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 كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 محاسبون ومراجعون قانونیون
 زھران لألعمال، الدور التاسعمركز 
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قانونیون، شركة مھنیة مسجلة في المملكة العربیة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون  

السعودیة وعضو غیر شریك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمیة، 
 شركة تعاونیة سویسریة.

 

 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساھمي شركة األھلي المالیة

   الرأي

القوائم المالیة الموحدة لشركة األھلي المالیة ("الشركة") والشركات التابعة لھا ("المجموعة")، والتي تشمل لقد راجعنا 
م، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل، التغیرات ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

تھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات، المكونة من ملخص للسیاسات المحاسبیة في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة للسنة المن
 الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.

 
الجوھریة، المركز المالي للمجموعة كما  النواحيعرض بصورة عادلة، من جمیع وفي رأینا، إن القوائم المالیة المرفقة تُ 

وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقا للمعاییر  ھا المالي الموحدئوأدا ،م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة 

 للمحاسبین القانونیین.

 أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر 
تم توضیحھا في قسم "مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة" في تقریرنا ھذا. ونحن مستقلون 

وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك 
لتزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة إالموحدة، وقد 

 ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء رأینا.

 المكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة الموحدةمسؤولیات اإلدارة و

إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا بصورة عادلة، وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي 
اسبین القانونیین، من الھیئة السعودیة للمح المعتمدةالمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى 

واألحكام المعمول بھا في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وھي المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة 
 ضروریة، لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من تحریف جوھري، سواء بسبب غش أو خطأ. 

 
لمبدأ  الموحدة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً وعند إعداد القوائم المالیة 

االستمراریة، وعن اإلفصاح، بحسب ما ھو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة، واستخدام مبدأ االستمراریة 
إیقاف عملیاتھا، أو عدم وجود بدیل واقعي  كأساس في المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة المجموعة أو

 سوى القیام بذلك.
 

 بالحوكمة ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في المجموعة. إن المكلفین

  





 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 قائمة المركز المالي الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
  )۰۰۰(بآالف الریاالت السعودیة "

 

۳ 

 اإلیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
    الموجودات

 ۱۸۸٫۲۹٤ ۱۱۷٫۹٤۷ ٥ ممتلكات ومعدات وبرامج حاسب آلي
 -- ۱۱٫۷۱٥ ٦ حق إستخدام أصول

 -- ۷۷٫۳۳۳ ۷ ستثماریةإعقارات 
 ۲۹٫٦۰٥ ۱۸٫۱۰۱ ۸ بالصافي ،ستثمار في شركات زمیلةإ
 ۱۳۸٫٤۲۰ ۱۷٦٫۹۰٦ ۹ ستثمارات مالیةإ

 ۳٥٦٫۳۱۹ ٤۰۲٫۰۰۲  المتداولةالموجودات غیر 
     

 ٥٥٤٫۸۹٥ ۷۹۳٫٤٥۸ ۹ ستثمارات مالیةإ
 ۱۹۱٫٦۰۰ ۲٤۲٫۹٦۷ ۱۰ مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

 ۲٤٦٫۷٦٥ ۳۷۸٫٥٥۲ ۱۱ تمویل مرابحة
 ۱۲٦٫٤۷۱ ۹۷٫۲۱٥ ۱۲ نقد وما في حكمھ

 ۱٫۱۱۹٫۷۳۱ ۱٫٥۱۲٫۱۹۲  الموجودات المتداولة
    

 ۱٫٤۷٦٫۰٥۰ ۱٫۹۱٤٫۱۹٤  الموجوداتإجمالي 
    

    حقوق الملكیة
 ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳ رأس المال

 )۲۲۲٫۸۷۰( )۲٤٦٫۰۰٤( ۱٤ أسھم محتفظ بھا بموجب ترتیبات الدفع على أساس حصص الموظفین
 ۱٦۷٫۲٤۸ ۲۰۹٫۲٤۸ ۱٥ حتیاطي نظامي إ
 )۲٦٫٦۰۹( )۲۱۱(  حتیاطیات أخرىإ
 ٥۱٫٤۳٤ ٥٫۹۰۱ ۱٤ حتیاطي ترتیبات مدفوعات على أساس السھم إ

 ۱٦۹٫۷۹۰ ٥٤۰٫۸۳۳  أرباح مبقاة
 ۱٫۱۳۸٫۹۹۳ ۱٫٥۰۹٫۷٦۷  حقوق الملكیة العائدة إلى مساھمي الشركة األم 

 ۹٫۷٦۸ ۹٫۷۳۸ ۱٦ الحصة غیر المسیطرة
 ۱٫۱٤۸٫۷٦۱ ۱٫٥۱۹٫٥۰٥  إجمالي حقوق الملكیة 

    
    المطلوبات

 -- ۹٫٥۰٦ ۱۷ مطلوبات اإلیجار
 ٥۱٫٦٥۱ ۷۳٫٥۰۹ ۱۸ منافع الموظفین

 ٥۱٫٦٥۱ ۸۳٫۰۱٥  المطلوبات غیر المتداولة
    

 -- ۲٫٥۳۳ ۱۷ مطلوبات اإلیجار
 -- ۳۲٫۱۲۳ ۱۹ قروض بنكیة

 ۳۷٫۱۸٥ ۳۱٫۱۲٥ ۱۹ مبلغ مستحق إلى البنك األھلي التجاري
 -- ۲۳٫٦٤۹ ۱۸ منافع الموظفین

 ۲۳۸٫٤٥۳ ۲۲۲٫۲٤٤ ۲۰ دائنة تجاریة ومستحقات ومطلوبات أخرىذمم 
 ۲۷٥٫٦۳۸ ۳۱۱٫٦۷٤  المطلوبات المتداولة
 ۳۲۷٫۲۸۹ ۳۹٤٫٦۸۹  إجمالي المطلوبات 

    
 ۱٫٤۷٦٫۰٥۰ ۱٫۹۱٤٫۱۹٤  إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات 

  
 جزًء ال یتجزأ من ھذه  ۳٤إلى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 

 القوائم المالیة الموحدة.
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 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )۰۰۰(بآالف الریاالت السعودیة "

٤ 

 

 
 
 
 

 جزًء ال یتجزأ من ھذه  ۳٤إلى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 
 القوائم المالیة الموحدة.

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ اإلیضاح 
    

   ۲۱ بالصافي ،أتعاب من الخدمات
 ٥۱۲٫۱۸٥ ٥۰۲٫۲٤٤  إدارة الموجودات  -
 ۱۳٦٫۷٦۹ ۱۲۳٫٤۳۱  وساطة   -
 ٤۸٫۷۰۹ ۸۸٫۸۸٦  المصرفیة االستثماریة  -
  ۷۱٤٫٥٦۱ ٦۹۷٫٦٦۳ 
    

إیرادات من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
 ۹٫٥۷۰ ٤۱٫۹۰۸  الخسارة، بالصافي

 ۹٫۹۱٥ ۱۸٫٤٦٦  إیرادات من تمویل مرابحة واستثمارات بالتكلفة المطفأة
 ٦٫٦۲٦ ۱۱٫۹٤٥  إیرادات توزیعات أرباح
 )۱۷۹( )۳۸(  خسارة تشغیلیة أخرى 

 ۷۲۳٫٥۹٥ ۷۸٦٫۸٤۲  التشغیلیةإجمالي اإلیرادات 
    

 ۲۲۹٫۱۷۳ ۲۱۹٫۹۲٥ ۲۲ رواتب ومصروفات موظفین
 ۱٥٫۹٥٥ ۱۹٫۰۸٥ ٦ و ٥ ستھالك إ

 ۱۰٤٫۷۸٤ ۸۷٫۱۰۹ ۲۳ مصروفات عمومیة وإداریة أخرى
 ۳٤۹٫۹۱۲ ۳۲٦٫۱۱۹  إجمالي مصروفات التشغیل

 ۳۷۳٫٦۸۳ ٤٦۰٫۷۲۳  صافي اإلیرادات التشغیلیة للسنة
    

 )۱٫۸۳۲( )۲٫۰۷۲( ۲٤ تكلفة تمویلیة
 ٤٫۳۱۳ ٤٥۸  إیرادات أخرى

 )٤٤۸( )۱٫٦٥۳( ۸ الحصة في نتائج شركات زمیلة، بالصافي
 ۲٫۰۳۳ )۳٫۲٦۷(  إجمالي (الخسارة) / الربح غیر التشغیلي، بالصافي

    
 ۳۷٥٫۷۱٦ ٤٥۷٫٤٥٦  صافي ربح السنة قبل الزكاة 

    
 )٥۰٫۰۰۰( )٤۰٫۰۰۰( ۳۰ الزكاة للسنة 

    
 ۳۲٥٫۷۱٦ ٤۱۷٫٤٥٦  صافي ربح السنة بعد الزكاة

    
    العائد إلى:

 ۳۲٥٫٦۹۹ ٤۱۸٫۲۸۳  الشركة األم يمساھم -
 ۱۷ )۸۲۷(  مسیطرةالحصة غیر ال -
    
  ٤۱۷٫٤٥٦ ۳۲٥٫۷۱٦ 
    

  –ربحیة السھم األساسیة (باللایر السعودي) 
 ۳٬٤۷ ٤٬٦۱ ۲٥ العائدة إلى مساھمي الشركة األم

  –ربحیة السھم المخفضة (لایر سعودي) 
 ۳٬٤۱ ٤٬٦۱ ۲٥ العائدة إلى مساھمي الشركة األم
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 قائمة الدخل الشامل الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )۰۰۰(بآالف الریاالت السعودیة "

٥ 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزًء ال یتجزأ من ھذه  ۳٤إلى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 
القوائم المالیة الموحدة.

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ اإلیضاح 
    

 ۳۲٥٫۷۱٦ ٤۱۷٫٤٥٦  صافي ربح السنة بعد الزكاة
    

    الدخل الشامل اآلخر
    

    بنود لن یتم إعادة تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة:
    
صافي التغییر في استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من  -

 )۲٥٫۰٤٤( ۲٦٫۱۷۳  خالل الدخل الشامل اآلخر    
    

بنود سیعاد أو قد یعاد تصنیفھا في قائمة الربح أو الخسارة في 
    الفترات الالحقة:

 )٤۱۸( ۲٫٤٤۷ ۸ الحركة في احتیاطي إعادة ترجمة العمالت األجنبیة  -
    

 ۱۳٫٤۷٥ )۱۰٫٦٦۷( (ب) ۱۸ إعادة قیاس (الخسارة) / الربح في مكافأة نھایة الخدمة للموظفین -
    

 )۱٫۳٥٤( )۸٥۳( ۸ الحصة في الخسارة الشاملة األخرى للشركات الزمیلة -
    

 ۳۱۲٫۳۷٥ ٤۳٤٫٥٥٦  للسنةإجمالي الدخل الشامل 
    

    العائد إلى: 
 ۳۱۳٫۲٤٤ ٤۳٤٫٥۸٦  الشركة األم يمساھم -
 )۸٦۹( )۳۰(  مسیطرةالحصة غیر ال -
    

 ۳۱۲٫۳۷٥ ٤۳٤٫٥٥٦  إجمالي الدخل الشامل للسنة
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 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )۰۰۰(بآالف الریاالت السعودیة "

٦ 

 

 
 جزًء ال یتجزأ من ھذه  ۳٤إلى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 

 القوائم المالیة الموحدة.

 العائد إلى مساھمي الشركة األم 

 
 رأس المال 

أسھم محتفظ 
بھا بموجب 

ترتیبات الدفع 
على أساس 

حصص 
 احتیاطي نظامي الموظفین

احتیاطیات 
 أخرى

احتیاطي 
ترتیبات الدفع 
على أساس 

 أرباح مبقاة السھم
 اإلجمالي
 الفرعي

الحصة غیر 
 اإلجمالي المسیطرة

          
 ۱٫۱٤۸٫۷٦۱ ۹٫۷٦۸ ۱٫۱۳۸٫۹۹۳ ۱٦۹٫۷۹۰ ٥۱٫٤۳٤ )۲٦٫٦۰۹( ۱٦۷٫۲٤۸ )۲۲۲٫۸۷۰( ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

 ۱٦المعیار الدولي للتقاریر المالي  تطبیقتأثیر 
 )۲۹۷( -- )۲۹۷( )۲۹۷( -- -- -- -- -- )٤(اإلیضاح 

 ۱٫۱٤۸٫٤٦٤ ۹٫۷٦۸ ۱٫۱۳۸٫٦۹٦ ۱٦۹٫٤۹۳ ٥۱٫٤۳٤ )۲٦٫٦۰۹( ۱٦۷٫۲٤۸ )۲۲۲٫۸۷۰( ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ م۲۰۱۹ینایر  ۱المعاد عرضھ في الرصید 
 ٤۱۷٫٤٥٦ )۸۲۷( ٤۱۸٫۲۸۳ ٤۱۸٫۲۸۳ -- -- -- -- -- صافي ربح السنة

 ۱۷٫۱۰۰ ۷۹۷ ۱٦٫۳۰۳ )۱۰٫٦٦۷( -- ۲٦٫۹۷۰ -- -- -- الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى للسنة
 ٤۳٤٫٥٥٦ )۳۰( ٤۳٤٫٥۸٦ ٤۰۷٫٦۱٦ -- ۲٦٫۹۷۰ -- -- -- إجمالي الدخل الشامل / (الخسارة) للسنة

المحمل على ترتیبات الدفع على أساس السھم 
 ٥٫۹۰۱  ٥٫۹۰۱ -- ٥٫۹۰۱ -- -- -- -- )۱-۱٤للسنة (اإلیضاح 

المحمل  مدفوعات على أساس أسھم الموظفین
 ٤٫۲۲٦ -- ٤٫۲۲٦ -- ٤٫۲۲٦ -- -- -- -- ) ۲-۱٤على البرنامج للسنة (اإلیضاح 

تأثیر التعدیل في برنامج المدفوعات على أساس 
السھم التي تتم تسویتھا بواسطة حقوق الملكیة 

 )۲۹٫۱۹۲( -- )۲۹٫۱۹۲( ٥٫۱٥۲ )٥٥٫٦٦۰( -- -- ۲۱٫۳۱٦ -- )۲-۱٤للموظفین (اإلیضاح 
محتفظ بھا بموجب برنامج شراء أسھم 

 السھم بواسطة شركة المدفوعات على أساس
 )٤٤٫٤٥۰( -- )٤٤٫٤٥۰( -- -- -- -- )٤٤٫٤٥۰( -- )اإلیضاح ۱٤-۲( باكو

 -- -- -- )٤۲٫۰۰۰( -- -- ٤۲٫۰۰۰ -- -- )۱٥المحول إلى االحتیاطي النظامي (اإلیضاح 
أرباح محققة من بیع استثمار بالقیمة العادلة من 

 -- -- -- ٥۷۲ -- )٥۷۲( -- -- -- خالل الدخل الشامل اآلخر
          

 ۱٫٥۱۹٫٥۰٥ ۹٫۷۳۸ ۱٫٥۰۹٫۷٦۷ ٥٤۰٫۸۳۳ ٥٫۹۰۱ )۲۱۱( ۲۰۹٫۲٤۸ )۲٤٦٫۰۰٤( ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید كما في 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )۰۰۰(بآالف الریاالت السعودیة "

۷ 

 
   العائد إلى مساھمي الشركة األم 

 
 رأس المال 

أسھم محتفظ 
بھا بموجب 
ترتیبات 
مدفوعات 
على أساس 

السھم 
 للموظفین

احتیاطي 
 نظامي

احتیاطیات 
 أخرى

احتیاطي 
ترتیبات 
مدفوعات 
على أساس 

 أرباح مبقاة السھم
 اإلجمالي
 الفرعي

الحصة غیر 
 اإلجمالي المسیطرة

          
 ۱٫۰۰٦٫۱٦۹ ۱۰٫٦۳۷ ۹۹٥٫٥۳۲ ٥۲٫۷۲۳ ۲۲٫۹۳۸ )٦۷۹( ۱۳٤٫۲٤۸ )۲۱۳٫٦۹۸( ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید المعاد عرضھ في 

 صافي ربح السنة
               

-- -- -- -- -- ۳۲٥٫٦۹۹ ۳۲٥٫٦۹۹ ۱۷ ۳۲٥٫۷۱٦ 
 )۱۳٫۳٤۱( )۸۸٦( )۱۲٫٤٥٥( ۱۳٫٤۷٥ -- )۲٥٫۹۳۰( -- -- -- (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للسنة

 ۳۱۲٫۳۷٥ )۸٦۹( ۳۱۳٫۲٤٤ ۳۳۹٫۱۷٤ -- )۲٥٫۹۳۰( -- -- -- إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة
أساس السھم التي تتم تسویتھا المدفوعات على 

المحمل على البرنامج  بحقوق الملكیة للموظفین
 ۲۸٫٤۹٦ -- ۲۸٫٤۹٦ -- ۲۸٫٤۹٦ -- -- -- -- ) ۱٤للسنة (اإلیضاح 

 -- -- -- )۳۳٫۰۰۰( -- -- ۳۳٫۰۰۰ -- -- )۱٥المحول إلى االحتیاطي النظامي (اإلیضاح 
شراء أسھم محتفظ بھا بموجب برنامج 

 السھم بواسطة شركة المدفوعات على أساس
 )۹٫۱۷۲( -- )۹٫۱۷۲( -- -- -- -- )۹٫۱۷۲( -- )(اإلیضاح ۱٤ باكو

 )۲۰۰٫۰۰۰( -- )۲۰۰٫۰۰۰( )۲۰۰٫۰۰۰( -- -- -- -- -- توزیعات األرباح المعلنة خالل السنة 
توزیعات أرباح على األسھم المحتجزة / غیر 

 -- -- -- -- -- المخصصة 
       

۱۰٫۸۹۳ ۱۰٫۸۹۳                          -- ۱۰٫۸۹۳ 
          

 ۱٫۱٤۸٫۷٦۱ ۹٫۷٦۸ ۱٫۱۳۸٫۹۹۳ ۱٦۹٫۷۹۰ ٥۱٫٤۳٤ )۲٦٫٦۰۹( ۱٦۷٫۲٤۸ )۲۲۲٫۸۷۰( ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید كما في 
 
 
 
 
 

 جزًء ال یتجزأ من ھذه  ۳٤إلى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 
 القوائم المالیة الموحدة.



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 قائمة التدفقات النقدیة الموحدة 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

۸ 

 
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ اإلیضاح 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:
 ۳۲٥٫۷۱٦ ٤۱۷٫٤٥٦  صافي ربح السنة بعد الزكاة 

تعدیالت لتسویة صافي الدخل إلى صافي النقد الناتج من األنشطة 
    التشغیلیة: 

إیرادات من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 
 )۹٫٥۷۰( )٤۱٫۹۰۸(  بالصافي

 ٤٤۸ ۱٫٦٥۳ ۸ الحصة في نتائج االستثمار في شركة زمیلة
 ۲۸٫٤۹٦ ۲۲٫٦٦۷ ۱٤ المحمل على ترتیبات الدفع على أساس السھم

 ۱٥٫۹٥٥ ۱۹٫۰۸٥ ٦ و ٥ استھالك
 )۱٫۹۷٤( )۲٫۷۲۱(  بالتكلفة المطفأة إیرادات من تمویل مرابحة واستثمارات مالیة

 ٦٫۹۲٤ ٥٫۸۳۰ (ب) ۱۸ المحمل من منافع نھایة الخدمة للموظفین للسنة
 ۱٫۸۳۲ ۲٫۰۷۲  تمویلیةتكلفة 

 ٥۰٫۰۰۰ ٤۰٫۰۰۰ ۳۰ مصروف الزكاة للسنة
 ٤۱۷٫۸۲۷ ٤٦٤٫۱۳٤  إیرادات تشغیلیة قبل التغیر في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

    
    التغیر في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

 )٥۷٫۹۹۰( )٥۲٫۱۸۸(  مدفوعات مقدما وموجودات أخرى 
 ۱٥۷٫۳۱٥ )۱۹۰٫۷٥۰(  محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات 

 ۲٫٦۳٦ )۹٥٦(  المنافع المدفوعة للموظفین، بالصافي
 )۱۷۲٫۳۰٥( )۱۳۱٫۷۸۷(  تمویل مرابحة

 ۲۸٫۹۲٤ )٦٫۰٦۰(  مبالغ مستحقة إلى البنك األھلي التجاري، بالصافي
 )۷٫۱٥٦( ۱٦٫۱۲٤  ومطلوبات أخرىذمم دائنة تجاریة ومستحقات 

 ۳٦۹٫۲٥۱ ۹۸٫٥۱۷  النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة
 )۸٫۰۸٤( )۱۳٫۱۰٤( (ب) ۱۸ مكافأة نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة

 )۲٥٫۰۱۷( )٦٤٫۱٥۱( ۳۰ زكاة مدفوعة
 ۳۳٦٫۱٥۰ ۲۱٫۲٦۲  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

    
    النقدیة من األنشطة االستثماریة:التدفقات 

 )۳۳٫۸٦٦( )۲۳٫۳۸۷( ٥ شراء ممتلكات ومعدات وبرامج
قائمة الدخل الشامل  من خاللشراء استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة 

 )۱۰۸٫۱٥۰( )٥٫۱٦٥(  اآلخر
قائمة الدخل الشامل  من خاللبیع استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة 

 -- ٥٫۷۳۷  اآلخر
 )۱۹٫۳٤۷( )۱۸٫۲٦٤(  شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  

 -- ۲٫۱۹٥  ربح مستلم من استثمار مدرج بالتكلفة المطفأة
 -- ۱۱٫٤٤٥ ۸ توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة

 )۱٦۱٫۳٦۳( )۲۷٫٤۳۹(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة:
 )۱۸۹٫۱۷٤( )۷٫۰٤۱(  توزیعات أرباح مدفوعة

 -- )۳٫٥۸۸( ۱۷ مدفوعات لمطلوبات عقد إیجار
 -- ۳۲٫۰۰۰ ۱۹ قروض بنكیة مستخدمة

 السھمشراء أسھم محتفظ بھا بموجب ترتیبات الدفع على أساس
 )۹٫۱۷۲( )٤٤٫٤٥۰(  ۱٤ بواسطة شركة باكو

 )۱۹۸٫۳٤٦( )۲۳٫۰۷۹(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
    

 )۲۳٫٥٥۹( )۲۹٫۲٥٦(  صافي التغییر في النقد وما في حكمھ
 ۱٥۰٫۰۳۰ ۱۲٦٫٤۷۱  النقد وما في حكمھ في بدایة السنة

 ۱۲٦٫٤۷۱ ۹۷٫۲۱٥ ۱۲ النقد وما في حكمھ في نھایة السنة
 

 جزًء ال یتجزأ من ھذه  ۳٤إلى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 
 القوائم المالیة الموحدة.



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 قائمة التدفقات النقدیة الموحدة 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

۹ 

 
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ اإلیضاح 

    المعلومات اإلضافیة غیر النقدیة
 ۲۰۰٫۰۰۰ --  توزیعات األرباح المعلنة خالل السنة

 ۱۰٫۹۸۳ --  توزیعات أرباح على األسھم المحتجزة / غیر المخصصة
 -- ۷۷٫۳۳۳  ومعدات إلى عقارات استثماریةالمحول من ممتلكات وآالت 

 ۱۳٫٤۷٥ )۱۰٫٦٦۷(  ۱۸ للموظفین إعادة قیاس مكافأة نھایة الخدمة من (الخسارة) / الربح
 )٤۱۸( ۲٫٤٤۷ ۸ الحركة في احتیاطي إعادة ترجمة العمالت األجنبیة 

 )۱٫۳٥٤( )۸٥۳(  الحركة في االحتیاطات األخرى لشركات زمیلة 
الربح / (الخسارة) غیر المحققة من االستثمارات المدرجة بالقیمة 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

۲٥٫٦۰۳ )۲٥٫۰٤٤( 
المحول من "برنامج المدفوعات على أساس أسھم الموظفین" إلى 

 -- ۲۹٫۱۹۲  "منافع الموظفین"
   ٤ على:  ۱٦تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

 -- ۱٦٫۲٤۱  حق إستخدام أصول -
 -- )۱۷٫۰۰٦(  مطلوبات اإلیجار -
 -- )۸۲۱(  مدفوعات مقدما وموجودات أخرى -
 -- ۱٫۲۸۹  ذمم دائنة تجاریة ومستحقات ومطلوبات أخرى -
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزًء ال یتجزأ من ھذه  ۳٤إلى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 
 القوائم المالیة الموحدة.



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

۱۰  

 عام .۱
 

وشركتھا تتكون ھذه القوائم المالیة الموحدة من القوائم المالیة لشركة األھلي المالیة ("الشركة أو "إن سي بي سي") 
التابعة (یشار إلیھا مجتمعة بـ "المجموعة"). تأسست شركة األھلي المالیة، شركة مساھمة سعودیة، وفقا لقرار ھیئة 

م)، وھي ۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (الموافق ۱٤۲٦جمادى األولى  ۲۱الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲السوق المالیة رقم 
ھـ ۱٤۲۸ربیع األول  ۲۹بتاریخ  ۱۰۱۰۲۳۱٤۷٤لتجاري رقم مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل ا

 ھیكل ملكیة الشركة بالتفصیل. ۱۳م). ویتضمن اإلیضاح ۲۰۰۷أبریل  ۱۷(الموافق 
 

 تمارس الشركة أعمالھا في المملكة العربیة السعودیة، وعنوان مركزھا الرئیسي ھو:
 

 شركة األھلي المالیة، المركز الرئیسي
 اإلقلیمیة للبنك األھلي التجاريمبنى اإلدارة 

 طریق الملك سعود
 ۲۲۲۱٦صندوق برید 

 ۱۱٤۹٥الریاض 
 المملكة العربیة السعودیة

 
تتمثل أغراض الشركة في ممارسة األنشطة التالیة في مجال األوراق المالیة، كما ھو مبین في الئحة األوراق المالیة 

 ھـ الصادرة عن مجلس إدارة ھیئة السوق المالیة): ۱٤۲٦جمادى األولى  ۲۱بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲(الالئحة رقم 
 

 التعامل؛ أ) 
 الترتیب؛ ب) 
 اإلدارة؛ ج) 
 االستشارات؛ و   د) 
 الحفظ ه) 

 
دیسمبر  ۳۱تشتمل ھذه القوائم المالیة الموحدة للمجموعة على القوائم المالیة للشركة وشركتھا التابعة التالیة حتى 

 م:۲۰۱۹
 

 لألسھم الخاصة اإلقلیمیةصندوق أوریكس 
 

٪) في صندوق أوریكس لألسھم الخاصة اإلقلیمیة ٥۰م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱٪ (٥۰تمتلك الشركة حصة بنسبة 
م كصندوق استثماري مغلق. استحوذت المجموعة على ۲۰۰۷فبرایر  ۱۲("الصندوق")، الذي تم تأسیسھ في 

االستثمار في الشركات التي تتمتع بمیزة  إلىصندوق م. ویھدف ال۲۰۰۷أبریل  ۱۷السیطرة على الصندوق كما في 
تنافسیة قویة وإمكانیات نمو جیدة. إن تركیز الصندوق الجغرافي الرئیسي لالستثمار ھو منطقة الشرق األوسط 

م، في مقابل الجداول الزمنیة المتوقعة المتعلقة باستكمال تصفیة الصندوق، قرر ۲۰۱۹ینایر  ۲۹وشمال أفریقیا. في 
 م.۲۰۲۱مارس  ۲۰إدارة الصندوق تمدید عمر الصندوق حتى  مجلس

  



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

۱۱  

 عام (تابع) .۱
 

 شركة األھلي المالیة دبي 
 

م حققت الشركة سیطرة على شركة األھلي المالیة دبي ("األھلي المالیة دبي") (شركة ۲۰۰۸ینایر  ۱اعتبارا من 
معفاة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في جزر كیمان) وشركاتھا التابعة من البنك. وتم تسھیل االستحواذ على األعمال 

 سي).  عن طریق تأسیس شركة األھلي المالیة المحدودة (دي أي اف
 

یتمثل غرض شركة األھلي المالیة دبي إنكوربوریشن في توفیر وھیكلة واالستثمار في األسھم الخاصة وفرص 
 التطویر العقاري في جمیع األسواق الناشئة. 

 
 ٪) في ملكیة شركة األھلي كابیتال دبي.۱۰۰م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱٪ (۱۰۰تمتلك الشركة نسبة 

 
 شراكة كابیتال (كایمان) القابضة المحدودة 

 
تم تأسیس شراكة كابیتال (كایمان) القابضة المحدودة، المسجلة في جزر كایمان، كمنشأة ذات غرض خاص والھدف 

 الرئیسي لھذه المنشأة ھو االستحواذ على مجموعة شراكة كابیتال المحدودة. 
 

لقابضة المحدودة بعد انقضاء بعض شروط اتفاقیة إعادة شراء األسھم ستبدأ الشركة بتصفیة شراكة كابیتال (كایمان) ا
الموقعة والمرتبطة باستبعاد حصة الملكیة في المجموعة التضامنیة الرأسمالیة المحدودة. وقد تم االنتھاء من 

خالل شھر  اإلجراءات القانونیة فیما یتعلق باستبعاد حصة الملكیة في المجموعة التضامنیة الرأسمالیة المحدودة
 .م۲۰۱۲نوفمبر 

 
 شركة باكو دبلیو إل إل ("باكو")

 
٪) في ملكیة شركة باكو، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ۱۰۰م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱٪ (۱۰۰تمتلك الشركة نسبة 

م. وھي كیان منظم تأسس لغرض وحید ھو تنفیذ خطط ملكیة أسھم ۲۰۰۷ینایر  ۱٦تأسست في مملكة البحرین في 
 الموظفین لشركة األھلي المالیة، وھي مملوكة بالكامل من قبل الشركة.

 
 شركة األھلي المالیة لالستثمار العقاري

 
٪) في شركة األھلي المالیة لالستثمار العقاري ۱۰۰م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱٪ (۱۰۰تمتلك شركة األھلي المالیة نسبة 

نشأة ذات غرض خاص باسم شركة األھلي المالیة م م۲۰۱۳سبتمبر  ۸أسست الشركة بتاریخ  (أر إي أي سي).
لالستثمار العقاري (ار اي أي سي)، وھي مسجلة في المملكة العربیة السعودیة. ویتمثل الغرض الرئیسي لشركة ار 
اي أي سي في تملك وتسجیل موجودات الموجودات العقاریة بالنیابة عن الصنادیق العقاریة والتي تدار بواسطة 

 لمالیة.شركة األھلي ا
 
 أسس اإلعداد .۲

 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة )أ
 

 ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة  تم إعداد القوائم المالیة الموحدة المرفقة للمجموعة وفقا
 ن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.المعتمدة مالعربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى 

 
 تم إعادة تصنیف بعض األرقام المقارنة لتتماشى مع طریقة العرض للسنة الحالیة.

 
 
 
 
 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

۱۲  

 أسس اإلعداد (تابع) .۲
 

 أسس القیاس  )ب
 

تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء القیاس بالقیمة العادلة لالستثمارات، 
المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واالستثمارات المحتفظ بھا للبیع / القیمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر.
 

 عملة النشاط والعرض  )ج
 

یتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي والذي یمثل عملة النشاط للشركة. جمیع القیم المالیة 
 باللایر السعودي تم تقریبھا ألقرب ألف، ما لم یذكر خالف ذلك.

 
 أسس التوحید )د

 
دیسمبر  ۳۱تھا التابعة كما في وللسنة المنتھیة في تتكون القوائم المالیة الموحدة من القوائم المالیة للشركة وشرك

). تتحقق السیطرة عندما تكون المجموعة معرضة، أو لدیھا حق في الحصول على عوائد ۱م (اإلیضاح ۲۰۱۹
متغیرة من مشاركتھا مع الشركة المستثمر فیھا ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل تحكمھا في 

مر فیھا. وعلى وجھ التحدید، تسیطر المجموعة على الشركة المستثمر فیھا، فقط إذا كان لدى الشركة المستث
 المجموعة:

 
السیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة  •

 ذات الصلة للشركة المستثمر فیھا)؛
 األحقیة، أو حقوق الحصول على عوائد متغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا؛ و  •
 القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا. •
 

عندما یكون لدى المجموعة حصة أقل من أغلبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، 
مجموعة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا كان لھا سلطة على الشركة تأخذ ال

 المستثمر فیھا، بما في ذلك:
 الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب حق التصویت األخرین في الشركة المستثمر فیھا •
 الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى •
 قوق التصویت المحتملةحقوق تصویت المجموعة وح •
 

تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على شركة مستثمر فیھا أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشیر 
إلى وجود تغیرات على واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالث. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تتحقق 

وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. یتم إدراج للمجموعة السیطرة على الشركة التابعة 
الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات للشركة التابعة التي تم اقتناؤھا أو التصرف فیھ خالل السنة 

بعة. في قائمة الدخل الشامل من تاریخ سیطرة المجموعة حتى تاریخ توقف سیطرة المجموعة على الشركة التا
تنسب األرباح والخسائر وجمیع مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى حاملي األسھم في الشركة األم وإلى الحصص 
غیر المسیطرة. یتم استبعاد جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصروفات والتدفقات 

ند توحید القوائم المالیة. ویتم احتساب التغیر في النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین أعضاء المجموعة بالكامل ع
حصة الملكیة في الشركة تابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت المجموعة السیطرة على 

 شركة تابعة، فإنھا:
 
 تلغي إثبات موجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة •
  ألي حصة غیر مسیطرةتلغي إثبات القیمة الدفتریة  •
 تستبعد فروق الترجمة التراكمیة المسجلة في حقوق الملكیة •
 تثبت القیمة العادلة للمقابل المستلم •
 تثبت القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ •
 تثبت أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة •
امل اآلخر إلى الربح أو الخسارة تعید تصنیف حصة الشركة األم من المكونات المثبتة سابقا في الدخل الش •

أو األرباح المبقاة، حسب مقتضى الحال، وحسب ما ھو مطلوب إذا قامت المجموعة باستبعاد الموجودات 
 أو المطلوبات ذات الصلة بشكل مباشر.



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

۱۳  

 أسس اإلعداد (تابع) .۲
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة )ه
 

المالیة استخدام بعض التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإلیرادات، یتطلب إعداد القوائم 
المصروفات، الموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات المرفقة عن المطلوبات المحتملة. تتم مراجعة التقدیرات 

ى واالفتراضات على أساس مستمر وھي معتمدة على الخبرة السابقة وعناصر أخرى من بینھا الحصول عل
استشارات المھنیة وتوقعات األحداث المستقبلیة والتي یعتقد أن تكون مالئمة للظروف. وقد تختلف النتائج الفعلیة 
عن ھذه التقدیرات. یتم إثبات مراجعة التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات والفترات 

 المستقبلیة التي تتأثر بھا.
 

 جاالت التي استخدمت فیھا اإلدارة األحكام والتقدیرات واالفتراضات:فیما یلي أھم الم
 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  )۱(
 

تقوم المجموعة بعمل تقییم في تاریخ كل تقریر مالي، أو عند وجود أحداث أو تغیرات في الظروف تشیر إلى 
جود أي دلیل، أو عند طلب اختبار االنخفاض في احتمال انخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة. في حالة و

 القیمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد. 
 

إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل أو وحدة تولید النقد بعد خصم تكالیف بیعھا قیمة استخدامھ، 
لقابلة لالسترداد لكل أصل على حدى إال إذا كانت الموجودات ال تولد تدفقات أیھما أعلى. ویتم تحدید القیمة ا

نقدیة مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة لموجودات أخرى أو مجموعة أخرى من الموجودات. عندما 
یمتھ قد انخفضت تزید القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد عن قیمتھ القابلة لالسترداد، یعتبر األصل أن ق

ویتم تخفیض قیمتھ إلى القیمة القابلة لالسترداد. عند تقدیر قیمة االستخدام، یتم تخفیض التدفقات النقدیة المستقبلیة 
التقدیریة بناًء على الربحیة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة والذي یعكس تقدیرات 

نقود والمخاطر المحددة لألصل. عند القیمة العادلة بعد خصم تكالیف البیع، یتم السوق الحالیة للقیمة الزمنیة لل
االستناد إلى مصادر مالئمة مثل معامالت السوق المعلنة أو في حالة عدم توفرھا یتم استخدام أسعار تقدیریة 

طریقة خصم التدفقات  للموجودات المثیلة أو في حالة عدم تحدید أسعار تقدیریة للموجودات المثیلة یتم استخدام
 النقدیة المستقبلیة لتوزیعات األرباح المستقبلیة القابلة للتوزیع.

 
 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات ولمعدات وبرامج الحاسب اآللي والعقارات االستثماریة )۲(

 
تقوم اإلدارة بتحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات وبرامج الحاسب اآللي والعقارات االستثماریة 
لغرض احتساب االستھالك. ویتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف 

األعمار اإلنتاجیة سنویا، ویتم تعدیل االستھالك في المستقبل متى المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة و
 ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة. 

 
 ترتیبات الدفع على أساس السھم )۳(

 
تقوم المجموعة بقیاس تكلفة معامالت تسویة حقوق الملكیة مع الموظفین بالرجوع إلى القیمة العادلة ألدوات 

وق الملكیة في تاریخ منح ھذه األدوات. یتطلب تقدیر القیمة العادلة لمعامالت الدفع على أساس السھم تحدید حق
أنسب نموذج للتقییم، والذي یعتمد على شروط وأحكام المنحة. ویتطلب ھذا التقدیر أیضا تحدید المدخالت األكثر 

األسھم، وتقلبات العائد وتوزیعات األرباح ووضع مالئمة لنموذج التقییم، بما في ذلك العمر المتوقع لخیار 
افتراضات بشأنھا. یتم تحدید القیمة العادلة في حالة ترتیبات الدفع الجماعي على أساس السھم بالرجوع إلى 
سعر سھم الشركة األم في تاریخ المنح. تم اإلفصاح عن االفتراضات والنماذج المستخدمة لتقدیر القیمة العادلة 

 .۱٤مدفوعات على أساس السھم التي تتم تسویتھا بحقوق الملكیة للموظفین في إیضاح لبرنامج ال
 
 
 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

۱٤  

 أسس اإلعداد (تابع).     ۲
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تابع)   ه)
 
 مكافأة نھایة الخدمة )٤(

 
األجل) والقیمة الحالیة اللتزام مكافأة نھایة الخدمة إن تكلفة خطة المنافع (منافع نھایة الخدمة والمكافأة طویلة 

یتم تحدیدھا باستخدام تقییمات اكتواریة خارجیة. ویتضمن التقییم االكتواري الخارجي عمل العدید من 
 االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل.

 
نظرا لتعقد عملیة التقییم وطبیعتھا طویلة األجل، وتشمل تحدید معدل الخصم وزیادة المرتبات في المستقبل. و

یعتبر االلتزام بمنافع محددة عالي الحساسیة للتغیرات في ھذه االفتراضات. یتم فحص جمیع االفتراضات في 
 تاریخ كل تقریر مالي.

 
 االستمراریة )٥(

 
االستمراریة وھي مطمئنة إلى أنھا تملك المصادر قامت إدارة المجموعة بتقییم قدرتھا على االستمرار وفقا لمبدأ 

الكافیة الستمراریة نشاطھا في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیس لدیھا أي شكوك جوھریة 
في مقدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمراریة. وبالتالي، یستمر إعداد القوائم المالیة الموحدة على 

 الستمراریة.أساس ا
 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  .۳
 

تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت في جمیع الفترات التي تم عرضھا في ھذه القوائم المالیة 
ینایر  ۱اعتبارا من ("التطبیق") من قبل المجموعة للفترات المالیة  ۱٦باستثناء تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

(ن) تفاصیل التغییر في السیاسات  ۳اإلفصاح عن تفاصیل التطبیق ویتضمن اإلیضاح  ٤م. یتضمن اإلیضاح ۲۰۱۹
 .۱٦المحاسبیة بسبب تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

       
 العمالت األجنبیة  )أ

 
عملة النشاط والعرض للشركة. تقوم كل منشاة یتم عرض القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي والذي یمثل 

في المجموعة بتحدید عملتھا الرئیسیة ویتم قیاس بنود قوائمھا المالیة باستخدام عملة النشاط المحددة. تتمثل 
 العملة التشغیلیة للشركات التابعة والشركة الزمیلة في الدوالر األمریكي والجنیھ المصري.  

    
جنبي لكل شركة من شركات المجموعة على حدى باألسعار السائدة عند إجراء تترجم تعامالت الصرف األ

المعامالت. تتم ترجمة الموجودات ومطلوبات النقدیة بالعملة الوظیفیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ قائمة 
لمالیة، تتم ترجمة المركز المالي. یتم إثبات أي فروق في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. عند توحید القوائم ا

نتائج العملیات الخارجیة إلى اللایر السعودي بأسعار تقارب تلك األسعار السائدة عند إجراء المعامالت. تتم 
ترجمة جمیع موجودات ومطلوبات الشركات التابعة وااللتزامات المتصلة بھا إلى اللایر السعودي بأسعار 

یتم إثبات فروق العملة الناتجة عن الترجمة كدخل / (خسارة)  الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي.
 شاملة أخرى في احتیاطي إعادة ترجمة أسعار الصرف.

 
ویتم تحویل البنود غیر النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة والتي تم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة على أساس أسعار 
الصرف السائدة في تواریخ المعامالت. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة 

القیمة العادلة ویتم إثبات أي فروق في قائمة الدخل الشامل  تحدیدوفقا ألسعار الصرف السائدة في تاریخ 
الموحدة. أي شھرة ناتجة عن االستحواذ على عملیات أجنبیة وأي تعدیالت في القیمة العادلة على القیم الدفتریة 
للموجودات والمطلوبات الناتجة عن االستحواذ یتم معاملتھا كموجودات ومطلوبات للعملیات األجنبیة ویتم 

 تحویلھا حسب سعر اإلغالق.
 
 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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 المحاسبة بتاریخ التسویة  )ب
 

أي التاریخ الذي یتم فیھ  –یتم قید وإلغاء جمیع العملیات العادیة لشراء وبیع موجودات مالیة في تاریخ السداد 
تاریخ السداد تقوم المجموعة باحتساب أي تغیر تسلیم األصل للطرف اآلخر في المعاملة. وفي حالة تطبیق مبدأ 

في القیمة العادلة خالل الفترة بین تاریخ المتاجرة وتاریخ السداد بنفس الطریقة التي تحتسب بھا الموجودات 
المقتناة. إن عملیة الشراء أو البیع بالطریقة المعتادة ھي شراء أو بیع موجودات مالیة والتي تستلزم تسلیم األصل 

 اإلطار الزمني المنصوص علیھ بموجب اللوائح أو العرف السائد في السوق.خالل 
 

 ممتلكات ومعدات وبرامج حاسب آلي )ج
 

یتم قید الممتلكات والمعدات وبرامج الحاسب اآللي بالتكلفة ویتم إظھارھا بالصافي بعد خصم االستھالك المتراكم 
المملوكة واألعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ ال یتم استھالكھا. وخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت. األرض 

یتم استھالك تكلفة الممتلكات والمعدات وبرامج الحاسب اآللي باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى األعمار 
 اإلنتاجیة المقدرة للموجودات كما یلي:

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۹

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۸

   
 سنوات ٥ سنوات ٥ عقارات مستأجرةتحسینات على 

 سنوات ۱۰ سنوات ۱۰ أثاث ومفروشات
 سنوات ۷إلى  ٦ سنوات ۷إلى  ٦ معدات

 سنوات ۱۰ سنوات ۱۰ برامج حاسب آلي
 سنوات ٥ سنوات ٥ سیارات

 سنة ٤۰ سنة ٤۰  مباني ومنشآت
  

القیم الدفتریة. ویتم إدراجھا في قائمة الدخل یتم تحدید األرباح والخسائر من االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع 
 الموحدة.

 
یتم مراجعة الممتلكات والمعدات وبرامج الحاسب اآللي للتحقق من حدوث أي انخفاض في القیمة عندما تشیر 
األحداث أو التغیرات في الظروف إلى إمكانیة عدم استرداد القیمة الدفتریة. یتم تخفیض القیم الدفتریة مباشرة 

 قیمتھا القابلة لالسترداد إذا كانت القیمة الدفتریة للموجودات أكبر من المبلغ القابل لالسترداد المقدر. إلى
 

 عقارات استثماریة )د
 

تتضمن العقارات االستثماریة الممتلكات (األرض أو المبنى) المحتفظ بھا لدى المجموعة للحصول على اإلیجار 
كلیھما. یتم قیاس العقارات االستثماریة بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم أو لتحقیق مكاسب رأسمالیة أو 

وأي خسائر انخفاض في القیمة، إن وجدت. یتم احتساب االستھالك على أساس القیمة القابلة لالستھالك، وھي 
دات المؤجرة على تكلفة األصل أو أي مبلغ آخر بدیل عن التكلفة بعد خصم قیمتھ المتبقیة. یتم استھالك الموجو

مدى مدة عقد اإلیجار وأعمارھا اإلنتاجیة، أیھما أقصر، ما لم یكن من المؤكد بشكل معقول بأن المجموعة 
سوف تحصل على الملكیة بنھایة مدة عقد اإلیجار. ال یتم استھالك األراضي. یتم استھالك التكلفة بطریقة القسط 

لموجودات. عندما یكون ألجزاء أحد العقارات االستثماریة أعمارا الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة ل
 إنتاجیة مختلفة، یتم المحاسبة عنھا كبنود منفصلة (مكونات رئیسیة) للعقار االستثماري والمعدات.

 
ق یتم إثبات تكلفة استبدال جزء من بند من العقارات االستثماریة بالقیمة الدفتریة للبند إذا كان من المحتمل تدف

منافع اقتصادیة مستقبلیة كامنة في ذلك الجزء إلى المجموعة وعندما یمكن قیاس التكلفة بشكل موثوق. یتم 
استبعاد القیمة الدفتریة للبند المستبدل. یتم إثبات تكلفة الخدمة الیومیة لالستثمارات العقاریة في قائمة الربح أو 

 الخسارة.
 

 سنة. ٤۰قار استثماري العمر اإلنتاجي المقدر لألصل المصنف كع
 

یتم مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة في تاریخ كل تقریر ویتم تعدیلھا بشكل مستقبلي 
 إذا لزم األمر.
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 غیر الملموسة الموجودات )ه
 

بشكل منفصل مبدئیا بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غیر یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا 
الملموسة المستحوذ علیھا من خالل تجمیع األعمال قیمتھا العادلة في تاریخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي، 
یتم إثبات الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة بعد خصم أي إطفاء متراكم وأي خسائر انخفاض في القیمة متراكمة 
في القیمة، إن وجدت. یتم تقییم األعمال اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة سواًء كان لھا أعمار إنتاجیة محددة 

 أو غیر محددة.
 

یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة ویتم تقییمھا لمعرفة إن 
حیثما توافر مؤشر على احتمالیة تعرضھا لالنخفاض في القیمة. یتم كان ھناك انخفاضا إضافیا في قیمتھا 

مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء لألصل غیر الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نھایة 
ستھالك كل فترة تقریر مالي. یتم األخذ في االعتبار التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النموذج المتوقع ال

المنافع االقتصادیة الكامنة في األصل من أجل تعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء ـ حسبما یتالءم ـ ویتم التعامل مع 
ھذه التغیرات كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة التي 

 ة الموحدة.لھا أعمار إنتاجیة محددة في قائمة الربح أو الخسار
 

ال یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة، ولكن یتم اختبارھا لتحدید االنخفاض 
في القیمة سنویا، إما بشكل فردي أو على مستوى وحدة تولید النقد. ویتم سنویا تقییم العمر اإلنتاجي غیر المحدد 

اإلنتاجي غیر المحدد غیر المحدد ال یزال ساري. وإذا لم یكن الوضع كذلك، یتم إجراء لتحدید ما إذا كان العمر 
التغییر في تقییم العمر اإلنتاجي من عمر غیر محدد إلى عمر محدد على أساس احتمالي. یتم قیاس الربح أو 

افي عائدات البیع الخسارة الناتجة عن إلغاء إثبات الموجودات غیر الملموسة باعتبارھا تمثل الفرق بین ص
 والقیمة الدفتریة لألصل ویتم إثباتھا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عندما یتم استبعاد األصل.

 
 األعمال  تجمیعات )و

 
یتم المحاسبة عن تجمیع األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ باعتبارھا مجموع النظیر 

قیاسھ في تاریخ االستحواذ بالقیمة العادلة وأي مبلغ حصص غیر مسیطرة في الشركة المقابل المحول الذي تم 
المستحوذ علیھا. وفي كل حلة في حاالت دمج األعمال فإن المجموعة تختار إما قیاس الحصص غیر المسیطرة 

علیھا القابلة في الشركة المقتناة بالقیمة العادلة أو بالحصة المالئمة في صافي موجودات الشركة المستحوذ 
 للتحدید. یتم تحمیل التكالیف المتعلقة باالستحواذ كتكالیف متكبدة وتدرج ضمن المصروفات اإلداریة.

 
یتم احتساب المعامالت مع الحصص غیر المسیطرة التي ال ینتج عنھا فقدان للسیطرة كمعامالت حقوق ملكیة، 

ین القیمة العادلة ألي مبالغ مدفوعة واألسھم ذات أي كمعامالت مع المالك بصفتھم مالك. یتم تسجیل الفرق ب
الصلة المستحوذ علیھا بالقیمة الدفتریة لصافي موجودات الشركة التابعة ضمن حقوق الملكیة الموحدة. كما یتم 

 تسجیل األرباح والخسائر من استبعاد الحصص غیر المسیطرة ضمن حقوق الملكیة الموحدة.
 

موعة بإلغاء إثبات الموجودات والمطلوبات للشركة التابعة وأي حصص ال عند فقدان السیطرة، تقوم المج
تخضع للسیطرة والمكونات األخرى لحصص الملكیة الموحدة المتعلقة بالشركة التابعة. یتم إثبات أي فائض أو 
عجز ناتج عن فقدان السیطرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. إذا احتفظت المجموعة بأي حصة في 

لشركة التابعة السابقة، عندئِذ تقاس ھذه الحصة بالقیمة العادلة في تاریخ فقدان السیطرة. بعد ذلك یتم احتسابھا ا
كاستثمار محاسب عنھ بطریقة حقوق الملكیة أو فئات أخرى من االستثمار وفقا للسیاسة المحاسبیة ذات الصلة 

 للمجموعة.
 

 الشركات التابعة .۱
 

آت التي تسیطر علیھا المجموعة. لیتحقق تعریف السیطرة، یجب أن تتحقق الشركات التابعة ھي المنش
 جمیع المعاییر الثالث التالیة:

 
 أن یكون لدى المجموعة سیطرة على المنشأة؛ )۱
 أن تتعرض المجموعة، أو یكون لدیھا حقوق في، عوائد متنوعة من خالل مشاركتھا في المنشأة؛ و )۲
 استخدام سیطرتھا على المنشأة للتأثیر في مبلغ عائدات المنشأة.أن یكون للمجموعة القدرة على  )۳
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 تجمیعات األعمال (تابع)و)   
 

 الشركات التابعة (تابع) .۱
 

ویتوقف  المجموعةیتم توحید القوائم المالیة للشركات التابعة اعتبارا من تاریخ انتقال السیطرة علیھا إلى 
توحید القوائم المالیة للشركات التابعة اعتبارا من تاریخ توقف سیطرة المجموعة علیھا.  تدرج نتائج 

وجدت، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الشركات التابعة التي یتم اقتناؤھا أو استبعادھا خالل السنة، إن 
 اعتبارا من تاریخ االقتناء أو حتى تاریخ البیع، حسب ما ھو مالئم.

 
 الحصص غیر المسیطرة .۲
 

تمثل الحصص غیر المسیطرة ذلك الجزء من صافي دخل وصافي موجودات الشركات التابعة غیر 
شر، في شركاتھا التابعة والمعروضة بشكل منفصل المملوكة لشركة األھلي المالیة، بشكل مباشر أو غیر مبا

في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي الموحدة، وبشكل منفصل 
عن حقوق الملكیة.  إن أي خسائر تخص الحصص غیر المسیطرة للشركات التابعة تحمل على حقوق 

 لب في الحصص غیر المسیطرة.األقلیة حتى لو نتج عن ذلك رصید سا
 
 الشركات الزمیلة .۳
 

الشركات الزمیلة ھي المنشآت التي تمارس علیھا المجموعة نفوذا ھاما. یتم في األصل إثبات االستثمارات 
في الشركات الزمیلة بالتكلفة وتقاس الحقا وفقا لطریقة حقوق الملكیة وتقید في قائمة المركز المالي الموحدة 

قیمة حقوق الملكیة أو القیمة القابلة لالسترداد، أیھما أقل. تمثل قیمة حقوق الملكیة التكلفة زائدا على أساس 
حصة من النتائج المن صافي موجودات الشركة الزمیلة ( مجموعةالتغیرات بعد االقتناء في نصیب ال

قص خسائر االنخفاض في واالحتیاطیات واألرباح والخسائر المتراكمة وفقا آلخر قوائم مالیة متوفرة) نا
 القیمة، إن وجدت. 

 
یتم استرداد خسارة االنخفاض في قیمة االستثمار في الشركات الزمیلة المثبتة سابقا كمصروفات من خالل 
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أن تكون القیمة الدفتریة لھذه االستثمارات في قائمة المركز المالي 

حقوق الملكیة (قبل خصم مخصص خسارة االنخفاض في القیمة) أو القیمة القابلة الموحدة محتسبھ بطریقة 
 أیھما أقل. -لالسترداد

 
 المعامالت المستبعدة عند توحید القوائم المالیة .٤
 

یتم استبعاد األرصدة واإلیرادات والمصروفات (فیما عدا األرباح والخسائر من معامالت العمالت األجنبیة) 
ات المجموعة والناتجة من المعامالت الداخلیة بین شركات المجموعة عند إعداد القوائم المتبادلة بین شرك

 المالیة األولیة الموحدة.
 

 استثمار في شركات زمیلة  )ز
 

یتم احتساب استثمارات المجموعة في شركتھا الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة. الشركة الزمیلة ھي 
الكیان الذي تزاول المجموعة علیھ تأثیرا كبیرا، وھي لیست شركة تابعة أو شركة مشتركة. بموجب طریقة 

اإلضافة إلى تغییرات ما بعد االستحواذ حقوق الملكیة، یتم تسجیل االستثمار في قائمة المركز المالي بالتكلفة ب
 في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزمیلة. 

 
یتم إثبات الخسائر الزائدة عن تكلفة االستثمار في الشركة الزمیلة عندما تتكبد المجموعة التزامات بالنیابة عنھا. 

لالستثمار وال یتم إطفاءھا. تعكس قائمة الربح أو یتم إدراج الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة في القیمة الدفتریة 
الخسارة الموحدة حصة المجموعة في نتائج عملیات الشركة الزمیلة. إذا كان ھناك تغیر تم إثباتھ مباشرة في 
حقوق ملكیة الشركة الزمیلة فإن المجموعة یتم إثبات حصتھا من أي تغیرات وتفصح عن ھذه التغیرات حسب 

 التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة. األحوال في قائمة
 
 
 
 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

۱۸  

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 استثمار في شركات زمیلة (تابع)ز)    
 

بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة االنخفاض في 
شركاتھا الزمیلة. تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر مالي بتحدید ما إذا القیمة إضافیة في قیمة المجموعة في 

كان ھناك أي دلیل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزمیلة قد انخفضت قیمتھ. في ھذه الحالة، تقوم 
وقیمتھ الدفتریة المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة القابلة لالسترداد للشركة الزمیلة 

ویدرج المبلغ في القوائم الموحدة للربح أو الخسارة. یعتبر المبلغ القابل لالسترداد من االستثمار في الشركة 
 الزمیلة ھو القیمة العادلة بعد خصم تكالیف البیع قیمة استخدامھ، أیھما أعلى.

 
المجموعة والشركة الزمیلة في حدود حصة المجموعة یتم استبعاد األرباح أو الخسائر الناتجة من المعامالت بین 

في الشركة الزمیلة. إن تواریخ إعداد تقاریر الشركة الزمیلة والمجموعة متطابقة والسیاسات المحاسبیة للشركة 
 الزمیلة مطابقة لتلك المستخدمة من قبل المجموعة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابھة في ظروف مماثلة.

 
 والمطلوبات المالیة الموجودات )ح

 
 اإلثبات األولي وإلغاء اإلثبات )۱

 
 فیما یلي اإلرشادات المحاسبیة فیما یتعلق باإلثبات وإلغاء اإلثبات األولي للموجودات / المطلوبات المالیة:

 
 اإلثبات األولي

 
یتم قیاس األصل المالي أو االلتزام المالي (ما لم یكن ذمم مدینة تجاریة / ذمم مدینة أخرى بدون مكون تمویل 
كبیر) مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیھا، بالنسبة للبند غیر المدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 

اذ علیھ أو إصداره. یتم قیاس الذمم المدینة التجاریة بدون مكون تكالیف المعاملة العائدة مباشرة لعملیة االستحو
 تمویلي كبیر مبدئیا بسعر المعاملة. 

 
 إلغاء اإلثبات

 
یتم إلغاء إثبات األصل المالي (أو جزء منھ، أو جزء من مجموعة موجودات مالیة مماثلة) عندما تنتھي الحقوق 

المالي. ال یمكن استبعاد االلتزام المالي (أو جزء منھ) إال عند إطفاءه، أي التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل 
 عندما یتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتھاء صالحیتھ.

 
 التصنیف  )۲

 
 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة 

 
ن وھو غیر محدد بالقیمة العادلة من خالل یقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطین التالیی

  الربح أو الخسارة:
     

األصل محتفظ بھ ضمن نموذج أعمال ھدفھ االحتفاظ بالموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة؛ و •
         

أصل الشروط التعاقدیة لألصل المالي تؤدي إلى تدفقات نقدیة في تواریخ محددة تمثل فقط مدفوعات من  •
   المبلغ وفائدة على أصل المبلغ القائم.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

۱۹  

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 ح) الموجودات والمطلوبات المالیة (تابع)
 

 (تابع)التصنیف )  ۲
 

   تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة
   

بھذا التقییم، فإن "أصل المبلغ" ھو القیمة العادلة لألصل المالي عند اإلثبات األولي. "الفائدة" ھي لغرض القیام 
مقابل للقیمة المالیة للوقت، واالئتمان ومخاطر االقتراض األساسیة األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل 

طر السیولة والتكالیف اإلداریة)، إضافة فترة زمنیة معینة وتكالیف االقتراض األساسیة األخرى (مثل مخا
عند القیام بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة  لھامش الربح.

ألصل المبلغ، فإن المجموعة تأخذ في اعتبارھا األحكام التعاقدیة لألداة. یتضمن ذلك تقییم ما إذا كان األصل 
من شروط تعاقدیة یمكنھا تغییر توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التعاقدیة حیث أنھ بذلك لن یستوفي المالي یتض

 ھذا الشرط. عند إجراء التقییم، تأخذ المجموعة في اعتبارھا ما یلي:
 

   األحداث المحتملة التي قد تؤدي لتغییر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة؛ •
         خصائص الرافعة المالیة؛ •
        الدفع المقدم وشروط التمدید؛ •
الشروط التي تقید مطالبات المجموعة في التدفقات النقدیة من أصل محدد (أي ترتیبات أصل دون حق  •

 الرجوع)؛ و
 المزایا التي تؤدي لتعدیل اعتبارات القیمة المالیة للوقت، أي التعدیل الدوري ألسعار الفائدة. •

 
 عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالیة بالقیمة ال

 
تقاس أداة الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطین التالیین وھي غیر 

       محددة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 
تحصیل كل من التدفقات االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي یتحقق الغرض منھ عن طریق  •

      النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة؛ و
الشروط التعاقدیة لألصل المالي تؤدي إلى تدفقات نقدیة في تواریخ محددة تمثل فقط مدفوعات من أصل  •

       المبلغ وفائدة على أصل المبلغ القائم.
        

التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق للمجموعة أن  عند اإلثبات األولي، الستثمارات حقوق الملكیة
تختار بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا االختیار على 

      أساس كل استثمار على حدة.
 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  

تصنیف جمیع الموجودات المالیة األخرى كموجودات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم 
إضافةً لذلك، وعند اإلثبات األولي، قد تختار المجموعة بصورة غیر قابلة لإللغاء قیاس أصل مالي یفي بمتطلبات 

امل اآلخر، وكذلك بالقیمة العادلة من خالل الربح القیاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش
 أو الخسارة إذا كان القیام بذلك یلغي أو یقلص بصورة جوھریة التباین المحاسبي الذي قد ینشأ.

 
ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة الحقا بعد اإلثبات األولي، باستثناء في الفترة التي تلي تغییر المجموعة 

  إلدارة الموجودات المالیة. لنموذج أعمالھا
 
 
 
 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

۲۰  

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 ح) الموجودات والمطلوبات المالیة (تابع)
 

 (تابع)التصنیف )  ۲
 

         تقییم نموذج األعمال
 

المحفظة تقوم المجموعة بعمل تقییم للھدف من نموذج األعمال الذي یكون فیھ األصل محتفظ بھ على مستوى 
ألن ھذا یعكس الطریقة األمثل التي یدار بھا العمل والمعلومات التي یتم إرسالھا إلى اإلدارة.  تتضمن المعلومات 

  ما یلي:
    
یتم العمل على ضوء السیاسات واألھداف المبینة للمحفظة. وبشكل محدد، إذا ما كانت استراتیجیة اإلدارة  •

تعاقدیة أو االحتفاظ بمعدل فائدة محدد أو یكون ھناك توافق بین مدة تركز على تحقیق إیرادات الفائدة ال
الموجودات المالیة ومدة المطلوبات المالیة التي تمول تلك الموجودات أو تحقیق تدفقات نقدیة من خالل بیع 

         موجودات؛
 كیفیة تقییم أداء المحفظة وإرسال تقاریر بشأنھا إلى إدارة المجموعة؛ •
تي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) المخاطر ال •

  وكیفیة إدارة المخاطر؛
كیفیة تعویض المدراء، أي إذا ما استند التعویض على القیمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتھا أو  •

  التدفقات النقدیة التعاقدیة التي تم تحصیلھا؛ و
ة وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة وأسباب البیع والتوقعات بشأن أنشطة المبیعات تكرار وكمی •

المستقبلیة. إال أن المعلومات حول أنشطة المبیعات ال تعتبر منفصلة، ولكن تعتبر جزًء من التقییم الشامل 
 ات النقدیة. عن كیفیة تحقیق المجموعة لھدفھا في إدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقیق التدفق

 
یستند تقییم نموذج األعمال على السیناریوھات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سیناریوھات 
"األسوأ" أو "تحت ضغط العمل". إذا تحققت التدفقات النقدیة بعد اإلثبات األولي بطریقة مختلفة عن التوقعات 

ف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال، األصلیة للمجموعة، فإن المجموعة ال تغیر تصنی
 ولكن یتم دمج المعلومات عند عمل تقییم للموجودات المالیة المستحدثة حدیثا أو المشتراة حدیثا في المستقبل.

    
القیمة العادلة من خالل الربح یتم قیاس الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة والتي یتم تقییم أدائھا على أساس 

أو الخسارة ألنھا لیست محتفظة لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وال ھي محتفظة لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة 
     وبیع موجودات مالیة.

        
 تصنیف المطلوبات المالیة

 
بالتكلفة المطفأة. یتم احتساب التكلفة المطفأة من تقوم المجموعة بتصنیف مطلوباتھا المالیة، باعتبارھا مقاسة 

خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على أموال اإلصدار والتكالیف التي تعد جزًء ال یتجزأ من سعر 
الفائدة الفعلي الالحق لإلثبات األولي، ویتم قیاس المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة، ما لم یكن مطلوبا قیاسھا 

قیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو إذا اختارت المنشأة قیاس المطلوبات بالقیمة العادلة من خالل الربح بال
. یتم عرض المطلوبات المالیة المصنفة كاستثمارات ۹أو الخسارة وفقا لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي 

رة، والتغییرات في القیمة العادلة المتعلقة بالتغیرات في محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسا
مخاطر االئتمان الخاصة بھا بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل اآلخر ویتم عرض جمیع التغیرات في القیمة 

  العادلة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة.
 

خر المتعلقة باالئتمان الخاص بھا في قائمة الربح ال یتم إعادة تدویر المبالغ المدرجة في قائمة الدخل الشامل اآل
أو الخسارة حتى عندما یتم إلغاء إثبات المطلوبات وتحقق المبالغ األخرى. إن المطلوبات المالیة الالزم قیاسھا 

قة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة سیتم إثبات جمیع تحركاتھا بالقیمة العادلة، بما في ذلك تلك المتعل
 بالتغیرات في المخاطر االئتمانیة للمطلوبات، في قائمة الربح أو الخسارة.



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

۲۱  

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 ح) الموجودات والمطلوبات المالیة (تابع)
     

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة   )۳
 

المتوقعة على الموجودات المالیة، التي ھي أدوات دین تقوم المجموعة بإثبات مخص��ص��ات الخس��ائر االئتمانیة 
وال یتم إثباتھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخس�����ارة، بمبلغ یس�����اوي الخس�����ائر االئتمانیة المتوقعة للعمر 

    شھر: ۱۲الكلي، باستثناء ما یلي، حیث یتم قیاسھا كخسائر ائتمانیة متوقعة على مدى 
 

 یة كأدوات دین یتم تحدیدھا على أنھا ذات مخاطر متدنیة في تاریخ التقریر المالي؛ واستثمارات بأوراق مال •
 أدوات مالیة أخرى لم تزدد مخاطر االئتمان بخصوصھا بصورة جوھریة منذ اإلثبات األولي بھا. •

 
بمبلغ یساوي یتم قیاس مخصصات الخسارة للذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى ذات الصلة دائما 

الخسائر االئتمانیة المتوقعة للعمر الكلي. تعتبر المجموعة سندات الدین التي ُصنفت على أنھا ذات مخاطر ائتمان 
 متدنیة عندما یكون تصنیف مخاطر االئتمان لھا یتوافق مع تعریف المفھوم العالمي لـ "درجة أولى".

        
شھرا ھي جزء من خسائر االئتمان التي تنشأ عن أحداث التعثر  ۱۲إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

    شھرا بعد تاریخ التقریر المالي. ۱۲في األدوات المالیة المحتملة خالل 
       

 إن المدخالت الرئیسیة في قیاس خسائر االئتمان المحتملة تمثل ھیكل أحكام المتغیرات التالیة:
 

         احتمال التعثر •
         لتعثر المفترضخسارة من ا •
         مخاطر التعرض للتعثر •

   
كما  ۹تقوم المجموعة بتص��نیف موجوداتھا المالیة في ثالث مراحل وفقا لمنھجیة المعیار الدولي للتقریر المالي 

         یلي:
     

جوھریة من حیث الجودة موجودات األداء: الموجودات المالیة التي لم تنخفض قیمتھا بصورة  - ۱المرحلة  •
 ۱۲االئتمانیة منذ نشأتھا. یتم تسجیل مخصص االنخفاض في القیمة بناًء على احتمالیة التعثر على مدى 

         شھرا.
موجودات األداء الضعیف: الموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا بصورة جوھریة من  - ۲المرحلة  •

جراء تقییم جودة االئتمان ھذا بمقارنة العمر المتبقي من احتمال حیث الجودة االئتمانیة منذ نشأتھا. یتم إ
التعثر كما في تاریخ التقریر مع نقطة زمنیة في العمر المتبقي من احتمال التعثر الذي تم تقدیره عند اإلثبات 

دم). األولي للتعرض لمخاطر االئتمان (والذي یتم تعدیلھ بالشكل المناسب للتغیرات في توقعات الدفع المق
یتم تسجیل مخصص االنخفاض في القیمة استنادا إلى الخسائر االئتمانیة المتوقعة للعمر الكلي. یتم تسجیل 

 مخصص االنخفاض في القیمة استنادا إلى احتمال التعثر على مدى العمر الزمني.
ا بصورة الموجودات المنخفضة القیمة: بالنسبة للموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھ - ۳المرحلة  •

جوھریة، تقوم المجموعة بإثبات مخصص االنخفاض في القیمة استنادا إلى احتمال التعثر مدى الحیاة.
            

تأخذ المجموعة أیض�����ا في االعتبار المعلومات المتوقعة مس�����تقبال في تقییمھا لالنخفاض الجوھري في مخاطر 
یة المتوقعة. س��وف تتض��من المعلومات المتوقعة مس��تقبال االئتمان منذ نش��أتھا إض��افة إلى قیاس الخس��ارة االئتمان

عناص���ر تمثل عوامل االقتص���اد الكلي (مثل: البطالة، معدل النمو المحلي اإلجمالي، التض���خم، أس���عار الربح، 
 أسعار المنازل) والتوقعات االقتصادیة التي یتم الحصول علیھا من خالل المصادر الداخلیة والخارجیة.

 
 المقاصة  )٤

 
جراء مقاصة بین مبالغ الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في القوائم المالیة یتم إ

الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم بإجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى المجموعة 
ي آن واحد. یتم إظھار اإلیرادات نیة لتسویتھا على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات ف

والمصروفات بالصافي فقط عندما یكون ذلك مسموحا بھ بموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي أو األرباح 
 والخسائر الناتجة عن مجموعة من المعامالت المشابھة.
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 (تابع)ح) الموجودات والمطلوبات المالیة 
 

 إیرادات الفوائد وتوزیعات أرباح الموجودات المالیة  )٥
 

 إیرادات فوائد
 

 یتم إثبات إیرادات الفوائد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس العائد الفعلي. 
 

 إیرادات توزیعات أرباح
 

توزیعات األرباح في قائمة یتم إثبات توزیعات األرباح عند نشؤ حق استالم المدفوعات. یتم إثبات إیرادات 
 الربح أو الخسارة بغض النظر عن تصنیف األداة المالیة المعنیة.

 
 الدفع على أساس السھم ترتیبات )ط

 
 .۱٤تدیر المجموعة ترتیبات دفع على أساس السھم لموظفیھا المستحقین. للتفاصیل، یرجى مراجعة اإلیضاح 

 
 الموظفین  منافع )ي

 
 منافع ما بعد التوظیف 

 
ما بعد التوظیف غیر الممولة ("الخطة") عن  آتیحتس������ب ص������افي التزامات المجموعة بالنس������بة لخطط مكاف

طریق تقدیر مبلغ المكافأة المستقبلیة الذي استحقھ الموظفون مقابل خدمتھم في الفترة الحالیة والفترات السابقة. 
عائد السوق في تاریخ القوائم المالیة على السندات الحكومیة التي  أما معدل الخصم الذي یستخدم في ذلك، فھو

یقارب تاریخ اس�����تحقاقھا فترات اس�����تحقاق التزامات المجموعة. تتحدد تكلفة تقدیم المكافأة المحددة باس�����تخدام 
المالي، طریقة وحدة االئتمان المخططة لتحدید القیمة الحالیة اللتزام المجموعة. كما في تاریخ قائمة المركز 

تدیر  یتم تمثیل خطة المنافع المحددة بعد التوظیف الخاص�������ة بالمجموعة بخطة مكافأة نھایة الخدمة للموظفین.
الش����ركة خطة منافع مس����اھمة ("الخطة") لجمیع الموظفین حیث یتم تش����جیع جمیع الموظفین على المس����اھمة 

اس��تقطاعات، وتس��اھم الش��ركة بنس��بة مئویة معینة وفقا للقواعد بنس��بة من الراتب األس��اس��ي قبل أي منافع أو 
المحددة للخطة، على أس����اس عدد الس����نوات منذ التحاق الموظف بالخطة. یتم إثبات التزامات المس����اھمات في 
الخطة كمص�������روفات منافع موظفین في قائمة الربح أو الخس�������ارة الموحدة في الفترة التي یتم خاللھا تقدیم 

 الصلة من قبل الموظفین.الخدمات ذات 
 

 مكافأة إنھاء الخدمة
 

، لالنسحابیتم إثبات منافع إنھاء الخدمة كمصروف عندما تلتزم المجموعة بشكل واضح، دون إمكانیة واقعیة 
بخطة تفصیلیة رسمیة إما إلنھاء الخدمة قبل تاریخ التقاعد أو تقدیم منافع إنھاء الخدمة نتیجة عرض مقدم 
لتشجیع التقاعد الطوعي. یتم إثبات منافع التقاعد الطوعي كمصروفات إذا قدمت المجموعة عرضا للتقاعد 

 شكل موثوق. الطوعي من المحتمل قبولھ وكان من الممكن تقدیر عدد من قبلوا بھ ب
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 منافع الموظفین (تابع)ي)  
 

 منافع قصیرة األجل
تقاس التزامات مزایا الموظفین قصیرة األجل على أساس عدم الخصم وتسجل كمصروفات عند تقدیم الخدمة 

المتوقع دفعھ في إطار المكافآت النقدیة قصیرة األجل، إذا ذات الصلة. یتم إثبات المطلوبات الخاصة بالمبلغ 
كان لدى المجموعة التزامات قانونیة حالیة أو استداللیة لدفع ھذا المبلغ كنتیجة للخدمة السابقة التي تم تقدیمھا 

  للموظف ویمكن تقدیر االلتزام بشكل موثوق.
 

 مكافأة نقدیة طویلة األجل
 

ت نقدیة طویلة األجل، حیث یحق للموظفین المؤھلین الحصول على مكافأة نقدیة تدیر المجموعة برنامج مكافآ
سنوات في الخدمة من تاریخ المنح. إن صافي التزام المجموعة فیما یتعلق بمنافع الموظفین طویلة  ۳عند إكمال 

الیة والسابقة. یتم األجل ھو مبلغ المنافع المستقبلیة التي حصل علیھا الموظفون مقابل خدمتھم في الفترات الح
خصم ھذه المنافع لتحدید قیمتھا الحالیة. یتم إثبات إعادة القیاس في قائمة الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ 

 فیھا.
 

 المؤجلة اإلیرادات )ك
 

بالفترات تمثل اإلیرادات المؤجلة إیرادات رسوم االشتراك التي یتلقاھا قسم األوراق المالیة من عمالئھ فیما یتعلق 
 المستقبلیة. یتم إثبات إیرادات رسوم االشتراك على مدى فترة االشتراك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
 ذمم دائنة تجاریة ومستحقات ومطلوبات أخرى )ل

 
ر یتم إثبات المطلوبات بالمبالغ التي سیتم دفعھا في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتی

 بھا من قبل المورد أم ال. 
 

 المخصصات واالرتباطات وااللتزامات المحتملة )م
 

یتم إثبات المخصصات عندما یكون على المجموعة التزام (قانوني أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق، وتكون 
تكالیف تسویة االلتزام محتملة ویمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ. وتستند بعض األحكام إلى تقدیرات اإلدارة للمبلغ 

 حقات والمطلوبات األخرى". الفعلي المستحق الدفع. تم إدراج المخصص في "الذمم الدائنة والمست
 

تتم مراجعة المخصصات في نھایة كل فترة تقریر وتعدیلھا لتعكس أفضل تقدیر حالي. إذا لم یعد من المحتمل 
وجود حاجة إلى تدفق خارجي للموارد التي تمثل منافع اقتصادیة لتسویة االلتزام، یتم عكس المخصص وإدراجھ 

 الخسارة الموحدة. في "الدخل اآلخر" في قائمة الربح أو
 

 االلتزامات المحتملة ھي:
 
التزام محتمل ینتج عن أحداث سابقة ویتأكد وجود ذلك االلتزام فقط من وقوع أو عدم وقوع حدث أو  )أ(

 أكثر من حدث مستقبلي غیر مؤكد لیس ضمن سیطرة المنشأة بالكامل؛ أو
 

 التزام حالي ینتج عن أحداث سابقة ولكن لم یتم إثباتھ بسبب: )ب(
 

عدم وجود احتمال بأن تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادیة سیكون مطلوبا لتسویة  )۱(
 االلتزام، أو

 إن مبلغ المطلوبات ال یمكن قیاسھ بشكل موثوق. )۲(
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 المخصصات واالرتباطات وااللتزامات المحتملة (تابع)م)  
 

االلتزامات المحتملة أو اإلفصاح عنھا، ما لم تكن ھناك إمكانیة لتدفق خارج لموارد تنطوي على  ال یتم إثبات
 منافع اقتصادیة بعیدة.

 
تتمثل االرتباطات في اتفاقیات ملزمة للمجموعة لتنفیذ بعض اإلجراءات المحددة التي تتعلق بتحویل النقد أو أي 

اصیل المتعلقة بارتباطات والتزامات المجموعة في تاریخ التقریر، أصل آخر لألطراف المقابلة. للتعرف على التف
 .۲٤یرجى الرجوع إلى اإلیضاح 

 
 الزكاة )ن

 
تخضع الشركة وشركتھا التابعة للزكاة وضریبة الدخل وفقا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة"). یتم 

الموحدة. ویتم احتساب التزامات الزكاة اإلضافیة وضریبة تحمیل مصروفات الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة 
الدخل، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على السنوات السابقة في الفترة التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة 

 وإثباتھا في قائمة الربح أو الخسارة.
 

 عقود اإلیجار  )س
 

باستخدام طریقة التطبیق بأثر  ۱٦لدولي للتقریر المالي م، طبقت المجموعة المعیار ا۲۰۱۹ینایر  ۱اعتبارا من 
رجعي معدَّل. وعلیھ، لم یتم تعدیل المعلومات المقارنة ویستمر التقریر عنھا بموجب معیار المحاسبة الدولي 

 .٤. لتفاصیل التطبیق، راجع اإلیضاح ٤وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي  ۱۷
 

 م۲۰۱۹ینایر  ۱بقة من السیاسة المط
عند بدء العقد، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد ینطوي على عقد إیجار. إن العقد ھو عقد إیجار أو 
یتضمن عقد إیجار إذا كان العقد یتضمن حق السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة ما نظیر مقابل معین. 

تعریف عقد اإلیجار  المجموعةكم في استخدام أصل محدد، تستخدم لتقییم ما إذا كان العقد یتضمن الحق في التح
 م.۲۰۱۹ینایر  ۱. تطبق السیاسة على العقود المبرمة في أو بعد تاریخ ۱٦في المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 كمستأِجر )۱

على أساس  عند بدء أو تعدیل عقد ینطوي على مكون إیجار، تحدد المجموعة المقابل في العقد لكل مكون إیجار
سعره المستقل النسبي. أما بالنسبة لعقود إیجار الممتلكات، فقد اختارت المجموعة عدم فصل المكونات غیر 
اإلیجاریة واحتساب المكونات اإلیجاریة وغیر اإلیجاریة كعنصر إیجار واحد. تثبت المجموعة أصل حق 

أصل حق االستخدام مبدئیا بالتكلفة، والذي االستخدام ومطلوبات اإلیجار في تاریخ بدء اإلیجار. یتم قیاس 
یشتمل على المبلغ المبدئي لمطلوبات اإلیجار المعدلة ألي مدفوعات إیجار تمت في أو قبل تاریخ البدء باإلضافة 
إلى أي تكالیف مباشرة مبدئیة متكبدة وتقدیر تكالیف تفكیك وإزالة األصل األساسي أو الستعادة األصل األساسي 

 لذي یقع فیھ، مخصوما منھ أي حوافز إیجار.أو الموقع ا
 

ً استھالك األصل بحق االستخدام باستخدام طریقة القسط الثابت من تاریخ البدء إلى نھایة مدة عقد  یتم الحقا
اإلیجار، ما لم ینقل عقد اإلیجار ملكیة األصل األساسي إلى المجموعة بنھایة مدة اإلیجار أو تعكس تكلفة 

االستخدام أن المجموعة سوف تمارس خیار الشراء. في ھذه الحالة، سیتم استھالك األصل بحق األصل بحق 
االستخدام على مدار العمر اإلنتاجي لألصل األساسي، والذي یتم تحدیده على نفس األساس كالممتلكات 

نخفاض في والمعدات. باإلضافة إلى ذلك، یتم تخفیض أصل حق االستخدام بشكل دوري عن طریق خسائر اال
 القیمة، إن وجدت، وتعدیلھا بسبب بعض عملیات إعادة قیاس مطلوبات اإلیجار.
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 عقود اإلیجار (تابع)س)  
 

ویتم یتم قیاس مطلوبات اإلیجار مبدئیا بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي لم یتم سدادھا في تاریخ البدء، 
خصمھا باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار أو، إذا لم یكن باإلمكان تحدید ذلك المعدل بسھولة، 
باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. وبشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي 

 كمعدل الخصم.
 

ل على أسعار الفائدة من مصادر تمویل خارجیة تحدد المجموعة معدل االقتراض اإلضافي من خالل الحصو
 مختلفة وإجراء بعض التعدیالت لتعكس شروط عقد اإلیجار ونوع األصل المؤجر.

 
 تشمل مدفوعات اإلیجار المدرجة في قیاس مطلوبات اإلیجار ما یلي:

 مدفوعات ثابتة، بما في ذلك المدفوعات الثابتة المتضمنة؛ –
المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس في البدایة باستخدام المؤشر أو المعدل مدفوعات اإلیجار  –

 كما في تاریخ البدء؛
 المبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمان القیمة المتبقیة ؛ و –
سعر السھم في إطار خیار الشراء الذي من المؤكد أن المجموعة ستقوم باستخدامھ، ومدفوعات اإلیجار  –

د اختیاریة إذا كانت المجموعة لدیھا قدر معقول من الیقین في خیار التمدید، وعقوبات في فترة تجدی
 اإلنھاء المبكر لعقد اإلیجار ما لم تكن المجموعة على یقین معقول من عدم اإلنھاء مبكر.

 
قیاسھا عندما یكون تقاس مطلوبات عقود اإلیجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعالة. یتم إعادة 

ھناك تغییر في مدفوعات اإلیجار المستقبلیة الناشئة عن تغییر في مؤشر أو معدل، إذا كان ھناك تغییر في 
تقدیر المجموعة للمبلغ المتوقع دفعھ بموجب ضمان القیمة المتبقیة، أو إذا غیرت المجموعة تقدیرھا ما إذا 

 د أو اإلنھاء أو كان ھناك مدفوعات إیجاریة عینیة ثابتة معدلة.كانت المجموعة ستمارس خیار الشراء أو التمدی
 

عندما یتم إعادة قیاس مطلوبات اإلیجار بھذه الطریقة، یتم إجراء تعدیل مقابلة على القیمة الدفتریة ألصل حق 
خفیضھا االستخدام، أو یتم تسجیلھا في الربح أو الخسارة إذا كانت القیمة الدفتریة ألصل حق االستخدام تم ت

 إلى الصفر.
 

 عقود اإلیجار قصیرة األجل وموجودات عقود اإلیجار منخفضة القیمة
 

والتزامات اإلیجار لعقود تأجیر الموجودات منخفضة  حق إستخدام األصولاختارت المجموعة عدم إثبات 
ھذه كمصروف القیمة واإلیجارات قصیرة األجل. تثبت المجموعة مدفوعات اإلیجار المرتبطة بعقود اإلیجار 

 على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإلیجار.
 
ر )۲  كمؤّجِ

                      
وتاریخ التقریر، لیس لدى المجموعة أي ترتیبات تأجیر  ۱٦كما في تاریخ تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

ر.  تمثل فیھا الطرف المؤّجِ
 

 م۲۰۱۹ینایر  ۱السیاسة المطبقة قبل 
 

تصنیف عقود اإلیجار التي یحتفظ المؤجر بموجبھا بجمیع مخاطر ومنافع ملكیة الموجودات كعقود إیجار یتم 
تشغیلي. یتم إثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیلي في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 

ات حوافز عقد اإلیجار المستلمة كجزء الشامل اآلخر بطریقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار. ویتم إثب
 ال یتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإلیجار على مدى مدة عقد اإلیجار.
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 إثبات اإلیرادات )ع
 

تحصیلھ بالنیابة عن یتم قیاس اإلیرادات على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العمیل ویستثني المبالغ التي یتم 
أطراف ثالثة. تقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات عندما تنقل السیطرة على منتج أو خدمة إلى العمیل. ویجب 

 كذلك استیفاء معاییر التحقق المحددة أدناه قبل تحقق اإلیرادات.
 

 لدى الشركة تدفقات اإلیرادات التالیة:
 

 أتعاب ناتجة من إدارة موجودات
 

أتعاب إدارة صنادیق االستثمار والمحافظ الخاصة كإیرادات بشكل تناسبي مع تقدیم الخدمات، على یتم إثبات 
أساس عقود الخدمة الساریة. ویتم إثبات رسوم االشتراك عند االشتراك. یتم إثبات أي رسوم أداء في الفترة 

 ا) األھداف السنویة المحددة مسبقا.التي تحقق فیھا نتائج أو محفظة الصندوق المعني (أو التي من المتوقع تحققھ
 

 أتعاب من خدمات الوساطة
 

 یتم إثبات الرسوم من خدمات الوساطة عند تنفیذ الصفقات ذات الصلة والمبینة في الربح أو الخسارة بعد خصم 
 الخصومات.

 
 أتعاب من خدمات استشاریة

 یتم إثبات الرسوم من الخدمات االستشاریة على أساس الخدمات المقدمة بموجب عقود الخدمة الساریة. 
 

 ئع مرابحةإیرادات من تمویل مرابحة وودا
 

 یتم إثبات اإلیرادات من تمویل المرابحة وودائع المرابحة باستخدام معدل الربح الفعلي على مدى مدة العقد. 
 

 رسوم اإلنجاز
 

یتم إثبات رسوم اإلنجاز عند الوفاء بالتزام األداء المتعھد بھ والذي یتوافق عموما مع تنفیذ مھمة محددة أو 
 النحو المتفق علیھ مع الطرف المقابل.إكمال مرحلة رئیسیة على 

 
 نقد وما في حكمھ )ف

 
لغرض قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، یتم تعریف النقد وما في حكمھ بأنھ تلك المبالغ المدرجة في النقد 
واألرصدة لدى البنوك، المستحقة خالل ثالثة أشھر أو أقل وغیر معرضة لمخاطر جوھریة من التغیرات في 

 ادلة.قیمتھا الع
 

 مرابحة تمویل )ص
 

یمثل تمویل المرابحة الذمم المدینة الناشئة عن شراء األسھم من قبل الشركة بناء على طلب العمالء ومن ثم 
بیعھا / تحویلھا إلى العمالء بسعر یمثل سعر الشراء مضافا إلیھ األرباح المتفق علیھا. یتم تسجیل ھذه الذمم 

یتم إثبات الخسائر االئتمانیة  في ذلك تكالیف المعاملة ذات الصلة، إن وجدت.المدینة مبدئیا بسعر الشراء بما 
 ح (ثالثا).  ۳المتوقعة فیما یتعلق بتمویل المرابحة وفقا لإلیضاح 

 
 التشغیلي  القطاع )ق

 
یعتبر القطاع جزء ممیزا من المجموعة یقوم بتقدیم منتجات أو خدمات ویخضع للمخاطر والمكافآت التي 

تلك الموجودة في القطاعات األخرى. ویعتمد التنسیق الرئیسي للمجموعة لتقاریر القطاعات على تختلف عن 
 قطاعات األعمال. وتحدد قطاعات األعمال بناًء على ھیكل إدارة المجموعة والتقاریر الداخلیة.
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۲۷  

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .۳
 

 محتفظ بھا بصفة ائتمانیة موجودات )ر
 

ال تعامل الموجودات المحتفظ بھا كعھدة أو بصفة ائتمانیة كموجودات للمجموعة، وعلیھ، ال یتم إدراجھا في 
 القوائم المالیة الموحدة. 

 
 محتفظ بھا بموجب برنامج أسھم الموظفین أسھم )ش

 
یتم إثبات أدوات األسھم حقوق الملكیة الخاصة بالشركة التي یتم إعادة شرائھا من خالل شركة باكو (أي األسھم 
المحتفظ بھا بموجب برنامج أسھم الموظفین) بسعر االستحواذ وتخصم من حقوق الملكیة. وال یتم إثبات ربح 

أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكیة  أو خسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند شراء أو بیع
 الخاصة بالشركة. 

 
 معامالت مع الحصص غیر المسیطرة )ت

 
یتم احتساب المعامالت مع الحصص غیر المسیطرة التي ال ینتج عنھا فقدان للسیطرة كمعامالت حقوق ملكیة، 

مبالغ مدفوعة واألسھم ذات  أي كمعامالت مع المالك بصفتھم مالك. یتم تسجیل الفرق بین القیمة العادلة ألي
الصلة المستحوذ علیھا بالقیمة الدفتریة لصافي موجودات الشركة التابعة ضمن حقوق الملكیة. كما یتم تسجیل 

 األرباح والخسائر من استبعاد الحصص غیر المسیطرة ضمن حقوق الملكیة.
 

 تمویلیة تكالیف )ث
 

یتم إثبات التكلفة التمویلیة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. إن "معدل الفائدة الفعلیة" ھو المعدل الذي یخصم 
المدفوعات النقدیة المستقبلیة المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة للتكلفة المطفأة للمطلوبات المالیة. 

 ر الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للمطلوبات. عند حساب التكالیف التمویلیة، یتم تطبیق سع
 

 التغییرات في السیاسات المحاسبیة الھامة .٤
 

"عقود اإلیجار" الذي یحل محل التوجیھات الحالیة لعقود اإلیجار  ۱٦طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي 
"عقود اإلیجار"، و "تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي  ۱۷بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي 

 ۱٥على عقد إیجار"، وتفسیر لجنة التفسیرات القیاسیة للمعیار "تحدید ما إذا كان ترتیب ما ینطوي  ٤للمعیار 
"تقویم جوھر المعامالت التي تأخذ  ۲۷الحوافز"، و"تفسیر لجنة التفسیرات القیاسیة  -"عقود اإلیجار التشغیلي 

ینطوي  الشكل القانوني لعقد اإلیجار".  في السابق، حددت المجموعة عند بدء العقد ما إذا كان الترتیب یمثل أو
 "تحدید ما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار". ٤على عقد إیجار بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 

تقوم المجموعة اآلن بتقییم ما إذا كان العقد یعتبر أو ینطوي على عقد إیجار بناًء على تعریف عقد اإلیجار. بموجب 
قد ھو عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجار إذا كان العقد یتضمن حق ، فإن الع۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 

 السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة ما نظیر مقابل معین.
 

 ۱م ویسري على الفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد ۲۰۱٦في ینایر  ۱٦صدر المعیار الدولي للتقریر المالي 
أن جمیع عقود اإلیجار والحقوق وااللتزامات التعاقدیة المرتبطة بھا  على ۱٦م. ینص المعیار الدولي ۲۰۱۹ینایر 

یجب أن یتم إثباتھا عموما في المركز المالي للمجموعة، إال إذا كانت المدة اثني عشر شھرا أو أقل أو عقد اإلیجار 
"عقود اإلیجار"  ۱۷لموجودات منخفضة القیمة. وبالتالي، فإن التصنیف المطلوب بموجب معیار المحاسبة الدولي 

في عقود اإلیجار التشغیلي أو التمویلي یتم استبعاده بالنسبة للمستأجرین. لكل عقد إیجار، یقر المستأجر بالتزامھ 
ر، وھو ما یعادل  بالتزامات اإلیجار المتكبدة في المستقبل. في المقابل، یتم رسملة األصل بحق االستخدام المؤجَّ

وعات اإلیجار المستقبلیة باإلضافة إلى التكالیف العائدة مباشرة والتي یتم استھالكھا بشكل عام القیمة الحالیة لمدف
 على مدى العمر اإلنتاجي. 
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۲۸  

 التغییرات في السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

ما ھي ، اختارت المجموعة تطبیق الوسیلة العملیة الستثناء تقییم ۱٦عند التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي 
فقط على العقود التي تم سابقا تحدیدھا  ۱٦المعامالت التي تمثل عقود إیجار. لقد طبقت المعیار الدولي للتقریر المالي 

وتفسیر  ۱۷كعقود إیجار. لم یتم إعادة تقییم العقود التي لم یتم تحدیدھا كعقود إیجار بموجب معیار المحاسبة الدولي 
. لذلك، تم تطبیق تعریف عقد اإلیجار بموجب المعیار الدولي ٤للتقریر المالي للمعیار لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة 

 م. ۲۰۱۹ینایر  ۱، فقط على العقود المبرمة أو التي تم تغییرھا في أو بعد ۱٦للتقریر المالي 
 

، تم قیاس ۱۷ عند التحول، بالنسبة لعقود اإلیجار المصنفة كعقود إیجار تشغیلي بموجب معیار المحاسبة الدولي
 ۱مطلوبات اإلیجار بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المتبقیة مخصومة بمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة في 

م. وعند قیاس مطلوبات اإلیجار لعقود اإلیجار التي تم تصنیفھا كعقود إیجار تشغیلي، قامت المجموعة ۲۰۱۹ینایر 
م. یتراوح المتوسط المرجح ۲۰۱۹ینایر  ۱قتراض اإلضافي كما في بخصم مدفوعات اإلیجار باستخدام معدل اال

 ٪. ٥٫۰٥٪ إلى ٤٫۲۹المطبق من 
 
 التأثیر عند التحول: )أ
 

ومطلوبات إیجاریة تثبت  حق إستخدام أصول، أثبتت المجموعة ۱٦عند التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي 
 الفرق في األرباح المبقاة. فیما یلي ملخص ألثر التحول على قائمة المركز المالي الموحدة:

 
 ینایر ۱ التأثیر في:

 م۲۰۱۹
  

 ۱٦٫۲٤۱ حق إستخدام أصول
 )۱۷٫۰۰٦( مطلوبات اإلیجار

 ۲۹۷ أرباح مبقاة
 )۸۲۱( مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

 ۱٫۲۸۹ ومطلوبات متداولة أخرىذمم دائنة 
 

 تسویة مطلوبات عقود اإلیجار: )ب
 

 ینایر ۱ 
 م۲۰۱۹

  
 ۹٫۱۳٥ م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱التزامات عقود إیجار تشغیلي في 

 ۸٫۰۲٤ م ۲۰۱۹ینایر  ۱المخصوم باستخدام بمعدل االقتراض اإلضافي اعتبارا من  -
 ۸٫۹۸۲ خیار التمدید المؤكد المعقول أو اإلنھاء -

 ۱۷٫۰۰٦ م۲۰۱۹ینایر  ۱إجمالي مطلوبات اإلیجار اعتباراً من 
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۲۹  

 الممتلكات والمعدات وبرامج الحاسب اآللي .٥
 

 
أراضي ومباني 
وتحسینات على 
 عقارات مستأجرة

أثاث ومعدات 
وبرامج حاسب 
 آلي وسیارات

األعمال 
 الرأسمالیة
 اإلجمالي تحت التنفیذ

     التكلفة
     

  ۳٤۸٫۱۰٥  ۷٫٤٦۷  ۲۲۱٫۱٦٥  ۱۱۹٫٤۷۳ م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 
  ۳۳٫۸٦٦  ۳۳٫۸٥۸  ۳  ٥ إضافات 
  --  )۲۳٫٤۰۹(   ۲۳٫٤۰۹ -- تحویالت 

  ۳۸۱٫۹۷۱  ۱۷٫۹۱٦  ۲٤٤٫٥۷۷  ۱۱۹٫٤۷۸   م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 
     

  ۳۸۱٫۹۷۱  ۱۷٫۹۱٦  ۲٤٤٫٥۷۷  ۱۱۹٫٤۷۸ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
 ۲۳٫۳۸۷ ۲۳٫۳۸۷ -- -- إضافات 

 )۱۱۹٫٤۷۸( )۱٥٫۹۸٥( ۱٥٫۹۸٥ )۱۱۹٫٤۷۸( )۷تحویالت (اإلیضاح 
 )۸٥( -- )۸٥( -- استبعادات

 ۲۸٥٫۷۹٥ ۲٥٫۳۱۸ ۲٦۰٫٤۷۷ --   م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
     

     االستھالك المتراكم
        

  ۱۷۷٫۷۲۲ --  ۱۳۸٫۳٥٦  ۳۹٫۳٦٦ م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 
  ۱٥٫۹٥٥ --  ۱٤٫۳٦۲  ۱٫٥۹۳ االستھالك المحمل 

  ۱۹۳٫٦۷۷ --  ۱٥۲٫۷۱۸  ٤۰٫۹٥۹ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 
     

  ۱۹۳٫٦۷۷ --  ۱٥۲٫۷۱۸  ٤۰٫۹٥۹ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٦٫۳۷۳ -- ۱٥٫۱۸۷ ۱٫۱۸٦ االستھالك المحمل 

 )٤۲٫۱٤٥( -- -- )٤۲٫۱٤٥( )۷تحویالت (اإلیضاح 
 )٥۷( -- )٥۷( -- استبعادات

 ۱٦۷٫۸٤۸ -- ۱٦۷٫۸٤۸ -- م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
     

دیسمبر  ۳۱الدفتریة اعتبارا من صافي القیمة 
  ۱۸۸٫۲۹٤  ۱۷٫۹۱٦  ۹۱٫۸٥۹  ۷۸٫٥۱۹ م۲۰۱۸

     
 ۳۱صافي القیمة الدفتریة اعتبارا من 

 ۱۱۷٫۹٤۷ ۲٥٫۳۱۸ ۹۲٫٦۲۹ -- م۲۰۱۹دیسمبر 
 

 حق إستخدام األصول .٦
 

 :األصول ستخدامإفیما یلي حركة حق 
 اإلجمالي أخرى مباني 
    

 ۱٦٫۲٤۱  ٤۰۷ ۱٥٫۸۳٤ م ۲۰۱۹ینایر  ۱المثبت كما في 
 )۱٫۸۱٤( -- )۱٫۸۱٤( عقود إیجار منتھیة خالل السنة

 )۲٫۷۱۲( )۲۸٥( )۲٫٤۲۷( أھالك السنة
 ۱۱٫۷۱٥ ۱۲۲ ۱۱٫٥۹۳ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱رصید اإلقفال كما في 
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۳۰  

 العقارات االستثماریة .۷
 

م، أكملت المجموعة نقلھا من جدة إلى الریاض بموجب القرار الصادر ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
م. وبناًء علیھ، دخلت المجموعة في عقد إیجار مع الشركة ۲۰۱۸دیسمبر  ۱۸عن مجلس اإلدارة في اجتماع بتاریخ 

، تم تحویل األرض والمبنى، التي تبلغ قیمتھا سنوات. لذلك ٥األم بخصوص األرض والمبنى الواقع في جدة لمدة 
ملیون لایر سعودي، من عقارات ممتلكات ومعدات وبرامج حاسب آلي إلى عقارات استثماریة بینما  ۷۷٫۳الدفتریة 

في تاریخ التقریر م: ال شيء لایر سعودي) ۲۰۱۸(ملیون لایر سعودي  ۸۲٫۲٥بلغت القیمة العادلة لألرض والبناء 
 المالي.

 
 االستثمار في شركات زمیلة، بالصافي .۸
 

 حصة الملكیة الفعلیة بلد التأسیس 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
     

اتش سي سیكیوریتیز أند 
 انفستمنت اس ایھ إي

جمھوریة مصر 
  ۱٥٫۹۸٤ ۱٥٫۹۲۸ %۳۰ العربیة 

ایست جیت جلوبال كارینج 
  ۱۳٫٦۲۱ ۲٫۱۷۳ %۱۰۰ جزر كایمان فیھكال إل. بي.

   ۱۸٫۱۰۱ ۲۹٫٦۰٥  
 

 یبین الجدول التالي الحركة في االستثمار في الشركات الزمیلة: 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
   

 ۳۱٫۸۲٥ ۲۹٫٦۰٥ ینایر ۱الرصید االفتتاحي في 
 )٤٤۸( )۱٫٦٥۳( الحصة في األرباح

 )۱٫۳٥٤( )۸٥۳( الحصة في الخسارة الشاملة األخرى
 )٤۱۸( ۲٫٤٤۷ ترجمة العمالت األجنبیة للسنة

 -- )۱۱٫٤٤٥( توزیعات أرباح مستلمة
 ۲۹٫٦۰٥ ۱۸٫۱۰۱ دیسمبر  ۳۱رصید اإلقفال في 

 
 فیما یلي آخر معلومات مالیة متاحة لمدة اثني عشر شھرا عن الشركات الزمیلة:

 اإلیرادات المطلوبات الموجودات اتش سي سیكیوریتیز أند انفستمنت اس ایھ إي
الربح / 
 (الخسارة)

     
 (٥٫٥۱۰) ۲۲٫٥٥۲ ٤٤٫۲٤۲ ۹۳٫۱۰۲ م (غیر مراجعة)۲۰۱۹

     
 ۱٫٤۲٥ ۹۷۲ ٥۲٫۲٥۲ ۱۰٥٫۹۸۰ (مراجعة) م۲۰۱۸

     

 اإلیرادات المطلوبات الموجودات ایست جیت جلوبال كارینج فیھكال إل. بي.
الربح / 
 (الخسارة)

     
 -- -- -- ۲٫۱۷۳ م (غیر مراجعة)۲۰۱۹

     
 )۸۹۰( -- ۳۷ ۱۳٫٦٥۸ (مراجعة) م۲۰۱۸

 
 
 
 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

۳۱  

 االستثمارات المالیة .۹
 

 یتم تصنیف االستثمارات المالیة كما یلي:

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
   القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 ٤۸۸٫٦۸٦ ۷۰۱٫۹۹۰ المجموعةصنادیق استثمار تدیرھا  -
 ٤۸٫۷۹۷ ٦۸٫۱٥۱ صنادیق استثمار تدیرھا كیانات أخرى -
 ۷۷۰٫۱٤۱ ٥۳۷٫٤۸۳ 

   تكلفة مطفأة (انظر اإلیضاح "أ" أدناه)
 ۳٤٫۸٤۱ ٥۳٫٦٥۲ درجة االستثمار -
 ۲۰٫۰۲٤ ۲۰٫۰۰۳ غیر مصنَّف -
 ۷۳٥٤٫ ٫٦٥٥۸٦٥ 

   القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ۱۳٫٦۱٥ ۱٦٫٥۹۰ صنادیق ریت تدیرھا المجموعة -
 ۸۷٫۳٥۲ ۱۰۹٫۹۷۸ صنادیق ریت تدیرھا كیانات أخرى -
 ۱۲٦٫٥٦۸ ۱۰۰٫۹٦۷ 
   
 ۹۷۰٫۳٦ ٦٤۹۳٫۳۱٥ 

 
وتواریخ استحقاقات حتى یتمثل ذلك في استثمارات الشركة في صكوك محلیة تحمل أرباحا بأسعار تجاریة  )أ

 م.۲۰۲۹
 

 تم اإلفصاح عن االستثمارات المالیة المذكورة أعاله في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي: )ب
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
   

 ۱۳۸٫٤۲۰ ۱۷٦٫۹۰٦ موجودات غیر متداولة
 ٥٥٤٫۸۹٥ ۷۹۳٫٤٥۸ الموجودات المتداولة

 ۹۷۰٫۳٦ ٦٤۹۳٫۳۱٥ 
 

 المدفوعات مقدما والموجودات أخرى  .۱۰
 

  
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
   إیرادات مستحقة:

 ۱٥۸٫۲٤۲ ۱۸٤٫۲٤۸ إدارة الموجودات -        
 ۱۰٫۳۲۱ ۱۱٫۹۹۲ المصرفیة االستثماریة -        
 ۱۱٫٤۸٥ ۲۳٫٤٦۳ أوراق مالیة ومدخرات شركات -        

 ۲۱۹٫۷۰۳ ۱۸۰٫۰٤۸ 
 ۱۰٫۲۱۹ ۸٫٦۲۰ قروض للموظفین وسلف أخرى 

 ۱٫۳۳۳ ۱٤٫٦٤٤ مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى 
 ۲٤۲٫۹٦۷ ۱۹۱٫٦۰۰ 
 

 تمویل المرابحة .۱۱
 

ملیون لایر سعودي)  ۲٤٦٫۸م: ۲۰۱۸سعودي (ملیون لایر  ۳۷۸٫٦م، بلغ تمویل المرابحة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۸۸٦ومضمونة مقابل أسھم عامة في السوق المالیة السعودیة بقیمة إجمالیة تبلغ 

 ملیون لایر سعودي). ٥۳٤م: ۲۰۱۸
 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

۳۲  

 النقد وما في حكمھ .۱۲
 

 یتكون النقد وما في حكمھ مما یلي:

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
   

 ۱۲٤٫۹۰۳ ۹۲٫۷٤٥ أرصدة لدى البنوك
 ۱٫٤۸۳ ٤٫٤٤٥ الودائع ألجل (اإلیضاح أ)

 ۸٥ ۲٥ النقد في الصندوق
 ۹۷٫۲۱٥ ۱۲٦٫٤۷۱ 
 

 یتم االحتفاظ بالنقد وما في حكمھ مع نظراء من المؤسسات المالیة ذات السمعة الطیبة.
 

 رأس المال  .۱۳
 

) حصة، قیمة ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰والمصدر والمدفوع بالكامل للشركة من مائة ملیون (یتكون رأس المال المصرح بھ 
 لایر سعودي. فیما یلي ھیكل ملكیة الشركة: ۱۰كل منھا 

 

 عدد األسھم المحتفظ بھا 
 نسبة الملكیة

 بھا المحتفظ
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ الوصف

     
 ۹۰٬۷۱ ۹۰٬۷۱ ۹۰٫۷۱۲٫۰٦۰ ۹۰٫۷۱۲٫۰٦۰ التجاريأسھم محتفظ بھا من قبل البنك األھلي 

أسھم تحتفظ بھا شركة باكو بموجب برنامج الدفع على 
أساس السھم للموظفین كما في نھایة السنة (اإلیضاح 

۱٤:( 
 ٦٬۱۳ ۹٬۲۳ ٦٫۱۳۲٫٤۷٥ ۹٫۲۲۹٫۱۲۸ )۲-۱٤غیر مخصص (اإلیضاح   -
 ۲٬۳۳ -- ۲٫۳۲٥٫۷۰۱ -- مخصصة للموظفین (غیر مكتسبة) -
 ۰٬۸۳ ۰٬۰٦ ۸۲۹٫۷٦٤ ٥۸٫۸۱۲ )۲-۱٤مخصصة للموظفین (مكتسبة) (اإلیضاح  -
 ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 
 

 ترتیبات الدفع على أساس السھم .۱٤
 

م، أنشأت المجموعة خطة أسھم كبار الموظفین ("الخطة" أو "خطة أسھم ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في  ۱-۱٤
كبار الموظفین") استناًدا إلى أسھم الشركة األم لصالح بعض المسؤولین التنفیذیین المؤھلین. وتھدف الخطة إلى 

كل منح أسھم الشركة األم ویتم اكتسابھا على مدى مكافأتھم على تحقیق نجاح الشركات على المدى الطویل في ش
ثالث سنوات. یتم قیاس تكلفة الخطة بالرجوع إلى القیمة العادلة ألسھم الشركة األم ویتم إثباتھا على مدار الفترة التي 

سھم یتم فیھا استیفاء شرط الخدمة، وتنتھي في التاریخ الذي یصبح فیھ الموظفون المعنیون مستحقین بالكامل لأل
("تاریخ االكتساب"). إن المصروفات المسجلة والمتعلقة بالخطة في تاریخ كل تقریر مالي حتى تاریخ المنح تمثل 
أفضل تقدیرات اإلدارة لعدد أسھم الشركة األم التي سیتم منحھا في النھایة. إن الخصم أو اإلضافة إلى قائمة الربح 

 لمصروفات التراكمیة كما في بدایة ونھایة تلك السنة. أو الخسارة الموحدة لسنة ما تمثل الحركة في ا
 

من ) سھم ۲۷٦٫۷۷۳م: ۲۰۱۸(سھم  ۳۰۰٫۰٥٦م، منحت المجموعة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
لایر  ۳۳م: ۲۰۱۸( لایر سعودي لكل سھم ٥۹الشركة األم للموظفین المؤھلین بقیمة عادلة في تاریخ المنح تبلغ 

 .)سھم سعودي لكل
 

م، بموجب ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بلغ إجمالي المصروفات المثبت لخدمات الموظفین المتلقاة خالل السنة المنتھیة في 
م: ال شيء) وھو مدرج في ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥٫۹۱برنامج أسھم كبار الموظفین، مبلغا قدره 

رات في حقوق الملكیة، بموجب برنامج المدفوعات "رواتب ومصروفات الموظفین" مع زیادة مقابلة في قائمة التغی
 على أساس السھم التي تتم تسویتھا بموجب احتیاطي ترتیبات الدفع على أساس السھم.



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

۳۳  

 ترتیبات الدفع على أساس السھم (تابع) .۱٤
 

م، قامت المجموعة بتشغیل خطة حوافز على أساس األسھم لبعض ۲۰۱۹مارس  ۳۱ما قبل وحتى الفترة المنتھیة في  ۲-۱٤
م، كانت دورات خطة الحوافز ۲۰۱۹مارس  ۳۱سنوات. وبناًء علیھ، في  ۳لموظفین المؤھلین بدورة تحصیل مدتھا ا

م قید اإلعداد ("دورات خطة الحوافز طویلة األجل الحالیة") بینما ظلت ۲۰۱۸م و ۲۰۱۷طویلة األجل للسنوات 
 م ممنوحة إلى حین االنتھاء من اإلجراءات القانونیة.۲۰۱٦دورة 

 
م، أجرت لجنة الترشیحات والمكافآت بالمجموعة فحصا تفصیلیا إلطار ۲۰۱۹یونیو  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في 

برنامج الحوافز طویل األجل الحالي بھدف تعزیز الصلة بین أداء المجموعة والفوائد الممنوحة بموجب الخطة مع 
ق مجلس اإلدارة على تعدیل دورات خطة الحوافز السعي إلى عدم تأثر حصة المستفید بالسلب. وبناًء علیھ، واف

طویلة األجل القائمة من خطة تسویة حقوق الملكیة على أساس األسھم إلى األسھم إلى خطة مكافآت نقدیة طویلة 
"منافع  ۱۹األجل والتي یتم حسابھا على غرار "خطة منافع ما بعد التوظیف" بموجب معیار المحاسبة الدولي 

بیق ھذا التعدیل على النحو الواجب عند االنتھاء بنجاح من اإلجراءات القانونیة الواجبة (بما في الموظفین". تم تط
ذلك موافقة األمین) وقبول المستفیدین من الخطة السابقة. وبناًء علیھ، تم تحویل مبلغ االحتیاطي المتراكم لدورتَي 

م بالكامل وأُفرج عن ۲۰۱٦تم تسویة دورة م إلى مطلوبات بموجب "منافع الموظفین"، في حین ۲۰۱۸م و ۲۰۱۷
 أي مبالغ سابقة مستحقة فیما یتعلق باالستحقاق اإلضافي وتوزیعات األرباح على األسھم بموجب الَمنح.

 
م، بموجب ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بلغ إجمالي المصروفات المثبت لخدمات الموظفین المتلقاة خالل السنة المنتھیة في 

ملیون لایر  ۲۱٫۹م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٦٫۸برنامج الحوافز طویل األجل، مبلغا قدره 
خطة المكافآت النقدیة طویلة األجل ضمن سعودي) ومدرجة في "الرواتب مصروفات الموظفین" مع زیادة مقابلة في 

 ). ۱۸"منافع الموظفین" (اإلیضاح 
 

 ۳۱فیما یلي الحركة في األسھم المخصصة، واألسھم غیر المخصصة واألسھم المكتسبة خالل السنة المنتھیة في 
 دیسمبر:

 م۲۰۱۹ 
 

 غیر مخصصة الوصف
مخصصة للموظفین 

 أسھم مكتسبة (غیر مكتسبة)
    

 ۸۲۹٫۷٦٤ ۲٫۳۲٥٫۷۰۱ ٦٫۱۳۲٫٤۷٥ العدد االفتتاحي لألسھم
    

 ٦۹۸٫٦٥٦ )٦۹۸٫٦٥٦( -- أسھم ممنوحة بموجب خطة الحوافز طویلة األجل 
    

 -- )۱٫٦۲۷٫۰٤٥( ۱٫٦۲۷٫۰٤٥ أسھم محتجزة خالل السنة
    

نقل إعادة شراء أسھم مكتسبة إلى أسھم غیر 
 )۱٫٤٦۹٫٦۰۸( -- ۱٫٤٦۹٫٦۰۸ مخصصة (اإلیضاح "د" أدناه)

 ٥۸٫۸۱۲ -- ۹٫۲۲۹٫۱۲۸ العدد الختامي لألسھم
    

 م۲۰۱۸ 

 غیر مخصصة الوصف
مخصصة للموظفین 

 أسھم مكتسبة (غیر مكتسبة)
    

 ۱٫۱۰٦٫٥۳۷ ۱٫٥٤۸٫۷٦۸ ٦٫٦۳۲٫٦۳٥ العدد االفتتاحي لألسھم
    

 -- ۸۱۸٫۱۹۱ )۸۱۸٫۱۹۱( أسھم ممنوحة بموجب خطة الحوافز طویلة األجل 
    

 -- )٤۱٫۲٥۸( ٤۱٫۲٥۸ أسھم محتجزة خالل السنة
    

نقل إعادة شراء أسھم مكتسبة إلى أسھم غیر 
 )۲۷٦٫۷۷۳( -- ۲۷٦٫۷۷۳ مخصصة (اإلیضاح "د" أدناه)

 ۸۲۹٫۷٦٤ ۲٫۳۲٥٫۷۰۱ ٦٫۱۳۲٫٤۷٥ العدد الختامي لألسھم
 

 ملیون لایر سعودي ٤٤٫٤٥م، اشترت المجموعة أسھم سبق منحھا بمبلغ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
ملیون لایر سعودي  ۲٤٦. وبناًء علیھ، بلغ الرصید التراكمي ألسھم الخزینة ملیون لایر سعودي) ۹٫۱۷م: ۲۰۱۸(
 م.۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي) كما في  ۲۲۲٫۸م: ۲۰۱۸(

 
 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

۳٤  

 االحتیاطي النظامي .۱٥
 

بموجب نظام الشركة األساسي ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یتعین على المجموعة سنویا تحویل 
٪ من رأس مالھا. یعتبر ۳۰٪ كحد أدنى من صافي دخلھا إلى احتیاطي نظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي النظامي ۱۰

ي النظامي للمجموعة. ھذا االحتیاطي حالیا غیر متاح االحتیاطي النظامي في القوائم المالیة الموحدة ھو االحتیاط
 للتوزیع على الشركاء في المجموعة. 

 
 الحصة غیر المسیطرة .۱٦

 
عملیات داخل التسویات للفیما یلي المعلومات المالیة الموجزة لصندوق أوریكس لألسھم الخاصة اإلقلیمیة، قبل 

 الشركة:

 الوصف
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
   

 ۳٫۷۱۳ ۳٫٦٤٤ الموجودات المتداولة 
 ۱٥٫۹۷۹ ۱٥٫۹۲۱ موجودات غیر متداولة

 ۱٥٦ ۸۹ المطلوبات المتداولة
 ۱۹٫٥۳٦ ۱۹٫٤۷٦ إجمالي حقوق الملكیة

   
   العائد إلى: 

 ۹٫۷٦۸  ۹٫۷۳۸ مساھمي الشركة األم  
 ۹٫۷٦۸ ۹٫۷۳۸ مسیطرةالحصة غیر ال  
 ۱۹٫٤۷٦ ۱۹٫٥۳٦ 

   الخسارة الموجزةقائمة الربح أو 
 ٤۳۹ )۱٫٦٥۳( اإلیرادات

 ٤۰٥ -- مصروفات
 ۳٤ )۱٫٦٥۳( ربح السنة

   
 )۱٫۷۷۲( ۱٫٥۹٤ الخسارة الشاملة األخرى
 )۱٫۷۳۸( ٥۹ إجمالي الخسارة الشاملة

   العائد إلى: 
 )۸٦۹(  ۲۹ مساھمي الشركة األم  
 )۸٦۹(  ۳۰ الحصة غیر المسیطرة  
 ٥۹  )۱٫۷۳۸( 
   قائمة التدفقات النقدیة الموجزة 

التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة وصافي الزیادة في النقد وما في 
 حكمھ

 
)٦۹( ۳٫۷٥۳ 

 
 
 
 
 
 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

۳٥  

 مطلوبات اإلیجار .۱۷
 

 اإلجمالي أخرى مباني 
    

 ۱۷٫۰۰٦ ٤٤٤ ۱٦٫٥٦۲ م ۲۰۱۹ینایر  ۱المثبت كما في 
 )۱٫۹۹۱( -- )۱٫۹۹۱( السنةعقد إیجار منتھي خالل 

 ٦۱۲ ۱۳ ٥۹۹ )۲٤مصروفات فوائد للسنة (اإلیضاح 
 )۳٫٥۸۸( )۳۰۹( )۳٫۲۷۹( مدفوعات خالل السنة
 ۱۲٫۰۳۹ ۱٤۸ ۱۱٫۸۹۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱رصید اإلقفال كما في 

  
 النحو التالي:تم اإلفصاح عن مطلوبات اإلیجار المذكورة أعاله في قائمة المركز المالي الموحدة على  )أ

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
   

 -- ۹٫٥۰٦ مطلوبات غیر متداولة
 -- ۲٫٥۳۳ المطلوبات المتداولة

 ۱۲٫۰۳۹ -- 
 

 منافع الموظفین .۱۸
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
   

 ٤۱٫۸٦۷ ٤٦٫٥۹۷ مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (اإلیضاح "ب" أدناه)
 -- ٤۱٫۷۳۲ )۲-۱٤نقدیة طویلة األجل (اإلیضاح مكافأة 

 ۹٫۷۸٤ ۸٫۸۲۹ خطة االدخار ومنافع الموظفین األخرى 
   
 ۹۷٫۱٥۸ ٥۱٫٦٥۱ 

 
 تم اإلفصاح عن مطلوبات اإلیجار المذكورة أعاله في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي: )أ

 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
   

 ٥۱٫٦٥۱ ۷۳٫٥۰۹ مطلوبات غیر متداولة
 -- ۲۳٫٦٤۹ المطلوبات المتداولة

 ۹۷٫۱٥۸ ٥۱٫٦٥۱ 
 

تقوم الشركة بتنفیذ خطة مكافآت نھایة الخدمة غیر ممول معتمد لموظفیھا وفقا لمتطلبات نظام العمل السعودي.  )ب
 دیسمبر: ۳۱المنتھیة في فیما یلي حركة مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین خالل السنة 

 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
   

 ٥٤٫٦۷۰ ٤۱٫۸٦۷ رصید افتتاحي 
   مدرج في الربح أو الخسارة

 ٦٫۹۲٤ ٥٫۸۳۰ تكلفة الخدمة الحالیة -
 ۱٫۸۳۲ ۱٫۳۳۷ تكلفة الفوائد -

 )۱۳٫٤۷٥( ۱۰٫٦٦۷ (ربح) / خسارة اكتواریة مدرجة في الدخل الشامل اآلخر
 )۸٫۰۸٤( )۱۳٫۱۰٤( منافع مدفوعة

 ٤۱٫۸٦۷ ٤٦٫٥۹۷ رصید اإلقفال 
 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

۳٦  

 منافع الموظفین (تابع) .۱۸
 

 االفتراضات االكتواریة:
 

 فیما یلي االفتراضات االكتواریة األساسیة التي جرى تطبیقھا في تاریخ التقریر:
 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۸

   
 %٤٬۱ %۲٬۸ معدل الخصم

 %۳ %۳ المتوقع لزیادة الرواتبالمعدل 
 سنة ٦۰ سنة ٦۰ سن التقاعد

 
 سنوات.  ۷م، بلغ المتوسط المرجح لمدة خطة التزامات المنافع المحددة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 
 تحلیل الحساسیة:

 
االفتراضات قد تؤثر التغییرات المحتملة بشكل معقول في تاریخ التقریر، مع ثبات االفتراضات األخرى، على أحد 

 االكتواریة ذات الصلة بخطة المنافع المحددة بمقدار المبالغ المبینة أدناه:
 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
 النقص الزیادة النقص الزیادة 

     
 ٪)۰٫٥ -معدل الخصم (+/

 
۲٫۱۲٥ ۲٫۳۰۳ )۱٫٥۹۲( ۱٫۷۱۱ 

 )۱٫٦۱٦( ۱٫۷۲۱ ۲٫۱۳۱ ۲٫۲۸٦ ٪)۰٫٥ -النمو المستقبلي للرواتب (+/ 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة  .۱۹
 
 الشركة األم): –معامالت مع البنك األھلي التجاري (البنك  )أ

 
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹  

   المعامالت
 ۷٫۰۸٦ ۸٫۱۰٦ أتعاب إدارة وأداء محملة على البنك

 ۳۱۰ ۳۱۰ أتعاب أعمال بنكیة استثماریة محملة على البنك
 ۷٫۱٦٦ ٤٦۰ قبل البنكمصروفات حوافز محملة من 

 ۲۷٫۱۳۸ ۲۷٫۳٥۷ مصروفات تقنیة معلومات محملة من قبل البنك 
 ۱٫۲۳٦ ۱٫۲۳٦ مصروفات إیجار محملة من قبل البنك

 -- ۱۲۳ تكلفة تمویلیة على اإلقراض 
   

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ قائمة المركز المالي الموحدة
   

 ۳۹٫۷۲۰ ۷٤٫٤۸۸ أرصدة لدى البنك
 ۳۷٫۱۸٥ ۳۱٫۱۲٥ للبنكمبلغ مستحق 

 -- ۳۲٫۱۲۳ ) أدناه)۱قروض من البنك (راجع اإلیضاح (
   

خالل السنة، حصلت الشركة على تمویل من البنك األھلي التجاري ("الشركة األم" أو "البنك") بحد تسھیالت  )۱
البنوك م ومحمل بسعر الفائدة بین ۲۰۲۰یونیو  ۱٥ملیون لایر سعودي، تاریخ السداد في  ۲٥۰معتمد بقیمة 

 نقطة أساس. ۳۰شھر زائد  ۱۲السعودیة ("سایبور") لمدة 
 

   موجودات محتفظ بھا بصفة ائتمانیة
 ۳٫۰۸۰٫٥٤٤ ۳٫۱۸۰٫۱۲۲ موجودات تحت إدارة البنك 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

۳۷  

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع) .۱۹
 

 معامالت مع موظفي اإلدارة الرئیسیین: )ب
 

اإلدارة العلیا للشركة في موظفي اإلدارة التنفیذیة العلیا وأعضاء مجلس اإلدارة. فیما یلي تفاصیل یتمثل موظفي 
 المكافأة المحملة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للمجموعة واألرصدة ذات الصلة في نھایة السنة:

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 
   قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:

 ۳۳٫۲٦۹ ۳٤٫۹۷٦ منافع قصیرة األجل 
 ۳٫۱۲۰ ۳٫۱۲۰ مكافآت المدیرین

   
   قائمة المركز المالي الموحدة:

 ٦٫۰۰٥ ۷٫۳٥٦ مكافأة نھایة الخدمة
 ٦۳٤ ۸۱٤ قروض ودفعات مقدمة 

 
 معامالت مع صنادیق تدیرھا المجموعة: )ج

        
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 
   الموحدة:قائمة الربح أو الخسارة  

 ۳۱۰٫۸٦۷ ۲۹۸٫۰۱۳ أتعاب إدارة مكتسبة من صنادیق تدیرھا المجموعة
 ۳٤٫۲٦٦ ۲۱٫۳٤٤ المجموعة  أتعاب أداء ومعامالت مكتسبة من صنادیق تدیرھا

   
   قائمة المركز المالي الموحدة:

 ٥۰۲٫۱۷٤ ۷۱۸٫٥۸۰ )۹استثمار في صنادیق مدارة من قبل المجموعة (اإلیضاح 
 -- ۹٫۳۷٥ مقابل شراء استثماراتسلفة 

 ٦۹٫۰٦۲ ۹۳٫۹۳۸ المجموعة  رسوم إدارة وأداء المستحقة من صنادیق تدیرھا
 

 المعامالت مع الشركات الزمیلة للمجموعة: )د
 

   قائمة المركز المالي الموحدة: 
 ۱۱٫٥٥۳ -- مستحق إلى ایست جیت جلوبال كارینج فیھكال إل. بي. 

 
 الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرى .۲۰

 

 
ملیون لایر  ۷٥تتضمن المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى مبالغ مستحقة الدفع للموظفین تصل إلى  )أ

 سعودي).ملیون لایر  ۷۰م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱سعودي (
 
 
 
 
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
   

 ۱٤۷٫۷۸۷ ۱٥۲٫۱۰۸ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى (اإلیضاح "أ" أدناه)
 ٦۷٫۹۹۱ ٤۳٫۸٤۰ )۳۰(اإلیضاح مخصص الزكاة وضریبة االستقطاع 

 ۲۲٫٦۷٥ ۲٦٫۲۹٦ خصومات مستحقة للعمالء ومطلوبات متداولة أخرى 
 ۲۲۲٫۲٤٤ ۲۳۸٫٤٥۳ 



 شركة األھلي المالیة
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 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

۳۸  

 اإلیرادات .۲۱
 

فیما یلي تفصیل إجمالي اإلیراد حسب الخدمات الرئیسیة التي قدمتھا المجموعة وتوقیت اإلثبات للفترة المنتھیة في 
 دیسمبر: ۳۱

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 
 اإلجمالي المصرفیة االستثماریة وساطة إدارة الموجودات 

الجغرافیة األسواق 
             األساسیة:

  ۹۲٤٫۷۷۸ ۹۷۱٫۸۲۳  ٥۰٫۸۳٦ ۹۱٫۲۷۸  ۲۹۲٫۸۷۲ ۲۹۰٫۳۱۱  ٥۸۱٫۰۷۰ ٥۹۰٫۲۳٤ المملكة العربیة السعودیة
  ٤۹٫۰۹۳ ۳۷٫۰۲۹ -- -- -- --  ٤۹٫۰۹۳ ۳۷٫۰۲۹ أخرى

 ٦۲۷٫۲٦۳ ٦۳۰٫۱٦۳  ۲۹۰٫۳۱۱ ۲۹۲٫۸۷۲  ۹۱٫۲۷۸ ٥۰٫۸۳٦  ۱٫۰۰۸٫۸٥۲ ۹۷۳٫۸۷۱  
المصروفات یخصم: 

 ) ۲۷٦٫۲۰۸( )۲۹٤٫۲۹۱( ) ۲٫۱۲۷( )۲٫۳۹۲( ) ۱٥٦٫۱۰۳( )۱٦٦٫۸۸۰( ) ۱۱۷٫۹۷۸( )۱۲٥٫۰۱۹( المنسوبة مباشرة

أتعاب من الخدمات 
  ٦۹۷٫٦٦۳ ۷۱٤٫٥٦۱  ٤۸٫۷۰۹ ۸۸٫۸۸٦  ۱۳٦٫۷٦۹ ۱۲۳٫٤۳۱  ٥۱۲٫۱۸٥ ٥۰۲٫۲٤٤ بالصافي

         
         توقیت إثبات اإلیرادات:

 ۹٦۷٫۱۷۰ ۱٫۰۰۲٫٥۲۰ ٤٥٫٦۹٦ ۸٦٫۰۳۱ ۲۹۱٫۳۱۱ ۲۸۹٫۲۲٦ ٦۳۰٫۱٦۳ ٦۲۷٫۲٦۳ تاریخ محدد
       ٦٫۷۰۱ ٦٫۳۳۲      ٥٫۱٤۰ ٥٫۲٤۷ ۱٫٥٦۱ ۱٫۰۸٥ -- -- على مدى العمر

 ٦۲۷٫۲٦۳ ٦۳۰٫۱٦۳  ۲۹۰٫۳۱۱ ۲۹۲٫۸۷۲  ۹۱٫۲۷۸ ٥۰٫۸۳٦  ۱٫۰۰۸٫۸٥۲ ۹۷۳٫۸۷۱  
یخصم: المصروفات 

         مباشرةالمنسوبة 
 )۱۲٥٫۰۱۹( )۱۱۷٫۹۷۸( )۱٦٦٫۸۸۰( )۱٥٦٫۱۰۳ ( )۲٫۳۹۲( )۲٫۱۲۷ ( )۲۹٤٫۲۹۱( )۲۷٦٫۲۰۸ ( 

أتعاب من الخدمات 
  ٦۹۷٫٦٦۳ ۷۱٤٫٥٦۱  ٤۸٫۷۰۹ ۸۸٫۸۸٦  ۱۳٦٫۷٦۹ ۱۲۳٫٤۳۱  ٥۱۲٫۱۸٥ ٥۰۲٫۲٤٤ بالصافي
 

 رواتب ومصروفات الموظفین .۲۲
 

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 
   

 ۱۸٦٫۸٥۳ ۱۸۷٫۱۱۸  ومنافعرواتب 
 ۲۸٫٤۹٥ ۲۲٫٦٦۷ )۱٤مدفوعات على أساس السھم (اإلیضاح 

 ۱۳٫۸۲٥ ۱۰٫۱٤۰ أخرى
 
 ۲۱۹٫۹۲٥ ۲۲۹٫۱۷۳ 
 

 المصروفات العمومیة واإلداریة األخرى .۲۳
 
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹  
   

  ۳٥٫٤۲۰  ۳٦٫۲۱۸ مصروفات تقنیة معلومات واتصاالت
  ۲٦٫۹۰۸  ۳۲٫۷۳۸ خدمات قانونیة ومھنیة واستشاریة وإسناد خارجي

  ۱٥٫٥۳۸  ۹٫٦٦٦ مصروفات سفر وتسویق وتدریب
  ۷٫۱٦٦  ٤٦۰ (أ)) ۱۹حوافز مبیعات (اإلیضاح 

  ۳٫۱۲۰  ۳٫۱۲۰ )۱۹مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (اإلیضاح 
  ۱٦٫٦۳۲  ٤٫۹۰۷ ضریبة استقطاع وضرائب أخرى

 ۸۷٫۱۰۹ ۱۰٤٫۷۸٤ 
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۳۹  

 التكلفة التمویلیة .۲٤
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 
   

 -- ٦۱۲ )۱۷تكلفة تمویلیة على مطلوبات إیجاریة (اإلیضاح 
 ۱٫۸۳۲ ۱٫۳۳۷ )۱۸تكلفة تمویلیة على منافع الموظفین (اإلیضاح 

 -- ۱۲۳ )۱۹تكلفة تمویلیة على قروض مصرفیة (اإلیضاح 
 ۲٫۰۷۲ ۱٫۸۳۲ 
 

 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة .۲٥
 

بقسمة صافي ربح السنة العائد إلى مساھمي الشركة األم على المتوسط تم احتساب مبالغ ربحیة السھم األساسیة 
المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة. یتم احتساب مكاسب السھم المخفضة من خالل قسمة صافي الربح 

ائمة خالل السنة العائد لحملة أسھم الملكیة العادیة في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة الق
باإلضافة إلى المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة التي سیتم إصدارھا عند تحول جمیع األسھم العادیة المحتمل 

 تخفیفھا إلى أسھم عادیة.
 

 فیما یلي األرباح األساسیة والمخفضة للسھم:
 ربحیة السھم المخفضة ربحیة السھم األساسیة  
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 

 مساھمي الشركةصافي ربح السنة العائد إلى
 ۳۲٥٫٦۹۹ ٤۱۸٫۲۸۳ ۳۲٥٫٦۹۹ ٤۱۸٫۲۸۳ األم

 ۹٥٫٥۸۳٫۱٥۳ ۹۰٫۷۷۰٫۸۷۲ ۹۳٫۸٦۷٫٥۲٥ ۹۰٫۷۷۰٫۸۷۲ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

 ۳٬٤۱ ٤٬٦۱ ۳٬٤۷ ٤٬٦۱ ربحیة السھم
 

 وفیما یلي المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة:
     

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 
   

 ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ األسھم العادیة الصادرة
 )٦٫۱۳۲٫٤۷٥( )۹٫۲۲۹٫۱۲۸( تأثیر أسھم الخزانة 

 ۹۳٫۸٦۷٫٥۲٥ ۹۰٫۷۷۰٫۸۷۲ دیسمبر ۳۱المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة في 
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  .۲٦
 

 م:۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱االرتباطات وااللتزامات المحتملة للمجموعة كما في فیما یلي تفاصیل 
 

 ارتباطات محتملة
 
م، وقامت ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱استلمت المجموعة مطالبات من العمالء فیما یتعلق بأخطاء التشغیل كما في  )أ

ًء على ملیون لایر سعودي) بنا ۱۱٫۷م: ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ۱۱٫۷اإلدارة بتكوین مخصص بقیمة 
 أفضل تقدیر من اإلدارة لتسویة االلتزام في تاریخ التقریر.

 
 التزامات 

 
التزامات متعلقة باستثمارات أسھم خاصة باستدعاءات رأسمالیة مستقبلیة الستثمارات في األسھم الخاصة  )أ

 ملیون لایر سعودي). ٤۱٫٦م: ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ۲۰٫٤بإجمالي 
 

ملیون لایر سعودي) لالستحواذ على برامج لتقنیة  ۱٫۳م: ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ۳٫۳االلتزامات تبلغ  )ب
 المعلومات.



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

٤۰  

 الموجودات المحتفظ بھا بصفة ائتمانیة .۲۷
 

تحتفظ المجموعة بموجودات بالنیابة عن عمالئھا. وألن المجموعة تحتفظ بھذه الموجودات بصفة ائتمانیة، فلم یتم 
 دات في قائمة المركز المالي الموحدة. فیما یلي تفاصیل الموجودات المحتفظ بھا بصفة ائتمانیة:إدراج ھذه الموجو

 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
   موجودات تحت اإلدارة 

 ۱٤۷٫٤٦۸٫٥۳۰ ۱٥۹٫۱۸۸٫۸۰۲ قسم إدارة الموجودات -
 ٥٤۰٫٤٥۰ ٦۲۲٫٤۷۷ قسم األوراق المالیة -

 ٦٫٦۸٤٫۹۹۷ ۹٫۷۹٥٫۸۲٤ بموجب حسابات الوساطةأرصدة نقدیة محتفظ بھا 
 ۱٥٤٫٦۹۳٫۹۷۷ ۱٦۹٫٦۰۷٫۱۰۳ إجمالي الموجودات المحتفظ بھا بصفة ائتمانیة

 
 المعلومات القطاعیة .۲۸

 
 إن القطاع التشغیلي ھو أحد مكونات المنشأة:

 
اإلیرادات والمصروفات المتعلقة التي تمارس أنشطة األعمال التي تحقق إیرادات وتتكبد مصروفات (بما فیھا  )أ(

 بالمعامالت مع عناصر أخرى لنفس المنشأة).
 
التي تخضع نتائجھا التشغیلیة بشكل منتظم للمراجعة من قبل الرئیس التنفیذي بالمنشأة التخاذ قرارات بشأن  )ب(

 المصادر الواجب توزیعھا للقطاعات وتقییم أدائھا؛ و
 

 .التي تتوافر لھا معلومات مالیة مستقلة )ج(
 

 ألغراض اإلدارة تم تنظیم المجموعة حسب قطاعات العمل الرئیسیة التالیة:
 

یتكون قسم األوراق المالیة من وحدة األوراق المالیة الدولیة واالعمال االلكترونیة التي تقدم  األوراق المالیة
ت التسھیالت وخدمات التعامل في األوراق المالیة الدولیة والخیارات والسندات والمؤشرا

لعمالء الدولیین. كما تقوم اإلدارة بإدارة لوالشھادات اإلسالمیة وأسھم الدول الخلیجیة والعربیة 
عمالء المحلیین عن طریق تقدیم التسھیالت وخدمات المتاجرة في األسھم الحسابات / محافظ 

 المحلیة.
المصرفیة 
 االستثماریة

التالیة: الخدمات االستشاریة للدمج واالستحواذ، یشارك قسم االستثمار المصرفي في األنشطة 
والخدمات االستشاریة للطرح األولي في االكتتابات العامة وخدمات االستشارات العقاریة 

 والخصخصة والطروحات الخاصة.
إدارة الموجودات 

 والثروات
 یقوم قسم إدارة الموجودات والثروة في إدارة موجودات العمالء وتطویر وبیع منتجات

 وخدمات إدارة الموجودات.
شركة األھلي المالیة 

 دبي
شركة األھلي المالیة دبي ھي شركة تابعة في الخارج، ویتمثل نشاطھا الرئیسي استقطاب 
وھیكلة واالستثمار في المحافظ الخاصة وفرص التطویر العقاري في األسواق الناشئة، مع 

 وشمال أفریقیا.التركیز بشكل خاص على منطقة الشرق األوسط 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

٤۱  

  المعلومات القطاعیة (تابع) .۲۸
 

 م۲۰۱۹ 

 المصرفیة االستثماریة األوراق المالیة الوصف
إدارة الموجودات 

 والثروات
شركة األھلي المالیة 

 اإلجمالي دبي
      

 ۷۸٦٫۸٤۲ ۳۱٫۷٥٤   ٥٤۲٫۷۷۱  ۸۸٫۸۸٦   ۱۲۳٫٤۳۱  إجمالي إیرادات التشغیل 
      

 ۳۲٦٫۱۱۹ ۱٦٫۳۸۲  ۱۸۲٫۸٥٦   ۲۹٫۰٦٤   ۹۷٫۸۱۷  إجمالي مصروفات التشغیل
      

 ٤٦۰٫۷۲۳ ۱٥٫۳۷۲  ۳٥۹٫۹۱٥  ٥۹٫۸۲۲  ۲٥٫٦۱٤ صافي الربح التشغیلي
      

 )۳٫۲٦۷( ۱۹۷ )۳٫٤٦٤( -- -- (خسارة) / ربح غیر تشغیلي
      

 ٤٥۷٫٤٥٦ ۱٥٫٥٦۹ ۳٥٦٫٤٥۱  ٥۹٫۸۲۲  ۲٥٫٦۱٤ صافي الربح (قبل الزكاة والحصص غیر المسیطرة)
      

      عنھاموجودات ومطلوبات القطاعات المفصح 
      

 ۱٫۹۱٤٫۱۹٤ ٤۲٫۲۰۳ ۱٫۳۷۰٫۰۳۱ ٥۹٫٤٥۱ ٤٤۲٫٥۰۹ إجمالي الموجودات 
 ۳۹٤٫٦۸۹ ٦٫٦۳٦ ۲۰۷٫٤۲۳ ۳٤٫۰۲٦ ۱٤٦٫٦۰٤ إجمالي المطلوبات



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

٤۲  

 المعلومات القطاعیة (تابع) .۲۸
 

 م۲۰۱۸ 

 المصرفیة االستثماریة األوراق المالیة الوصف
إدارة الموجودات 

 والثروات
شركة األھلي المالیة 

 اإلجمالي دبي
      

 ۷۲۳٫٥۹٥ ٤۷٫٥۷۳  ٤۹۰٫٥٤٤  ٤۸٫۷۰۹  ۱۳٦٫۷٦۹ إجمالي إیرادات التشغیل 
      

 ۳٥۱٫۷٤٤ ۱٥٫٥۰٤  ۱۸٤٫۱٥۹  ۲٤٫۷۸۳  ۱۲۷٫۲۹۸ إجمالي مصروفات التشغیل
      

 ۳۷۱٫۸٥۱ ۳۲٫۰٦۹ ۳۰٦٫۳۸٥ ۲۳٫۹۲٦ ۹٫٤۷۱ صافي الربح التشغیلي
      

 ۳٫۸٦٥ -- ۳٫۸٦٥ -- -- إیرادات غیر تشغیلیة
      

 ۳۷٥٫۷۱٦ ۳۲٫۰٦۹ ۳۱۰٫۲٥۰ ۲۳٫۹۲٦ ۹٫٤۷۱ صافي الربح (قبل الزكاة والحصص غیر المسیطرة)
      

      موجودات ومطلوبات القطاعات المفصح عنھا
      

  ۱٫٤۷٦٫۰٥۰   ٥۰٫۰۳٥   ۱٫۰٤۰٫۲٦۸   ۳٦٫٤۸٥   ۳٤۹٫۲٦۲  إجمالي الموجودات 
  ۳۲۷٫۲۸۹    ۲۰٫۰۸۱   ۱٦٤٫۰۱۱   ۲٤٫۰۹٤   ۱۱۹٫۱۰۳ إجمالي المطلوبات

 
 
 
 

  



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

٤۳  

 المعلومات القطاعیة (تابع)  .۲۸
 

 والمطلوبات):فیما یلي عرض للتركیز الجغرافي لموجودات ومطلوبات القطاعات المفصح عنھا (بناء على موقع الموجودات 
 

 م۲۰۱۹ 

 
 المملكة العربیة

 السعودیة
 اإلمارات العربیة

 اإلجمالي مناطق أخرى أمریكا الشمالیة مصر المتحدة
       

  ۱۱۷٫۹٤۷ -- -- --  ٥٥۳  ۱۱۷٫۳۹٤ ممتلكات ومعدات وبرامج حاسب آلي
  ۱۱٫۷۱٥ -- -- --  ۳۸۷  ۱۱٫۳۲۸ حق إستخدام أصول

 ۷۷٫۳۳۳ -- -- -- -- ۷۷٫۳۳۳ استثماریةعقارات 
  ۱۸٫۱۰۱  ۲٫۱۷۳ --  ۱٥٫۹۲۸ -- -- استثمار في شركات زمیلة

  ۹۷۰٫۳٦٤ --  ۹۹٫۷۲۰ --  ۱۸٫۹۲۸  ۸٥۱٫۷۱٦ استثمارات مالیة
  ۲٤۲٫۹٦۷ -- -- --  ۲۳٫۲۲۲  ۲۱۹٫۷٤٥ مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

  ۳۷۸٫٥٥۲ -- -- -- --  ۳۷۸٫٥٥۲ تمویل مرابحة
  ۹۷٫۲۱٥  ۸٫۷٤۷ -- --  ۱٥٫۸٦۷  ۷۲٫٦۰۱ نقد وما في حكمھ

       
       

 ۱٫۹۱٤٫۱۹٤ ۱۰٫۹۲۱ ۹۹٫۷۲۰ ۱٥٫۹۲۸ ٥۸٫۹٥۷ ۱٫۷۲۸٫٦٦۹ إجمالي الموجودات 
       

  ۱۲٫۰۳۹ -- -- --  ۱۲  ۱۲٫۰۲۷ مطلوبات اإلیجار
 ۹۷٫۱٥۸ -- -- -- ۱٫۹۹۷ ۹٥٫۱٦۱ منافع الموظفین

 ۳۲٫۱۲۳ -- -- -- --   ۳۲٫۱۲۳ بنكیةقروض 
 ۳۱٫۱۲٥ -- -- -- -- ۳۱٫۱۲٥ مبلغ مستحق إلى البنك األھلي التجاري

 ۲۲۲٫۲٤٤ -- -- -- ٤٫٦۲۷  ۲۱۷٫٦۱۷ ذمم دائنة تجاریة ومستحقات ومطلوبات أخرى
       

 ۳۹٤٫٦۸۹ -- -- -- ٦٫٦۳٦ ۳۸۸٫۰٥۳ إجمالي المطلوبات 
 
 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

٤٤  

 المعلومات القطاعیة (تابع)   .۲۸
 

 فیما یلي عرض للتركیز الجغرافي لموجودات ومطلوبات القطاعات المفصح عنھا (بناء على موقع الموجودات والمطلوبات):
 

 م۲۰۱۸ 

 
 المملكة العربیة

 السعودیة
 اإلمارات العربیة

 اإلجمالي مناطق أخرى أمریكا الشمالیة مصر المتحدة
       
       

 ۱۸۸٫۲۹٤ -- -- -- ۷۸۲ ۱۸۷٫٥۱۲ ممتلكات ومعدات وبرامج حاسب آلي
 ۲۹٫٦۰٥ ۱۳٫٦۲۱  ۱٥٫۹۸٤ -- -- استثمار في شركات زمیلة

 ٦۹۳٫۳۱٥ -- ۸۰٫۰٤۲ -- ۱۸٫۹۰۸ ٥۹٤٫۳٦٥ استثمارات مالیة
 ۱۹۱٫٦۰۰ -- -- -- ۱٤٫۰٤۷ ۱۷۷٫٥٥۳ مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

 ۲٤٦٫۷٦٥ -- -- -- - ۲٤٦٫۷٦٥ تمویل مرابحة
 ۱۲٦٫٤۷۱ ٥۸٫۸۳۲ ۲ -- ۲٤٫۳۹۹ ٤۳٫۲۳۸ نقد وما في حكمھ

       
       

 ۱٫٤۷٦٫۰٥۰ ۷۲٫٤٥۳ ۸۰٫۰٤٤ ۱٥٫۹۸٤ ٥۸٫۱۳٦ ۱٫۲٤۹٫٤۳۳ إجمالي الموجودات 
       

 ٥۱٫٦٥۱ -- -- -- ۲٫۱۸٤ ٤۹٫٤٦۷ منافع الموظفین
 ۳۷٫۱۸٥ -- -- -- -- ۳۷٫۱۸٥ مبلغ مستحق إلى البنك األھلي التجاري

 ۲۳۸٫٤٥۳ ۱۹٦ -- -- ۲٦٫٤٥۸ ۲۱۱٫۷۹۹ ذمم دائنة تجاریة ومستحقات ومطلوبات أخرى
       
       

 ۳۲۷٫۲۸۹ ۱۹٦ -- -- ۲۸٫٦٤۲ ۲۹۸٫٤٥۱ إجمالي المطلوبات 
 
 
 
 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

٤٥  

 إدارة المخاطر .۲۹
 

خالل عملیة تحدید وقیاس ومراقبة مستمرة تخضع لحدود المخاطر متأصلة في أنشطة المجموعة ولكن تتم إدارتھا من 
المخاطر والوسائل الرقابیة األخرى. إن عملیة إدارة المخاطر أمر بالغ األھمیة لربحیة المجموعة المستمرة وكل فرد 
في المجموعة مسؤول عن المخاطر المتعلقة بمسئولیاتھ أو مسئولیاتھا. تتعرض المجموعة لمخاطر ائتمان ومخاطر 
سوقیة ومخاطر سیولة. ال تتضمن إجراءات مراقبة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال مثل التغیر في البیئة 

 والتكنولوجیا والصناعة. وھي مراقبة من خالل إجراءات التخطیط االستراتیجیة للمجموعة.
 

 مخاطر االئتمان
 

تتمثل في عدم مقدرة طرف ما في أداة استثماریة على الوفاء بالتزاماتھ مما سیتسبب في خسائر مالیة للطرف اآلخر. 
 وتنشأ مخاطر االئتمان بصفة رئیسیة من مخاطر االئتمان الكامنة في القیمة العادلة الموجبة للمشتقات.  

 
من خالل مراقبة التعرض االئتماني، تحدید المعامالت مع كما تسعى المجموعة إلى مراقبة المخاطر االئتمانیة وذلك 

أطراف محددین، واالستمرار في تقییم األنشطة االئتمانیة مع األطراف المقابلة. تم وضع سیاسات إدارة المخاطر في 
 المجموعة لتحدید حدود المخاطر المناسبة ورصد المخاطر وااللتزام بالحدود. 

 
 االئتمان كما في تاریخ القوائم المالیة:التعرض األقصى لمخاطر  )أ
 

 الموجودات
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
   

 ۱۲٦٫۳۸٦ ۹۷٫۱۹۰ )۱۲أرصدة لدى البنوك (اإلیضاح 
 ٥٤٫۸٦٥ ۷۳٫٦٥٥ )۹استثمارات (اإلیضاح 

 ۲٤٦٫۷٦٥ ۳۷۸٫٥٥۲ )۱۱تمویل مرابحة (اإلیضاح 
 ۱۸۸٫۲٤۳ ۲۳۰٫۲٦۰ الموجودات أخرى 

 ۷۷۹٫٦٥۷ ٦۱٦٫۲٥۹ 
 

 تحلیل الموجودات المالیة  )ب
   

 م:۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱فیما یلي أعمار الموجودات المالیة في 
 

 م۲۰۱۹ 

 الموجودات المالیة

غیر متأخرة 
السداد وغیر 

 منخفضة
 القیمة

متجاوزة 
 لالستحقاق

۱–۳۰ 
 یوم

متجاوزة 
لالستحقاق 

 - ۳۱لمدة 
 یوم ۹۰

متجاوزة 
لالستحقاق 
لمدة أكثر 

 اإلجمالي یوم ۹۰من 
      

 ۷۳٫٦٥٥ -- -- -- ۷۳٫٦٥٥ )۹استثمارات (اإلیضاح 
 ۳۷۸٫٥٥۲ -- -- -- ۳۷۸٫٥٥۲ )۱۱تمویل مرابحة (اإلیضاح 

 ۹۷٫۱۹۰ -- -- -- ۹۷٫۱۹۰ )۱۲أرصدة لدى البنوك (اإلیضاح 
 ۲۳۰٫۱۲۱  ۲۷٫٤۷۱  ۱٫۰٥۰  ۲٫۰٦۳ ۱۹۹٫٥۳۷ الموجودات أخرى 

      
 ۷۷۹٫٥۱۸ ۲۷٫٤۷۱ ۱٫۰٥۰ ۲٫۰٦۳ ۷٤۸٫۹۳٤ صافي الموجودات المالیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

٤٦  

 إدارة المخاطر (تابع) .۲۹
 

 مخاطر االئتمان (تابع)
 

 م، كانت األعمار اإلنتاجیة للموجودات المالیة التي لم تنخفض قیمتھا كالتالي:۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
 
 م۲۰۱۸ 

 المالیةالموجودات 

غیر متأخرة 
السداد وغیر 

 منخفضة
 القیمة

متجاوزة 
 لالستحقاق

۱–۳۰ 
 یوم

متجاوزة 
لالستحقاق 

 - ۳۱لمدة 
 یوم ۹۰

متجاوزة 
لالستحقاق 
لمدة أكثر 

 اإلجمالي یوم ۹۰من 
      

 ٥٤٫۸٦٥ -- -- -- ٥٤٫۸٦٥ )۹استثمارات (اإلیضاح 
 ۲٤٦٫۷٦٥ -- -- -- ۲٤٦٫۷٦٥ )۱۱تمویل مرابحة (اإلیضاح 

 ۱۲٦٫۳۸٦ -- -- -- ۱۲٦٫۳۸٦ )۱۲أرصدة لدى البنوك (اإلیضاح 
 ۱۸۷٫۹٤۳  ۳۱٫۷۳۷   ٥۰٤   ۲٫٤٥۱   ۱٥۳٫۲٥۱  الموجودات أخرى 

 ٦۱٥٫۹٥۹ ۳۱٫۷۳۷ ٥۰٤ ۲٫٤٥۱ ٥۸۱٫۲٦۷ صافي الموجودات المالیة
 

 الجودة االئتمانیة للموجودات المالیة: )ج
 

للمجموعة األطراف المقابلة الجدیرة باالئتمان مع وجود آلیة موضوعة لتعزیز االئتمان األولي تمثل الموجودات المالیة 
 والمستمر المفروض من قبل اإلدارة.

 
 الضمان والمقاصة: )د
 

في تاریخ التقریر، فیما عدا تمویل المرابحة، لم تقم المجموعة بوضع / استالم أي ضمانات ھامة أو تحسینات ائتمانیة 
ق بموجوداتھا / مطلوباتھا المالیة. في تاریخ التقریر، لم تكن ھناك ترتیبات مقاصة مھمة أو موجودات / فیما یتعل

 مطلوبات مالیة مؤھلة للمقاصة.
 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة: )ه
 

جودات العقود ینطبق نموذج "الخسارة االئتمانیة المتوقعة" على الموجودات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة ومو
 واستثمارات الدیون بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
تم قیاس االنخفاض في قیمة النقد وما في حكمھ واالستثمارات المالیة والموجودات المالیة األخرى على أساس الخسارة 

أن النقد وما في حكمھ لدیھا  شھرا ویعكس فترات االستحقاق القصیرة للمخاطر. ترى المجموعة ۱۲المتوقعة لمدة 
یتعرض لمخاطر ائتمانیة منخفضة استنادا إلى التصنیفات االئتمانیة الخارجیة لألطراف المقابلة. یتمثل تعرض 
 المجموعة للمخاطر بشكل رئیسي بموجب نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة في استثمارات المجموعة بالتكلفة المطفأة.

 
 مخاطر السوق

 
تتمثل مخاطر السوق في أن تؤثر التغیرات في أسعار السوق مثل التغیرات في أسعار الفائدة، أسعار األسھم، وأسعار 
صرف العمالت األجنبیة، والتي تؤثر على إیرادات المجموعة وقیمة األدوات المالیة المملوكة للصندوق. إن الھدف 

اطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحقیق عائد مجزي على من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ومراقبة التعرض لمخ
 المخاطرة.

 
  



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

٤۷  

 إدارة المخاطر (تابع) .۲۹
 

 مخاطر السوق (تابع)
 
 مخاطر أسعار السوق: )۱
 

العادلة لألسھم نتیجة للتغیرات في مستوى مؤشرات  القیمةمخاطر أسعار األسھم ھي المخاطر المتمثلة في انخفاض 
 األسھم وقیمة األسھم الفردیة.

 
 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )أ

 
في تاریخ التقریر، یتم عرض االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بواسطة صنادیق التحوط 

اصة والصنادیق العقاریة الخاصة وصنادیق االستثمار المشتركة على التوالي. وتقوم الخارجیة وصنادیق األسھم الخ
المجموعة بمراقبة المخاطر السوق على ھذه االستثمارات على أساس كل استثمار على حدى. في تاریخ التقریر، قد 

ألساسیة إلى زیادة أو ٪) في صافي قیم موجودات االستثمارات ا۱۰م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱٪ (۱۰یؤدي التغییر بنسبة 
 ملیون لایر سعودي). ٥۳٫۷م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۷۷نقص صافي الدخل بمبلغ 

 
 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )ب
 

صنادیق ریت تدیرھا في تاریخ التقریر، یتم عرض االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بواسطة 
شركة األھلي المالیة وشركات أخرى على التوالي. وتقوم المجموعة بمراقبة المخاطر السوق على ھذه االستثمارات 

٪ في صافي قیم موجودات ۱۰على أساس كل استثمار على حدى. في تاریخ التقریر، قد یؤدي التغییر بنسبة 
 ملیون لایر سعودي. ۱۲٫۷الدخل بمبلغ االستثمارات األساسیة إلى زیادة أو نقص صافي 

 
 أسعار الفائدة مخاطر )۲

 
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة الخاصة من إمكانیة أن تؤثر التغیرات في التدفقات النقدیة المستقبلیة أو في القیم العادلة 

لتمویل المرابحة واالستثمارات ٪ في أسعار الفائدة ۱۰لألدوات المالیة. في تاریخ التقریر، قد یؤدي التغییر بنسبة 
 ملیون لایر سعودي. ۱٫۸األساسیة إلى زیادة أو نقص صافي الدخل بمبلغ 

 
 مخاطر العمالت )۳
 

مخاطر العمالت ھي المخاطر المتمثلة في تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. 
لتقلبات في أسعار الصرف السائدة للعمالت األجنبیة على مركزھا المالي تقوم المجموعة بمراقبة تعرضھا لتأثیرات ا

وتدفقاتھا النقدیة. ووضعت حدودا على المراكز بحسب العملة. یتم مراقبة المراكز بانتظام لضمان الحفاظ علیھا ضمن 
 عمالت األجنبیة:الحدود الموضوعة. في تاریخ التقریر، كان لدى المجموعة صافي التعرضات الھامة التالیة بال

 
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹  
 طویلة / (قصیرة) طویلة / (قصیرة) 
   

 ۲٤۲٫۱۹۸  ۱۸۰٫۷٥۸ دوالر أمریكي
 ۱٥٫۹۸۳ ۱٥٫۹۲۸ جنیھ مصري

 ۱٫۳٦٤  ۱٫۹۲۷ جنیھ استرلیني
 ۱٫۲۹۱  ۱٫٤۷۰ یورو

 )٥٫۹۳۷( )٥٫۹٥۷( دینار بحریني
 )۹٫۹٤۳( )۲۰٫۷۰٦( دول مجلي التعاون الخلیجي (درھم إماراتي)

 
یشیر طول مدة المركز المالي إلى أن الموجودات بالعمالت األجنبیة أعلى من المطلوبات بنفس العملة، وینطبق العكس 

 على قصر مدة المركز.
 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

٤۸  

 إدارة المخاطر (تابع)  .۲۹
 

 مخاطر السوق (تابع)
 

م فیما یتعلق بمراكز عمالتھا ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱یوضح الجدول أدناه مدى تعرض المجموعة لمخاطر العمالت كما في 
األجنبیة. یتم إجراء تحلیل للحركة المحتملة بشكل معقول لسعر صرف العملة مقابل اللایر السعودي مع ثبات باقي 

م اإلماراتي والدینار البحریني بالدوالر األمریكي، فمن المتغیرات األخرى. ونظرا الرتباط اللایر السعودي والدرھ
غیر المحتمل أن یكون لھ تأثیر على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة فیما یتعلق بتعرض الدوالر األمریكي والدرھم 

 اإلماراتي والدینار البحریني لمخاطر العمالت. 
 م۲۰۱۹ 

 

نسبة 
النقص في 

سعر 
صرف 
 العملة ٪

التأثیر 
على 

صافي 
 الربح

لایر  ۰۰۰
 سعودي

التأثیر على 
 االحتیاطي

 اآلخر 
لایر  ۰۰۰

 سعودي

نسبة 
الزیادة في 

سعر 
صرف 
 العملة ٪

التأثیر 
على 

صافي 
الربح                      

لایر  ۰۰۰
 سعودي

التأثیر على 
 االحتیاطي

 اآلخر 
لایر  ۰۰۰

 سعودي
       

 -- ۲۸۹  %۱٥ -- )۲۸۹(  %۱٥ جنیھ استرلیني
 -- ۲۲۰  %۱٥ -- )۲۲۰(  %۱٥ یورو

       
 م۲۰۱۸ 

 

نسبة 
النقص في 

سعر 
صرف 
 العملة ٪

التأثیر 
على 

صافي 
 الربح

لایر  ۰۰۰
 سعودي

التأثیر على 
 االحتیاطي

 اآلخر 
لایر  ۰۰۰

 سعودي

نسبة 
الزیادة في 

سعر 
صرف 
 العملة ٪

التأثیر 
على 

صافي 
الربح                      

لایر  ۰۰۰
 سعودي

التأثیر على 
 االحتیاطي

 اآلخر 
لایر  ۰۰۰

 سعودي
       

 -- ۲۰٥ %۱٥ -- )۲۰٥( %۱٥ جنیھ استرلیني
 -- ۱۹٤ %۱٥ -- )۱۹٤( %۱٥ یورو

 ۲٫۳۸۹ -- %۱٥ )۲٫۳۸۹( -- %۱٥ جنیھ مصري
 

 مخاطر السیولة
 

مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا عند وحال استحقاقھا تحت 
الظروف العادیة واالضطراریة. یمكن أن تحدث مخاطر السیولة بسبب اضطرابات أو السوق أو انخفاضات االئتمان، 

من ھذه المخاطر، تقوم الشركة بإدارة الموجودات مع  التي قد تؤدي إلى تقلص توافي بعض مصادر التمویل. وللتقلیل
وضع السیولة في االعتبار والحفاظ على رصید مناسب من النقد وما في حكمھ واألوراق المالیة القابلة للتسویق ومراقبة 

 التدفقات النقدیة المستقبلیة والسیولة بصورة منتظمة. 
  

 المتبقي من فترات االستحقاق التعاقدیةتحلیل المطلوبات المالیة على أساس 
 

م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ویلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق المطلوبات المالیة للمجموعة في 
استنادا إلى التزامات السداد التعاقدیة غیر المخصومة. بما أن المجموعة لیس لدیھا أیة مطلوبات محملة بفائدة، فإن 

الجدول تتطابق مع األرقام الظاھرة في قائمة المركز المالي الموحدة. تم تحدید االستحقاقات التعاقدیة  اإلجمالیات في
للمطلوبات على أساس الفترة المتبقیة في تاریخ التقریر حتى تاریخ االستحقاق التعاقدي. تم التعامل مع الدفعات 

 فور.الخاضعة لقترة السماح وكأنھ تم الحصول على اإلشعار على ال
  



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

٤۹  

 إدارة المخاطر (تابع) .۲۹
 

 مخاطر السیولة (تابع)
 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 عند الطلب المطلوبات المالیة
 ۳أقل من 
 شھور

 ۱۲إلى  ۳
 شھر

 ٥إلى  ۱
 سنوات

 ٥أكثر من 
 اإلجمالي سنوات

       
 األھليمبلغ مستحق إلى البنك

 ۳۱٫۱۲٥ -- -- -- ۳۱٫۱۲٥ -- التجاري
 ومستحقاتذمم دائنة تجاریة 
 ۱٤۷٫۱۸۷ -- -- ٤۸٤ ۱۳۲٫۰۱٤ ۱٤٫٦۸۹  ومطلوبات أخرى

 إجمالي المطلوبات المالیة غیر 
 ۱۷۸٫۳۱۲ -- -- ٤۸٤ ۱٦۳٫۱۳۹ ۱٤٫٦۸۹ المخصومة

       
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 عند الطلب المطلوبات المالیة
 ۳أقل من 
 شھور

 ۱۲إلى  ۳
 شھر

 ٥إلى  ۱
 سنوات

 ٥أكثر من 
 اإلجمالي سنوات

       
 األھليمبلغ مستحق إلى البنك

 ۳۷٫۱۸٥ -- -- -- ۳۷٫۱۸٥ -- التجاري
ذمم دائنة تجاریة ومستحقات 

 ۱۳٦٫۰۷۷ -- -- ۱٤٫٥٦۸ ۱۰٦٫۷۹۸ ۱٤٫۷۱۱  ومطلوبات أخرى
 إجمالي المطلوبات المالیة غیر 

 المخصومة
                            

۱٤٫۷۱۱  
             
۱٤۳٫۹۸۳  

                
۱٤٫٥٦۸  

                      
--    

                            
--    

             
۱۷۳٫۲٦۲  

 
 الزكاة .۳۰

 
 دیسمبر: ۳۱فیما یلي حركة مخصص الزكاة خالل السنة المنتھیة في 

 

  
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
   

  ٤۳٫۰۰۸  ٦۷٫۹۹۱ ینایر ۱الرصید كما في 
  ٥۰٫۰۰۰  ٤۰٫۰۰۰  المحمل للسنة

 )۲٥٫۰۱۷( )٦٤٫۱٥۱( مدفوعات خالل السنة
 ٦۷٫۹۹۱ ٤۳٫۸٤۰ دیسمبر ۳۱الرصید كما في 

 
إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱قدمت الشركة اإلقرارات الزكویة للسنوات حتى السنة المنتھیة في 
م. تم االنتھاء من الربوط الزكویة ۲۰۲۰أبریل  ۳۰("الھیئة") وحصلت الشركة على شھادة زكاة ساریة حتى تاریخ 

م، ۲۰۱٦م إلى ۲۰۱٤م. عالوة على ذلك، قدمت الھیئة استفسارات عن السنوات من ۲۰۱۳م إلى ۲۰۰۷للسنوات من 
 كة علیھا.وھي اآلن بصدد نظر ردود الشر

 
  



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

٥۰  

 إدارة رأس المال .۳۱
 

إن ھدف المجموعة من إدارة رأس المال ھو االمتثال لمتطلبات ھیئة السوق المالیة للحفاظ على قدرة المجموعة على 
م، ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱االستمرار وفقا لمبدأ االستمراریة والحفاظ على قاعدة رأس مال قویة. خالل السنة المنتھیة في 

الصادر بتاریخ  ۲۰۱۲-٤۰-۱قواعد احترازیة من قبل ھیئة السوق المالیة ("القواعد") موجب القرار رقم تم إصدار 
م. تنص القواعد على أن الشخص المصرح لھ یمكن أن یمتلك قاعدة رأس ۲۰۱۲/۱۲/۳۰ھـ، الموافق ۲/۱۷/۱٤۳٤

 ) من القواعد االحترازیة.۳لثالث (مال تساوي ما ال یقل عن إجمالي متطلبات رأس المال كما ھو مبین في الجزء ا
 
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ 

   قاعدة رأس المال:
 ۱٬۰۳٦٬۷٥۹ ۱٬۳۸٦٬۰۸۳ الشریحة األولى لرأس المال
 -- -- الشریحة الثانیة لرأس المال

 ۱٬۰۳٦٬۷٥۹ ۱٬۳۸٦٬۰۸۳ اإلجمالي
   

   الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:
 ۳٥۲٬۸۱٤ ۳٦۹٬۸۲٥ مخاطر االئتمان
 ۸۰٬۱۸٤ ۲۰۳٬۱۱۹ مخاطر السوق

 ۹۷٬۷۰۲ ۱۰۷٬۹۳۸ المخاطر التشغیلیة
 ٥۳۰٬۷۰۰ ٦۸۰٬۸۸۲ اإلجمالي

 ٥۰٦٬۰٥۹ ۷۰٥٬۲۰۱ الفائض في رأس المال
 ۱٫۹٥ ۲٫۰٤ نسبة إجمالي رأس المال

 
 القیم العادلة .۳۲

 
التعامالت االعتیادیة بین القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ عند بیع أصل أو دفعھ عند نقل التزام في 

األطراف المشاركة في السوق عند تاریخ القیاس.  قد تنشأ فروقات بین القیم الدفتریة على أساس طریقة التكلفة 
 التاریخیة وتقدیرات القیمة العادلة.

 
 ال تختلف القیمة العادلة لألدوات المالیة للمجموعة بصورة كبیرة عن قیمتھا الدفتریة.

 
 یمة العادلة لألدوات المالیة بالقیمة العادلةإیضاحات الق )أ

 
 تستخدم المجموعة التسلسل الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا بأسلوب التقییم:

 
 : األسعار (غیر المعدلة) المدرجة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة. ۱المستوى 
ألسالیب أخرى التي تكون جمیع مدخالتھا ذات التأثیر الھام على القیمة العادة المسجلة قابلة للمالحظة، : ا۲المستوى 

 سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. 
: األسالیب التي تستخدم المدخالت التي لھا تأثیر مھم على القیمة العادلة المسجلة التي ال تعتمد على ۳المستوى 

 قابلة للمالحظة.بیانات سوقیة 
 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالیة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحویالت 
قد حدثت بین المستویات في التسلسل الھرمي عن طریق إعادة تقییم التصنیف (استنادا إلى أدنى مستوى من المدخالت 

 كل فترة تقریر. نھایة ككل) في  الھامة لقیاس القیمة العادلة
 
 

  



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

٥۱  

 القیم العادلة (تابع) .۳۲
 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  

     الموجودات المالیة
 ۷۷۰٫۱٤۱ ٦۸٫٤۰۱ ۳٤٫۸٥۳ ٦٦٦٫۸۸۷  استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

خالل الدخل الشامل استثمارات بالقیمة العادلة من 
 ۱۲٦٫٥٦۸ -- -- ۱۲٦٫٥٦۸ اآلخر

  ۷۹۳٫٤٥٥ ۳٤٫۸٥۳ ٦۸٫٤۰۱ ۸۹٦٫۷۰۹ 
 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  

     الموجودات المالیة
 ٥۳۷٫٤۸۳ ٤۸٫۲۲۱ ۳٥٫۳۳۳ ٤٥۳٫۹۲۹  استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 ۱۰۰٫۹٦۷ -- -- ۱۰۰٫۹٦۷ اآلخر

                                     
٥٥٤٫۸۹٦  

                            
۳٥٫۳۳۳  

                
٤۸٫۲۲۱  

              
٦۳۸٫٤٥۰  

 
والمستوى  ۱ھناك تحویالت بین قیاسات القیمة العادلة للمستوى م، لم تكن ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

۲. 
 

 :۳فیما یلي حركات المستوى 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
   

  ٥۲٫۷۸٥  ٤۸٫۲۲۱ رصید افتتاحي 
  ۱٫۷٥۸  ۱۱٫۹٦۱ صافي الحركة في القیمة العادلة 

  ۸٫۷٥۸  ۲۱٫۱٦۳ مشتریات
 )۱٥٫۰۸۰(  )۱۲٫۹٤٤( مبیعات / توزیعات

  ٤۸٫۲۲۱  ٦۸٫٤۰۱ رصید اإلقفال 
 

 إیضاحات القیمة العادلة لألدوات المالیة التي ال تقاس بالقیمة العادلة )ب
 

 ۳۱تقارب القیم العادلة للنقد وما في حكمھ واالستثمارات بالتكلفة المطفأة وتمویل المرابحة والذمم المدینة األخرى في 
 م قیمھا الدفتریة. ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۹دیسمبر 

 
 أسلوب التقییم والمعطیات الھامة غیر الملحوظة لألدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة )ج
 

من  ۳و  ۲تستخدم المجموعة أسالیب تقییم مختلفة لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة المصنفة تحت مستویات     
التسلسل الھرمي للقیم العادلة. ویتم أدناه تحلیل ھذه التقنیات والمدخالت غیر المالحظة الھامة المستخدمة فیھا. 

صومات المناسبة أو التسلسل إذا تطلب ذلك) لتحدید القیم العادلة تستخدم المجموعة تقاریر مدراء الصنادیق (والخ
لصنادیق األسھم الخاصة وصنادیق التحوط وصنادیق العقارات. یستخدم مدیر الصندوق تقنیات مختلفة (مثل نماذج 

من  ۳و  ۲التدفق النقدي المخصومة وطریقة المضاعفات) لتقییم األدوات المالیة األساسیة المصنفة تحت مستوى 
تسلسل القیمة العادلة للصندوق. تشمل المدخالت الھامة التي ال یمكن مالحظتھا والمتضمنة في النماذج التي 
یستخدمھا مدیر الصندوق معدالت الخصم المعدلة حسب المخاطر، وخصومات التسویق والسیولة وعالوات 

 السیطرة.
 
 



 شركة األھلي المالیة
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 ۰۰۰بآالف الریاالت السعودیة "

 

٥۲  

 المفعول بعدالتعدیالت على المعاییر والمعاییر الصادرة وغیر ساریة  .۳۳
 

 التعدیالت على المعاییر القائمة
 

م، وقد تم شرح تأثیر ۲۰۱۹ینایر  ۱"عقود اإلیجار" اعتبارا من  ۱٦طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي 
تأثیر . إن تطبیق التعدیالت التالیة على المعاییر الحالیة لیس لھ أي ٤تطبیق ھذا المعیار بشكل كامل في اإلیضاح 

مالي جوھري على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة في الفترة الحالیة أو الفترات السابقة ومن المتوقع أال یكون لھا 
 تأثیر كبیر في الفترات المستقبلیة:

     
 م۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥دورة  -التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  )أ

 
تقوم الشركة بإعادة تقییم حصتھا المحتفظ بھا سابًق في  -"تجمیع األعمال"  ۳المالي المعیار الدولي للتقریر  •

 عملیة مشتركة عندما تحقق الشركة السیطرة على األعمال.
ال تقوم الشركة بإعادة تقییم الفائدة المحتفظ بھا سابقا  -"الترتیبات المشتركة"  ۱۱المعیار الدولي للتقریر المالي  •

 عندما تحقق الشركة السیطرة على األعمال. في عملیة مشتركة
تقوم الشركة باحتساب تبعات ضریبة الدخل لمدفوعات توزیعات  -ضرائب الدخل  ۱۲معیار المحاسبة الدولي  •

 األرباح بالطریقة نفسھا.
تعامل الشركة كجزء من القروض العامة أي قروض تم  -"تكالیف االقتراض"  ۲۳معیار المحاسبة الدولي  •

علیھا أصال لتطویر أصل ما عندما یكون األصل جاھزا لالستخدام في الغرض الذي تم إعداد األصل الحصول 
 من أجلھ.

  
 تعدیالت أخرى )ب
 

 من غیر المتوقع أن یكون للمعاییر المعدلة والتفسیرات التالیة تأثیرا جوھریا على القوائم المالیة المختصرة للمجموعة:
 
 عدم التأكد حول معالجة التعامالت الضریبیة. - ۲۳المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار تفسیر لجنة تفسیرات  •
 ).۹خصائص المدفوعات مقدما مع التعویض السالب (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  •
 ).۲۸ة الدولي الحصص طویلة األجل في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة (تعدیالت على معیار المحاسب •
 ).۱۹تعدیل أو تقلیص أو تسویة الخطة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  •
    

 اإلعالنات الصادرة ولم تصبح ساریة المفعول بعد
 

م مع السماح بالتطبیق المبكر، إال ۲۰۲۰ینایر  ۱یسري عدد من التصریحات الجدیدة للفترات السنویة التي تبدأ بعد 
 م بالتطبیق المبكر للمعاییر الجدیدة أو المعدلة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة.أن المجموعة لم تق

 
 التعدیالت على مراجع إطار المفاھیم في المعاییر الدولیة للتقریر المالي. •
 )۳تعریف األعمال (التعدیل على المعیار الدولي للتقریر المالي  •
 )۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱معیار المحاسبة الدولي تعریف األھمیة النسبیة (التعدیل على  •
بیع أو مساھمة الموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك (التعدیالت على المعیار الدولي  •

 )۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰للتقریر المالي 
 

 تاریخ اعتماد القوائم المالیة لإلصدار .۳٤
 

 م.۲۰۲۰ایر فبر ۲۷ھـ الموافق ۱٤٤۱رجب  ۳القوائم المالیة لإلصدار من قبل مجلس إدارة الشركة في تم اعتماد ھذه 
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