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 تقرير المراجع المستقل 
 المحترمين                                                        المساهمين في شركة شعاع كابيتال العربية السعودية   / إلى السادة

 
 تقرير حول مراجعة القوائم المالية 

 

 رأينا 
 

المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة شعاع كابيتال العربية السعودية  في رأينا، أن القوائم 
وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي    2020ديسمبر    31)"الشركة"( كما في  
 العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.المعتمدة في المملكة 

 
 ما قمنا بمراجعته 

 
 تتألف القوائم المالية للشركة مما يلي: 

 

 .2020ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في  ●

 قائمة الدخل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ●

 الشامل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. قائمة الدخل  ●

 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم ●

 قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ●

 . األخرى التفسيرية  والمعلومات إيضاحات حول القوائم المالية، التي تتضمن السياسات المحاسبية الهامة  ●
 

 لرأي أساس ا 
 

ضيحها  لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم تو
  في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية.

 
  عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول 

 
 االستقالل 

 
، كما  إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية

 التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. 
 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 
 

السعودية  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  
لقانونيين ومتطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة،  والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين ا

وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتجة  
  عن غش أو خطأ.

 
عن األمور    - عند الضرورة    - الشركة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح    عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة 

قي  المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقي 
  بخالف ذلك.

 
 د التقارير المالية للشركة. إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعدا
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  شركة شعاع كابيتال العربية السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 المركز المالي قائمة 
 2020ديسمبر    31كما في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
 
 ديسمبر   31كما في   

 2019 2020 إيضاح  
    الموجودات 

    موجودات متداولة 
 2.900.080 3.825.016 3 نقد وأرصدة بنكية

 40.254.637 43.910.073 4 بالصافي  – مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 
 43.154.717 47.735.089  مجموع الموجودات المتداولة 

    
     موجودات غير متداولة 

 17.392.216 17.447.550 5 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 1.932.450 1.132.849 6 بالصافي  – ممتلكات ومعدات 

 19.324.666 18.580.399  المتداولة مجموع الموجودات غير  

    
 62.479.383 66.315.488  مجموع الموجودات 

    
    المطلوبات وحقوق المساهمين 

    المطلوبات 
    مطلوبات متداولة 

 1.061.230 3.999.094 7 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 8.444.867 2.883.233 8 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

 9.506.097 6.882.327   مجموع المطلوبات المتداولة 

    
    التزام غير متداول 

 2.369.333 2.938.092 9 منافع نهاية الخدمة للموظفين

    
 11.875.430 9.820.419   مجموع المطلوبات 

    
    حقوق المساهمين 

 50.000.000 50.000.000 10  رأس المال
 5.544.349 6.156.655 11 احتياطي نظامي 

 (71.155) ( 303.097)  احتياطي إعادة قياس منافع نهاية الخدمة 
 (4.869.241) 641.511  أرباح مبقاة / )خسائر متراكمة( 

 50.603.953 56.495.069  حقوق المساهمين مجموع  

    
 62.479.383 66.315.488  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

    
   12 محتملة وارتباطات مطلوبات 

 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.   22إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  
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 شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

  قائمة الدخل 
 المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( )جميع 

 
 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

 2019 2020 إيضاح  
    إيرادات تشغيلية 

 11.597.400 11.629.174 2-14 أتعاب إدارة الموجودات 
 2.256.678 7.782.017 3-14و  2-14 أتعاب إدارة الصناديق 

 225.500 1.296.645 2-14 أتعاب ترتيب الدين
 180.000 180.000  رسوم حفظ 

 من إعادة قياس استثمارات غير المحقق لقيمة العادلة اربح 
 396.346 55.334 5 بالصافي  الدخل، محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة     

 1.500.000 -  أتعاب استشارات 
 217.329 -  إيرادات الفوائد 
 4.763 -  إيرادات أخرى 

 16.378.016 20.943.170  اإليرادات التشغيلية مجموع  
    

    مصاريف تشغيلية 
 (6.013.888) ( 9.135.670)  رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين

 (6.912.937) ( 4.006.342) 13 مصاريف عمومية وإدارية أخرى 
 (58.216) ( 30.119) 6  تكاليف تمويل

 (041.985.12) ( 13.172.131)  مجموع المصاريف التشغيلية 
    

 3.392.975 7.771.039  صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 
    

 (1.423.089) ( 736.530.1) 1-8 الزكاة للسنة الحالية 
 (21.778) ( 645.44) 2-8 ضريبة الدخل للسنة الحالية 

 (7.000.000) ( 72.600) 3-8 الزكاة وضريبة الدخل للسنوات السابقة

    
 (5.051.892) 6.123.058  صافي الدخل/)الخسارة( للسنة 

 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.   22إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  
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  شركة شعاع كابيتال العربية السعودية
 مقفلة( )شركة مساهمة سعودية 

 قائمة الدخل الشامل 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 
 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

 2019 2020 إيضاح  
    

 (5.051.892) 6.123.058  الخسارة( للسنة )  /صافي الدخل 
    

    الخسارة الشاملة األخرى: 
    

    الحقاً إلى قائمة الدخل بنود لن يعاد تصنيفها 
 (54.651) ( 231.942) 9.2 )خسارة( إعادة قياس منافع نهاية الخدمة  -

    
 (54.651) ( 231.942)  الخسارة الشاملة األخرى للسنة 

    
 (5.106.543) 5.891.116  مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة 

 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.   22رقم إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  
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  شركة شعاع كابيتال العربية السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
 ذلك( )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير  

 

 رأس المال إيضاح 
 احتياطي
 نظامي

 احتياطي إعادة
 قياس منافع
 نهاية الخدمة

 أرباح مبقاة /
 المجموع )خسائر متراكمة(

       
 50.603.953 ( 4.869.241) ( 71.155) 5.544.349 50.000.000  2020يناير  1الرصيد في 

 6.123.058 6.123.058 - - -  صافي الربح للسنة
 ( 231.942) - ( 231.942) - -  الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 5.891.116 6.123.058 ( 231.942) - -  مجموع الدخل الشامل للسنة
 - ( 612.306) - 612.306 -  تحويل إلى احتياطي نظامي

       
 56.495.069 641.511 ( 303.097) 6.156.655 50.000.000  2020ديسمبر  31الرصيد في 

       
 63.210.496 7.682.651 ( 16.504) 5.544.349 50.000.000  2019يناير  1الرصيد في 

 ( 5.051.892) ( 5.051.892) - - -  صافي الخسارة للسنة
 ( 54.651) - ( 54.651) - -  الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 ( 5.106.543) ( 5.051.892) ( 54.651) - -  مجموع الخسارة الشاملة للسنة
 ( 7.500.000) ( 7.500.000) - - - 22 توزيعات أرباح

       
 50.603.953 ( 4.869.241) ( 71.155) 5.544.349 50.000.000  2019ديسمبر  31الرصيد في 

 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.   22إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  
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 شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 قائمة التدفقات النقدية 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 
 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

 2019 2020 إيضاح  
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 3.392.975 7.771.039  صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 

    
    تعديالت لرسوم غير نقدية وبنود أخرى 

 854.812 813.461 13، 6  استهالك
 من إعادة قياس استثمارات غير المحقق ربح القيمة العادلة 

 (396.346) ( 55.334) 5 بالصافي  الدخل، محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة     
 361.439 413.754 2-9 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

 (4.763) -  ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات 
 - ( 879) 6 بالصافي  ومعدات،تعديالت في ممتلكات 

 58.216 30.119  تكاليف التمويل
    

    تغيرات في رأس المال العامل: 
 (23.435.883) ( 3.167.436)  بالصافي  -مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  

 (4.027.376) 2.937.864  مستحقة ومطلوبات أخرى مصاريف
 (1.563.708) ( 7.209.615) 3-8 زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

 (488.000) ( 488.000)  إيجارات مدفوعة 
 (30.227) ( 76.937) 2-9 منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 (58.216) (30.119)  تكاليف التمويل مدفوعة 

 (25.337.077) 937.917  صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 

    
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (1.195.438) ( 12.981) 6 شراء ممتلكات ومعدات 
 32.416 -  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات 

 (1.163.022) ( 12.981)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    
    التدفقات النقدية من نشاط تمويلي 

 (7.500.000) - 22 توزيعات أرباح مدفوعة 

    
 (34.000.099) 924.936  صافي التغير في النقد وما يماثله 

 36.900.179 2.900.080  نقد وما يماثله في بداية السنة 

 2.900.080 3.825.016 3 نقد وما يماثله في نهاية السنة 

    
    جدول تكميلي لمعلومات غير نقدية 

 (54.651) ( 231.942) 9 )خسارة( إعادة قياس منافع نهاية الخدمة  -

االستخدام عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير  إثبات موجودات حق  -
 1.165.133 -  16المالي رقم 

إثبات موجودات المطلوبات اإليجارية عند تطبيق المعيار الدولي   -
 881.475 -  16للتقرير المالي رقم 

 
 

 المالية. جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم   22إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  
 



 شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية إيضاحات حول 
 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 ة عاممعلومات  1
 

شركة شعاع كابيتال العربية السعودية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري  
(. إن الشركة مرخصة من قِبل هيئة السوق المالية للقيام  2008يناير  30هـ )الموافق 1429محرم  21بتاريخ  1010243538رقم 

ر المالي بما في ذلك اكتتاب األوراق المالية واألنشطة المالية األخرى للشركات وخدمات االستشارات االستثمارية  بأعمال خدمات االستثما
 (. 2008مارس  5هـ )الموافق 1429صفر  27بتاريخ  07056-37وإدارة الموجودات والمحافظ والوساطة طبقاً للترخيص رقم 

 
 ، المملكة العربية السعودية. 11482  –، الرياض  8181، طريق الملك فهد، ص.ب.  ، برج حمد27إن عنوان الشركة المسجل في الطابق  

 
 إن هيكل ملكية الشركة مبين أدناه: 

 

 عدد األسهم  بلد التأسيس  المساهمون 
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
     

 شركة شعاع كابيتال ش.م.ع 
 49.800.000 4.980.000 4.980.000 العربية المتحدة اإلمارات  الطرف المسيطر النهائي(الشركة / )   

 50.000 5.000 5.000 اإلمارات العربية المتحدة  للوساطة التجارية ذ.م.م  1شعاع 
 50.000 5.000 5.000 اإلمارات العربية المتحدة  للوساطة التجارية ذ.م.م  2شعاع 
 50.000 5.000 5.000 المتحدة اإلمارات العربية  للوساطة التجارية ذ.م.م  3شعاع 
 50.000 5.000 5.000 اإلمارات العربية المتحدة  للوساطة التجارية ذ.م.م  4شعاع 

     
   50.000.000 50.000.000 

 
 . 2021فبراير   21 تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في

 
 الهامة السياسات المحاسبية  2
 

ميع إن السياسات المحاسبية الهامة المعتمدة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه. وقد ُطبقت هذه السياسات بشكٍل منتظم على ج
 الفترات المعروضة، ما لم يُذكر غير ذلك.  

 
 أسس اإلعداد  1- 2
 
 االلتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي  ( 1)
 

  القوائم المالية للشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى تم إعداد  
 الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
 مبدأ التكلفة التاريخية  ( 2)
 

  أعدت هذه القوائم المالية:
 

 استثناء: على أساس التكلفة التاريخية ب  •
 
 التقييم العادل لالستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.  -
 . طريقة وحدة االئتمان المقدرةمنافع نهاية الخدمة للموظفين المدرجة بالقيمة الحالية باستخدام  -
 

 باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي.  •
  



 شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية إيضاحات حول 
 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 العملة الوظيفية وعملة العرض  ( 3)
 

  هذه القوائم المالية باللاير العربي السعودي وهو أيًضا العملة الوظيفية للشركة.تظهر بنود 
 
 تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة  ( 4)
 

اضات  يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، استخدام تقديرات وافتر
ً من اإلدارة أن تمارس اجتهاداتها في عملية تطبيق السياسات  محاسبية تؤثر  على مبالغ الموجودات والمطلوبات. كما يتطلب أيضا

 المحاسبية للشركة. 
 

يتم تقييم التقديرات واالفتراضات واألحكام بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على المشورة  
المهنية والتوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف. على الرغم من أن هذه التقديرات تستند إلى معرفة  

ال توجد تقديرات جوهرية في   اإلدارة األفضل باألحداث واإلجراءات الحالية، قد تختلف النتائج الفعلية في النهاية عن تلك التقديرات. 
المالية للشركة تنطوي على مخاطر التسبب في تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل فترة االثني  القوائم 

 عشر شهًرا التالية. 
 

تطبيق  إن المجاالت التي يكون فيها العديد من االفتراضات والتقديرات مهمة للقوائم المالية للشركة أو عندما يتم تطبيق الحكم عند 
 السياسات المحاسبية على النحو التالي: 

 
 سارية المفعول في السنة الحالية الجديدة   والتفسيرات والتعديالت معايير  ال 2- 2
 

ولكن  2020يناير  1أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي التعديالت التالية على المعايير المحاسبية، والتي كانت سارية اعتباًرا من 
 . للشركة ليس لها أي أثر جوهري على القوائم المالية 

 
 : تعريف المنشأة 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
 : تعريف األهمية النسبية 8ومعيار المحاسبة الدولي رقم   1حاسبة الدولي رقم تعديالت على معيار الم -
: إصالح  7والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    39ومعيار المحاسبة الدولي رقم    9على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    تعديالت -

 مؤشر سعر الفائدة 
 
 بعد  تطبق  ولمالصادرة   الجديدة والتفسيرات والتعديالت المعايير   3- 2
 

يناير   1التي تبدأ في أو بعد    للفترت  سارية  كانت  والتعديالت التالية التيالجديدة  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعايير المحاسبية  
الشركة في فترات   جوهري على ها أثرتوقع أن يكون لالم من وليس  اإلصدارات،المبكر لهذه  التطبيقعدم  الشركة واختارت. 2021

 . معامالتها المستقبلية المنظورة  وعلىالتقرير الحالية أو المستقبلية 
 

 . 19-كوفيد فيروس ب  المتعلقة امتيازات اإليجار  -، "عقود اإليجار"  16ير المالي رقم رمعيار الدولي للتقالتعديل على  •
 

  16 الدولي للتقرير المالي رقم والمعيار 4 الدولي للتقرير المالي رقم ياروالمع 7 رقم ر الدولي للتقرير الماليياتعديالت على المع •
 . 2المرحلة  - الفائدة  معدل  مؤشر إصالح 

 

 المالية على تصنيف المطلوبات.  قوائمعرض ال ،1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 

المحاسبة   ومعيار 16 المحاسبة الدولي رقم ومعيار 3رقم  الماليلتقرير لارالدولي ي مععلى الالنطاق  محدودة عدد من التعديالت  •
  ومعيار   9  الدولي للتقرير المالي رقم  والمعيار  1المالي رقم  للتقرير  الدولي    المعياروبعض التحسينات السنوية على    17  الدولي رقم

 . 16 الدولي للتقرير المالي رقم  والمعيار 41 المحاسبة الدولي رقم 
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 دة بنكية نقد وأرص 4- 2
 

 يدرج النقد واألرصدة البنكية بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي. 
 

لغرض عرض قائمة التدفقات النقدية يتكون النقد وما يماثله من نقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة  
  تبلغ ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.قصيرة األجل، إن وجدت، ذات تواريخ استحقاق أصلية 

 
 األدوات المالية  5- 2
 
 اإلثبات المبدئي والقياس  1- 5- 2
 

لى  يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. تسجل الشركة االستثمارات ع
 أساس "تاريخ التسوية". 

 
اإلثبات المبدئي، تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائد أو ناقص، في حالة الموجودات  عند 

اء أو  المالية أو المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من قائمة الدخل، تكاليف المعامالت المتزايدة والعائدة مباشرةً إلى اقتن 
ار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية، مثل الرسوم والعموالت. بعد اإلثبات المبدئي مباشرة، يتم إثبات مخصص الخسارة  إصد

األصل  االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، مما يؤدي إلى إثبات انخفاض في القيمة في قائمة الدخل عند إنشاء  
 حديثًا.

 
 التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية  2- 5- 2
 

 في فئات القياس التالية:  للديون  عند اإلثبات المبدئي، تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية
 

 المطفأة  التكلفة •

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  القيمة •

 العادلة من خالل قائمة الدخل  القيمة •
 

 أدوات الدين
 

  الدين هي تلك األدوات التي تستوفي تعريف المطلوبات المالية من وجهة نظر الجهة المصدرة.أدوات 
 يعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على: 

 

 نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات؛ و  •

 خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل.  •
 

إدارة الشركة للموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية. أي إذا كان هدف الشركة هو فقط  نموذج العمل: يعكس نموذج العمل كيفية 
جودات.  تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع المو

لمثال، يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة(، يتم تصنيف الموجودات المالية  إذا لم يكن أي من هذين ينطبقان )على سبيل ا
  كجزء من نموذج العمل "اآلخر" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

 
 ا يلي: تشتمل العوامل التي تضعها الشركة في االعتبار عند تحديد نموذج العمل لمجموعة من الموجودات على م

 
 الخبرة السابقة بشأن كيفية تحصيل التدفقات النقدية لهذه الموجودات.  -
 أداء الموجودات داخلياً وتقديم التقرير إلى موظفي اإلدارة العليا. تقييمكيفية  -
 المخاطر وإدارتها.  تقييمكيفية  -
  المديرين. تعويضكيفية  -
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معقول دون وضع تصورات "الحالة األسوأ" أو "حالة الضغط" في االعتبار. بعد  يعتمد تقييم نموذج العمل على تصورات متوقعة بشكل  
تحقيق اإلثبات المبدئي للتدفقات النقدية بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للشركة، فإن الشركة ال تغير تصنيف الموجودات المالية  

المعلومات عند تقييم الموجودات المالية حديثة اإلنشاء أو الموجودات    المتبقية المحتفظ بها في نموذج العمل هذا، ولكنها تقوم بإدراج هذه
  المالية المشتراة حديثاً مستقبالً.

 
يتم االحتفاظ بسندات الدين المحتفظ بها لغرض المتاجرة، إن وجدت، بشكل أساسي لغرض البيع على المدى القريب أو هي جزء من  

يوجد لها دليل لنمط فعلي حديث لجني األرباح قصيرة األجل. تصنف هذه األوراق المالية في   محفظة األدوات المالية المدارة معاً والتي
 نموذج األعمال "األخرى" وتقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

 
أو لتحصيل التدفقات    مدفوعات أصل الدين والربح فقط: عندما يقوم نموذج العمل باالحتفاظ بموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية

ختبار  النقدية التعاقدية والبيع، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل مدفوعات أصل الدين والربح فقط )ا 
ة متوافقة مع ترتيبات "مدفوعات أصل الدين والربح فقط"(. عند إجراء هذا التقييم، تدرس الشركة ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدي 

اإلقراض األساسية، أي أن األرباح )أو إيرادات العمولة الخاصة( تشمل فقط النظر للقيمة الزمنية للموارد، ومخاطر االئتمان، ومخاطر  
اطر أو  اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح يتفق مع ترتيبات اإلقراض األساسية. عندما تقدم المصطلحات التعاقدية التعرض للمخ

  التقلبات التي تتعارض مع ترتيبات اإلقراض األساسية، يتم تصنيف الموجودات المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 الدخل. 

 
 وفقاً لهذه العوامل، تقوم الشركة بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها إلى واحدة من فئات القياس الثالثة التالية: 

 
مطفأة: يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية مدفوعات أصل المبلغ  التكلفة ال

ات بواسطة  والربح فقط، والتي لم يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالتكلفة المطفأة. يتم تعديل القيمة الدفترية لهذه الموجود
. يتم إثبات الربح المكتسب من هذه الموجودات  3-5-2أي مخصص خسارة ائتمانية متوقعة مثبتة وقياسها كما هو موضح في اإليضاح رقم  

  المالية في قائمة الدخل باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية.
 

الدين ال تمثل مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط، أو إن لم تكن  القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل: إذا كانت التدفقات النقدية ألدوات 
أدوات الدين ضمن نموذج العمل المحتفظ به بغرض التحصيل أو المحتفظ بها بغرض التحصيل والبيع أو إن كانت مصنفة بالقيمة العادلة  

ت ربح أو خسارة استثمار الدين المقاس بالقيمة العادلة  من خالل قائمة الدخل، فيتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. يتم إثبا
من خالل قائمة الدخل، حيث ال تمثل التدفقات النقدية مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط، ضمن "صافي الربح/ )الخسارة( في االستثمارات  

إن ربح أو خسارة أدوات الدين المصنفة بالقيمة   التي تقاس الزامياً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل"، في الفترة التي تحدث بها. 
العادلة أو التي يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة يتم عرضها بشكل منفصل عن استثمارات الدين التي تقاس الزامياً بالقيمة العادلة من  

يمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو  خالل قائمة الدخل ضمن "صافي الربح / )الخسارة( في االستثمارات المصنفة بالدين المدرج بالق
  التي يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة". 

 
وجودات،  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الم

ألصل الدين والربح فقط، وغير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل،  حيث تتمثل التدفقات النقدية للموجودات في مدفوعات 
اض  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم استالم الحركة في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر، عدا إثبات االنخف

لعمالت األجنبية على التكلفة المطفأة لألدوات التي يتم إثباتها في قائمة  في قيمة الربح أو الخسارة واإليرادات وأرباح وخسائر صرف ا
  الدخل. عند إلغاء إثبات الموجودات المالية، تتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر من 

 حقوق الملكية إلى قائمة الدخل. 
 

مارات الدين عندما يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك الموجودات. تتم إعادة التصنيف من بداية فترة  تقوم الشركة بإعادة تصنيف استث 
 التقرير األولى التي تلي التغيير. ومن المتوقع أن تكون هذه التغييرات غير متكررة كثيراً ولم يحدث أي منها خالل السنة. 

ليًا على أنها محتفظ بها بالتكلفة المطفأة. ال توجد سندات دين مصنفة على أنها  يتم تصنيف األرصدة البنكية والذمم المدينة األخرى حا
 قيمة عادلة من خالل قائمة الدخل أو قيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 
 أدوات حقوق الملكية 

 
األدوات التي ال تحتوي على التزام تعاقدي  أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المصّدر، أي 

  بالدفع، وبأنه دليل على وجود فائدة متبقية من صافي موجودات المصّدر.
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ارة  تقوم الشركة بعد ذلك بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، باستثناء الحاالت التي تكون فيها إد
د اإلثبات المبدئي، بتصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل غير قابل  الشركة قد قامت، عن 

ه  لإللغاء. تتمثل سياسة الشركة في تصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بهذ
غير المتاجرة. وعند استخدام هذا االختيار، يتم إثبات األرباح والخسائر بالقيمة العادلة من خالل الدخل   االستثمارات ألغراض أخرى 

الشامل اآلخر، وال يتم إعادة تصنيفها الحقًا في قائمة الدخل، ويحدث ذلك أيضا عند االستبعاد. وال يتم اإلفصاح عن خسائر االنخفاض  
القيمة( بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة. يتم االستمرار في إثبات توزيعات  في القيمة )وعكس خسائر االنخفاض في  

 األرباح عندما تمثل عائًدا على هذه االستثمارات، في قائمة الدخل عند إثبات حق الشركة في استالم المدفوعات. 
 

لقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. يتم إثبات الربح أو الخسارة  تصنف الشركة جميع االستثمارات في الصناديق االستثمارية المشتركة با
من الصناديق االستثمارية المشتركة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة الدخل ضمن بند "ربح أو خسارة غير محققة  

التي تنشأ فيها. يتم تصنيف االستثمارات في الصناديق  من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل" في الفترة 
 االستثمارية المشتركة حاليًا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

 
 انخفاض في قيمة الموجودات المالية 3- 5- 2
 

بالتكلفة المطفأة. تقوم الشركة بإثبات  تقوم الشركة بتقييم الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس مستقبلي مرتبط بأدوات الدين المدرجة 
 مخصص الخسارة لهذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. يعكس قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة: 

 

 غير متحيزة ومرجحة باالحتماالت يتم تحديدها من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة.  •
 

 القيمة الزمنية للموارد.  •
 

المعقولة والمدعومة المتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر في تاريخ التقرير حول األحداث الماضية والظروف الحالية  المعلومات  •
 وتوقعات الظروف االقتصادية المستقبلية.

 
ة االئتمانية منذ  نموذًجا من "ثالث مراحل" لالنخفاض في القيمة بناًء على التغيرات في الجود 9يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 اإلثبات المبدئي على النحو الموجز أدناه:

 
" ويتم مراقبة مخاطر االئتمان  1يتم تصنيف األدوات المالية التي لم تتدهور في جودتها االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي في "المرحلة   ( 1)

 الخاصة بها بشكل مستمر. 
 
"، ولكن ال تعتبر 2ن منذ اإلثبات المبدئي، يتم نقل األداة المالية إلى "المرحلة في حالة حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتما ( 2)

 حتى اآلن منخفضة القيمة االئتمانية. 
 
 ". 3إذا كانت األداة المالية منخفضة القيمة االئتمانية، يتم نقل األداة المالية إلى "المرحلة  ( 3)
 
بمبلغ مساٍو لجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن   1لألداة المالية في المرحلة يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  ( 4)

  3أو  2أحداث التخلف عن السداد المحتملة خالل اثني عشر شهراً. ويتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات في المرحلة 
 على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر. 

 
هو أنه ينبغي مراعاة المعلومات   9المفهوم السائد في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ( 5)

 القائمة على النظرة المستقبلية. 
 
المالية التي تعرضت لالنخفاض في  إن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الناشئة هي تلك الموجودات  ( 6)

 (. 3القيمة االئتمانية عند اإلثبات المبدئي. ويتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بها دائًما على أساس العمر )المرحلة 
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 شهراً   12: )اإلثبات المبدئي( خسائر ائتمانية متوقعة لمدة 1المرحلة 
 

 اطر االئتمان منذ اإلثبات المبدئي( خسائر ائتمانية متوقعة على مدار العمر: )الزيادة الجوهرية في مخ2المرحلة 
 

 : )موجودات تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية( خسائر ائتمانية متوقعة على مدار العمر 3المرحلة 
 

  ة أخرى.تتضمن الموجودات المالية للشركة التي تخضع للخسارة االئتمانية المتوقعة أرصدة بنكية وذمم مدين 
 

إن أثر الخسارة االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية للشركة غير جوهري. يتضمن التعرض الجوهري للشركة ذمم مدينة من  
تقتصر الخسائر االئتمانية  أطراف ذات عالقة تُستحق السداد عند الطلب ومن المتوقع تسويتها بالكامل خالل االثني عشر شهًرا القادمة. 

تتضمن التعرضات   عة على تأثير خصم الموجودات المالية المستحقة والتي تساوي صفًرا ألن معدل الفائدة الفعلي هو صفر.المتوق
األرصدة البنكية ذات مخاطر ائتمان   األخرى ودائع لدى بنك ذي تصنيف ائتماني مرتفع كما في تاريخ التقرير. بالتالي، تعتبر الشركة أن

 منخفضة. 
 
 9مراحل االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1- 3- 5- 2
 

إطاًرا للخسائر االئتمانية المتوقعة والذي ينص على تقسيم   9يوفر أسلوب االنخفاض في القيمة من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ر االئتمان باألصل المالي. تختلف المراحل الثالثة من حيث إثبات  الموجودات إلى ثالث مراحل. تعكس المراحل الثالثة النمط العام لتدهو 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة وعرض األرباح. 
 

 الموجودات المالية العاملة  -  1المرحلة 
 

مقبولة. بشكل عام،  بناًء على معايير إدارة مخاطر االئتمان الحالية للشركة للحصول على جودة ائتمانية  1يتم تقييم موجودات المرحلة 
 تكون للموجودات المالية التي تندرج تحت هذه الفئة الخصائص التالية كحد أدنى: 

 

 القدرة الكافية للوفاء بالتزامات التدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب.  •
 

الطويل، ولكن ليس بالضرورة، إلى تقليل القدرة  قد تؤدي التغّيرات السلبية في األوضاع االقتصادية وظروف األعمال على المدى  •
 على الوفاء بااللتزامات. 

 
 في مخاطر االئتمان جوهرية الموجودات المالية التي تعرضت لزيادة   -  2المرحلة 

 
  االنخفاض في القيمة. هي الموجودات المالية التي تدهورت جودة االئتمان بشكل كبير منذ نشأتها ولكن ليس لديها دليل موضوعي على 

 
 االئتمانية التي انخفضت قيمتهاالموجودات المالية  -  3المرحلة 

 
السداد أو التي تم  عن تجاوزت الموجودات المالية المصنفة تحت هذه الفئة إما الحدود الموضوعية المحددة من قبل الشركة، أي تخلفت 

 سداد التزاماتهم التعاقدية في الوقت المناسب.  رين علىغير قادكمقترضين اعتبارها، بناًء على التقييم الذاتي، 
 

تعتبر الشركة حدث "التخلف عن السداد" عندما ال يكون من المرجح أن يلتزم المدين بدفع التزاماته االئتمانية بالكامل، دون أن يكون  
  للشركة حق الرجوع عليه باتخاذ إجراءات مثل تحقيق الضمان )إذا تم االحتفاظ به(.

 
 معايير التحويل  2- 3- 5- 2
 

 ذمم مدينة أخرى )بخالف أرصدة األطراف ذات العالقة( 
 

 2إلى المرحلة  1المرحلة 
 

 يوم.  30إذا كانت المبالغ متأخرة السداد ألكثر من  •
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 3إلى المرحلة  2المرحلة 
 

 يوم.  90إذا كانت المبالغ متأخرة السداد ألكثر من  •
 
 االئتمانية المتوقعة قياس الخسارة  3- 3- 5- 2
 

 ذمم مدينة أخرى )بخالف أرصدة األطراف ذات العالقة( 
 

 معايير وضع المراحل: 
 

 2-3-5-2و  1-3-5-2يتم وضع المراحل وفقاً للمعايير المذكورة في اإليضاح رقم 
 

 الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان: 
 

ملحوظة في مخاطر االئتمان عند استيفاء واحد أو أكثر من المعايير الكمية أو النوعية أو  تعتبر الشركة أن األداة المالية قد شهدت زيادة 
 المساندة التالية: 

 
 معايير كمية:

 
 يوًما أو أكثر من تاريخ التقرير.  30الزيادة في أيام التخلف عن السداد للطرف المقابل لمدة 

 
 معايير كمية:

 
 معياًرا واحًدا أو أكثر من المعايير التالية: إذا كان الطرف المقابل يستوفي 

 

 تمديد المدد الممنوحة  •

 شهًرا الماضية االثني عشر المتأخرات السابقة خالل  •

 تغييرات سلبية جوهرية في ظروف العمل و / أو الظروف المالية و / أو االقتصادية التي يعمل فيها الطرف المقابل  •

 لةالتحمل الفعلي أو المتوقع أو إعادة الهيك •

 تغيير سلبي فعلي أو متوقع في النتائج التشغيلية للطرف المقابل  •
 

 تعريف التخلف عن السداد: 
 

 تعتبر الشركة أن األصل المالي في حالة تخلف عن السداد عندما: 
 

 ال يكون من المرجح أن المقترض سوف يقوم بسداد التزاماته االئتمانية للشركة بالكامل.  •

  يوًما على أي التزام ائتماني جوهري للشركة. 90السداد ألكثر من يكون المقترض متأخر  •
 

 عند تقييم ما إذا كان المقترض في حالة تخلف عن السداد، تضع الشركة في اعتبارها المؤشرات التالية: 
 

 مثل انتهاكات التعهد؛  - النوعية  •

 المصدر للشركة. مثل وضع التأخر عن السداد وعدم سداد االلتزام اآلخر لنفس  - الكمية  •

 بناًء على البيانات التي تم تطويرها داخلياً والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية.  •
 

قد تتفاوت المدخالت في تقييم ما إذا كانت إحدى األدوات المالية في حالة تخلف عن السداد وأهميتها مع مرور الوقت لتعكس التغيرات  
 في الظروف. 
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 المتوقعة:  قياس الخسارة االئتمانية
 

 المدخالت الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة هي هيكل اآلجال للمتغيرات التالية: 
 

 احتمالية التخلف عن السداد.  •

 الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد.  •

 مستوى التعرض عند التخلف عن السداد.  •
 

داخليًا والبيانات التاريخية األخرى. ويتم تعديلها لتعكس المعلومات التطلعية    وتستمد هذه المقاييس عموًما من النماذج اإلحصائية المطورة
 كما هو موضح أدناه. 

ان تقديرات احتمالية التخلف عن السداد هي تقديرات في تاريخ معين، والتي يتم حسابها على أساس النماذج اإلحصائية، ويتم تقييمها 
ختلفة من األطراف المقابلة والتعرضات. تستند هذه النماذج اإلحصائية إلى البيانات  باستخدام أدوات التصنيف المصممة إلى فئات م 

ي المجمعة داخليًا والتي تشتمل على عوامل كمية ونوعية. تقدر احتمالية التخلف عن السداد مع األخذ في االعتبار التوزيع الثنائي إلجمال
٪ لحساب احتمالية التخلف عن  90الثقة ذاتي، ويستخدم مستوى ثقة أقل من  المقترضين وإجمالي التخلف عن السداد. إن اختيار مستوى

 السداد. 
 

إن الخسائر الناتجة عن التخلف هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك تخلف عن السداد. وبما أن الشركة ليس لها تاريخ في الخسارة،  
 مات المتوفرة لدى الشركة. تم تطوير نموذج يستند إلى حكم أحد الخبراء بناًء على المعلو

 
يمثل التعرض عند التخلف عن السداد التعرض المتوقع في حالة التخلف عن السداد. تستمد الشركة التعرض عند التخلف عن السداد من  

التعرض عند  التعرض الحالي للطرف المقابل والتغييرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن 
  التخلف عن السداد من أصل مالي هو إجمالي قيمته الدفترية.

 
 مطلوبات مالية  4- 5- 2
 

عادلة من خالل  يتم إثبات جميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة ناقًصا تكاليف المعاملة باستثناء المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة ال
 خصم تكاليف المعامالت، إن وجدت، من قياس القيمة العادلة عند اإلثبات المبدئي، ويتم إدراجها في قائمة الدخل. قائمة الدخل حيث ال يتم  

 
ب التكلفة  والحقاً يتم قياس كافة المطلوبات المالية بخالف تلك المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالتكلفة المطفأة. يتم احتسا

 االعتبار أي خصومات أو عالوات عند التسوية. المطفأة باألخذ ب 
 
 التقييم العادل لألدوات المالية  5- 5- 2
 

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركين في  
 العادلة على افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تمت إما: السوق وذلك في تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة 

 

 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام.  •

 في السوق األكثر أفضلية لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غياب السوق الرئيسية.  •
 

 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر أفضلية متاحة للشركة. 
 

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

 
لسوق على تكوين منافع اقتصادية باستخدام األصل بأعلى وأفضل  يراعي قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي قدرة المشاركين في ا

 منفعة أو بيعه ألحد المشاركين اآلخرين في السوق بحيث يستخدمه بأعلى وأفضل منفعة. 
 

ت  تستخدم الشركة أساليب التقييم المناسبة في الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مما يزيد من استخدام المدخال 
 ذات الصلة ويقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للرقابة. التي يمكن رصدها 
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لعادلة أو المفصح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة  يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة ا
 العادلة، على النحو المبين أدناه، استنادا إلى أدنى مستوى المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة ككل: 

 

 والمطلوبات المماثلة. أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات   -  1المستوى  •
 

أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن رصدها بطريقة مباشرة أو   -  2المستوى  •
 غير مباشرة. 

 

 . يمكن رصدها الأساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة  -  3المستوى  •
 

  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، باستخدام المؤشرات الخاصة بالمستويين األول 
والثاني، تقرر الشركة إذا ما كان قد حدث تحويل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف )بناًء على أدنى  

 معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل عام( في تاريخ نهاية كل فترة تقرير. مستوى 
 

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت الشركة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام  
 ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله. 

 
أي القيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم.    -تقوم الشركة بتطبيق القيمة العادلة ألداة مالية عند اإلثبات المبدئي بأنها عادة سعر المعاملة  

شط  إذا حددت الشركة أن القيمة العادلة عند اإلثبات المبدئي تختلف عن سعر المعاملة والقيمة العادلة ال تظهر بسعر مدرج في سوق ن 
لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو بناء على أسلوب تقييم تعتبر فيه أي مدخالت ال يمكن رصدها غير هامة فيما يتعلق بالقياس، فإن األداة  

ت بهذا  ثباالمالية تقاس مبدئيا بالقيمة العادلة وتعدل لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند اإلثبات المبدئي وسعر المعاملة. بعد ذلك، يتم اإل
الفرق في قائمة الدخل علی أساس مناسب علی مدى عمر األداة ولکن في موعد أقصاه عندما يکون التقييم مدعوما بالکامل من بيانات 

 السوق التي يمكن رصدها أو يتم إغالق المعاملة. 
 
  إلغاء إثبات األدوات المالية  6- 5- 2
 

تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو يتم تحويل الموجودات ويكون  يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية عندما  
ا  التحويل مؤهالً إللغاء اإلثبات. في الحاالت التي يتم فيها تقييم الشركة بأنها قامت بتحويل أصل مالي، يتم إلغاء إثبات الموجودات إذ

ملكية بشكل جوهري. عندما ال تقوم الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا  قامت الشركة بتحويل جميع مخاطر ومزايا ال
الملكية، يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية فقط إذا لم تحتفظ الشركة بالسيطرة على األصل المالي. وتقوم الشركة بشكل مستقل بإثبات  

 أو مطلوبات. أي حقوق والتزامات تم تكوينها أو االحتفاظ بها كموجودات 
 

 يمكن إلغاء إثبات االلتزام المالي عند إطفائه، وذلك عندما يتم تنفيذ االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. 
 
 مقاصة األدوات المالية  7- 5- 2
 

حق حالي نافذ نظاماً بمقاصة    تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود 
المبالغ المثبتة وكانت هناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن  

 واحد. 
 
 ممتلكات ومعدات  6- 2
 

خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. تتضمن  يتم إثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بالصافي بعد االستهالك المتراكم و/أو  
  هذه التكلفة النفقات التي تعود مباشرة إلى اقتناء المواد وتكلفة االقتراض )عند االقتضاء(. يتم إثبات جميع تكاليف اإلصالح والصيانة 

 األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها. 
 

صل أو تقيّد كأصل منفصل، حسب الضرورة، فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق  تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لأل
 المنافع االقتصادية المستقبلية للشركة ويكون باإلمكان قياس تكلفة هذا البند بشكٍل موثوق. 
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 التالي: يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية لألصل على النحو 
 

 سنوات  
  

 5 تحسينات على عقار مستأجر 
 3 معّدات مكتبية وحاسب آلي 

 4 سيارات 
 5 أثاث وتجهيزات 

 طبقًا لمدة اإليجار  موجودات حق االستخدام 
 

 اإليجار، أيهما أقل. تطفأ تحسينات المباني المستأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقّدر للتحسينات أو فترة 
 

ل  يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات وتعدل مستقبالً عندما يكون ذلك مالئماً في نهاية ك
 سنة مالية. 

 
اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم  يتم إلغاء إثبات بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع تدفق منافع 

إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء إثبات األصل )المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في  
 قائمة الدخل عند إلغاء إثبات األصل. 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  7- 2
 

الشركة بإجراء تقييم في تاريخ قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشرات النخفاض الموجودات. في حال وجود تلك  تقوم 
ة  المؤشرات أو عندما يكون إجراء اختبار انخفاض سنوي للموجودات مطلوبًا، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد. القيمة القابل 

وحدات الموجودات المدرة للنقد والقيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد وقيمتها قيد االستخدام، أيهما أعلى. ويتم تحديدها لالسترداد وهي ال
للموجودات الفردية، إال إذا كان األصل ال يدر تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات.  

لدفترية للموجودات أو الوحدة المدرة للنقد تتجاوز قيمتها الدفترية تعتبر الموجودات منخفضة القيمة ويتم تخفيضها  عندما تكون القيمة ا
 للقيمة القابلة لالسترداد. 

 
السوق  وعند تقييم قيمة االستخدام، يتم خفض التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات 

ً تكاليف االستبعاد، يتم أخذ معامالت  الحالية من حيث القيمة الزمنية للمال والمخاطر المتصلة باألصل. ولتحديد القيمة العادلة ناقصا
ات  السوق األخيرة في الحسبان. وفي حال عدم التمّكن من تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مالئم. يتم تعزيز هذه الحساب 

 من خالل مضاعفات التقييم وأسعار األسهم المدرجة للشركات المتداولة علناً في السوق أو أي مؤشرات متوفرة للقيمة العادلة. 
 

بالنسبة للموجودات بخالف الشهرة، يتم في تاريخ كل تقرير مالي تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر االنخفاض في القيمة  
تعد موجودة أو قلت قيمتها. فإذا وجد مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو للوحدة   المثبتة سابقا لم

ألصل  المدرة للنقد. وال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً إال إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة ا
داد منذ تسجيل آخر خسارة انخفاض في القيمة. يكون هذا العكس محدودا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته  القابلة لالستر

القابلة لالسترداد أو قيمته الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، بعد خصم االستهالك، لو لم تحتسب أي خسارة عن االنخفاض في قيمة  
 ة. ويثبت هذا العكس في قائمة الدخل. األصل خالل السنوات السابق

 
 مستحقات ومطلوبات أخرى  8- 2
 

 يتم إثبات المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة، سواء تم إصدار فواتير بموجبها إلى الشركة أو ال. 
 
  مخصصات  9- 2
 

نظامي أو تعاقدي نتيجة لحدث وقع في السابق، وهناك احتمال بضرورة  يتم إثبات المخصصات في حال كان لدى الشركة التزام حالي 
 استخدام موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل موثوق. 
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 للموظفين  منافع نهاية الخدمة  10- 2
 

بناًء على التقييم االكتواري اللتزام الشركة بموجب نظام العمل السعودي. وفقاً ألحكام    للموظفين  يتم تكوين مخصص لمنافع نهاية الخدمة 
"منافع الموظفين"، تقوم اإلدارة بإجراء تقييم للقيمة الحالية اللتزاماتها، باستخدام طريقة وحدة االئتمان   19معيار المحاسبة الدولي رقم 

 يم لمدة خدمة الموظف المتوقعة لدى الشركة والراتب المتوقع في تاريخ ترك الخدمة. المتوقعة. وبموجب هذه الطريقة، يتم إجراء تقي 
 

ين يتم تحديد تكلفة تقديم مزايا بموجب خطة المزايا المحددة الخاصة بالشركة باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية المتوقعة من قبل اكتواري 
رية استنادا إلى توقعات السوق في تاريخ قائمة المركز المالي. ترتبط هذه  مؤهلين مهنيا وتم التوصل إلى استخدام افتراضات اكتوا

ايا المحددة(.  التقييمات بمزايا الفترة الحالية )لتحديد تكلفة الخدمة الحالية( والفترات الحالية والسابقة )لتحديد القيمة الحالية اللتزامات المز
باح والخسائر االكتوارية فورا في قائمة المركز المالي مع تحميل رصيد دائن أو مدين  يتم إثبات عمليات إعادة القياس التي تتألف من األر

لألرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس المدرجة في الدخل  
 الشامل اآلخر إلی قائمة الدخل في الفترات الالحقة. 

 
 م إثبات تكلفة الخدمة السابقة في قائمة الدخل في الحالة التي تتحقق أوالً مما يلي: يت 
 

 تاريخ تعديل أو إلغاء الخطة.  •

 تاريخ قيام الشركة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة.  •
 

المنافع المحددة في قائمة المركز  يتم احتساب مصروف الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام المنافع المحددة. يتضمن التزام 
 المالي على القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة )باستخدام معدل الخصم(. 

 
 احتياطي نظامي  11- 2
 

٪ من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة أن تقرر وقف مثل هذه التحويالت  10وفقاً لنظام الشركات، يتم تحويل  
 ٪ من رأس مالها. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على مساهمي الشركة. 30مجموع االحتياطي عندما يبلغ 

 
 الضرائب والزكاة  12- 2
 

تخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. يتم إدراج الزكاة وضريبة الدخل ضمن قائمة  
  المحاسبة عن المبالغ اإلضافية المستحقة عند استكمال الربوط النهائية، إن وجدت، إذا تم تحديد هذه المبالغ.الدخل. يتم 

 
يتم رصد مخصص ضريبة الدخل المؤجلة بالكامل، إذا كانت جوهرية، باستخدام طريقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناشئة فيما  

  للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في تاريخ التقرير المالي.بين األوعية الضريبية 
 

  يتم إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة، باستثناء عندما ينشأ التزام الضريبة المؤجلة من اإلثبات 
في وقت المعاملة، ال يؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو  المبدئي بالشهرة أو أصل أو التزام في معاملة ليست في تجميع المنشآت و

الخسارة الخاضعة للضريبة. يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم، والترحيل من االعتمادات  
لمحتمل أن يكون الربح الخاضع للضريبة  الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى الحد الذي يكون فيه من ا

متاًحا والذي يمكن مقابله استخدام الفروق المؤقتة القابلة للخصم. يتم تحديد الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب )واألنظمة(  
 يبة الدخل  التي تم سنها أو التي ستُطبق فعلياً في نهاية فترة التقرير والتي يتوقع سريانها في حالة تحقق أصل ضر

 
المؤجلة ذي الصلة أو تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة. لم يكن لضرائب الدخل المؤجلة الناشئة عن مثل هذه الفروقات المؤقتة أي  

 . 2019ديسمبر  31 و 2020ديسمبر  31قيمة جوهرية كما في 
 

 إثباتها إما في قائمة الدخل الشامل أو في حقوق الملكية مباشرة. إن الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج قائمة الدخل، يتم 
 

تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يصبح من غير المحتمل معه  
يتم إعادة تقييم موجودات الضريبة المؤجلة غير   توفر أرباح ضريبية كافية للسماح باستخدام كل أو جزء من أصل الضريبة المؤجلة.

المدرجة في تاريخ كل تقرير ويتم إثباتها إلى الحد الذي يصبح من المحتمل أن تسمح األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل باسترداد  
 أصل الضريبة المؤجلة. 
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ود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات  يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة عند وج
الضريبية المتداولة وعندما تكون أرصدة الضريبة المؤجلة ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين الموجودات  

التسوية على أساس صافي المبلغ   والمطلوبات الضريبية المتداولة عند وجود حق نافذ نظاماً للشركة إلجراء المقاصة ويكون لديها نية
 أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت. 

تقوم الشركة أيضا باستقطاع ضرائب معينة عن معامالت مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، كما يتطلب نظام ضريبة  
 الدخل السعودي. 

 
 ائتمانية موجودات محتفظ بها على سبيل األمانة أو بصفة  13- 2
 

تقدم الشركة خدمات غدارة الموجودات لعمالئها، وتتضمن هذه الخدمات إدارة بعض الصناديق االستثمارية المشتركة واالستثمارات. ال  
 تعتبر هذه الموجودات موجودات للشركة وبالتالي ال يتم تسجيلها ضمن هذه القوائم المالية. 

 
 إيرادات  14- 2
 

 باستخدام النموذج التالي المكون من خمس خطوات:  15اإليرادات وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم تقوم الشركة بإثبات 
 

العقد هو اتفاقية تُعقد بين طرفين أو أكثر تؤسس حقوقًا والتزامات واجبة النفاذ وتضع معايير    : تحديد العقد مع العميل 1الخطوة 
 يجب الوفاء بها لكل عقد. 

   
 التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو خدمات إلى العميل.   : تحديد التزام األداء 2الخطوة 

   
سعر المعاملة هو المقابل المالي الذي يتوقع أن تستحقه الشركة مقابل تحويل الخدمات أو البضائع    : تحديد سعر المعاملة 3الخطوة 

 العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة. المتعهد بها إلى 
   

بالنسبة للعقود التي يوجد فيها أكثر من التزام أداء واحد، تخصص الشركة سعر معاملة لكل التزام    : تخصيص سعر المعاملة 4الخطوة 
مقابل تلبية التزام  أداء بالمبلغ الذي يمثل قيمة المقابل الذي تتوقع الشركة أن يكون مستحقاً لها 

 األداء. 
   

تثبت الشركة اإليراد أو عندما تلبي التزام األداء عن طريق نقل السلعة أو الخدمة المتفق عليها    : إثبات اإليرادات 5الخطوة 
 إلى العميل بموجب العقد. 

 
 اإليرادات هي كما يلي: بناء على الخطوات الخمس السابقة، فإن سياسة إثبات اإليرادات لمختلف مصادر 

 
 أتعاب إدارة الموجودات 

 
يتم إثبات أتعاب إدارة الموجودات بناء على نسبة ثابتة من صافي الموجودات المدارة )"بناء على الموجودات"( وتخضع للشروط  

الخدمات المقدمة خالل الفترة، ألن  واألحكام المطبقة وعقود الخدمات مع الصناديق. تعزو الشركة اإليرادات من أتعاب اإلدارة إلى 
ارة  األتعاب تتعلق تحديًدا بجهود الشركة لنقل الخدمات لتلك الفترة. وبما أن أتعاب إدارة الموجودات غير خاضعة لالسترداد، ال تتوقع اإلد

استيفاء التزامات الشركة   حدوث أي عكس جوهري لإليرادات المثبتة سابقاً. وتعوض هذه األتعاب وتسهم في التزام أداء واحد، وسيتم
 عموًما عند تقديم هذه الخدمات وبالتالي يتم إثباتها كإيرادات مع مرور الوقت عند تقديم الخدمات الشاملة. 

 
 أتعاب إدارة الصندوق 

 
هم في التزام  يتم إثبات أتعاب إدارة الصندوق بناًء على الخدمات المقدمة بموجب عقود الخدمات المعمول بها. وتعوض هذه األتعاب وتس

خدمات  أداء واحد، ويكون التزام الشركة مستوفيا في العموم عند تقديم هذه الخدمات وبالتالي يتم إثباتها كإيراد مع مرور الوقت عند تقديم ال
 اإلدارية. 
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 أتعاب ترتيب الدين
 

المؤسسة المالية للصناديق. وتعوض هذه األتعاب  يتم إثبات أتعاب ترتيب الديون على أساس نسبة مئوية ثابتة من تسهيل الدين المعتمد من  
دات  وتسهم في التزام أداء واحد، ويكون التزام الشركة مستوفياً في العموم عند الموافقة على تسهيل الدين للصندوق وبالتالي إثباتها كإيرا

 في نقطة زمنية معينة. 
 

 رسوم حفظ 
 

صافي الموجودات المدارة )"بناء على الموجودات"(، وتخضع للشروط واألحكام  يتم إثبات رسوم الحفظ على أساس نسبة مئوية ثابتة من  
وعقود الخدمة المعمول بها مع الصناديق. توفر الشركة بنية حراسة قانونية غير مقيدة تماشيًا مع متطلبات هيئة السوق المالية وموصلة  

وبنفس الوقت مصممة خصيصا لمتطلبات محددة لمديري الصناديق  لعمليات التشغيل الفعالة للصناديق االستثمارية المشتركة المدارة، 
على أساس كل حالة على حدة. نظًرا ألن رسوم الحفظ ال تخضع لعمليات االسترداد، فإن اإلدارة ال تتوقع أي انعكاس كبير لإليرادات  

 المثبتة سابقًا.
 

الشركة عموًما مستوفياً عند توفير بنية الحراسة القانونية غير المقيدة،  تعوض هذه الرسوم وتسهم في التزام أداء واحد، ويكون التزام 
 وبالتالي يتم إثباتها كإيراد مع مرور الوقت عند أداء الخدمات الشاملة. 

 
 أتعاب اإليداع 

 
رأسمالية من قِبل الشركة.  تقوم الشركة بإثبات اإليرادات مقابل األتعاب المهنية في كل تاريخ إغالق عندما يتم رفع إجمالي االرتباطات ال 

وتعوض هذه األتعاب وتسهم في التزام أداء واحد، ويكون التزام الشركة مستوفيا في العموم عند رفع إجمالي االرتباطات الرأسمالية  
 للصندوق وبالتالي إثباتها كإيرادات في نقطة زمنية معينة. 

 
 أتعاب استشارات 

 
خدمات المقدمة بموجب عقود الخدمات المعمول بها. وتعوض هذه األتعاب وتسهم في التزام  يتم إثبات أتعاب االستشارات بناًء على ال

أداء واحد، ويكون التزام الشركة مستوفيا في العموم عند تقديم هذه الخدمات وبالتالي يتم إثباتها كإيراد مع مرور الوقت عند تقديم  
 الخدمات. 

 
 إيرادات عمولة خاصة  15- 2
 

 إيرادات العمولة الخاصة على أساس معدل العمولة الفعلية. يتم إثبات 
 

  معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المتوقعة من خالل العمر المتوقع لألصل 
عند احتساب معدل العمولة الفعلي، تقوم الشركة بتقدير المالي )أو فترة أقصر، حسبما كان مالئما(، إلى القيمة الدفترية لألصل المالي. 

 التدفقات النقدية المستقبلية بعد األخذ بعين االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية وليس خسائر االئتمان المستقبلية.
 

أو المقبوضات. يتم احتساب القيمة الدفترية  يتم تعديل القيمة الدفترية لألصل المالي إذا قامت الشركة بمراجعة تقديراتها للمدفوعات 
 المعدلة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي ويتم تسجيل التغير في القيمة الدفترية كخسائر انخفاض في القيمة. 

 
 مصاريف  16- 2
 

 يتم تصنيف جميع المصاريف كمصاريف عمومية وإدارية. 
 
 تكلفة تمويل  17- 2
 

االقتراضات قصيرة األجل على أساس نسبي زمني على مدى فترة العقد وذلك عن أصل المبلغ القائم ومعدل الربح  يتم إثبات مصاريف 
 المتفق عليه مع البنوك. 
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 توزيعات أرباح  18- 2
 

 الشركة. يتم إثبات توزيعات األرباح في القوائم المالية في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في 
 
 معامالت وأرصدة بالعمالت األجنبية 19- 2
 

ت.  يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق في تاريخ تلك المعامال
 السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المقومة بالعمالت األجنبية في نهاية الفترة إلى اللاير

 تاريخ التقرير. يتم قيد أو تحميل األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة عن صرف العمالت األجنبية في قائمة الدخل. 
 
 الموجودات والمطلوبات المحتملة  20- 2
 

وجود االلتزام فقط من خالل أحداث مستقبلية أو عندما ال يمكن قياس مبلغ االلتزامات  يتم اإلفصاح عن االلتزام المحتمل عندما يتم تأكيد 
 بمصداقية معقولة. ال يتم إثبات الموجودات المحتملة ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تدفق المنافع االقتصادية مرجًحا. 

 
 عقود اإليجار  21- 2
 

والتزام مصاحب، في التاريخ الذي يكون فيه األصل المؤجر متاًحا لالستخدام من قِبل  يتم إثبات عقود اإليجار كحق استخدام أصل 
 الشركة. يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار مبدئيًا على أساس القيمة الحالية. 

 
 مطلوبات إيجارية 

 
لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء، مخصومة باستخدام معدل  يتم قياس المطلوبات اإليجارية مبدئيًا بالقيمة الحالية 

الفائدة الضمني في عقد اإليجار، أو إذا كان يمكن تحديد هذا المعدل، أو معدل االقتراض اإلضافي للشركة. بشكل عام، تستخدم الشركة  
 معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم. 

 
 درجة في قياس المطلوبات اإليجارية مما يلي: تتكون مدفوعات اإليجار الم

 
  المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً( ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض.  -
  مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل.  -
  ضمانات القيمة المتبقية.المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع من المستأجر بموجب   -
  سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار. -
 مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار.  -
 

فأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويُعاد قياس المطلوبات اإليجارية عندما يكون  يتم الحقاً قياس المطلوبات اإليجارية بالتكلفة المط
هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في المعدل، أو إذا غيرت الشركة تقييمها حين ممارسة خيار الشراء أو  

اإليجارية على هذا النحو، يتم إجراء تسوية مقابلة للدخل على القيمة الدفترية لحق  التمديد أو اإلنهاء. عندما يتم إعادة قياس المطلوبات 
 استخدام أصل، أو يتم تسجيلها في قائمة الدخل إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى صفر. 

 
 موجودات حق االستخدام 

 
  تتضمن التالي:يتم قياس موجودات حق االستخدام مبدئياً بالتكلفة التي 

 
  مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار.  -
  أي مدفوعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة.  -
  أي تكاليف مباشرة مبدئية.  -
 تكاليف التجديد.  -
 

أصل. ومع ذلك، فإن الفرق بين القيمة االسمية لودائع  ال يتم تضمين ودائع الضمان القابلة لالسترداد في القياس األولي لحق استخدام 
مة  الضمان القابلة لالسترداد وقيمتها العادلة في بداية عقد اإليجار يمثل، دفعة إيجار إضافية مدفوعة مقدماً ووفقاً لذلك تضاف إلى القي 

 ء من استهالك تلك الموجودات. الدفترية األولية لحق استخدام أصل ويسجل في قائمة الدخل على مدى فترة اإليجار كجز
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يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر. باإلضافة  
وتعديلها من أجل إعادة  إلى ذلك، يتم تخفيض موجودات حق االستخدام بشكل دوري من خالل خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، 

 قياس بعض المطلوبات اإليجارية. 
 

 مدة عقد اإليجار 
 

عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تشكل حافًزا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد، أو  
جار فقط إذا كان عقد اإليجار مؤكًدا إلى حد ما )أو لم يتم إنهاؤه(. تتم عدم ممارسة خيار اإلنهاء. تتوفر خيارات التمديد في مدة عقد اإلي 

مراجعة تقييم مدة عقد اإليجار في حالة حدوث حدث جوهري أو تغيير جوهري في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون  
 ضمن سيطرة المستأجر. 

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة 

 
إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف  يتم  

شهًرا أو أقل. تشمل الموجودات منخفضة القيمة   12في قائمة الدخل. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار تتراوح مدتها بين 
 وعناصر صغيرة من المعدات واألثاث المكتبي. معدات تقنية المعلومات 

 
 ة ضريبة القيمة المضاف 22- 2
 

تخضع الشركة لضريبة القيمة المضافة وفقًا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. تكون مخرجات ضريبة القيمة المضافة  
سبق من )أ( تحصيل الذمم المدينة من العمالء أو )ب( تقديم  المتعلقة باإليرادات مستحقة الدفع إلى السلطات الضريبية على أساس األ

الخدمات إلى العمالء. يمكن استرداد مدخالت ضريبة القيمة المضافة عموًما مقابل مخرجات ضريبة القيمة المضافة عند استالم فاتورة  
س صافي. يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة  ضريبة القيمة المضافة. تسمح السلطات الضريبية بتسوية ضريبة القيمة المضافة على أسا 

 المتعلقة بالمبيعات/الخدمات والمشتريات في قائمة المركز المالي على أساس إجمالي ويتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل كأصل والتزام. 
 
 نقد وأرصدة بنكية  3
 

 
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
   

 2.900.080 3.825.016 نقد لدى البنوك 
   
 3.825.016 2.900.080 

 
 بالصافي  –مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  4
 

 إيضاح  
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
    

 6.050.000 4.760.629 1-14 ( الشركة األمشعاع كابيتال ش.م.ع )ذمم مدينة من 
 33.528.179 38.856.634 1-14 ذمم مدينة من الصناديق االستثمارية المشتركة المدارة 

 412.500 412.500  ذمم مدينة
 ً  147.479 150.072  مصاريف مدفوعة مقدما
 212.449 107.500  ذمم مدينة من الموظفين

 15.294 35.238  ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد
 64.473 -  أخرى 

 40.667.137 44.322.573  باإلجمالي  - مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
    خسارة االئتمان المتوقعة 

 (412.500) ( 412.500) 1-4 ذمم مدينة -

    
  43.910.073 40.254.637 
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 مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها  1- 4
 

 
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
   

 (412.500) ( 412.500) الرصيد في بداية السنة 
 - - المحمل للسنة 

 - - مشطوبات 

   
 (412.500) ( 412.500) الرصيد الختامي في نهاية السنة 

 
 استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  5
 

مليون لاير سعودي في صندوق شعاع وادي الهدا، وهو صندوق عقاري ُمدار من   16.5، استثمرت الشركة بمبلغ 2016خالل سنة 
 االستثمار: جانب الشركة. وفيما يلي تفاصيل هذا 

 

 إيضاح  
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
    استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

    استثمار في صندوق شعاع وادي الهدا
 16.995.870 17.392.216  االفتتاحي

 396.346 55.334  أرباح القيمة العادلة الغير محققة من إعادة القياس 
    

 17.392.216 17.447.550 14 الختامي

 
 ممتلكات ومعدات، بالصافي  6
 

 
 تحسينات على 
 سيارات  عقار مستأجر 

 أثاث 
 ومعدات مكتبية

 موجودات 
 حق االستخدام 

 اإلجمالي 
2020 

      التكلفة
 7.762.615 1.165.133 4.747.533 442.319 1.407.630 2020يناير  1كما في 
 - - - - - استبعاد
 ( 8.582) - 373.554 - ( 382.136) تعديل

 12.981 - 12.981 - - إضافات 

 7.767.014 1.165.133 5.134.068 442.319 1.025.494 2020ديسمبر    31كما في 

      
      االستهالك المتراكم 

 5.830.165 472.503 4.692.354 312.228 353.080 2020يناير  1كما في 
 - - - - - استبعاد
 ( 9.461) - ( 83.670) - 74.209 تعديل

 813.461 445.054 276.406 57.818 34.183 المحمل للسنة 

 6.634.165 917.557 4.885.090 370.046 461.472 2020ديسمبر    31كما في 

      
      صافي القيمة الدفترية 

 1.132.849 247.576 248.978 72.273 564.022 2020ديسمبر    31كما في 
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 تحسينات على 
 سيارات  عقار مستأجر 

 أثاث 
 ومعدات مكتبية

 موجودات 
 حق االستخدام 

 اإلجمالي 
2019 

      التكلفة
 8.334.662 1.165.133 4.738.146 442.319 1.989.064 2019يناير  1كما في 
 (602.352) - (20.918) - (581.434) استبعاد

 30.305 - 30.305 - - إضافات 

 7.762.615 1.165.133 4.747.533 442.319 1.407.630  2019ديسمبر    31كما في 

      
      االستهالك المتراكم 

 5.550.052 - 4.674.795 254.410 620.847 2019يناير  1كما في 
 (574.699) - (20.918) - (553.781) استبعاد

 854.812 472.503 38.477 57.818 286.014 المحمل للسنة 

 5.830.165 472.503 4.692.354 312.228 353.080 2019ديسمبر    31كما في 

      
      صافي القيمة الدفترية 

 1.932.450 692.630 55.179 130.091 1.054.550 2019ديسمبر    31كما في 

 
 تتضمن قائمة الدخل المبالغ التالية المتعلقة بعقود اإليجار: 

 

 إيضاح  
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
    

 472.503 445.054 6 تكلفة االستهالك لموجودات حق االستخدام 
 58.216 30.119  )مدرج بتكلفة التمويل(   على مطلوبات اإليجار مصروف الفائدة

 82.770 38.696 13 مصروف يتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل 
 
 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 7
 

 إيضاح  
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
    

 1.061.230 3.085.686 1-7 مصاريف مستحقة 
 - 913.408  ذمم دائنة لموردين

    
  3.999.094 1.061.230 

 
 مصاريف مستحقة  7-1
 

 إيضاح  
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
    

 - 1.638.862  مكافآت موظفين مستحقة 
 186.112 722.467  المضافة مطلوبات ضريبة القيمة 

 250.500 339.700  أتعاب مهنية
 150.000 350.000  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

 451.691 - 2-7 مطلوبات إيجارية 
 22.927 34.657  أخرى 

    
  3.085.686 1.061.230 
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 فيما يلي تفاصيل المطلوبات اإليجارية:  2- 7
 

 
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
   

 6.637 - غير متداولة 
 445.054 - متداولة 

 - 451.691 

 
 لاير سعودي(.   488.000:  2019لاير سعودي )  488.000بلغ مجموع التدفقات النقدية الصادرة لعقود اإليجار خالل السنة   3- 7
 
 مخصص الزكاة وضريبة الدخل  8
 

 إيضاح  
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
    

لة للسنة الحالية   1.423.089 736.530.1 1-8 الزكاة الُمحمَّ
 21.778 645.44 2-8 مصروف ضريبة الدخل للسنة الحالية

لة للسنوات السابقة   7.000.000 1.307.852 4-8 متراكم -  الزكاة وضريبة الدخل الُمحمَّ
    
  2.883.233 8.444.867 

 
 الزكاة  1- 8
 

ديسمبر والخاضعة للتعديالت بموجب أنظمة ضريبة   31الهامة للوعاء الزكوي التقريبي للشركة للسنة المنتهية في تتألف المكونات 
 الدخل والزكاة بشكل رئيسي مما يلي: 

 

 
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
   

 55.727.002 108.675.50 حقوق المساهمين في بداية السنة 
 2.365.744 148.940.3 مخصصات في بداية السنة 

 (4.833.091) ( 849.132.1) ممتلكات ومعدات، كما عّدلت 
 53.259.655 53.482.407 الوعاء الزكوي التقديري 

 حصة المساهمين من دول مجلس التعاون الخليجي من الوعاء الزكوي التقديري
 51.371.227 51.586.081 ٪96.4543بنسبة     

   
 4.094.753 8.394.185 صافي الدخل المعدل للسنة 

 حصة المساهمين من دول مجلس التعاون الخليجي من صافي الدخل المعّدل  
 3.949.565 8.096.552 ٪96.4543بنسبة    

   
 1.423.089 1.530.736 العائدة على المساهمين من دول مجلس التعاون الخليجي  -التزامات الزكاة المقدرة  

 
صافي الدخل المعدل العائد إلى المساهمين من دول مجلس  من    ٪2.5من الوعاء الزكوي التقديري أو    ٪2.578يتم احتساب الزكاة بنسبة  

 التعاون الخليجي، أيهما أعلى. 
  



 شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية إيضاحات حول 
 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 ضريبة الدخل  2- 8
 

 
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
   

 3.392.975 7.771.039 صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 
   فروقات مؤقتة: 

 325.092 286.330 استهالك، بالصافي 
 331.212 336.816 منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي 

 45.474 - أخرى، بالصافي 

 4.094.753 8.394.185 صافي الدخل المعدل 

 حصة المساهمين من غير دول مجلس التعاون الخليجي في صافي الدخل المعّدل 
 145.188 633.297 ٪3.5457بنسبة     

 المخصصات ناقًصا: حصة المساهمين من غير دول مجلس التعاون الخليجي في 
 (36.297) ( 408.74) المستخدمة خالل العام    

 108.891 225.223 حصة المساهمين من غير دول مجلس التعاون الخليجي في صافي الدخل المعّدل 
   

 العائد على المساهمين من - التزام ضريبة الدخل المقّدر 
 21.778 645.44 ٪20غير دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة     

 
 ٪ من صافي الدخل المعدل العائد على المساهمين من غير دول مجلس التعاون الخليجي. 20تحتسب ضريبة الدخل بواقع 

 
 الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل  3- 8
 

 إيضاح  
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
    
 1.563.708 8.444.867  يناير 1

 1.444.867 1.575.381 2-8، 1-8  مخصص للسنة الحالية 
 7.000.000 72.600 4-8 مخصص سنوات سابقة 

 (1.563.708) ( 7.209.615)  مدفوعات 
    

 8.444.867 2.883.233  ديسمبر 31

 
 وضع الربوط  4- 8
 

التي ال تزال قيد   .2019ديسمبر  31وبما يشمل السنة المنتهية في قدمت الشركة إقرارات الزكاة وضريبة الدخل الخاصة بها حتى 
 .2020ديسمبر  31. وتعمل الشركة على تقديم إقرارها للسنة المنتهية في المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل 

 
وتم تسويتها وفقا لشروط   2019خالل سنة  2013 – 2008الضريبية والزكوية النهائية للسنوات من لمطلوبات تم استالم الربوط 

التسوية حيث تتم التسوية وفقاً للجدول المتفق عليه. تم تجنيب قيمة الرصيد مستحقة الدفع وفقاً لشروط التسوية كمخصص للزكاة وضريبة  
 . 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  0.933الدخل بمبلغ 

 
 منافع نهاية الخدمة للموظفين  9
 

م تقوم الشركة بإدارة خطة منافع نهاية الخدمة لموظفيها بناء على أنظمة العمل السائدة في السعودية. يتم رصد االستحقاقات وفقاً للتقيي 
 االستحقاقات عند حلول موعد استحقاقها. االكتواري بموجب طريقة وحدة االئتمان المتوقعة، بينما يتم سداد التزامات مدفوعات 

  



 شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية إيضاحات حول 
 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 إن المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي، والحركة في االلتزام خالل السنة، القائمة على قيمتها الحالية على الشكل التالي:  1- 9
 

 إيضاح  
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
    

 2.369.333 2.938.092 2-9 القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة 
 - -  القيمة العادلة لموجودات الخطة 

    
  2.938.092 2.369.333 

 
 حركة التزام المنافع المحددة  2- 9
 

 
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
   

 1.983.470 2.369.333 الرصيد االفتتاحي
 361.439 413.754 والفائدة تكلفة الخدمات الحالية  -المبلغ المحمل على قائمة الدخل  

 تعديالت الخبرة والتغيرات  - المبلغ المحمل على قائمة الدخل الشامل 
 54.651 231.942 في االفتراضات المالية     

 (30.227) ( 76.937) دفع المنافع خالل السنة 
   

 2.369.333 2.938.092 الرصيد الختامي 

 
 المنافع المحددة تسوية القيمة الحالية اللتزام   3- 9
 

 
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
   

 1.983.470 2.369.333 يناير 1القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة كما في 
 279.752 317.023 تكاليف الخدمة الحالية 

 81.687 96.731 تكاليف تمويل
 86.353 ( 2.795) )أرباح( / خسارة إعادة القياس من تعديالت الخبرة 

 (31.702) 234.737 خسار / )أرباح( إعادة القياس من التغيرات في االفتراضات المالية 
 (30.227) ( 76.937) منافع مدفوعة خالل السنة 

   
 2.369.333 2.938.092 ديسمبر  31القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة كما في 

 
 االفتراضات االكتوارية الرئيسية  4- 9
 

 استخدام المجموعة التالية من االفتراضات االكتوارية الهامة من قبل الشركة لتقييم التزام منافع ما بعد التوظيف: تم 
 

 
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
   

     ٪2.93 % 2.00 تقييم معدل الخصم 
     ٪3.00 % 2.00 المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الرواتب عبر مختلف األعمار 

  



 شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية إيضاحات حول 
 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على التزامات المنافع المحددة:  يليفيما  5- 9
 

 
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
   معدل الخصم 
 (83.317) ( 95.202) ٪1زيادة بنسبة 

 95.205 111.682 ٪ 1انخفاض بنسبة 
   الزيادات المستقبلية في الرواتب 

 70.977 99.536 ٪1زيادة بنسبة 
 (62.141) ( 86.930) ٪ 1انخفاض بنسبة 

 
تم تحديد تحليل الحساسية أعاله بناء علی طريقة استقراء األثر علی التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في االفتراضات  

 الرئيسية التي تحدث في نهاية فترة التقرير.
 

 رأس المال  10
 

ً إلى  50والمدفوع بالكامل بلغ رأس مال الشركة الصادر    31) 2020ديسمبر  31مليون سهم كما في  5مليون لاير سعودي مقسما
 لاير سعودي لكل سهم.  10مليون سهم( بقيمة اسمية  5: 2019ديسمبر 

 
 فيما يلي رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل: 

 
 المبلغ  عدد األسهم  الملكية  بلد التأسيس  المساهمون 

     
 شعاع كابيتال ش.م.ع شركة 

 49.800.000 4.980.000 % 99.6 اإلمارات العربية المتحدة  )الطرف المسيطر النهائي(   
 50.000 5.000 % 0.1 اإلمارات العربية المتحدة  للوساطة التجارية ذ.م.م  1شعاع 
 50.000 5.000 % 0.1 اإلمارات العربية المتحدة  للوساطة التجارية ذ.م.م  2شعاع 
 50.000 5.000 % 0.1 اإلمارات العربية المتحدة  للوساطة التجارية ذ.م.م  3شعاع 
 50.000 5.000 % 0.1 اإلمارات العربية المتحدة  للوساطة التجارية ذ.م.م  4شعاع 

     

  100% 5.000.000 50.000.000 

 
 .لم يحدث أي تغيير في المساهمة خالل العام 

 
 احتياطي نظامي  11

 
من صافي الدخل للسنة إلى االحتياطي النظامي حتى    ٪10الشركات في المملكة العربية السعودية، يجب على الشركة تحويل  وفقا لنظام  

 من رأس المال.  ٪30يبلغ هذا االحتياطي 
 

 إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع حالياً على المساهمين في الشركة. 
 

 مطلوبات محتملة وارتباطات  12
 

لنزاعات قضائية في سياق األعمال االعتيادية. وبناًء على المشورة القانونية، فإن الشركة   2020ديسمبر  31الشركة كما في تخضع 
 واثقة من الوصول إلى نتائج إيجابية، وبالتالي لم يتم رصد أي مخصصات في هذه القوائم المالية. 

  



 شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية إيضاحات حول 
 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 مصاريف عمومية وإدارية أخرى  13
 
 ديسمبر   31المنتهية في للسنة  إيضاح  
  2020 2019 
    

 4.245.658 2.020.987  أتعاب مهنية
 854.812 813.461 6 استهالك

 75.000 350.000 2-14 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين
 258.787 276.566  صيانة ودعم 

 385.503 247.665  أتعاب تنظيمية
 849.535 125.720  سفر

 129.947 117.741  اتصاالت 
 82.770 38.696 6 تأجير
 30.925 15.506  أخرى 

    
  4.006.342 6.912.937 

 
 أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة  14
 

تتعامل الشركة في سياق األعمال االعتيادية مع أطراف ذات عالقة. تتمثل األطراف ذات العالقة الرئيسية بالشركة في شركة شعاع  
)الطرف المسيطر النهائي( وصناديق استثمارية مشتركة ُمدارة من جانب الشركة. وفيما يلي تفاصيل المعامالت خالل  كابيتال ش.م.ع 

 الناتجة عن هذه المعامالت:  2020ديسمبر  31واألرصدة كما في  2020ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 

 أرصدة مع أطراف ذات عالقة  14-1
 

 إيضاح  
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
    

 17.392.216 17.447.550 5 استثمار في صندوق شعاع وادي الهدا
    

    ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة 
 6.050.000 4.760.629 )أ(  شركة شعاع كابيتال ش.م.ع )الشركة األم( 

 177.299 3.553.020  )شركة شقيقة(   1صندوق شعاع السعودية الفندقي 
 588.257 1.090.571 )ب(  )شركة شقيقة(  1سنترو صندوق جدة 

 32.647.268 28.221.773 )ب(  )شركة شقيقة(  1صندوق دمام ريحان 
 115.355 5.991.270 )ب(  صندوق شعاع وادي الهدا )شركة شقيقة( 

    
  43.617.263 39.578.179 

 
يتعلق بالمدفوعات المقدمة نيابة عن الشركة األم مقابل ضمانات  يمثل المبلغ ذمماً مدينة من شركة شعاع كابيتال ش.م.ع فيما  )أ( 

 أرض لصندوق شعاع وادي الهدا ومصاريف أخرى. 
 

  تمثل ذمم مدينة إدارية وأتعاب ومصاريف أخرى متكبدة بالنيابة عن الصناديق. )ب( 
  



 شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية إيضاحات حول 
 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
 

30 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 14-2
 

 العالقة التي تمت في سياق األعمال العادية والمدرجة ضمن القوائم المالية فيما يلي: تتلخص أهم المعامالت مع األطراف ذات 
 
 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  إيضاح  
  2020 2019 

    معامالت مع الصناديق الُمدارة 
 11.597.400 11.629.174  أتعاب إدارة الموجودات 

 2.256.678 7.782.017 3-14 أتعاب إدارة الصناديق 
 225.500 1.296.645  أتعاب ترتيب الدين

    معامالت مع موظفي اإلدارة العليا 
 75.000 350.000 13 أتعاب أعضاء مجلس إدارة مستقلين

 3.058.671 3.724.943  تعويض اإلدارة العليا 
 

العام. تمت الموافقة على الرسوم من قبل  تتعلق هذا الرسوم بالخدمات التي يقدمها مدير الصندوق للصناديق المعنية خالل  14-3
 .2020ديسمبر  13مجالس إدارة الصناديق المعنية في  

 
  إدارة المخاطر المالية 15

 
تتعرض الشركة من خالل نشاطاتها إلى عدة مخاطر مالية: مخاطر السوق )بما فيها مخاطر العملة ومخاطر التدفقات النقدية وأسعار  

اطر السعر( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل. يركز برنامج إدارة المخاطر لدى الشركة  عموالت القيمة العادلة ومخ
 بشكٍل عام على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي لها. 

 
ة المركز المالي األرصدة النقدية والبنكية والذمم المدينة األخرى والمصاريف المستحقة  تتضمن األدوات المالية المعروضة ضمن قائم

 والمطلوبات المتداولة األخرى. إن طرق القيد الخاصة المطبقة في هذه البنود تم اإلفصاح عنها ضمن السياسة المحاسبية لكل منها.
 

المالية وإدراج الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى الشركة حق نافذ نظاماً في إجراء  يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات  
 المقاصة للمبالغ المثبتة والنية للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت. 

 
 مخاطر السوق  15-1

 
  لتغير نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. مخاطر السوق هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية ل

 
  مخاطر العملة  أ(
 

إن مخاطر الصرف األجنبي هي مخاطر تعّرض قيمة أداة مالية للتغير بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معظم  
بات أسعار صرف العمالت األجنبية وتعتقد معامالت الشركة باللاير السعودي والدوالر األمريكي. تقوم اإلدارة بمراقبة التعرضات وتقل

  . حيث إن اللاير السعودي مربوط بالدوالر األمريكي  أن مخاطر صرف العمالت األجنبية ليست جوهرية
 

 مخاطر أسعار العموالت على التدفقات النقدية والقيمة العادلة  ب( 
 

التعرض للمخاطر المختلفة المتعلقة بتأثير تقلبات أسعار العمولة السائدة  مخاطر أسعار العموالت على التدفقات النقدية والقيمة العادلة هي  
في السوق على األوضاع المالية للشركة وتدفقاتها النقدية. ال تتعرض الشركة ألي تسهيالت أو اقتراضات أو ودائع ائتمانية طويلة األجل  

خالية   والصناديق مبالغ مستحقة االستالم من الشركة األم  رية. أو قصيرة األجل وتعتقد اإلدارة أن مخاطر أسعار العموالت ليست جوه
 من الفوائد. 

 
 األسعار  مخاطر  ج( 
 

مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن  
 على جميع األدوات المتداولة في السوق. عوامل محددة لألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر 

  



 شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية إيضاحات حول 
 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 التعرض
 

 تتعرض الشركة لمخاطر السوق فيما يتعلق باستثمارها في الصناديق االستثمارية المشتركة. 
 

 الحساسية 
 

الموجودات،  ويوضح الجدول أدناه أفضل تقديرات اإلدارة للتأثير على قائمة الدخل لمدة سنة بسبب تغيير محتمل معقول في صافي قيمة 
مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. ال يوجد أي تأثير على الدخل الشامل األخر حيث أن الشركة ال تمتلك أي موجودات مصنفة  
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر. كان من الممكن أن يؤدي االنخفاض المكافئ الموضح أدناه إلى أثر مكافئ ولكنه معاكس. 

 

 %  التغير في صافي قيمة الموجودات رة متغي

 التأثير على قائمة الدخل 
 للسنتين المنتهيتين في 

 ديسمبر  31
2020 2019 

    
 869.611±  872.378±  5+ صافي قيمة الموجودات 

+10  ±1.744.755  ±1.739.222 
 

 االئتمان  مخاطر 15-2
 

في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة  مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما  
 مالية. 

 
 التعرض

 
بالنسبة للشركة، تتكون الموجودات المالية التي من المحتمل أن تكون عرضة لمخاطر االئتمان بشكل أساسي من األرصدة لدى البنوك  

مخاطر االئتمان دون األخذ بعين االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو أي تحسينات  الحد األقصى لتعرض الشركة ل والذمم المدينة األخرى.
 مليون لاير سعودي.  47.549ائتمانية هو 

 
من الشركة  مليون لاير سعودي    4.769تتألف على  الذمم المدينة األخرى  تشمل    .يتم إيداع النقد لدى بنك محلي ذو تصنيف ائتماني مرتفع

 بجدارة ائتمانية مرتفعة. األم التي تتمتع 
 

 
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
   

 2.900.080 3.825.016 نقد وأرصدة بنكية
 40.091.864 43.724.763  ذمم مدينة أخرى 

   
 47.549.779 42.991.944 

 
 قياس مخاطر االئتمان  15-2-1

 
بالتكلفة المطفأة )األرصدة النقدية والبنكية والذمم المدينة األخرى( يستلزم مزيًدا  إن تقييم مخاطر االئتمان للموجودات المالية المدرجة 

من التقديرات لمخاطر االئتمان باستخدام الخسارة االئتمانية المتوقعة المشتقة من احتمالية التخلف عن السداد والتعرض للتخلف عن  
 السداد والخسائر الناتجة عن التخلف عن السداد. 

 
خسارة االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية للشركة غير جوهري. يتضمن التعرض الجوهري للشركة ذمم مدينة من  إن أثر ال

أطراف ذات عالقة تُستحق السداد عند الطلب ومن المتوقع تسويتها بالكامل خالل االثني عشر شهًرا القادمة. تتضمن التعرضات األخرى  
بالتالي، ال تتعرض الشركة حاليًا ألية مخاطر ائتمان جوهرية مقابل  ني مرتفع كما في تاريخ التقرير. ودائع لدى بنك ذي تصنيف ائتما
 الذمم المدينة واألرصدة البنكية. 

  



 شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية إيضاحات حول 
 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 مخصص الخسارة على الذمم المدينة األخرى 
 
 2020ديسمبر   31 

 

الخسارة االئتمانية  
على مدى   المتوقعة 
 شهًرا  12

االئتمانية  الخسارة 
المتوقعة على مدى  

العمر دون االنخفاض  
 في قيمة االئتمان 

الخسارة االئتمانية  
المتوقعة على مدى  
العمر اإلنتاجي مع  

 المجموع  انخفاض قيمة االئتمان 
     

 44.137.263 412.500 - 43.724.763 القيمة الدفترية 
 ( 412.500) ( 412.500) - - الخسارة االئتمانية المتوقعة 

     
 43.724.763 - - 43.724.763 

 
 
 2019ديسمبر   31 

 

الخسارة االئتمانية  
المتوقعة على مدى  

 شهًرا  12

الخسارة االئتمانية  
المتوقعة على مدى  

العمر دون االنخفاض  
 في قيمة االئتمان 

الخسارة االئتمانية  
المتوقعة على مدى  
العمر اإلنتاجي مع  

 المجموع  االئتمان انخفاض قيمة 
     

 40.504.364 412.500 - 40.091.864 القيمة الدفترية 
 ( 412.500) ( 412.500) - - الخسارة االئتمانية المتوقعة 

     
 40.091.864 - - 40.091.864 

 
 تحليل جودة االئتمان  15-2-2

 
 .2020ديسمبر  31يوضح الجدول التالي التحليل االئتماني للموجودات المالية كما في 

 
 المجموع  غير مصنفة  ية غير استثمار  درجة ية درجة استثمار 

     موجودات مالية 
 3.825.016 - - 3.825.016 نقد وأرصدة بنكية
 43.724.763 38.964.134 - 4.760.629 ذمم مدينة أخرى 

     
 47.549.779 38.964.134 - 8.585.645 المجموع 

 
 .2019ديسمبر  31التحليل االئتماني للموجودات المالية كما في يوضح الجدول التالي 

 
 المجموع  غير مصنفة  ية درجة غير استثمار ية درجة استثمار 

     موجودات مالية 
 2.900.080 - - 2.900.080 نقد وأرصدة بنكية
 40.091.864 34.041.864 - 6.050.000 ذمم مدينة أخرى 

     
 42.991.944 34.041.864 - 8.950.080 المجموع 

 
 السيولة  مخاطر 15-3

 
إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة منشأة ما على توفير السيولة الالزمة لمقابلة االرتباطات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج 

تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق  مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة 
 التأكد بشكل دوري من توفير سيولة كافية لمقابلة أي ارتباطات مستقبلية. 

  



 شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية إيضاحات حول 
 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 عملية إدارة السيولة للشركة هي كما يلي: 
 
 استحقاقها أو استثمارهاالتمويل اليومي، الذي تديره الدائرة المالية لضمان تلبية المتطلبات ويشمل ذلك تجديد األموال عند  أ

 
 رصد معدالت السيولة في قائمة المركز المالي مقابل المتطلبات الداخلية والتنظيمية ب 
 
 إدارة التركيز وجدول األوراق المالية المدينة  ج
 
 إدارة السيولة وعدم التوافق بين الموجودات والمطلوبات.  د

 
بناًء على الفترة المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ  فيما يلي تحليل للمطلوبات المالية الشركة  

التي تم اإلفصاح عنها في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية. إن األرصدة تعادل أرصدتها الدفترية حيث أن جميعها مستحقة السداد  
 ليس جوهرياً. خالل سنة واحدة وبالتالي فإن أثر الخصم 

 

 
 مطلوب خالل 
 سنة واحدة 

 مطلوب بعد 
 سنة واحدة 

   2020ديسمبر   31
 - 3.276.627  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

   
 - 3.276.627 المجموع 

   
   2019ديسمبر   31

 - 875.118  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
   

 - 875.118 المجموع 

 
 التشغيلية  المخاطر  15-4

 
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة وغير المباشرة التي قد تنتج عن أسباب متنوعة مرتبطة بعمليات الشركة والتقنيات 
المستخدمة فيها وبنيتها التحتية التي تدعم عملياتها سواء على مستوى الشركة أو على مستوى مقدمي الخدمات للشركة وعوامل خارجية  
 أخرى بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العملة ومخاطر السوق مثل تلك التي تنتج عن المتطلبات النظامية والتنظيمية. 

 
تمثل المخاطر التشغيلية فئة مخاطر مميزة تديرها الشركة ضمن مستويات مقبولة من خالل ممارسات إدارة المخاطر التشغيلية السليمة  

من المسؤوليات اليومية لإلدارة على جميع المستويات. الهدف من إدارة المخاطر التشغيلية هو ضمان السيطرة على   التي تعتبر جزءا
 موارد الشركة من خالل حماية موجودات الشركة وتقليل احتمال الخسارة المالية. 

 
خاطر المرتبطة بالعمليات. إن إدارة المخاطر  يتضمن نهج إدارة المخاطر في الشركة تحديد وتقييم وإدارة وتخفيف ومراقبة وقياس الم

(  التشغيلية لها هدف رئيسي يتمثل في التقليل إلى أدنى حد من أثر الخسائر التي يتم تكبدها في نطاق العمل االعتيادي )الخسائر المتوقعة
 )غير متوقعة(. جداً  وتجنب أو تقليل احتمال التعرض لخسارة كبيرة  

 
 إدارة مخاطر رأس المال  16
 

يتمثل الهدف األساسي إلدارة رأس المال في ضمان الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة، بحيث يمكنها االستمرار  
في تقديم عوائد كافية للمساهمين من خالل تسعير المنتجات والخدمات بما يتناسب مع مستوى المخاطر. تتمثل سياسة الشركة في الحفاظ  

لمال الكافية للحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ودعم التطوير المستقبلي لألعمال. يغطي هيكل رأس مال  على قاعدة رأس ا
الشركة بشكل كاف جميع المخاطر المادية التي تلبي الحد األدنى من متطلبات رأس المال وتنوي الشركة الحفاظ على معدل رأس مال  

 . 1-16ل. ولالطالع على كفاية رأس المال العامل، يرجى الرجوع إلى إيضاح قوي لتلبية نمو األعمال في المستقب 
  



 شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية إيضاحات حول 
 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 كفاية رأس المال  16-1
 

تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في تحقيق متطلبات رأس المال التي وضعتها هيئة السوق المالية للحفاظ على قدرة الشركة  
 مالية قوية. على االستمرار، والحفاظ على قاعدة رأس 

 
)ب( من قواعد الكفاية المالية )القواعد( الصادرة عن هيئة السوق المالية، فإن اإلفصاح عن قاعدة رأس المال والحد    74وفقاً لنص المادة  

 كما يلي:  2020ديسمبر  31األدنى لمتطلبات رأس المال وإجمالي معدل رأس المال كما في 
 

 

 كما في 
 ديسمبر  31

2020 

 كما في 
 ديسمبر  31

2019 
   قاعدة رأس المال: 

 50.603.952 56.495.068 الشريحة األولى من رأس المال 
 - - الشريحة الثانية من رأس المال 

 50.603.952 56.495.068 مجموع قاعدة رأس المال 

   
   الحد األدنى لمتطلبات رأس المال: 

 - - مخاطر السوق 
 43.255.545 42.765.318 مخاطر االئتمان
 3.470.351 3.293.033 مخاطر التشغيل 

 46.725.896 46.058.351 مجموع الحد األدنى لمتطلبات رأس المال 
   

   نسبة كفاية رأس المال: 
 3.878.056 10.436.717 الفائض في رأس المال 

 1.08 1.23 الشريحة األولى من رأس المال 
 0.00 0.00 الشريحة الثانية من رأس المال 

 1.08 1.23 مجموع معدَّل رأس المال )مرات( 

 
، بحسب ما تم  2020ديسمبر    31تم استخالص المعلومات أعاله من نموذج كفاية رأس المال المراجع للشركة للسنة المنتهية في   أ(

 . كما تم تقديمه إلى الهيئة   2019ديسمبر  31و  تقديمه للهيئة
 

( من القواعد على التوالي.  5( و)4الشريحة األولى والشريحة الثانية من رأس المال وفقاً للمادتين )تتكون قاعدة رأس المال من  ب( 
تم احتساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق واالئتمان والتشغيل وفقاً للمتطلبات المحددة في الجزء الثالث من  

 القواعد. 
 

 . 1كاٍف وفقاً لما تنص عليه القواعد، ويجب أاّل تقل نسبة كفاية رأس المال عن  إن الشركة ملزمة باالحتفاظ برأس مال ج( 
 
من قواعد الحيطة المالية على موقع الشركة اإللكتروني. ال تخضع    3يجب اإلفصاح عن معلومات معينة وفقاً لما تتطلبه الركيزة   د( 

 ارجيين للشركة. هذه المعلومات للمراجعة أو التدقيق من قِبل مراجعي الحسابات الخ
 

  تقدير القيمة العادلة 17
 

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ  
نية أو شرط لتقليص حجم عملياتها بشكل  القياس. يستند تعريف القيمة العادلة إلى االفتراض بأن الشركة مستمرة في أعمالها وليس هناك  

 جوهري أو إجراء معاملة بشروط غير مالئمة. 
 

تعتمد األدوات المالية في السوق النشط على أسعار السوق المدرجة. يعد السوق نشطاً في حال كانت األسعار المدرجة متوفرة بسرعة  
خدمة تسعير أو وكالة تنظيم وتمثل تلك األسعار معامالت السوق    وبانتظام من قبل محل صرافة أو وكيل أو وسيط أو مجموعة صناعة أو 

 الفعلية والتي تتم بانتظام على أسس تجارية بحتة. 
  



 شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية إيضاحات حول 
 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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عند قياس القيمة العادلة، تستخدم الشركة بيانات السوق التي يمكن رصدها بأقصى قدر ممكن. ويتم تصنيف القيم العادلة في مستويات  
 دلة على أساس المدخالت المستخدمة في طرق التقييم على النحو التالي. مختلفة ضمن تسلسل للقيمة العا

 
 هي أسعار معلنه )غير معدلة( في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي يمكن الوصول إليها بتاريخ القياس.   : 1المستوى  

 
رصدها لألصل أو االلتزام إما مباشرة )مثل األسعار( أو  والتي يمكن  1: مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى 2المستوى 

 بشكل غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(. 
 

 : مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن رصدها )مدخالت ال يمكن رصدها(. 3المستوى 
 

مي  يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهر
 للقيمة العادلة.  

 
 تشمل أساليب التقييم المستخدمة في تقييم األدوات المالية ما يلي: 

 
 سعار الوكالء لألدوات المماثلة. أسعار السوق المدرجة / صافي قيمة الموجودات أو أ  ▪
 أساليب أخرى، مثل تحليل التدفقات النقدية المخصومة لتحديد القيمة العادلة لبقية األدوات المالية.  ▪
 

 القيمة الدفترية التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة

 القيم العادلة

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى 
      

      2020ديسمبر  31
      موجودات مالية

 17.447.550 - 17.447.550 - 17.447.550 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة

      من خالل قائمة الدخل   
      

      موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
 - - - - - بالتكلفة المطفأةموجودات مالية محتفظ بها 

 3.825.016 3.825.016 - - 3.825.016 نقد وأرصدة بنكية
 43.724.763 43.724.763 - - 43.724.763 ذمم مدينة أخرى

      
 64.997.329 - 17.447.550 47.549.779 64.997.329 

      
       مطلوبات مالية

      العادلةمطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة 
 - - - - - مطلوبات مالية محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 3.276.627 3.276.627 - - 3.276.627 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

      
 3.276.627 - - 3.276.627 3.276.627 

 
  



 شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية إيضاحات حول 
 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 القيمة الدفترية التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة

 القيم العادلة

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى 
      

      2019ديسمبر  31
      موجودات مالية

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة

 17.392.216 - 17.392.216 - 17.392.216 من خالل قائمة الدخل   
      

      مقاسة بالقيمة العادلةموجودات مالية غير 
      موجودات مالية محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 2.900.080 2.900.080 - - 2.900.080 نقد وأرصدة بنكية
 40.091.864 40.091.864 - - 40.091.864 ذمم مدينة أخرى

      
 60.384.160 - 17.392.216 42.991.944 60.384.160 

      
       ماليةمطلوبات 

      مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
      مطلوبات مالية محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 875.118 875.118 - - 875.118 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

      
 875.118 - - 875.118 875.118 

 
أعاله بالتكلفة المطفأة؛ نظًرا ألن قيّمهم الدفترية تُعد تقريبًا معقوالً للقيمة العادلة.  يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المدرجة في الجدول 

 تمثل المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى مبالغ العقود وااللتزامات المستحقة من قِبل الشركة. 
 

 أساليب التقييم العادلة  17-1
 

 للقيم العادلة.  2المستخدمة في قياس المستوى تظهر الجداول التالية أساليب التقييم 
 

 أساليب التقييم   النوع 
   

 موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة في قائمة الدخل. 
 

يعتمد التقييم على صافي قيمة الموجودات المستلمة من الصناديق  
 الُمعدلة للتقييم العادل للموجودات األساسية. 

   
 المدخالت الهامة التي يمكن رصدها وقياس القيمة العادلة. العالقة بين 

 
قد ترتفع )تنخفض( القيمة العادلة المقدرة إذا كان هناك تغير في 

 المدخالت المستخدمة في التقييم كما هو مذكور أعاله. 
 

 2  و  1التحويالت بين المستوى   17-2
 

 خالل فترات التقرير. 2والمستوى  1لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى 
 

  



 شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية إيضاحات حول 
 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 األدوات المالية حسب الفئة  18
 

تحت فئة التكلفة المطفأة   2019و 2020ديسمبر  31تم تصنيف كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية للسنتين المنتهيتين في 
 وقياسها بالقيمة العادلة.  باستثناء االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والتي تم تصنيفها

 

 فئة القياس  

 كما في 
 ديسمبر  31

2020 

 كما في 
 ديسمبر  31

2019 
    موجودات مالية 

 2.900.080 3.825.016 التكلفة المطفأة  نقد وأرصدة بنكية
 40.091.864 43.724.763 التكلفة المطفأة  ذمم مدينة أخرى 

 استثمارات بالقيمة العادلة 
 العادلة منالقيمة 

 17.392.216 17.447.550 خالل قائمة الدخل 

    
 60.384.160 64.997.329  مجموع الموجودات المالية 

    
    مطلوبات مالية 

 875.118 3.276.627 التكلفة المطفأة  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
    

 875.118 3.276.627  مجموع المطلوبات المالية 

 
 الموجودات برسم األمانة  19

 
مليون لاير   970: 2019مليون لاير سعودي ) 721تمثل هذه الموجودات صافي موجودات الصناديق المدارة والبالغة قيمتها مبلغ 

 سعودي(. وتماشياً مع سياسات الشركة المحاسبية، ال تدرج هذه األرصدة ضمن القوائم المالية للشركة. 
 

 خالل السنة األحداث الهامة  20
 

( تعطيل األسواق العالمية حيث بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة  19-تواصل جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد
ثانية" من العدوى على الرغم من أنها سيطرت سابقًا على تفشي المرض من خالل تدابير احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر  

ق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة. ومع ذلك، تمّكنت حكومة المملكة العربية السعودية )"الحكومة"( من السيطرة  وعمليات اإلغال
بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن، ويرجع ذلك في المقام األول إلى اإلجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة، وبعد ذلك أنهت الحكومة  

 طبيعية واستئناف العمرة. بصورة اتخاذ تدابير مرحلية لعودة السفر الدولي عمليات اإلغالق وبدأت في 
 

على الرغم من هذه التحديات، تتأثر العمليات التجارية للشركة فقط فيما يتعلق بالقيمة العادلة لالستثمارات في الصندوق االستثماري  
استخدم خبير اإلدارة طريقة التدفقات النقدية المخصومة لتحديد  )تاريخ آخر قوائم مالية نظامية(،  2020ديسمبر  31المشترك. كما في 

لمقدر  القيمة العادلة للعقار األساسي المحتفظ به كمخزون بالتكلفة. يبقى صافي القيمة القابلة للتحقق للعقار دون تغيير حيث أن سعر البيع ا
مشتري. عالوة على ذلك، نظًرا لحقيقة أن الشركة تمتلك حصة غير  يعتبر ثابت قيد انتظار استكمال العقار وفقًا لالتفاقية الموقعة مع ال

في الصندوق االستثماري المشترك، فإن تأثير القيمة العادلة ال يعتبر جوهرياً على المعلومات المالية للشركة كما    ٪2.85جوهرية بنسبة  
مما   ٪27إجمالي اإليرادات للشركة بنسبة أكثر من  لاير سعودي(. زاد 55.334)زيادة في القيمة العادلة بمبلغ  2020ديسمبر  31في 

 . سنةمليون لاير سعودي في نهاية ال  7.8ساهم في الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 
 

لالستثمارات في  أثرت على ربحية الشركة، فقط بسبب القيمة العادلة  19-بناًء على هذه العوامل، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوفيد
لفترة أطول أو   19-الصندوق االستثماري المشترك، ومع ذلك، من المتوقع أن يكون ذلك مؤقتًا. وبالتالي، إذا استمر وضع جائحة كوفيد 

، فقد يؤثر ذلك على ربحية الشركة في ضوء االنخفاض في القيمة العادلة غير  /الثالثة أعيد فرض قيود اإلغالق بسبب الموجة الثانية 
القابلة للتحقق في االستثمارات في الصندوق االستثماري المشترك مقارنة بالفترة الماضية. وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن  

 كثب وستقوم بتعديل استراتيجيتها بناًء على الحالة السائدة حسب االقتضاء. 
  



 شركة شعاع كابيتال العربية السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية إيضاحات حول 
 2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 أحداث الحقة 21
 

 قائمة المركز المالي حتى تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية. لم تكن هناك أحداث الحقة جوهرية بعد تاريخ 
 

 توزيعات أرباح  22
 

 مليون لاير سعودي.  7.5 بمبلغ على توزيع أرباح 2019ديسمبر  31المنتهية في السنة  وافق مساهمو الشركة خالل 
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