعتبر 

تكون متوفرة فوًرا للعميل، ويعتبر تعهد الشععععععركة بتحويل الخدمة إلى العميل قابل للتمييز بصععععععورة مسععععععتقلة عن التعهدات األخرى 

 المنصوص عليها في العقد.

 

 :توزيع سعر المعاملة

وتوزيعه  المعتمد في المملكة العربية السععودية( 15تقوم الشعركة بتحديد سععر المعاملة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )

لة للمالحظة على كل التزام من التزامات األداء المحددة في العقد على أسععاس أسعععار البيع المسععتقلة النسععبية للخدمات )سععواء كانت قاب

 أو التقدير بصورة مباشرة(.

 

 إثبات اإليرادات الموزعة على كافة التزامات األداء:
 

تقوم الشععععععركة بإثبات اإليرادات من كافة التزامات األداء على مدى الزمن بناء على قياس مدى التقدم نحو الوفاء التام بالتزام األداء، 

 استالم العميل للمنافع المتضمنة في الخدمات واستهالكها في آن واحد.ويتم تحديد ذلك على أساس تقدير الشركة من 

 

 تتفاوت طريقة الشععععركة لتقويم قياس مدى التقدم نحو الوفاء التام بكل التزام من التزامات األداء، اسععععتناًدا إلى طبيعة الخدمات المتعهد

 بها. 

 

دات والحفظ. يتم إثبات اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء عند وإدارة الموجووالتعامل إن الشركة بصدد تقديم خدمات الترتيب 

فيما  انتقال السععيطرة على الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس العوض الذي يتوقع أن تسععتحقه الشععركة مقابل تلك البضععاعة أو الخدمات.

 يلي تفاصيل كل نوع من اإليرادات:

 

 )أ( خدمات الترتيب

دمات التي يتم تأديتها للعمالء بشعععأن ترتيب المشعععورة المتعلقة باألوراق المالية في السعععوق والحصعععول على تمثل خدمات الترتيب الخ

تكون إيرادات وبصعععفة وكيل في هذه الترتيبات. عادة الموافقة من السعععلطات النظامية لمعالجة مثل هذه االسعععتشعععارات. تعمل الشعععركة 

 الشركة على شكل عمولة ثابتة.
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 )تتمة(تحقيق اإليرادات 

وفي الحاالت التي يقوم فيها طرف آخر بتقديم الخدمات لعميل خاص بها، تقوم الشركة بتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل أو وكيل في 

اإليرادات على أسععاس إجمالي في هذه المعامالت عن طريق تقويم طبيعة تعهدها تجاه العميل. تعمل الشععركة كأصععيل وتقوم بتسععجيل 

حالة سيطرتها على الخدمات المتعهد بها قبل تحويلها إلى العميل. لكن إذا كان دور الشركة يقتصر على الترتيب لمنشأة أخرى لتقديم 

 لوكالة.الخدمات، فإن الشركة حينئٍذ تعمل كوكيل ويتعين عليها تسجيل اإليرادات بصافي المبلغ الذي تحتفظ به لقاء خدمات ا

 

 يتم إثبات اإليرادات من خدمات الترتيب في نقطة من الزمن عند الوفاء بتعهدها المتعلق بتنسيق الخدمات.

 

 التعامل)ب( 

إلى العمالء لغرض التداول في سععوق  التعاملالشععركة بمزاولة النشععاط بموجب هذا الترخيص كأصععيل وكوكيل. يتم تقديم خدمة  تقوم

 .واالماراتية )تداول(األسهم السعودية 

 

تمثل التزامات األداء الخاصعععععة بالشعععععركة تنفيذ علميات التداول التي يطلبها العمالء. ويكون سععععععر المعاملة لكل التزام من التزامات 

 األداء متفق عليه مسبقًا. يتم إثبات اإليرادات في نقطة من الزمن عند تنفيذ عمليات التداول من قبل الشركة.

 

 )ج( خدمات الحفظ

حفظ األورق المالية مصعععععدر الدخل المنتظم للشعععععركة. تقوم الشعععععركة بتقديم خدمة حفظ األسعععععهم وكذلك خدمات الحفظ  أنشعععععطةثل تم

العقارية. يقوم العمالء بتعيين الشعععععععركة للعمل كأمين حفظ للموجودات المرهونة كضعععععععمان أو كونها أمين حفظ الممتلكات العقارية 

 الخاصة بالصناديق العقارية.

 

. ويتم تحديد األتعاب في االتفاقية وال يوجد إما بأتعاب ثابتة أو كنسععبة مئوية من قيمة الموجوداتبرام االتفاقيات من قبل الشععركة يتم إ

موجودات. يتم تنفيذ الخدمات على مدى للعوض متغير تم تحديده في االتفاقيات. تم تحديد التزامات الشعععععععركة على أنها أمين حفظ 

 يرادات على أساس القسط الثابت التي يتم توزيعها على مدى العقد بناًء على قيمة العقد.زمني، ويتم إثبات اإل

 

 )د( خدمات إدارة الموجودات

يتم لتي تتضمن ممارسة التقدير.تشتمل خدمات إدارة الموجودات على إدارة األوراق المالية المملوكة ألطراف أخرى وفقًا للظروف ا

 رى. يتمثل التزام األداء المتعلقعلى الصععععععناديق المدارة من قبل الشععععععركة والمحافظ االختيارية األختحميل أتعاب إدارة الموجودات 

 بالشركة طبقًا لهذه االتفاقيات في إدارة الموجودات في هذه الصناديق والتداول في سوق المال لزيادة القيمة.

 

ثل خدمات إدارة الموجودات التوريد المستمر للخدمات إلى العميل. يتم الوفاء بالتزام األداء المتعلق بالشركة على مدى الزمن حيث تم

 يتم إثبات اإليرادات على أساس القسط الثابت، والتي يتم توزيعها على مدى طول مدة العقد بناًء على قيمة العقد.
 

 المصاريف

يتم توزيع المصعععععاريف المتعلقة بأكثر من فترة مالية على تلك  .يتم قياس المصعععععاريف واإلعتراف بها كمصعععععاريف فترة حين تكبدها

 .الفترات بالتناسب
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية   -2
 

 ئتمانيةاالموجودات ال

يتم معاملة الموجودات المحتفظ بها تحت الوصععاية أو بصععفة األمانة كموجودات للشععركة، ووفقاً لذلك ال يتم إدراجها ضععمن القوائم  ال

قوائم المالية المرفقة. تسععععجل هذه الموجودات كبنود خارج قائمة المركز المالي ويتم اإلفصععععاح عنها في اإليضععععاحات المرفقة حول ال

 .اآلخر الشامل والدخل الخسائر أو األرباحالمكتسبة من إدارة تلك الموجودات من قبل الشركة في قائمة  . تدرج الرسومالمالية

 
 األصول المدارة:

 ال تدخل ضمن القوائم المالية. بالتاليكأصول للشركة و هذه الصناديق أصول . ال تعتبرلصناديقتقدم الشركة خدمات إدارة األصول 

 
 والموجودات: الحسابات النقدية للعمالء

 ال يتم معاملة الحسابات النقدية للعمالء على أنها أصول للشركة وبناًء عليه ال يتم إدراجها ضمن القوائم المالية.

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة  -3
 

 المعايير الجديدة والمعّدلة المعتمدة من قبل الشركة
 

مالي رقم  بتطبيقالشعععععععركة  بدأت لدولي للتقرير ال تاريخ  16المعيار ا ناير  1"عقود اإليجار" ب ، حيث يحل المعيار محل 2019ي

الصعععادرعن  4"عقود اإليجار" والتفسعععير رقم  17في ذلك معيار المحاسعععبة الدولي رقم  الحالية بشعععأن عقود اإليجار، بما التوجيهات

الصادر عن لجنة  15تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار" والتفسير رقم لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي "

"تقييم جوهر  -الصععععادر عن لجنة التفسععععيرات الدائمة  27الحوافز" والتفسععععير رقم  -"عقود اإليجار التشععععغيلية  -التفسععععيرات الدائمة 

 المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار".
 

يناير  1للفترات السعععنوية التي تبدأ في أو بعد  تطبيقه يبدأو 2016في يناير  16عداد التقارير المالية رقم إلتم إصعععدار المعيار الدولي 

على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها  16. ينص المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 2019

منخفض  األصععلشععهًرا أو أقل أو عقد إيجار  12المركز المالي للشععركة، ما لم تكن المدة  قائمةاالعتراف بها عموًما في  يجب أن يتم

 تمويليةأو  ةتشغيلي إيجارعقود  إلى" اإليجار عقود" 17القيمة. وبالتالي، فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 تأجرين.بالنسبة للمس استبعادهيتم 

 

، األصععلفي المسععتقبل. في المقابل، يتم رسععملة الحق في اسععتخدام  سععتتحقق التيلكل عقد إيجار، يعترف المسععتأجر بالتزامات اإليجار 

 وهو ما يعادل عموًما القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية باإلضافة إلى التكاليف المباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر

 المؤجرة. للموجوداتنتاجي اإل

 

 أرقام تعديل يتم لم لذلك، وكنتيجة المعدلة، الرجعي األثر طريقة باسعععععععتخدام 16 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار الشعععععععركة طبقت

 القائمة اإليجار لدفعات الحالية بالقيمة( االولي التطبيق)تاريخ  2019 يناير 1 في كما اإليجار عقد التزام احتسعععععععاب وتم المقارنة

 االولي، التطبيق تاريخ في كما للشعععركة االضعععافي االقتراض معدل باسعععتخدام المخصعععومة المتبقية اإليجار عقد فترة على المسعععتحقة

 االفتتاحي الرصعععيد تعديل يتم لم ذلك، على بناءً  الطريقة، بنفس المحسعععوب االسعععتخدام حق االيجار عقد إللتزام المقابل الجانب ويمثل

 .األولي التطبيق تاريخ في كما المبقاة لألرباح
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 )تتمة( المعايير الجديدة والمعّدلة المعتمدة من قبل الشركة

من الشركة عرض التسوية. تتم تسوية التزامات اإليجار خارج  16إيضاحات التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  تتطلب

 على النحو التالي: 2019يناير  1اللتزامات اإليجار المعترف بها في  2018ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في 

 

 بالرياالت السعودية 

 ۳64,۸۰۰ ۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱خارج قائمة المركز المالي كما في  التزامات اإليجار
 - عقود اإليجار قصيرة األجل المعترف بها على أساس القسط الثابت كمصروف: ناقصا
 - المنخفضة القيمة المعترف بها على أساس القسط الثابت كمصروف عقود اإليجار: ناقصا

 - خيارات التمديد بصورة معقولةغ مبال يضاف:

 ۳64,۸۰۰ ۲۰۱۹يناير  ۱صافي التزامات عقود اإليجار كما في 

 ۱6رقم  الدولي للتقرير المالي لمعيارلاإليجار المخصوووومة بسوووبب التألبيي ا ولي عقود التزامات 
 ۲۰۱۹يناير  ۱كما في 

۳6۲,۱۱7 

 (364,800) 2019ديسمبر  31الدفعات خالل السنة المنتهية في  :ناقصا
 2,683 2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل على اإليجار تكلفة التمويليضاف: 

 - ۲۰۱۹ديسمبر  ۳۱ التزامات عقود اإليجار كما في

 
تطلبت  بااللتزامات مثقلةاإليجار. لم تكن هناك عقود تأجير  عقودسعععععععتخدام بالمبلغ المسعععععععاوي اللتزامات اإلتم قياس موجودات حق 

 :يلي كما هيستخدام اإلحق  موجوداتإن حركة ستخدام في تاريخ التطبيق األولي. اإلحق  موجوداتإجراء تعديل على 

 
 1كما في  1٦رقم  الدولي للتقرير المالي لمعيارلالتطبيق األولي  عندحق استتتتتتتتخدام موجودات 

 2019يناير 
5۱4,۱۱7 

 (362,906) 2019ديسمبر  31ستخدام خالل السنة المنتهية في اإلحق  إطفاء :ناقصا

 ۱5۱,۲۱۱ 2019ديسمبر  31كما في موجودات حق االستخدام 
 

فيه األصعععل  صعععبحالتزام مماثل في التاريخ الذي ي مقابلسعععتخدام األحق  كموجودات، تم االعتراف بعقود اإليجار 2019يناير  1من 

التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على بين االلتزام وتكلفة ماكل دفعة إيجار  تصنيفلالستخدام من قبل الشركة. يتم  جاهزا ستأجرالم

الرصععععيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. يتم إطفاء حق  نالربح أو الخسععععارة على مدار فترة اإليجار إلنتاج معدل فائدة دوري ثابت ع

 .أقصر أيهما راإلنتاجي لألصل ومدة اإليجا رالعم بينعلى أساس القسط الثابت  األصلاستخدام 

 

عقد اإليجارعلى أسععاس القيمة الحالية. تشععمل التزامات اإليجار صععافي القيمة  منالناشععئة  واإللتزامات للموجودات ألولياقياس اليتم 

 الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:
 

 ر المدينةمدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضّمنة( ، مطروًحا منها حوافز اإليجا 

 فائدة أو معدل جدولتي تستند إلى مدفوعات اإليجار المتغيرة ال 

 توقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقيةمالمبالغ ال 

 و ،سعر التنفيذ لخيار شراء إذا ما كان المستأجر متأكد بشكل معقول من تنفيذ هذا الخيار 

 هذا الخيار. ريمارس المستأج تنص على انعقد اإليجار  شروطغرامات إنهاء العقد، إذا كانت  اتدفع 

 معدلالفائدة، فسعععيتم اسعععتخدام  معدلالفائدة الضعععمني في عقد اإليجار. إذا تعذر تحديد  معدليتم خصعععم مدفوعات اإليجار باسعععتخدام 

قيمة  والذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذ معدلللمستأجر، وهو ال اإلضافياالقتراض 

كعامل خصععم لحسععاب القيمة  اإلضععافيمماثلة في بيئة اقتصععادية مماثلة مع شععروط وأحكام مماثلة. تسععتخدم الشععركة معدل االقتراض 

 الحالية اللتزامات اإليجار.
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 )تتمة( من قبل الشركةالمعايير الجديدة والمعّدلة المعتمدة 
 

 حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل ما يلي: موجوداتيتم قياس 
 

 مقدار القياس األولي اللتزامات اإليجار 
 في أو قبل تاريخ البدء مطروًحا منها أي حوافز إيجار مستلمة تم دفعها أي مدفوعات إيجار 
  ؛أوليةأي تكاليف مباشرة 
 تكاليف الترميم 

بالنسععبة للعقود واألولي. بدالً من ذلك,  التطبيقفي تاريخ  االيجار عقودختارت الشععركة عدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد ، أو يحتوي ا

 17ق معيار المحاسعععععبة الدولي رقم يطبت، اعتمدت الشعععععركة على تقييمها الذي تم إعداده من خالل التحولالتي تم إبرامها قبل تاريخ 

 الصادرعن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي لتحديد ما إذا كان هناك ترتيب يحتوي على عقد إيجار. 4والتفسير رقم 

 
 المعايير الدولية للتقرير المالي المعّدلة

 .2019يناير  1تبدأ في أو بعد  تيسارية للفترات السنوية ال

  مع التعويض السلبي. قدمميزات الدفع الم: 9تعديالت على  المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة": تتعلق بالمصالح  28تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم"

 طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

  التعديالت على  المعيار الدولي للتقرير 2017 – 2015دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي :

"الترتيبات المشتركة"، ومعيار المحاسبة الدولي  11"تجميع األعمال"، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3المالي رقم 

 "تكاليف االقتراض". 23"ضرائب الدخل" ومعيار المحاسبة الدولي رقم  12رقم 

 تعديالت خطط منافع الموظفين، التقليص أو التسوية".19محاسبة الدولي رقم التعديالت على  معيار ال" : 

  الشكوك حول معالجات ضريبة الدخل": 23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  رقم". 

 

 للشركة.إن المعايير أو التعديالت أو التفسيرات أعاله لم يكن لها تأثير جوهري على القوائم المالية 
 

 المفعول بعد ساريةغير  والمعّدلةالمعايير والتفسيرات الجديدة 
 

 .2020يناير  1المفعول للفترات السنوية الى تبدأ في أو بعد  ةساري
 

 .التعديالت المتعلقة بتعريف األهمية 

  تعريف النشاط التجاري. لتوضيحالتعديالت 

 مين".: "عقود التأ17المالي رقم  ريالدولي للتقر اريالمع 

  االستثمار  28"القوائم المالية الموحدة" ومعيار المحاسبة الدولي  رقم  10التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم"

(" المتعلقة بمعالجة البيع أو المساهمة في الموجودات من المستثمر 2011في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )

 المشترك.لشركته الزميلة أو مشروعه 

  و  37و  34و  8و  1ومعايير المحاسبة الدولية رقم  14و  6و  3و  2التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

وتفسير لجنة تفسير المعايير رقم  22و  20و  19و  12وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  رقم  38

يخص اإلشارة إلى والنقل عن إطار مفاهيم التقرير المالي، أو لإلشارة إلى المكان الذي لتحديث هذه البيانات فيما  32

 يشيرون فيه إلى إصدار مختلف من إطار مفاهيم التقرير المالي.

  9"األدوات المالية": اإلفصاحات والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  7التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 األدوات المالية" فيما يتعلق بأمور اإلستبدال المسبق في سياق تغيير سعر الفائدة بين البنوك."

 

 للشركة. المالية القوائم على جوهري تأثير أعاله التفسيرات أو التعديالت أو للمعايير بأنالشركة  تتوقع ال
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 التقديراتاألحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من  -4
 
 أحكام محاسبية هامة في تطبيق السياسات المحاسبية 1 -4

سبية الهامة، كير تلك التي تتضمن التقديرات ) راجع اإليضاح رقم  أدناه( ، التي قامت بها االدارة خالل  2-4فيما يلي األحكام المحا

 المعترف بها في القوائم المالية.عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والتي لها أثر كبير على المبالغ 
 

 مبدأ االستمرارية

قامت إدارة الشعععركة بإجراء تقييم لمقدرة الشعععركة االسعععتمرار في العمل وفقاً لمبدأ االسعععتمرارية، وهي على قناعة بأن الشعععركة لديها 

اإلدارة أي علم بأي عدم تأكيدات الموارد الكافية لإلسعععععععتمرار في األعمال في المسعععععععتقبل المنظور. عالوة على ذلك، فإنه ليس لدى 

جوهرية قد تثير شعععكوكاً حول مقدرة الشعععركة على االسعععتمرار في العمل وفقاً لمبدأ االسعععتمرارية. وعليه، ال تزال القوائم المالية تعد 

 على أساس مبدأ االستمرارية.
 

 المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات 4-2

ً ويتطلب إعداد القوائم المالية  تؤثر على المبالغ  التي والتقديرات اإلفتراضععععاتللمعايير الدولية للتقرير المالي من اإلدارة اسععععتخدام  فقا

المفصععععح عنها للموجودات والمطلوبات وإفصععععاحات اإلحتماالت كما في تاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصععععاريف خالل 

مبنية على افضعععل ما توفر لالدارة من معلومات عن االحداث واالجراءات الحالية،  فانه فترة التقرير. وبالركم من ان هذه التقديرات 

 من الممكن ان تختلف النتائ  الفعلية في النهاية عن هذه التقديرات.
 

 فيها يتم التي الفترة في المحاسععععععبية التقديرات في بالتعديالت االعتراف ويتم. دوري بشععععععكل واالفتراضععععععات التقديرات مراجعة يتم

 التعديل اثر اذا مسععتقبلية وفترات التعديل فترة في بها االعتراف يتم او فقط القترة تلك على التعديل أثر اقتصععر إذا التقديرات مراجعة

 .والمستقبلية الحالية الفترات على
 

سية لعدم التأكد من  فيما سية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئي سبية الرئي التقديرات بنهاية تاريخ التقرير التي يلي االفتراضات المحا

 قد يكون لها مخاطر جوهرية في إحداث تعديالت جوهرية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة

 اإلسععتهالكتقوم إدارة الشععركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات والموجودات كير الملموسععة ألكراض احتسععاب 

. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو اإلهالك الفعلي له. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة واإلطفاء

في المستقبل عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية  واإلهالكاالستهالك  تكلفةواألعمار اإلنتاجية سنوياً، وسوف يتم تعديل  المتبقية

 تختلف عن التقديرات السابقة.
 

 

 المحددة الموظفين منافع اللتزامات اإلكتوارية القيمة لتقييم المستخدمة االفتراضات

 في عنها مفصععح التقديرات هذهإن الشععركة بإجراء تقديرات عدة في تحديد القيمة اإلكتوارية اللتزامات منافع الموظفين المحددة.  تقوم

 .12 رقم اإليضاح
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 الممتلكات والمعدات -5
 )بالرياالت السعودية( 

  
 

تحسينات على 
 المأجور

 
 
 

 أثاث ومعدات

 
معدات مكتبية 
و أجهزة 
 كمبيوتر

 
 

أعمال تحت 
 التنفيذ

 
 
 

 المجموع
      التكلفة

 9,533,305 425,556 2,401,539 1,555,368 5,150,842 2019يناير  1
 7,٦94 - 7,٦94 - - إضافات
 - (425,55٦) - - 425,55٦ تحويالت

 9,540,999 - 2,409,233 1,555,3٦8 5,57٦,398 2019ديسمبر  31

      
      االستهالكات المتراكمة

 9,020,997 - 2,314,787 1,555,368 5,150,842 2019يناير  1
 347,400 - 47,00٦ - 300,394 المحمل للسنة

 9,3٦8,397 - 2,3٦1,793 1,555,3٦8 5,451,23٦ 2019ديسمبر  31

      صافي القيمة الدفترية
 172,٦02 - 47,440 - 125,1٦2 2019ديسمبر  31

 512,308 425,556 86,752 - - 2018ديسمبر  31
      
  

 
تحسينات على 

 المأجور

 
 
 

 أثاث ومعدات

 
معدات مكتبية 
و أجهزة 
 كمبيوتر

 
 

أعمال تحت 
 التنفيذ

 
 
 

 المجموع
      التكلفة

 8,991,170 - 2,284,960 1,555,368 5,150,842 2018يناير  1

 542,135 425,556 116,579 - - إضافات 

 9,533,305 425,556 2,401,539 1,555,368 5,150,842 2018ديسمبر  31

      

      االستهالكات المتراكمة

 8,938,085 - 2,231,875 1,555,368 5,150,842 2018يناير  1

 82,912 - 82,912 - - المحمل للسنة

 9,020,997 - 2,314,787 1,555,368 5,150,842 2018ديسمبر  31

      صافي القيمة الدفترية

 512,308 425,556 86,752 - - 2018ديسمبر  31

 53,085 - 53,085 - - 2017ديسمبر  31
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 ملموسةالموجودات غير ال -٦
 

تتكون الموجودات الغير ملموسععة من برام  حاسععب آلي. يتم إطفاء تكلفة الموجودات الغير ملموسععة على أسععاس القسععط الثابت على 

 سنوات. أربعفترة العمر اإلنتاجي المقدر ب

 )بالرياالت السعودية( 

 ديسمبر 31 
2019 

 ديسمبر 31
2018 

   التكلفة
 510,018   510,018   الرصيد كما في بداية السنة

 - ٦2,٦75   إضافات

 510,018   572,٦93   السنة نهاية في كما

   
   اإلطفاء المتراكم

 442,001 473,080 الرصيد كما في بداية السة
 31,079 38,410 المحمل للسنة

 473,080 511,490 السنة نهاية في كما
   صافي القيمة الدفترية
 36,938 ٦1,203  كما في نهاية السنة 

  

  المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة -7

إن الشععركة عضععو في مجموعة شععركات تخضععع بصععورة مباشععرة أو كير مباشععرة للسععيطرة من قبل الشععركة األم النهائية، وهي بنك 

 عتبر أيضاً الشركة األم المباشرة للشركة.ي ذيي االمارات العربية المتحدة والف مسجل بنكاالمارات دبي الوطني، 

 

 ألبيعة العالقة الشركة عادةاسم الجهات ذات العالقة التي تتعامل معها 

 مساهم بنك اإلمارات دبي الوطني )"البنك"(

 مساهم دبي  –شركة اإلمارات للخدمات المالية 

 شركة شقيقة )"الفرع"( المملكة العربية السعوديةفرع  –بنك االمارات دبي الوطني 

 شركة شقيقة دبي -شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال 

 شركة شقيقة دبي للخدمات البنكية الخاصة –الوطني  بنك اإلمارات دبي

 شركة شقيقة شركة بنك اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول المحدودة

 شركة شقيقة بنك دبي الوطني لألوراق المالية
 

 فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة الرئيسية خالل السنة:

       ۲۰۱۹    2018 

 لاير سعودي لاير سعودي  ألبيعة المعاملـــة العالقة الجهة ذات

فرع  –بنك اإلمارات دبي الوطني 

  (18دخل عموالت خاصة )إيضاح  )"الفرع"( المملكة العربية السعودية

 
1,939,201 

 
1,444,316 

 3,741,659 4,805,187  (2 –أ  7)إيضاح  أتعاب حفظ 

 22,705 -  أتعاب ترتيب 

 534,572 -  تكاليف أخرى 

     

دبي  –بنك اإلمارات دبي الوطني 

 للخدمات البنكية الخاصة

 

 مصاريف معاد تحميلها

 

(258,798) (127,629) 

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  أعضاء مجلس اإلدارة

  المستقلين

185,000 191,613 

 5,022,116 6,536,445  تعويضات اإلدارة العليا اإلدارة العليا
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 )تتمة( واألرصدة مع الجهات ذات العالقةالمعامالت  -7

شركة ال شركات  مساهمينتتضمن الجهات ذات العالقة بال شقيقةبها وال شركة بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة ال بها . تقوم ال

مدة من قبل تتم المعامالت مع الجهات ذات العالقة وفق شععععععروط متفق عليها بصععععععورة مشععععععتركة ومعتخالل دورة أعمالها العادية. 

 اإلدارة. 

 مع البنك / الفرع:  الجوهريةالمعامالت  -أ

 ( الخدمات البنكية 1
 78يعتبر بنك اإلمارات دبي الوطني هو البنك الذي تتعامل معه الشعععععععركة من خالل فرعه بالرياض )"الفرع"( ويوجد مبلغ قدره 

كما في وديعة لدى الفرع حسععاب مليون لاير سعععودي( محتفظ به في حسععاب جاري و 73: 2018 ديسععمبر 31مليون لاير سعععودي )

 (.10و  9تاريخ قائمة المركز المالي )إيضاح 
 

 ( أتعاب الحفظ 2
 ، تقوم الشععععركة بتحميل أتعاب حفظبالفرع وبنك االمارات دبي الوطنيوفقاً لالتفاقية المبرمة مع مجموعة الخدمات البنكية الخاصععععة 

 3.74: 2018مليون لاير سععععععععودي ) 4.8مبلغ  2019عن األسعععععععهم المحتفظ بها نيابة عن الفرع. وقد بلغت األتعاب المحملة لعام 

 مليون لاير سعودي(.

 

 الجهات ذات عالقة من وإلى المستحقةالمبالغ  -ب

 :يلي كماهي  عالقة ذات جهة من المستحقة المبالغ

  )بالرياالت السعودية(  

 ديسمبر 31  

2019 

ديسمبر  31 

2018 

 

  -   48٦,981  فرع المملكة العربية السعودية – بنك اإلمارات دبي الوطني

  48٦,981   -  
 

 جهات ذات عالقة كما يلي: المستحقة إلىالمبالغ 

  )بالرياالت السعودية(  

ديسمبر  31  

2019 

ديسمبر  31 

2018 

 

  878,628  1,149,٦77  )"البنك"( بنك اإلمارات دبي الوطني

  -  20٦,4٦3  دبي -شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال 

  1,35٦,140  878,628  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

 ) شركة مساهمة سعودية مقفلة (

 
 )تتمة(حول القوائم المالية  إيضاحات

 2019ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 

 27 

 خرىواأل تجاريةال مدينةال ذممال -8
 

  )بالرياالت السعودية(  

ديسمبر  31  

2019 

ديسمبر  31 

2018 

 

   3,221,856    3,221,85٦  (13تأمينات نقدية )إيضاح 

   349,644     2,583,22٦    ذمم مدينة تجارية، بالصافي*

ً مصروفات مدفوعة مقدم    391,605     220,144    ا

   117,017     50,398   مدينةعموالت خاصة 

   -   9,455    دفعات مقدمة للموظفين

  ٦,085,079  4,080,122  
 

لاير  112,500بعد خصععععم مخصععععص انخفاض القيمة بمبلغ بالصععععافي  2019ديسععععمبر  31* تظهر الذمم المدينة التجارية كما في 

 لاير سعودي(. 112,500: 2018ديسمبر  31سعودي )

 

 ة ألجلعالودي -9

 )بالرياالت السعودية(  

ديسمبر  31    

2019 

ديسمبر 31   

 2018  

 42,000,000  -  وديعة طويلة األجل

  -  42,000,000 

 

)"الفرع"( ويبلغ أجل  المملكة العربية السععععععععوديةفرع  -األجل المبلغ الموَدع لدى بنك اإلمارات دبي الوطني  طويلة الوديعةمثل ت

بنسعععبة  سعععنوية عمولة خاصعععةمعدل  تحملو 2019ديسعععمبر  18سعععتحقت الوديعة بتاريخ ا من ثالثة أشعععهر. أكثراسعععتحقاقه األصعععلي 

3.35.٪ 

 

 النقد وما في حكمه  -10

 )بالرياالت السعودية( 

ديسمبر 31   
2019 

ديسمبر 31  
2018 

 17 17 نقد في الصندوق

 6,038,240 52,894,431 كأرصدة لدى البن

 25,000,000 25,000,000 وديعة قصيرة األجل

 77,894,448 31,038,257 

 

)"الفرع"( ويبلغ أجل  المملكة العربية السعععععععوديةفرع  -المبلغ الموَدع لدى بنك اإلمارات دبي الوطني قصععععععيرة األجل  الوديعةيمثل 

 ٪.2.50بنسبة سنوية عمولة خاصة معدل استحقاقه األصلي أقل من ثالثة أشهر. تحمل 
 

مع تداول.  الوساطةلتسوية معامالت )"الفرع"(  فرع المملكة العربية السعودية – بنك اإلمارات دبي الوطنيلدى الشركة اتفاقية مع 

، قدمت الشركة مذكرة طلب وضمانة الفرعضمان لتداول تسوية جميع المعامالت التي أبرمتها الشركة. بناء على طلب  الفرعأعطى 

، حافظت الشركة 2019ديسمبر  31. كما في الفرعمضادة توافق على عدم إجراء أي معامالت تتجاوز الحد المتاح المتفق عليه مع 

 .الفرععلى أرصدة نقدية كافية لدى 
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 رأس المال  -11

: 2018) لاير سعودي 10سهم، قيمة كل منها  10,000,000لاير سعودي مقسم إلى  100,000,000 البالغ رأس مال الشركة إن

 (.سعودي لاير 10 منها كل قيمة سهم 10,000,000

 

 ديسمبر 31 
2019  

 ديسمبر 31
2018 

 
 

 % عدد األسهم % األسهمعدد  
     

 ٪95 9,500,000 %95 9,500,000 بنك اإلمارات دبي الوطني 

 ٪5 500,000 %5 500,000  دبي –شركة اإلمارات للخدمات المالية 
     
 10,000,000 100% 10,000,000 100٪ 

 

 )بالرياالت السعودية( 

ديسمبر 31   
2019 

ديسمبر 31  
2018 

 115,000,000   100,000,000  السنةكما في بداية 

 30,000,000   - زيادة رأس المال )أ(

 (45,000,000) - رأس المال )ب( تخفيض

 100,000,000   100,000,000  كما في نهاية السنة

 

 الموافقة عليها خاللالتي تم المتعلقة بالزيادة المقترحة في رأس المال  النظامية، أكملت الشركة اإلجراءات  2018 سنةخالل  (أ
المسعععععاهمين في بالكامل من قبل  والتي تم اإلكتتاب فيهالاير للسعععععهم  1.000سعععععهم بقيمة  30.000وأصعععععدرت  2017عام 

 مليون لاير سعودي. 145مليون لاير سعودي إلى  115رأس مال الشركة من  تم زيادة، وبالتالي الشركة
 

على تخفيض  قام المساهمون بالشركة بالتصويت والموافقة( ، 2018طس أكس 8هـعععع )الموافق  1439ذي القعدة  26 بتاريخ  (ب
لاير  45.000.000 مبلغ لاير سعععودي وتحويل 100.000.000لاير سعععودي إلى  145.000.000رأس مال الشععركة من 

 لتحمل خسائرها.سعودي إلى الخسائر المتراكمة للشركة 
 

 محددةالموظفين الالتزامات منافع   -12

 السعودية()بالرياالت   

 ديسمبر 31  
2019  

 ديسمبر 31
2018 

     
 1,757,307    8٦0,475  الرصيد في بداية السنة

 151,397    205,٦99  تكلفة الخدمة الحالية
 33,611    29,210  تكلفة الفائدة

 1,040,577) ) -  مدفوع خالل السنةال

 41,263) ) 2,472  اكتوارية  (مكاسب) / خسائر
     

   860,475    1,097,856  الرصيد في نهاية السنة

 

 تم إجراء أحدث تقييم اكتواري من قبل مقيم اكتواري مستقل ومؤهل، بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
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 )تتمة( محددةالموظفين الالتزامات منافع   -12

 كما يلي:إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض التقييم االكتواري هي 

 )بالريـاالت السعودية( 
 ديسمبر 31 

 2019 
 ديسمبر 31

2018 
   

 ٪3.50 %3.80 معدل الخصم
 ٪2.5 %2 في الرواتب اتمعدل الزياد

 

االكتوارية  ( الخسائرالمكاسب)يتم االعتراف بجميع الحركات ضمن التزامات منافع الموظفين المحددة في الربح أو الخسارة باستثناء 

 والتي يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر.

 

 حساسيةالتحليل 

 تم اعتماد تحليل حسعععاسعععية اإللتزام المذكور ادناه بناءاً على تغييرات محتملة الفتراضعععات قد تحدث بنهاية فترة القوائم المالية مع بقاء

 اإللتزام، وتمثل القيم السالبة انخفاض في اإللتزام:االفتراضات األخرى ثابتة. تمثل القيم الموجبة زيادة في 

 

 )بالريـاالت السعودية( 
ديسمبر  31  

2019  
 ديسمبر 31

2018 
     

  49,505) ( 23,933) ) (%1: 2018) %0.5  زيادة في معدل الخصم بنسبة

 53,984  24,930  (%1: 2018) %0.5  انخفاض في معدل الخصم بنسبة
 34,023    25,397  (%1: 2018) %0.5  الرواتب بنسبةزيادة في معدل 

 31,653) ( 24,597) ( (%1: 2018) %0.5  انخفاض في معدل الرواتب بنسبة
 

 زكاةال -13

 لسنة هي كما يلي:على االمحملة إن التكلفة 

 )بالريـاالت السعودية(  

 ديسمبر 31  
2019  

 ديسمبر 31
2018 

     
 1,876,049    2,082,354  السنة الحالية
 2,724,300    57,2٦7  سنوات سابقة

  2,139,٦21    4,600,349 
 

، هي عديالت بموجب أنظمة الزكاةللشعععركة وفقًا إلقرارات الزكاة المودعة، والتي تخضعععع للت للوعاء الزكويالمكونات الرئيسعععية  إن

 كما يلي:

 )بالريـاالت السعودية(  

 ديسمبر 31  
2019  

 ديسمبر 31
2018 

     
 74,798,320  ٦٦,449,9٦8  الملكيةحقوق 

 5,437,721  7,952,25٦  المخصصات اإلفتتاحية و تعديالت اخرى
 549,246) ( 233,805) ( القيمة الدفترية لموجودات طويلة األجل

  74,1٦8,419  79,686,795 
 4,644,835) ( 7,08٦,244  الربح / )الخسارة( المعدل للسنة

 75,041,960  81,254,٦٦3  الوعاء الزكوي 

 1,876,049  2,089,218  مستحقةزكاة 
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 )تتمة(زكاة ال -13

 الحركة في المخصص هي كما يلي:

 )بالريـاالت السعودية(  
 ديسمبر 31  

2019  
 ديسمبر 31

2018 
     

 4,493,351     7,893,700    كما في بداية السنة
 4,671,844  2,14٦,485  المحمل للسنة

 71,495) ( ٦,8٦4) ) سابقةال في السنواتمخصص بالزيادة 

 1,200,000 ) ) 1,8٦9,185) ) مدفوعات خالل السنة 

 7,893,700    8,1٦4,13٦  كما في نهاية السنة

 تعود الفروقات بين الدخل المالي والزكوي المعدل إلى بعض المخصصات كير المسموح بها.
 

 حالة التقييم

ً  والدخل للزكاة العامة الهيئة أصععدرت ، 2011 حتى 2008 للسععنوات بالنسععبة قدرها  إضععافية بزكاة الشععركة الهيئة فيه طالبت ربطا

ً  الشععركة قدمت سعععودي. لاير 3.221.856  .االبتدائية الضععريبة الزكوية اللجنة لدى الهيئة قبل من الصععادر الربط على اعتراضععا

تقديم  الشععععركة قررت والدخل. للزكاة العامة الهيئة لصععععالح ه1437 لعام 15 رقم قرارها اللجنة أصععععدرت ،2016 وخالل عام

قدره  بمبلغ بنكي ضعععععمان تقديم الشعععععركة على يتعين كان االعتراض هذا ولتقديم الضعععععريبية. االسعععععتئنافية لدى اللجنة اعتراض

شركة إن اإلضافية. الزكوية االلتزامات سعودي لقاء لاير 3.221.856 ً  ال  .الضريبية االستئنافية اللجنة قرار صدور بانتظار حاليا

 .اإلضافية الزكوية االلتزامات لكامل مخصص تجنيب قررت اإلدارة السابقة السنوات خالل

 

النظامية  المواعيد خالل والدخل للزكاة العامة الهيئة إلى الزكوية االقرارات الشركة قدمت 2013 حتى 2012 من للسنوات بالنسبة

ً  الهيئة أصعععدرت ، 2018 عام وخاللالمحددة.  لعامي  سععععودي لاير 2.800.349 قدرها إضعععافية بزكاة فيه الشعععركة طالبت ربطا

للنظر  اللجنة قبل من موعد تحديد بانتظار وهي االبتدائية الضععريبية الزكوية اللجنة لدى اعتراض الشععركة قدمت .2013 و 2012

 .اإلضافية الزكوية االلتزامات لكامل مخصص تجنيب اإلدارة قررت ،2018عام  خالل .في االعتراض

 

المحددة،  النظامية المواعيد خالل والدخل للزكاة العامة الهيئة إلى الزكوية االقرارات تقديم تم ، 2017 حتى 2014 للسنوات بالنسبة

ً  المسعععتحقة الزكاة سعععداد وتم إجراء  يتم ولم والدخل، للزكاة العامة الهيئة قبل من المراجعة قيد االقرارات تزال ال لإلقرارات. طبقا

 .بعد بشأنها الربوط
 

 الزكاة سداد المحددة، وتم النظامية المواعيد خالل والدخل للزكاة العامة الهيئة إلى الزكوية االقرارات تقديم تم ،2018لسنة  بالنسبة

ً  المستحقة ً  والدخل للزكاة العامة الهيئة ، أصدرت2019لإلقرارات. كير أنه، وخالل سنة  طبقا  بزكاة الشركة الهيئة فيه طالبت ربطا

 سعودي. قامت الشركة بقبول هذا اإلعتراض وقبلت سداد مبلغ الزكاة اإلضافية. لاير 57.267قدرها  إضافية
 

 خرىواألتجارية الدائنة الذمم ال -14

 )بالريـاالت السعودية( 

 ديسمبر 31 
 2019 

 ديسمبر 31
 2018 

 384,000 1,452,000 مخصص مكافئات

 66,502 540,179   ضريبة القيمة المضافة الدائنة

 800.276 517,095   مصاريف مستحقة

 - 155,000    ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارةمستحقات 

 68,306 137,242   ستقطاع مستحقةا ضريبة

 36,710 ٦0,08٦ تأمينات إجتماعية مستحقة

 229,060 280,940 أخرى

 3,142,542 1,584,854 
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 االيرادات  -15

 فيما يلي تفصيل إليرادات الشركة من العقود المبرمة مع العمالء:
 

 أ (   التفصيل حسب نوع الخدمة

 )بالريـاالت السعودية( 

 ديسمبر 31 
 2019 

 ديسمبر 31
 2018 

   نوع الخدمة

 41,355 9,371,875 ترتيب
 4,139,770 5,48٦,927 حفظ

 711,663 2,084,٦27 ، صافيتعامل
 2,625,000 1,989,07٦ إدارة أصول 

 18,932,505 7.517.788 
 

 ب ( تفصيل حسب نوع العميل 

 )بالريـاالت السعودية( 

 ديسمبر 31 
 2019 

 ديسمبر 31
 2018 

   

 3,764,364 4,805,187 جهة ذات عالقة 
 3,753,424 14,127,318 جهة ليست ذات عالقة

 18,932,505 7.517.788 

 

 المصاريف العمومية واإلدارية  -1٦

 )بالرياالت السعودية(  

 ديسمبر  31  
2019 

 ديسمبر 31
 2018 

  7,681,823 9,710,772  متعلقة موظفينومنافع رواتب مصاريف 
  1,419,405 870,420  وقانونية أتعاب مهنية

  883,566 81٦,770  إصالحات وصيانة
  650,660 ٦01,437  مصاريف إتصاالت

  113,991 385,810  إستهالك وإطفاء
 - 3٦2,90٦  موجودات حق االستخدام  اطفاء

  318,105 245,912  وقرطاسية رسوم إشتراك
  223,500 188,500  رسوم أمن

  191,613 185,000  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين
  93,196 181,515  مصاريف سفر

  173,161 103,122  منافع
 - 2,٦83  تكاليف الفائدة على التزامات عقود اإليجار 

  747,372 -  إيجارمصاريف 
  151,840 214,057  اخرى

  13,8٦8,904   12,648,232 
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 خرى، بالصافياألمصاريف ال -17

 )بالرياالت السعودية(  

 ديسمبر  31  
2019 

 ديسمبر 31
 2018 

 127,629  2٦4,312  جهات ذات عالقة، صافي منمبالغ معاد تحميلها 
 (24,491)   4,282  مصاريف تحويل عمالت اجنبية، بالصافي

 - 48,7٦7) ) أخرى

  219,827  103,138 
 

 خاصةالعموالت الدخل  -18

 )بالرياالت السعودية( 

 ديسمبر  31 
2019 

 ديسمبر 31
 2018 

  1,444,316   1,939,201    عموالت خاصة على ودائع ألجل

    1,939,201   1,444,316  
 

 

 القيمة العادلة لالدوات المالية -19

، والمبععالغ المسعععععععتحقععة من جهععات ذات عالقععة، والمععدينين اآلخرين. بينمععا تتكون تكون الموجودات المععاليععة من النقععد ومععافي حكمععهت

. إن القيمة العادلة للموجودات المالية الدائنة األخرىاألرصعععععععدة المطلوبات المالية من المبالغ المسعععععععتحقة إلى جهات ذات عالقة و

والمطلوبات المالية تقارب قيمتها الدفترية بتاريخ إعداد القوائم المالية. إن كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية الخاصعععععععة 

 من مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 2بالشركة تصنف ضمن المستوى 

 
 طر الماليةإدارة المخا -20

تتعلق المخاطر المالية الرئيسعععععية التي تواجهها الشعععععركة بمخاطر السعععععوق )بما في ذلك مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسععععععار 

 العموالت( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
 

وإجراءات الشعركة الخاصة تتعرض الشعركة للمخاطر التي تنشعأ عن اسعتخدام األدوات المالية. يبين هذا اإليضعاح أهداف وسعياسعات 

 بإدارة هذه المخاطر والطرق المستخدمة لقياسها. تم إظهار معلومات نوعية إضافية متعلقة بهذه المخاطر في هذه القوائم المالية.
 

ه لم تطرأ أية تغيرات جوهرية في تعرض الشركة لمخاطر األدوات المالية أو أهداف وسياسات وإجراءات الشركة الخاصة بإدارة هذ

 المخاطر والطرق المستخدمة لقياسها عن الفترة السابقة.
 

طلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن وضع أهداف وسياسات إدارة المخاطر بالشركة، وتقوم اإلدارة المالية بالشركة بمساعدة ي

 ذ األهداف والسياسات بفعالية. مجلس اإلدارة على القيام بمسؤوليته وذلك من خالل وضع وتنفيذ اإلجراءات التي تكفل تنفي
 

 يتمثل الهدف العام لمجلس اإلدارة في وضع السياسات الهادفة إلى تقليل المخاطر إلى أدنى حد لها. 
 

 مخاألر السوقأ (  
تمثل مخاطر السعععوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسععععار السعععوق. 

 مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت.  منتتكون مخاطر السوق 
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 )تتمة(إدارة المخاطر المالية  -20

 مخاطر أسعار العموالت 

تمثل مخاطر أسعار العموالت التعرضات للمخاطر المختلفة المتعلقة باألثر النات  عن التقلبات في أسعار العموالت السائدة في السوق 

على المركز المالي والتدفقات النقدية للشعععركة. إن الودائع ألجل الخاصعععة بالشعععركة مودعة لدى بنك بمعدل عمولة ثابت. ال تتعرض 

سعا ر عموالت خاصة هامة حيث أنه ال يوجد لديها أي موجودات أو مطلوبات مالية مرتبطة بعمولة خاصة عائمة الشركة لمخاطر أ

 .ثابتة خاصة بعمولة مرتبطة العادلة بالقيمة مالية أدوات أي لديها يوجد والهامة بتاريخ قائمة المركز المالي 
 

 مخاطر العمالت 

ة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسععبب التغيرات في أسعععار الصععرف األجنبي. يتعلق تمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناتج

تعرض الشععركة لمخاطر التغيرات في أسعععار العمالت األجنبية بشععكل رئيسععي باألنشععطة التشععغيلية بالشععركة )عند تسععجيل اإليرادات 

والدوالر األمريكي  ، الدرهم اإلمراتياللاير السعععععودي والمصععععاريف بعملة أجنبية(. لم تقم الشععععركة بأية معامالت هامة بعمالت عدا

خالل السعععععنة. وحيث أن اللاير السععععععودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، فإن األرصعععععدة بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت 

أسعععار العمالت. وكما بتاريخ هامة. تقوم الشععركة بإدارة التعرض لمخاطر العمالت األخرى من خالل المراقبة المسععتمرة للتقبات في 

 ، كانت المخاطر التي تتعرض لها الشركة بشأن أرصدة العمالت األجنبية كير هامة. التقرير
 

 ب (  مخاألر االئتمان
 

تمثل مخاطر االئتمان الخسععععارة المالية التي تتكبدها الشععععركة في حالة إخفاق عميل أو طرف آخر في الوفاء بالتزاماته التعاقدية ألداة 

مالية ما. يتم إيداع النقدية لدى بنوك ذات تصععععنيف ائتماني جيد. تقوم الشععععركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة باألطراف األخرى 

 حدود ائتمان لكل طرف على حده ومراقبة الذمم المدينة القائمة. من خالل وضع 
 

 يوضح الجدول التالي الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشأن بنود قائمة المركز المالي:

 )بالرياالت السعودية( 
 ديسمبر ۳۱ 

۲۰۱۹ 
 ديسمبر 31

2018 

 31,038,257 77,894,448 أرصدة بنكية
 42,000,000 - وديعة ألجل

 -      48٦,981 ذات عالقة اتمبالغ مستحقة من جه
 3,688,517 5,8٦4,935  أرصدة تجارية مدينة وأخرى

 84,24٦,3٦4 76.726.774 
 

( لقياس خسععائر االئتمان المتوقعة والتي تسععتخدم 9تقوم الشععركة بتطبيق الطريقة المبسععطة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )

 مخصص الخسارة المتوقعة على مدى العمر بشأن الذمم المدينة. 

 

 مخاألر السيولة ج( 
 

تمثل مخاطر السععععيولة الصعععععوبات التي تواجهها الشععععركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. تنت  مخاطر 

السععععيولة عن عدم المقدرة على بيع أصععععل مالي ما بسععععرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة. تقوم الشععععركة بإدارة مخاطر السععععيولة وذلك 

لمال العامل والتدفقات النقدية بصععورة منتظمة. تقوم الشععركة بإدارة مخاطر السععيولة عن طريق ضععمان توفر بمراقبة متطلبات رأس ا

 األموال الكافية من المساهمين في الشركة ومن التسهيالت البنكية. 
 

 جميعها وتسععتحق الدفترية اقيمته المالية القوائم إعداد بتاريخ تقارب بالشععركة الخاصععة المالية للمطلوبات المخصععومة كير المبالغ إن

 .المالية القوائم إعداد تاريخ من شهراً  12 خالل السداد
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 إدارة رأس المال  -21
يتمثل الهدف الرئيسععي إلدارة رأس المال الخاص بالشععركة في زيادة العائدات إلى المسععاهمين. كما تتمثل سععياسععة الشععركة في الحفاظ 

 المستثمرين والدائنين وتعزيز تطورات األعمال المستقبلية.على قاعدة رأسمال قوية للحفاظ على ثقة 
 

ولغرض إدارة رأسعععععمال الشعععععركة، يشعععععتمل رأس المال على رأس المال الصعععععادر وكافة احتياطيات حقوق الملكية األخرى المتعلقة 

 بمساهمي الشركة.
 

إلى المساهمين والسعي إلى الحفاظ على توازن بين تقوم اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال ومستوى توزيعات األرباح المدفوعة 

 العائدات األعلى )والتي يمكن تعزيزها بمستويات االقتراض المرتفع( والمنافع والضمانات التي يوفرها مركز رأس المال القوي.
 

القتصعععادية واحتياجاتها تقوم الشعععركة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضعععوء التغيرات في الظروف ا

 المالية. 

 مانيةائتبها بصفة الموجودات المحتفظ  -22
ديسعععمبر  31) سععععودي لاير مليون 53، بلغت أموال العمالء المحتفظ بها على سعععبيل األمانة مبلغ قدره 2019ديسعععمبر  31كما في 

 31مليون لاير سععودي ) 1,244مبلغ  ائتمانيةبصعفة مليون لاير سععودي( وصعافي األصعول المدارة المحتفظة بها  31.43: 2018

مليون لاير سعودي(. قام العمالء بحفظ هذه المبالغ لدى الشركة لغرض استثمارها في سوق األسهم المحلية  1,288: 2018ديسمبر 

ركة تعمل بصفتها مؤتمن نيابة عنهم وهي مسجلة باللاير السعودي والدرهم االماراتي والدوالر األمريكي. ونظراً ألن الش واالماراتية

 على هذه المبالغ، فإنه لم يتم إدراجها في القوائم المالية للشركة. 
 

العاملة في المملكة العربية السععععودية لالسعععتحواذ على حصعععة قدرها  العقاريةأبرمت الشعععركة اتفاقية خدمات حفظ مع أحد الصعععناديق 

تقم الشععركة بإثبات هذا االسععتثمار في قوائمها المالية حيث أنها تعمل  في شععركة ذات مسععئولية محدودة نيابةً عن الصععندوق. لم 95%

 مجرد أمين حفظ للصندوق. 
 

 معلومات منافع التقاعد -23

تقوم الشععركة بتقديم مسععاهمات لبرنام  منافع تقاعد محدد إلى المؤسععسععة العامة للتأمينات االجتماعية فيما يتعلق بموظفيها السعععوديين. 

 322,164: 2018ديسمبر  31لاير سعودي ) 401,531ي تم تكبده كمصروف خالل السنة لهذا البرنام  هو ان إجمالي المبلغ الذ

 لاير سعودي(.
 

 المال رأس وكفاية التنظيمية المال رأس متطلبات -24

لقواعد الكفاية فيما يلي بيان بقاعدة رأس المال، ومتطلبات الحد األدنى لرأس المال ونسعععبة كفاية رأس المال الخاصعععة بالشعععركة وفقاً 

 المالية الصادرة من قبل هيئة السوق المالية:

 بآالف الرياالت السعودية   

 ديسمبر ۳۱  
۲۰۱۹  

 ديسمبر 31
2018 

     ¤ قاعدة رأس المال:

 66,413  71.030  الشريحة األولى لرأس المال

 -  -  الشريحة الثانية لرأس المال

 66,413  71.030  إجمالي قاعدة رأس المال

     

     الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:

  -  31  مخاطر السوق

 2,564  3.٦91  مخاطر اإلئتمان

 3,162  3.4٦7  مخاطر التشغيل

 5,726  7.189  إجمالي الحد األدنى المطلوب لرأس المال )انظر ايضاح )د( أدناه(

     

     معدل الكفاية المالية:

 11.60  9.88  المال )مرة(إجمالي معدل رأس 

 11.60  9.88  معدل الشريحة األولى لرأس المال )مرة(

 60.687  ٦3.841  الفائض في رأس المال
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 )تتمة( المال رأس وكفاية التنظيمية المال رأس متطلبات -24
 

 مدققة مبقاة وأرباح المدفوع المال رأس تتضممممن)والتي  المال لرأس األولى الشمممريحة من للشمممركة المال رأس قاعدة تتضممممن (أ)

 والتشغيل اإلئتمان السوق، لمخاطر المال لرأس األدنى الحد احتساب يتم .المال لرأس الثانية والشريحة( النظامي واإلحتياطي

 .المال سوق هيئة عن الصادرة المالية الكفاية قواعد من الثالث القسم في المذكورة المتطلبات بحسب
 

ال يجب أن تكون وتقوم الشممممركة بةدارة قاعدة رأس المال في ضمممموء الركيزة األولى والركيزة الثانية من قواعد الكفاية المالية  (ب)

 قاعدة رأس المال أقل من متطلبات الحد األدنى لرأس المال.
 

 المال سممموق هيئة عن الصمممادرة المال رأس لمتطلبات اإلمتثال هو المال رأس لكفاية إدارتها عند للشمممركة التجاري الهدف إن (ج)

ً  اإلستمرار على الشركة قدرة لحماية وذلك  .قوية مال رأس قاعدة على المحافظة و اإلستمرارية لمبدأ وفقا

 المالية  السعععوق( من الئحة األشعععخاص المرخص لهم الصعععادرة عن هيئة ز) 6الحد األدنى لرأس المال المطلوب وفقا للمادة  إن  (د)
 مليون لاير سعودي. 50األنشطة المرخص بها للشركة هو بفي المملكة العربية السعودية فيما يتعلق 

 

 المقارنة أرقام -25

 :كالتالي وهي 2018 ديسمبر 31 في كما المالي المركز قائمة في المقارنة أرقام بعض تصنيف إعادة تم
 

 )بالرياالت السعودية( 
الرصيد كما تم عرضه  

  التصنيفإعادة  سابقا  
كما تم الرصيد 

 إظهاره
     

 4,080,122  (87,261) 4,167,383 أخرى وذمم مدينة تجارية 
 (14,279)  (14,279) - مخصص مقابل دفعات مقدمة للموظفين 

  -   (72,982) 72,982 مدينةضريبة قيمة مضافة 

     

 1,584,854  (87,261) 1,672,115 أخرى ذمم دائنة تجارية و

 -  (14,279) 14,279 مخصص مقابل دفعات مقدمة للموظفين

 66,502  (72,982) 139,484 ضريبة قيمة مضافة دائنة
 

 المالي التقرير تاريخ لنهاية الحقة أحداث -2٦

)الفيروس التاجي المسععتجد( إلى حدوث اضععطرابات إقتصععادية ومالية على مسععتوى اإلقتصععاد العالمي، مما  19 -أدى ظهور كوفيد 

شغيلية والتي قد تؤدي إلى إضعاف قدرة  شركةأدى إلى خلق تحديات ت شياً مع العديد من  ال على إدارة أو ممارسة بعض أعمالها. تما

باتباع التعليمات النظامية المحلية عبر تشعععجيع ترتيبات العمل عن بعد والمحافظة على  الشعععركةقامت اإلرشعععادات الوطنية والمحلية، 

 استمرارية أعمالها التشغيلية.
   

بمتابعة قدراتها التشغيلية عن قرب. باإلضافة إلى ذلك، تنطوي التأثيرات المالية لهذا  الشركةنظرا لإلضطرابات في األسواق ، تقوم 

التفشي على درجة كبيرة من عدم اليقين، نظرا العتمادها على عوامل خارجية كانتشار الفيروس والتدابير التي يتم أخذها من مختلف 

تقييم األثر المحتمل على األعمال، والسعععيولة، ورأس المال والحفاظ باسعععتخدام اطارها إلدارة المخاطر ل الشعععركةالحكومات. تسعععتمر 

 على تواصل نشط مع جميع الجهات التنظيمية ذات الصلة خالل هذه الفترة. 

 

. كما في تاريخ إصعععدار 10هذا التفشعععي كحدث الحق كير معّدل وفقاً لمعيار المحاسعععبة الدولي رقم  الشعععركةنتيجة لذلك، تعتبر إدارة 

على أعمالها التشععععغيلية وأن أي أثر مالي سععععيتم 19في صععععدد تقييم األثر المحتمل لكوفيد  الشععععركةالمالية الموحدة، فإن إدارة القوائم 

 إظهاره في فترات التقرير الالحقة.
 

 

 الموافقة على القوائم المالية -27

 .(1441رمضان  27لموافق )ا 2020مايو  20بتاريخ قبل مجلس اإلدارة  منتمت الموافقة على هذة القوائم المالية 


