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 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساهمي شركة األهلي المالية

   الرأي 

المالية والشركات التابعة لها )"الشركة"( )"المجموعة"(، والتي تشمل لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة األهلي  
م، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل، والتغيرات 2021ديسمبر    31قائمة المركز المالي الموحدة كما في  

النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات الم رفقة مع القوائم المالية الموحدة،  في حقوق الملكية، والتدفقات 
 المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى. 

 
الموحد   المالي  المركز  الجوهرية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  بصورة  تُعرض  المرفقة  المالية  القوائم  إن  رأينا،  وفي 

المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،  م وأدائها  2021ديسمبر    31للمجموعة كما في  
 ً األخرى المعتمدة من  واإلصدارات  السعودية، والمعايير العربية في المملكة المعتمدة المالي للتقرير الدولية  للمعايير وفقا

 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 أساس الرأي

وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير    لقد قمنا بالمراجعة
تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون 

مدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعت 
الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية 

 ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

 عن القوائم المالية الموحدة مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة 

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  
للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة 

الشركات ونظام الشركة األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي    والمحاسبين، واألحكام المعمول بها في نظام
 تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ. 

 
المجموعة   قدرة  تقييم  عن  المسؤولة  هي  اإلدارة  فإن  الموحدة،  المالية  القوائم  إعداد  لمبدأ  وعند  وفقاً  االستمرار  على 

االستمرارية، وعن اإلفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية 
كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي  

 سوى القيام بذلك. 
 

 إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة. 
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تقرير مراجع الحسابات المستقل 
للسادة مساهمي شركة األهلي المالية )يتبع( 

مراجعة القوائم المالية الموحدة مسؤوليات مراجع الحسابات عن 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواًء  
بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، 

ت التي  المراجعة  أن  على  ليس ضماناً  أنه  العربية إال  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعة  الدولية  للمعايير  وفقاً  بها  القيام  م 
السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ،  

رات االقتصادية التي  وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرا
 يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة.  

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني  
 ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضاً: 

وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم  تحديد   •
وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس البداء  

الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من  
 ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.

مناسبة  • مراجعة  إجراءات  تصميم  أجل  من  بالمراجعة،  الصلة  ذات  الداخلية  الرقابة  ألنظمة  فهم  على  الحصول 
 فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة. للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن  

تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة   •
 التي قامت بها اإلدارة.  

لة المراجعة التي تم  استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أد  •
الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة 
المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت 

حات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات  االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصا
غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا . وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ  

المجموعة عن االستمرار وفقاً لمبدأ  تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف  
 االستمرارية. 

تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية   •
 الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. 

مراجعة • أدلة  على  التجارية ضمن    الحصول  األنشطة  أو  للمنشآت  المالية  بالمعلومات  يتعلق  فيما  ومناسبة  كافية 
المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة  

 للمجموعة. ونظل الجهة الوحيدة المسئولة عن رأينا في المراجعة. 

لفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة لقد أبلغنا المك
للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل المراجعة لشركة األهلي  

 المالية )"الشركة"( والشركات التابعة لها )"المجموعة"(. 

جي لالستشارات المهنيةكي بي إم 

ــ ــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــ
ناصر أحمد الشطيري 

 454رقم الترخيص
م 2022مارس  21جدة، في 
هـ 1443شعبان  18الموافق 



 شركة األهلي المالية  
 )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 

 
 قائمة المركز المالي الموحدة 

 م 2021ديسمبر  31كما في 
 )المبالغ بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(  

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه   35إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 

 القوائم المالية الموحدة. 
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 م 2020 م 2021 اإليضاحات 
    الموجودات

 127.884   146.646 5 ممتلكات ومعدات وبرامج حاسب آلي 
 10.557  8.584 6 موجودات حق استخدام

 76.272  75.440 7 عقارات استثمارية
 2.173 2.161 8 استثمار في شركة زميلة

 293.276   2.358.592 9 استثمارات مالية 
 30.969  30.969 10 مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

 541.131 2.622.392  الموجودات غير المتداولة
     

 1.334.901 987.366 9 استثمارات مالية 
 272.017 556.980 10 مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

 635.137   1.802.031 11 تمويل مرابحة 
 198.666   453.988 12 النقد وما في حكمه

 2.440.721 3.800.365  الموجودات المتداولة
    

 2.981.852 6.422.757  إجمالي الموجودات

    
    حقوق الملكية 
 1.000.000 1.000.000 13 رأس المال 

أسهم  أساس  على  المدفوعات  ترتيبات  بموجب  بها  محتفظ  أسهم 
 ( 247.807) --  1 الموظفين

 285.248 535.248 15 احتياطي نظامي  
 --  500.000 33 احتياطي اندماج 
 2.174 25.479  احتياطيات أخرى 

 17.334 24.164 14 احتياطي ترتيبات مدفوعات على أساس األسهم 
 1.213.418     2.604.932  أرباح مبقاة 

 2.270.367   4.689.823  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم  

 7.491 764 16 الحصة غير المسيطرة 

 2.277.858   4.690.587  إجمالي حقوق الملكية 
    

    المطلوبات 
 9.005  7.513 17 مطلوبات عقود إيجار 

 68.740  93.965 18 منافع الموظفين 
 77.745 101.478  المطلوبات غير المتداولة 

    
 2.465 2.269 17 مطلوبات عقود إيجار 

 288.341   1.122.566 19 قروض بنكية 
 34.776  35.000 19 المبلغ المستحق إلى البنك األهلي السعودي 

 25.202 413 18 منافع الموظفين 
 275.465 470.444 20 ذمم دائنة تجارية ومستحقات ومطلوبات أخرى

 626.249 1.630.692  المطلوبات المتداولة 

 703.994 1.732.170  إجمالي المطلوبات  
    

 2.981.852 6.422.757  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 



 شركة األهلي المالية  
 )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 

 
 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك( 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه   35إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 

 القوائم المالية الموحدة. 
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 م 2020 م 2021 اإليضاحات 
    

   21      الخدمات بالصافي أتعاب من 
 538.737   668.194  إدارة الموجودات  -
 428.524   546.384  األوراق المالية   -
 117.231   125.948  المصرفية االستثمارية   -
  1.340.526   1.084.492 
    

إيرادات من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 18.719  33.264  الخسارة، بالصافي 

  إيرادات من تمويل مرابحة واستثمارات بالتكلفة المطفأة 
 
 68.359  26.453 

 12.247  32.624   إيرادات توزيع أرباح
 321 11.862    إيرادات تشغيل أخرى 

 1.142.232 1.486.635   إجمالي إيرادات التشغيل
    

 ( 200.871) ( 240.813)  22 رواتب ومصروفات موظفين 
 ( 19.896) ( 22.232)  7  و 6 ،5 استهالك وإطفاء 

 ( 101.094) ( 168.374)  23 مصروفات عمومية وإدارية أخرى

 ( 321.861) ( 431.419)   إجمالي مصروفات التشغيل 

 820.371  1.055.216   صافي اإليرادات التشغيلية للسنة
    

 ( 5.912) ( 12.293)  24 تكلفة تمويلية
 5.026  5.023  7 إيرادات أخرى 

الحصة في نتائج االستثمار في شركة زميلة / خسارة من استبعاد 
 (     4.696) ( 12) 8 شركة زميلة

 ( 5.582) ( 7.282)  إجمالي الخسارة غير التشغيلية، بالصافي 
    

 814.789 1.047.934  ربح السنة قبل الزكاة  
    

 ( 62.400) ( 96.205) 30 الزكاة للسنة 
    

 752.389 951.729  صافي ربح السنة بعد الزكاة 
    

    العائد إلى: 
 754.636 951.729  مساهمو الشركة األم -
 ( 2.247) --  16 حصة غير مسيطرة -
  951.729 752.389 
    

العائدة   –ربحية السهم األساسية والمخفضة )باللاير السعودي( 
 8,32 9,52 25 إلى مالكي حقوق ملكية الشركة األم



 شركة األهلي المالية  
 )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 

 
 قائمة الدخل الشامل الموحدة 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك( 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه   35إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 

 القوائم المالية الموحدة. 
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 م 2020 م 2021 اإليضاحات 
    

 752.389 951.729  صافي ربح السنة بعد الزكاة 
    

    الدخل الشامل اآلخر 
    

    بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة: 
    
صافي التغيير في استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل   -

 1.617 28.290 9 الدخل الشامل اآلخر     
    

بنود سيعاد أو قد يعاد تصنيفها في قائمة الربح أو الخسارة في  
    الفترات الالحقة: 

 768 --   احتياطي إعادة تحويل صرف محول إلى ربح أو خسارة   -
    
 ( 6.051) 8.872 )ج( 18 إعادة قياس الربح / )الخسارة( في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -
    
صافي التغيير في القيمة العادلة الستثمارات الديون بالقيمة العادلة   -

 --  ( 4.985) 9 من خالل الدخل الشامل اآلخر 
    
 --  --  8 الحصة في الخسارة الشاملة األخرى للشركات الزميلة  -
    

 748.723 983.906  إجمالي الدخل الشامل للسنة 
    

    العائد إلى:  
 750.970 983.906  مساهمو الشركة األم -
 ( 2.247) --  16 حصة غير مسيطرة -
    

 748.723 983.906  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

    



 شركة األهلي المالية  
 )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 

 
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك( 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه   35إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 

 القوائم المالية الموحدة. 
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   العائد إلى مساهمي الشركة األم  

 
 رأس المال  

أسهم محتفظ  
بها بموجب  
ترتيبات  
المدفوعات  
على أساس  
أسهم  
 الموظفين 

  احتياطي
 نظامي 

احتياطيات  
 أخرى

احتياطي  
ترتيبات  
المدفوعات  
على أساس  
 األسهم 

احتياطي  
 أرباح مبقاة  اندماج 

  اإلجمالي
 الفرعي 

الحصة غير  
 اإلجمالي  المسيطرة 

           
  2.277.858  7.491  2.270.367  1.213.418 --  17.334  2.174  285.248 ( 247.807)  1.000.000 م2021يناير  1الرصيد في 

           
  951.729 --  951.729  951.729 -- -- -- -- -- -- صافي ربح السنة بعد الزكاة 

  32.177 --  32.177  8.872 -- --  23.305 -- -- -- الدخل الشامل اآلخر للسنة 

  983.906 --  983.906  960.601 -- --  23.305 -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للسنة 
           

عملية تجميع األعمال تحت سيطرة مشتركة 
 1.428.720 -- 1.428.720 678.720 500.000 -- -- 250.000 -- -- (33و  1)اإليضاح 

           
األسهم  أعباء ترتيبات المدفوعات على أساس 

 6.830 -- 6.830 -- -- 6.830 -- -- -- -- (14للسنة )اإليضاح 
           

تأثير المعامالت مع الحصص غير المسيطرة  
 ( 6.727) ( 6.727) -- -- -- -- -- -- -- -- ( 1)اإليضاح 

           
 -- -- -- ( 247.807) -- -- -- -- 247.807 -- (1بيع أسهم الخزانة )اإليضاح 

           

  4.690.587  764  4.689.823  2.604.932  500.000   24.164   25.479   535.248  --   1.000.000 م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 



 شركة األهلي المالية  
 )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 

 
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة )يتبع( 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك( )المبالغ بآالف 
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   العائد إلى مساهمي الشركة األم  

 
 رأس المال  

أسهم محتفظ بها  
بموجب  
ترتيبات  

المدفوعات على  
  أساس أسهم
 احتياطي نظامي  الموظفين 

احتياطيات  
 أخرى

احتياطي  
ترتيبات  

المدفوعات على  
 أرباح مبقاة  أساس األسهم 

  اإلجمالي
 الفرعي

الحصة غير  
 اإلجمالي  المسيطرة 

          
 1.519.505 9.738 1.509.767 540.833 5.901 ( 211) 209.248 ( 246.004) 1.000.000 م2020يناير  1الرصيد في 

          
 752.389 ( 2.247) 754.636 754.636 -- -- -- -- -- صافي ربح السنة بعد الزكاة 

 ( 3.666) -- ( 3.666) ( 6.051) -- 2.385 -- -- -- األخرى للسنة الدخل / )الخسارة( الشاملة 

 748.723 ( 2.247) 750.970 748.585 -- 2.385 -- -- -- إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة 
          

أعباء ترتيبات المدفوعات على أساس األسهم للسنة  
 11.433 -- 11.433 -- 11.433 -- -- -- -- ( 14)اإليضاح 

          
شراء أسهم محتفظ بها بموجب ترتيبات المدفوعات  

 ( 1.803) -- ( 1.803) -- -- -- -- ( 1.803) -- أسهم الموظفين على أساس  
          

 -- -- -- ( 76.000) -- -- 76.000 -- -- (15المحول إلى االحتياطي النظامي )اإليضاح 

          

 2.277.858   7.491 2.270.367 1.213.418 17.334 2.174  285.248 ( 247.807) 1.000.000 م 2020ديسمبر   31الرصيد كما في 



 شركة األهلي المالية  
 )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 

 
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 المبالغ بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك
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 م 2020 م 2021 اإليضاحات 
    التشغيلية:التدفقات النقدية من األنشطة 
 752.389 951.729  صافي ربح السنة بعد الزكاة 

تعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقد الناتج من األنشطة 
    التشغيلية: 

إيرادات من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 ( 18.719) ( 33.264)  الخسارة، بالصافي 

 --  ( 9.961)  مدرجة بالتكلفة المطفأةربح من بيع استثمارات 
الحصة في نتائج االستثمار في شركات زميلة / خسارة من  

 4.696 12 8 استبعاد شركة زميلة
 11.433 6.830 1-14 المحمل على ترتيبات المدفوعات على أساس األسهم   

 19.896 22.232 7  و 6 ،5 استهالك وإطفاء 
مدرجة بالتكلفة المطفأة بالتكلفة إيرادات من استثمارات مالية 

 ( 2.573) ( 8.824)  المطفأة
 13.953 9.737 )ج( و)ب(  18 محمل منافع الموظفين للسنة   
 5.912 12.293 24 تكلفة تمويلية    
 62.400 96.205 30 الزكاة المحملة للسنة    

 849.387 1.046.989  التشغيليةإيرادات تشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات 
    

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 ( 60.018) ( 243.500)  مدفوعات مقدما وموجودات أخرى     

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 ( 637.154) ( 1.482.379)  الخسارة

 2.394 ( 1.618)  منافع الموظفين، بالصافي    
 ( 256.585) ( 951.743)  تمويل مرابحة   
 3.651 224  مبالغ مستحق إلى البنك األهلي السعودي، بالصافي    
 31.489 31.965  ذمم دائنة تجارية ومستحقات ومطلوبات أخرى    
 ( 66.836) ( 1.600.062)  النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 

 ( 26.848) ( 35.619) (د) و )ج( 18 منافع موظفين مدفوعة    
 ( 40.668) ( 60.362) 30 الزكاة المدفوعة     

 ( 134.352) ( 1.696.043)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
    

    األنشطة االستثمارية:التدفقات النقدية من 
 ( 26.063) ( 29.875) 5 شراء ممتلكات ومعدات وبرامج   
 ( 107) --  7 إضافات مكونة للعقارات االستثمارية    
 --  153.218  متحصالت من بيع استثمار مدرج بالتكلفة المطفأة    
 --  518.889  متحصالت من بيع استثمار مدرج بالقيمة العادلة    
 2.249 --   ربح مستلم من استثمار مدرج بالتكلفة المطفأة   
 12.000 --   متحصالت من بيع شركة زميلة    
 --  493.946 33 النقد وما في حكمه المحقق من خالل تجميع األعمال   

 ( 11.921) 1.136.178  )المستخدم في( األنشطة االستثمارية صافي النقد الناتج من / 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
 ( 156) --   توزيعات أرباح مدفوعة   
 ( 2.516) ( 2.805) 17 مدفوعات مطلوبات عقود إيجار   
 252.199 824.719 19 قروض بنكية مستخدمة   
 --  ( 6.727)  الحركة األخرى في الحصة غير المسيطرة    

شراء أسهم محتفظ بها بموجب ترتيبات المدفوعات على أساس  
 ( 1.803) --    األسهم

 247.724 815.187  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
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 م 2020 م 2021 اإليضاحات 
    

 101.451 255.322  صافي التغيير في النقد وما في حكمه

 97.215 198.666  النقد وما في حكمه في بداية السنة

 198.666 453.988 12 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

    
    المعلومات اإلضافية غير النقدية 

إعادة قياس الربح / )الخسارة( في مكافأة نهاية الخدمة  
 ( 6.051)    8.872 )ج(  18 للموظفين

 768 --  8 الحركة في احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

صافي التغيير في استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من  
 خالل الدخل الشامل اآلخر 

   9 
28.290 1.617 

صافي التغيير في القيمة العادلة الستثمارات الديون بالقيمة 
 --  ( 4.985) العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر



 شركة األهلي المالية  
 )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 
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  2005-83-2)"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية، وفقا لقرار هيئة السوق المالية رقم  تأسست شركة األهلي المالية  
م(، وهي مسجلة في المملكة العربية السعودية  2005يونيو    28هـ )الموافق  1426جمادى األولى    21الصادر بتاريخ  

التجاري رقم   السجل  األول    29بتاريخ    1010231474بموجب  )الموافق  1428ربيع  م(.  2007ل  أبري  17هـ 
 من هذه القوائم المالية الموحدة هيكل ملكية الشركة بالتفصيل.  13ويتضمن اإليضاح 

 
وعنوان   المتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية  المملكة  في  رئيسي  بشكل  أعمالها  المجموعة  تمارس 

 مركزها الرئيسي هو:
 

 المركز الرئيسي لشركة األهلي المالية
 اإلدارة اإلقليمية للبنك األهلي السعودي مبنى 

 طريق الملك سعود
 22216صندوق بريد 

 11495الرياض 
 السعودية

 
تتمثل أغراض الشركة في ممارسة األنشطة التالية في مجال األوراق المالية، كما هو مبين في الئحة األوراق المالية  

 لصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية(: هـ ا 1426جمادى األولى   21بتاريخ  2005-83-2)الالئحة رقم  
 
 التعامل؛ أ( 
 الترتيب؛  ب( 
 اإلدارة؛ ج( 
 االستشارات؛ و   د( 
 الحفظ ه( 
 

بموجب اتفاقية االندماج المبرمة بين البنك األهلي السعودي )البنك األهلي التجاري سابقا( )الشركة األم( ومجموعة 
م، أن تقوم الشركة بدراسة ومتابعة مناقشات االندماج 2021فبراير    4الشركة في  سامبا المالية، قرر مجلس إدارة  

مع شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار )سامبا كابيتال(. تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية والتنظيمية في 
"( والذي لم يعد لسامبا كابيتال بموجبه  م، والذي يمثل تاريخ النفاذ )"تاريخ النفاذ"( لالندماج )"االندماج2021يوليو  9

 وجود وتم تحويل جميع موجوداتها والتزاماتها إلى الشركة. 
 

قبل االندماج، كانت سامبا كابيتال شركة تابعة للشركة األم نتيجة اندماج الشركة األم مع مجموعة سامبا المالية. تم 
يساوي القيمة الدفترية لصافي أصول سامبا كابيتال كما في االتفاق على قيمة االندماج بين الشركة األم والشركة بما  

تاريخ النفاذ. ومع ذلك، قررت الشركة األم التنازل عن تسوية القيمة المتفق عليها )مقابل الشراء( من الشركة مما  
اندماج ضمن حقو المتفق عليها، والمعروضة كاحتياطي  القيمة  بما يعادل  الشركة  إلى زيادة حقوق ملكية  ق  أدى 

 الملكية.
عالوة على ذلك، نظًرا ألن الدمج يمثل معاملة دمج أعمال تحت سيطرة مشتركة، فقد اختارت الشركة، كسياسة   

محاسبية، تطبيق طريقة القيمة الدفترية للمحاسبة. نتيجة لذلك، تم تحويل موجودات ومطلوبات سامبا كابيتال إلى  
ريخ النفاذ. عالوة على ذلك، اختارت الشركة دمج احتياطيات ما قبل دفاتر الشركة بقيمها الدفترية ذات الصلة في تا

الدمج على أساس التوازي أيضاً. تم توضيح تفاصيل موجودات ومطلوبات سامبا كابيتال كما في تاريخ النفاذ في  
 من هذه القوائم المالية الموحدة.  33اإليضاح 

 
  



 شركة األهلي المالية  
 )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 ذلكالمبالغ بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف 

 

11  

 عام )يتبع(  .1
 

م )يشار  2021ديسمبر    31الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة التالية حتى  تشتمل هذه القوائم المالية  
 إليها مجتمعة بـ "المجموعة"(:

 
 صندوق أوريكس لألسهم الخاصة اإلقليمية 

 
بنسبة   الشركة حصة  )50تمتلك  اإلقليمية 50م:  2020ديسمبر    ٪31  الخاصة  لألسهم  أوريكس  في صندوق   )٪

في  )"الصندوق"(،   تأسيسه  تم  على  2007فبراير    12الذي  المجموعة  استحوذت  مغلق.  استثماري  كصندوق  م 
م. ويهدف الصندوق إلى االستثمار في الشركات التي تتمتع بميزة 2007أبريل    17السيطرة على الصندوق كما في  

لالستثمار هو   الرئيسي  الجغرافي  الصندوق  تركيز  إن  نمو جيدة.  وإمكانيات  قوية  الشرق األوسط تنافسية  منطقة 
 وشمال أفريقيا.

 
م، في مقابل الجداول الزمنية المتوقعة المتعلقة باستكمال تصفية الصندوق، قرر مجلس إدارة  2021فبراير   11في  

م. وعلى هذا النحو، ال يعتبر الصندوق منشأة مستمرة ويتم 2022مارس    20الصندوق تمديد عمر الصندوق حتى  
بات األساسية وفقًا لذلك. عالوة على ذلك، أنهى الصندوق خالل السنة بيع شركته الزميلة تعديل الموجودات والمطلو

 مليون لاير سعودي.    13.4إتش سي لألوراق المالية وبموجب ذلك قام باسترداد رأس مال قدره 
 

 شركة األهلي المالية دبي  
 

م حققت الشركة سيطرة على شركة األهلي المالية دبي )"األهلي المالية دبي"( )شركة 2008يناير    1اعتبارا من  
معفاة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كيمان( وشركاتها التابعة من البنك. وتم تسهيل االستحواذ على األعمال  

 سي(.  عن طريق تأسيس شركة األهلي المالية المحدودة )دي أي اف
 

إنكوربوريشن في توفير وهيكلة واالستثمار في األسهم الخاصة وفرص   المالية دبي  األهلي  يتمثل غرض شركة 
 التطوير العقاري في جميع األسواق الناشئة.  

 
 ٪( في ملكية شركة األهلي كابيتال دبي.100م: 2020ديسمبر   31٪ )100تمتلك الشركة نسبة 

 
 شراكة كابيتال )كايمان( القابضة المحدودة  

 
تم تأسيس شراكة كابيتال )كايمان( القابضة المحدودة، المسجلة في جزر كايمان، كمنشأة ذات غرض خاص والهدف  

 الرئيسي لهذه المنشأة هو االستحواذ على مجموعة شراكة كابيتال المحدودة.  
 

فيما   القانونية  اإلجراءات  من  االنتهاء  تم  الرأسمالية  وقد  التضامنية  المجموعة  في  الملكية  حصة  باستبعاد  يتعلق 
. ال تزال إجراءات تصفية شراكة كابيتال )كايمان( القابضة المحدودة معلقة م2012المحدودة خالل شهر نوفمبر  

 لحين باستكمال بعض اإلجراءات القانونية.
 

 شركة باكو دبليو إل إل )"باكو"(
 

٪( في ملكية شركة باكو، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 100م:  2020ديسمبر    31٪ )100تمتلك الشركة نسبة  
م، تم تشكيلها لغرض وحيد هو تنفيذ شركة األهلي كابيتال )المعروفة 2007يناير    16تأسست في مملكة البحرين في  

 سابقًا باسم األهلي كابيتال( خطط ملكية أسهم الموظفين.
 

م،  2021نوفمبر    07م، قامت باكو، بناًء على اتفاقية نقل ملكية بتاريخ  2021مبر  ديس   31خالل السنة المنتهية في  
مليون سهم من شركة األهلي المالية، التي كانت مملوكة سابقًا لها، إلى الشركة األم بدون مقابل. وبناًء    9.3بتحويل  

بها بموجب ترتيبات مدفوعات على  عليه، تم استبعاد هذه األسهم، التي تم تصنيفها سابقًا على أنها "أسهم محتفظ  
م مع خصم  2021ديسمبر    31أساس أسهم الموظفين" )أسهم خزينة( في هذه القوائم المالية الموحدة، بالكامل كما في  

 مقابل لألرباح المبقاة.  
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 شركة األهلي المالية لالستثمار العقاري 
 

٪( في شركة األهلي المالية لالستثمار العقاري 100م:  2020ديسمبر    31٪ )100تمتلك شركة األهلي المالية نسبة  
)أر إي أي سي(. ويتمثل الغرض الرئيسي لشركة ار اي أي سي في تملك وتسجيل موجودات الموجودات العقارية 

 بالنيابة عن الصناديق العقارية والتي تدار بواسطة شركة األهلي المالية. 
 

 شركة سامبا لالستثمار العقاري 
 

العقاري شركة تابعة بنسبة   المالية، أصبحت شركة سامبا لالستثمار  اندماج سامبا كابيتال مع األهلي  ٪  100بعد 
  23بتاريخ    1010715022لشركة األهلي المالية، المسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم  

امبا لالستثمار العقاري في العمل في االستثمار  م(. تتمثل أهداف شركة س2017يوليو    17م )الموافق  1438شوال  
 العقاري.

 
 صندوق سامبا يو إس لوجيستيكس إل بي )إس يو إس إل إف(

 
المالية، أصبح صندوق سامبا يو إس لوجيستكس إل.بي، شركة تابعة بنسبة  اندماج سامبا كابيتال مع األهلي  بعد 

م، وصندوق سامبا يو إس  2020سبتمبر    9، مسجلة في  ٪ لشركة األهلي المالية، وهي شراكة محدودة معفاة100
لقوانين جزر كايمان وهي    المنشآتم. تخضع هذه  2020يوليو    7لوجيستكس جي بي، شركة معفاة، تأسست في  

 مشكلة لغرض امتالك وإدارة االستثمارات الرئيسية.
 
 أساس اإلعداد  .2

 
 بيان االلتزام  (أ

 
الموحدة المرفقة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  تم إعداد هذه القوائم المالية 

 العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
 

 أساس القياس   (ب
 

التاريخية باستخدام مفهوم االستمرارية وأساس االستحقاق تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة  
حول هذه القوائم    3المحاسبي باستثناء ما هو منصوص عليه في سياسات المحاسبة المذكورة أدناه في اإليضاح  

 المالية الموحدة. 
 

 عملة النشاط والعرض   (ج
 

ة النشاط للشركة. العملة الوظيفية لشركة يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يمثل عمل
األهلي المالية لالستثمار العقاري )ار اي أي سي( وشركة سامبا لالستثمار العقاري هي اللاير السعودي، بينما  
إس   يو  والصندوق وصندوق سامبا  إل  إتش  بي  دبي وشركة تي سي  المالية  األهلي  لشركة  الوظيفية  العملة 

س إل إف( هي الدوالر األمريكي المربوط باللاير السعودي. العملة الوظيفية لشركة لوجيستيكس إل بي )إس يو إ
باكو هي الدينار البحريني. جميع المعلومات المالية باللاير السعودي تم تقريبها ألقرب ألف، ما لم يذكر خالف 

 ذلك. 
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 أساس توحيد القوائم المالية ( د
 

ديسمبر   31المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة كما في وللسنة المنتهية في  تتكون القوائم  
(. تتحقق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة، أو لديها حق في الحصول على عوائد  1م )اإليضاح  2021

لى تلك العوائد من خالل تحكمها في متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير ع
الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها، فقط إذا كان لدى  

 المجموعة: 
 

السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة  •
 لمستثمر فيها(؛ذات الصلة للشركة ا

 األحقية، أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها؛ و   •
 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.  •
 

ر فيها،  عندما يكون لدى المجموعة حصة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثم
تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لها سلطة على الشركة  

 المستثمر فيها، بما في ذلك: 
 

 الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حق التصويت األخرين في الشركة المستثمر فيها  •
 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى  •
 صويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملةحقوق ت •
 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة مستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشير  
إلى وجود تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تتحقق  

الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج    للمجموعة السيطرة على 
الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة التي تم االستحواذ عليها أو بيعها خالل السنة  

عة على الشركة التابعة.  في قائمة الدخل الشامل من تاريخ سيطرة المجموعة حتى تاريخ توقف سيطرة المجمو
وإلى   األم  الشركة  في  الحصص  مالكي  إلى  اآلخر  الشامل  الدخل  مكونات  وجميع  والخسائر  األرباح  تنسب 
الحصص غير المسيطرة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات  

لمجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية. ويتم احتساب  والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء ا
المجموعة  إذا فقدت  السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.  الملكية في الشركة تابعة، دون فقدان  التغير في حصة 

 السيطرة على شركة تابعة، فإنها: 
 

 تلغي إثبات موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة  •
  إثبات القيمة الدفترية ألي حصة غير مسيطرةتلغي  •
 تستبعد فروق الترجمة التراكمية المسجلة في حقوق الملكية •
 تثبت القيمة العادلة للمقابل المستلم •
 تثبت القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به  •
 تثبت أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة •
بتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة تعيد تصنيف حصة الشركة األم من المكونات المث  •

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

 

 المهيكلة  المنشآت
العديد في  باستثمارات  المجموعة  تحتفظ  أعمالها،  أنشطة  من  صناديق   المنشآتمن    كجزء  )مثل  المهيكلة 
المستثمر فيها. كما في تاريخ   المنشآتاالستثمار( والتي لم يتم توحيدها ألن المجموعة ال تملك السيطرة على  

المهيكلة على شركة مستثمر فيها مملوكة بالكامل، وهي صندوق جيرمين  التقرير، تشتمل هذه االستثمارات 
ي، والذي يمثل "صندوق تغذية" الستثمار منظم أوسع نطاقًا ال تملك المجموعة  إل ب  8ستريت التجاري العقاري  

فيه أي سلطة على األنشطة ذات الصلة. وبناًء عليه، تعتقد المجموعة أنها ال تسيطر على الشركة المستثمر فيها  
ل الربح أو الخسارة  وبالتالي يتم إدراج االستثمار ضمن االستثمارات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خال

 (.9)اإليضاح 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ( ه
 

اإليرادات،   مبالغ  على  تؤثر  التي  واالفتراضات  التقديرات  بعض  استخدام  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
واإلفصاحات المرفقة واإلفصاحات عن المطلوبات المحتملة. تتم مراجعة المصروفات، الموجودات والمطلوبات،  

التقديرات واالفتراضات على أساس مستمر وهي معتمدة على الخبرة السابقة وعناصر أخرى من بينها الحصول 
ائج على استشارات المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية والتي يعتقد أن تكون مالئمة للظروف. وقد تختلف النت

الفعلية عن هذه التقديرات. يتم إثبات مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات 
 والفترات المستقبلية التي تتأثر بها.

 
 فيما يلي أهم المجاالت التي استخدمت فيها اإلدارة األحكام والتقديرات واالفتراضات:

 
 معدات وبرامج الحاسب اآللي والعقارات االستثمارية األعمار اإلنتاجية للممتلكات ول (1)
 

تقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات وبرامج الحاسب اآللي والعقارات االستثمارية 
ف  لغرض احتساب االستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع لألصل أو التل 

الطبيعي أو نهاية مدة عقد اإليجار. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية، طريقة االستهالك واألعمار اإلنتاجية 
 سنويا، ويتم تعديل االستهالك في المستقبل متى ترى اإلدارة أنها تختلف عن التقديرات السابقة. 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  (2)

 
ل تقييم في تاريخ كل تقرير مالي، أو عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى  تقوم المجموعة بعم

احتمال انخفاض في قيمة الموجودات غير المالية. في حالة وجود أي دليل، أو عند طلب اختبار االنخفاض في 
 القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.  

 
يمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد بعد خصم تكاليف بيعها وقيمة استخدامه،  إن الق

أيهما أعلى. ويتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لكل أصل على حدى إال إذا كانت الموجودات ال تولد تدفقات 
النقدية   التدفقات  إلى حد كبير عن  الموجودات. نقدية داخلة مستقلة  لموجودات أخرى أو مجموعة أخرى من 

القابلة لالسترداد فإنه يتم اعتبار   للنقد قيمته أو قيمتها  عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة 
القابلة لالسترداد. في سياق تقييم القيمة قيد االستخدام، يتم خصم  منخفض القيمة ويتم خفض قيمته إلى قيمته 

دفقات النقدية المستقبلية التقديرية بناًء على الربحية للوصول إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل  الت
الضريبة والذي يعكس التقييمات الحالية للسوق من حيث القيمة الوقتية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل. عند  

ى مصادر مالئمة مثل معامالت السوق المعلنة أو في حالة  القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع، يتم االستناد إل
عدم توفرها يتم استخدام أسعار تقديرية للموجودات المثيلة أو في حالة عدم تحديد أسعار تقديرية للموجودات 

 المثيلة يتم استخدام طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية لتوزيعات األرباح المستقبلية القابلة للتوزيع.
 
 مكافأة نهاية الخدمة  (3)

 
يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام الشركة بموجب خطط المنافع المحددة باستخدام تقييم إكتواري. ويتضمن ذلك  
معدل  تحديد  ذلك  ويشمل  المستقبل.  في  الفعلية  التطورات  عن  تختلف  قد  التي  االفتراضات  من  العديد  عمل 

ت الوفيات ومعدل تسريح الموظفين من الخدمة. ونتيجة التعقيدات التخفيض، زيادات الرواتب المستقبلية، معدال
الخاصة بعملية التقييم وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يمتاز بحساسية تجاه التغيرات في هذه 

ة على  االفتراضات. ويتم فحص جميع االفتراضات في تاريخ كل تقرير مالي. تعتمد زيادات الرواتب المستقبلي
 معدالت التضخم المستقبلية واألقدمية والترقية والعرض والطلب في سوق التوظيف.
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )يتبع( ه( 
 
 قياس القيمة العادلة  (4)

 
دفعه عند نقل التزام في التعامالت االعتيادية بين القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن استالمه عند بيع أصل أو  

األطراف المشاركة في السوق في تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل  
 أو تحويل المطلوبات تحدث إما: 

 

 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  •

 االلتزام في غياب سوق رئيسية. في أفضل سوق مناسبة لألصل أو  •
 

في حالة استخدام معلومات الطرف اآلخر، مثل أسعار السمسرة أو خدمات التسعير، لقياس القيم العادلة، تقوم 
تلبي   التقييمات  هذه  بأن  االستنتاج  لدعم  األخرى  األطراف  من  عليها  الحصول  تم  التي  األدلة  بتقييم  اإلدارة 

قرير المالي، بما في ذلك المستوى الذي ينبغي أن تصنف فيه التقييمات في تسلسل  متطلبات المعايير الدولية للت
القيمة العادلة. يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي تستخدمها األطراف العاملة  

ق أكبر منفعة اقتصادية  في السوق حال تسعير األصل أو االلتزام، على افتراض أن هذه األطراف تسعى لتحقي
 لها.

 
تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة للظروف والتي تتوفر بها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وتثبت 

 استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة ويقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 
 

ألصل أو التزام ما، تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. يتم  عند قياس القيمة العادلة 
تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة 

 في أساليب التقييم كما يلي:
 

 ألسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في ا1المستوى 
( القابلة للمالحظة لألصل أو  1: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى )2المستوى 

 االلتزام، سواًء بصورة مباشرة )أي كأسعار( أو غير مباشرة )أي مستمدة من األسعار(. 
بات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة )المدخالت : المدخالت للموجودات أو المطلو3المستوى 

 غير القابلة للمالحظة(. 
 

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل  
فس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة الهرمي للقيمة العادلة، فإن قياس القيمة العادلة يتم تصنيفه بالكامل في ن

 العادلة كأدنى مستوى من المدخالت ذات األهمية للقياس بالكامل.
 

يتم تصنيف األدوات المالية التي يتم قياس أو اإلفصاح عن قيمتها العادلة المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة  
. بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم  (32ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )انظر اإليضاح  

المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين المستويات في التسلسل  
الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا إلى أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة  

 ي نهاية كل فترة تقرير. ككل( ف
 

لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة 
 وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 
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 أساس اإلعداد )يتبع(.        2
 

 ت المحاسبية الهامة )يتبع(األحكام والتقديرات واالفتراضا ه( 
 

 االستمرارية (5)
 

قامت إدارة المجموعة بتقييم قدرتها على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية وهي مطمئنة إلى أنها تملك المصادر  
الكافية الستمرارية نشاطها في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأي عدم تأكد  

يثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. لذلك، ال يزال إعداد  جوهري قد  
 القوائم المالية الموحدة يتم على أساس االستمرارية.

 
 التصنيف المتداول وغير المتداول (6)

 
 متداولة. تقوم الشركة بإدراج الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة / غير 

 
 يصنف األصل متداوالً في حال كان:

 من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية؛  •
 محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛ •
 من المتوقع تحققه خالل اثني عشر شهرا بعد تاريخ التقرير؛ أو •
استخدامه لتسوية التزام ما لمدة اثني عشر شهرا على  نقد أو ما في حكمه ما لم يتم حظره من التبادل أو   •

 األقل بعد فترة التقرير. 
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.  
 

 يصنف االلتزام كمتداول في حال كان:
 من المتوقع تسويته خالل دورة األعمال العادية؛  •
 محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛ •
 تسويته خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي؛ أو توقع  •
عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى اثني عشر شهراً على األقل بعد  •

 تاريخ التقرير المالي. 
 

 يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى كموجودات غير متداولة. 
 

ر اإلدارة، بناًء على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة بالعمليات يخضع تحديد دورة التشغيل العادية لتقدي
 التجارية. 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة   .3
 

 تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية الموحدة.
       
 العمالت األجنبية  (أ

 
ترجمة   المركز تتم  قائمة  تاريخ  في  السائدة  الصرف  بأسعار  الوظيفية  بالعملة  النقدية  الموجودات ومطلوبات 

المالي. يتم إثبات أي فروق في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. عند توحيد القوائم المالية، تتم ترجمة نتائج  
ائدة عند إجراء المعامالت. تتم ترجمة المكونات األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار تقارب تلك األسعار الس

جميع موجودات ومطلوبات الشركات التابعة األجنبية والشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية إلى اللاير  
السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم إثبات فروق الصرف الناتجة عن التحويل 

 يل العمالت األجنبية من خالل الدخل الشامل اآلخر.في احتياطي إعادة تحو
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .3
 

 العمالت األجنبية )يتبع( أ(
 

يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ  
نود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية وفقا ألسعار الصرف  المعامالت األولية. يتم تحويل الب

 القيمة العادلة ويتم إثبات أي فروق في قائمة الدخل الشامل الموحدة.   تحديدالسائدة في تاريخ 
 

 المحاسبة بتاريخ التسوية (ب
 

أي التاريخ الذي يتم فيه    –مالية في تاريخ السداد  يتم قيد وإلغاء جميع العمليات العادية لشراء وبيع موجودات  
تسليم األصل للطرف اآلخر في المعاملة. وفي حالة تطبيق مبدأ تاريخ السداد تقوم المجموعة باحتساب أي تغير 
في القيمة العادلة خالل الفترة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ السداد بنفس الطريقة التي تحتسب بها الموجودات 

ة. إن عملية الشراء أو البيع بالطريقة المعتادة هي شراء أو بيع موجودات مالية والتي تستلزم تسليم المشترا
 األصل خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه بشكل عام بموجب اللوائح أو العرف السائد في السوق.

 
 الممتلكات والمعدات وبرامج الحاسب اآللي (ج

 
لصافي بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن  وهي مدرجة بالتكلفة ويتم إظهارها با

وجدت. تتضمن التكلفة سعر الشراء، بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب الشراء غير القابلة لالسترداد، بعد  
والحالة   الموقع  إلى  األصل  بإحضار  مباشرة  ترتبط  تكاليف  وأي  والخصومات  التجارية  الخصومات  خصم 

ة لجعله قادرا على التشغيل بالطريقة التي تريدها اإلدارة. تتضمن تكلفة الموجودات المبنية ذاتيا تكلفة الالزم
االستخدام   إلى وضع  الموجودات  بإعادة  متعلقة  مباشرة  متكبدة  أخرى  تكاليف  وأي  المباشرة  والعمالة  المواد 

معدات، تتم المحاسبة عن ذلك األصل كبند المحدد له. عندما يختلف العمر اإلنتاجي ألحد بنود الممتلكات وال
 منفصل من بنود الممتلكات والمعدات.  

 
يتم إثبات األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، إن وجدت، بالتكلفة ناقًصا خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت،  

استب تكلفة  إثبات  يتم  تنفيذه.  الجاري  باألصل  المتعلقة  التطوير   / البناء  أعمال  بنود وتمثل  أحد  من  دال جزء 
الممتلكات والمعدات ضمن القيمة الدفترية لذلك األصل عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية من ذلك  
الجزء من األصل للمجموعة، وعندما يمكن قياس التكلفة بشكل موثوق. يتم استبعاد القيمة الدفترية للبند المستبدل. 

 ية تحت التنفيذ.ال يتم استهالك األعمال الرأسمال
 

يتم إدراج مصروفات الصيانة واإلصالح العادية والتي ال تزيد من العمر اإلنتاجي لألصل بصورة جوهرية في  
قائمة الربح أو الخسارة عند وحال تكبدها. يتم رسملة المصروفات المتعلقة بإعادة تجديد وتحسين الموجودات، 

 الها.إن وجد ويتم تقاعد الموجودات التي يتم استبد
 

يتم استهالك تكلفة الممتلكات والمعدات وبرامج الحاسب اآللي باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار  
 اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:

 ديسمبر 31 
 م 2021

ديسمبر  31
 م 2020

   
 سنوات 10 سنوات 10 أثاث ومفروشات 

 سنوات 7إلى  6 سنوات 7إلى  6 معدات 
 سنوات 10 سنوات 10 برامج حاسب آلي 

 سنوات 5 سنوات 5 سيارات
 فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي، أيهما أقصر تحسينات على عقارات مستأجرة
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .3
 

 الممتلكات والمعدات وبرامج الحاسب اآللي )يتبع(  ج(
 

واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها مستقبال، إذا  يتم مراجعة طرق االستهالك  
 لزم األمر. 

 
عائدات   مقارنة  من خالل  اآللي  الحاسب  وبرامج  والمعدات  الممتلكات  استبعادات  وخسائر  أرباح  تحديد  يتم 

 الدخل الموحدة. االستبعادات مع المبالغ الدفترية المقابلة. ويتم إثباتها في قائمة 
 

يتم مراجعة الممتلكات والمعدات وبرامج الحاسب اآللي للتحقق من حدوث أي انخفاض في القيمة عندما تشير  
األحداث أو التغيرات في الظروف إلى إمكانية عدم استرداد القيمة الدفترية. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل  

 ت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته التقديرية القابلة لالسترداد. فوراً إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كان
 

 العقارات االستثمارية ( د
 

على   للحصول  المجموعة  لدى  بها  المحتفظ  المبنى(  و/أو  )األرض  الممتلكات  االستثمارية  العقارات  تتضمن 
االستثمارية بالتكلفة بعد خصم االستهالك اإليجار أو لتحقيق مكاسب رأسمالية أو كليهما. يتم قياس العقارات  

المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم احتساب االستهالك على أساس القيمة القابلة لالستهالك، 
وهي تكلفة األصل أو أي مبلغ آخر بديل عن التكلفة بعد خصم قيمته المتبقية. ال يتم استهالك األراضي. عندما  

المحاسبة عنها كبنود منفصلة )مكونات  يكون ألجزاء أح يتم  إنتاجية مختلفة،  أعمارا  العقارات االستثمارية  د 
 رئيسية( للعقار االستثماري والمعدات.

 
يتم إثبات تكلفة استبدال جزء من بند من العقارات االستثمارية بالقيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق  

اقتصادية مستقبلية كامن يتم  منافع  التكلفة بشكل موثوق.  قياس  المجموعة وعندما يمكن  إلى  ذلك الجزء  ة في 
استبعاد القيمة الدفترية للبند المستبدل. يتم إثبات تكلفة الخدمة اليومية لالستثمارات العقارية في قائمة الربح أو  

 الخسارة. 
 

 سنة(.  40م: 2020سنة ) 40العمر اإلنتاجي المقدر للمينى المصنف كعقار استثماري 
 

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها مستقبال، إذا  
 لزم األمر. 

 
 الموجودات غير الملموسة  ( ه

 
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل مبدئيا بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غير 

ة المستحوذ عليها من خالل تجميع األعمال قيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي، الملموس
يتم إثبات الموجودات غير الملموسة بالتكلفة بعد خصم أي إطفاء متراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة 

ر الملموسة كأعمار إنتاجية محددة أو غير في القيمة، إن وجدت. يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غي
 محددة.

 
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها  
لمعرفة االنخفاض في القيمة عندما يكون هناك مؤشر على أن األصل غير الملموس قد تعرض النخفاض في  

مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد على األقل  القيمة. يتم  
في نهاية كل فترة تقرير مالي. يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك  

و طريقة اإلطفاء ـ حسبما يتالءم ـ ويتم  المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل من أجل تعديل فترة أ
غير   للموجودات  اإلطفاء  إثبات مصروف  يتم  المحاسبية.  التقديرات  في  كتغيرات  التغيرات  هذه  مع  التعامل 

 الملموسة التي لها أعمار إنتاجية محددة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .3
 

 جودات غير الملموسة )يتبع(المو ه( 
 

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يتم اختبارها لتحديد االنخفاض 
في القيمة سنويا، إما بشكل فردي أو على مستوى وحدة توليد النقد. ويتم سنويا تقييم العمر اإلنتاجي غير المحدد  

لعمر اإلنتاجي غير المحدد غير المحدد ال يزال ساري. وإذا لم يكن الوضع كذلك، يتم إجراء لتحديد ما إذا كان ا
التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي من عمر غير محدد إلى عمر محدد على أساس احتمالي. يتم قياس الربح أو  

الفرق   تمثل  باعتبارها  الملموسة  غير  الموجودات  إثبات  إلغاء  عن  الناتجة  متحصالت  الخسارة  صافي  بين 
 االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عندما يتم إلغاء إثبات األصل. 

 
 تجميعات األعمال  (و

 
]اإليضاح   المشتركة  السيطرة  ذات  األعمال  تجميع  معامالت  )بخالف  األعمال  تجميعات  احتساب  [( 1يتم 

االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ باعتبارها مجموع النظير المقابل المحول الذي تم قياسه في باستخدام طريقة 
تاريخ االستحواذ بالقيمة العادلة وأي مبلغ حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. وفي كل حلة في  

الش في  المسيطرة  الحصص غير  قياس  إما  تختار  المجموعة  فإن  األعمال  تجميع  بالقيمة حاالت  المقتناة  ركة 
العادلة أو بالحصة المالئمة في صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها القابلة للتحديد. يتم تحميل التكاليف 

 المتعلقة باالستحواذ كتكاليف متكبدة وتدرج ضمن المصروفات اإلدارية. 
 

لسيطرة كمعامالت حقوق ملكية، يتم احتساب المعامالت مع الحصص غير المسيطرة التي ال ينتج عنها فقدان ل
أي كمعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين. يتم تسجيل الفرق بين القيمة العادلة ألي مبالغ مدفوعة واألسهم ذات 
الصلة المستحوذ عليها بالقيمة الدفترية لصافي موجودات الشركة التابعة ضمن حقوق الملكية الموحدة. كما يتم 

 ن استبعادات الحصص غير المسيطرة في حقوق الملكية الموحدة. تسجيل األرباح والخسائر م
 

ال   وأي حصص  التابعة  للشركة  والمطلوبات  الموجودات  إثبات  بإلغاء  المجموعة  تقوم  السيطرة،  فقدان  عند 
تخضع للسيطرة والمكونات األخرى لحصص الملكية الموحدة المتعلقة بالشركة التابعة. يتم إثبات أي فائض أو 

في  عجز   بأي حصة  المجموعة  احتفظت  إذا  الموحدة.  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  السيطرة  فقدان  ناتج عن 
الشركة التابعة السابقة، عندئِذ تقاس هذه الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة. بعد ذلك يتم احتسابها  

مار وفقا للسياسة المحاسبية ذات الصلة  كاستثمار محاسب عنه بطريقة حقوق الملكية أو فئات أخرى من االستث 
 للمجموعة. 

 
 الشركات التابعة .1

 

التابعة هي   أن تتحقق    المنشآتالشركات  السيطرة، يجب  ليتحقق تعريف  المجموعة.  التي تسيطر عليها 
 جميع المعايير الثالث التالية: 

 أن يكون لدى المجموعة سيطرة على المنشأة؛ (1
لحصول على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها في المنشأة؛ أن يكون للمجموعة أحقية أو حقوق ل (2

 و
 أن يكون للمجموعة القدرة على استخدام سيطرتها على المنشأة للتأثير في مبلغ عائدات المنشأة. (3
 

يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة اعتبارا من تاريخ انتقال السيطرة عليها إلى البنك ويتوقف توحيد  
مالية للشركات التابعة اعتبارا من تاريخ توقف سيطرة المجموعة عليها.  تدرج نتائج الشركات القوائم ال

التابعة التي يتم اقتناؤها أو استبعادها خالل السنة، إن وجدت، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة اعتبارا  
 من تاريخ االقتناء أو حتى تاريخ االستبعاد، حسب ما هو مالئم. 

 

قد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي  عندما تف
حصص غير مسيطرة ذات صلة وعناصر حقوق الملكية األخرى. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في  

العادلة عند    قائمة الربح أو الخسارة. أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة يتم قياسها بالقيمة
 فقدان السيطرة.
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 تجميعات األعمال )يتبع(  و(
 

 الحصص غير المسيطرة .2
 

غير   التابعة  الشركات  موجودات  وصافي  دخل  صافي  من  الجزء  ذلك  المسيطرة  غير  الحصص  تمثل 
التابعة والمعروضة بشكل منفصل في قائمة  المملوكة للشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في شركاتها  

الربح أو الخسارة الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة، وبشكل منفصل عن  
حقوق الملكية.  إن أي خسائر تخص الحصص غير المسيطرة للشركات التابعة تحمل على حقوق األقلية  

 المسيطرة. حتى لو نتج عن ذلك رصيد سالب في الحصص غير
 

 الشركات الزميلة  .3
 

الشركات الزميلة هي المنشآت التي تمارس عليها المجموعة نفوذا هاما. يتم في األصل إثبات االستثمارات 
في الشركات الزميلة بالتكلفة وتقاس الحقا وفقا لطريقة حقوق الملكية وتقيد في قائمة المركز المالي الموحدة 

هما أقل. تمثل قيمة حقوق الملكية التكلفة زائدا  على أساس قيمة حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد، أي
النتائج   من  البنك  )حصة  الزميلة  الشركة  موجودات  من صافي  البنك  نصيب  في  االقتناء  بعد  التغيرات 
واالحتياطيات واألرباح والخسائر المتراكمة وفقا آلخر قوائم مالية متوفرة( ناقص خسائر االنخفاض في  

 القيمة، إن وجدت.  
 

 ت المستبعدة عند توحيد القوائم المالية المعامال .4
 

يتم استبعاد األرصدة واإليرادات والمصروفات )فيما عدا األرباح والخسائر من معامالت العمالت األجنبية( 
المتبادلة بين شركات المجموعة والناتجة من المعامالت الداخلية بين شركات المجموعة وعند إعداد القوائم  

 دة.المالية األولية الموح
 

 االستثمار في شركات زميلة ( ز
 

يتم احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركة الزميلة هي  
الكيان الذي تزاول المجموعة عليه تأثيرا كبيرا، وهي ليست شركة تابعة أو مشروع مشترك. بموجب طريقة 

ي قائمة المركز المالي بالتكلفة باإلضافة إلى تغييرات ما بعد االستحواذ حقوق الملكية، يتم تسجيل االستثمار ف
 في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة.  

 
يتم إثبات الخسائر الزائدة عن تكلفة االستثمار في الشركة الزميلة عندما تتكبد المجموعة التزامات بالنيابة عنها.  

شركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاءها. تعكس قائمة الربح أو  يتم إدراج الشهرة المتعلقة بال
الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة، بينما يتم إدراج  

ن هناك تغير تم إثباته حصة المجموعة في الدخل / الخسارة الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل اآلخر. إذا كا
مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة فإن المجموعة يتم إثبات حصتها من أي تغيرات وتدرج هذه التغيرات 

 حسب األحوال في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. 
 

االستثمار في    تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي بتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن 
الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته. في هذه الحالة، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق  
بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويدرج المبلغ في القوائم الموحدة للربح أو الخسارة.  

ن االستثمار في الشركة الزميلة هو القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع قيمة  يعتبر المبلغ القابل لالسترداد م
 استخدامه، أيهما أعلى. 

يتم استبعاد األرباح أو الخسائر الناتجة من المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة في حدود حصة المجموعة  
الزميلة والمجموعة متطابقة والسياسات المحاسبية للشركة  في الشركة الزميلة. إن تواريخ إعداد تقارير الشركة  

 الزميلة مطابقة لتلك المستخدمة من قبل المجموعة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.
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 الموجودات والمطلوبات المالية (ح
 

 اإلثباتاإلثبات األولي وإلغاء ( 1
 

 اإلثبات األولي 
 

يتم قياس األصل المالي أو االلتزام المالي )ما لم يكن ذمم مدينة تجارية / ذمم مدينة أخرى بدون مكون تمويل 
كبير( مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها، بالنسبة للبند غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  

اذ عليه أو إصداره. يتم قياس الذمم المدينة التجارية بدون مكون تكاليف المعاملة العائدة مباشرة لعملية االستحو
 تمويلي كبير مبدئيا بسعر المعاملة.  

 
 إلغاء اإلثبات 

 
يتم إلغاء إثبات األصل المالي )أو جزء منه، أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة( عندما تنتهي الحقوق 

المالي. ال يمكن استبعاد االلتزام المالي )أو جزء منه( إال عند إطفاءه، أي  التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل  
عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. تقوم المجموعة أيضا بإلغاء إثبات  

 االلتزام المالي عندما يخضع لتعديل جوهري )نوعي أو كمي(.
 
 ق للموجودات الماليةالتصنيف والقياس الالح( 2
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
 

يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطين التاليين وهو غير محدد بالقيمة العادلة من خالل  
 الربح أو الخسارة: 

     

 التدفقات النقدية التعاقدية؛ و األصل محتفظ به ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل  •

الشروط التعاقدية لألصل المالي تؤدي إلى تدفقات نقدية في تواريخ محددة تمثل فقط مدفوعات من أصل   •
  المبلغ وفائدة على أصل المبلغ المستحق. 

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
العادلة   بالقيمة  الدين  أداة  التاليين وهي غير  تقاس  الشرطين  استوفت  إذا  الشامل اآلخر فقط  الدخل  من خالل 

 محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 

التدفقات  • الغرض منه عن طريق تحصيل كل من  أعمال والذي يتحقق  االحتفاظ باألصل ضمن نموذج 
      النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و 

لتعاقدية لألصل المالي تؤدي إلى تدفقات نقدية في تواريخ محددة تمثل فقط مدفوعات من أصل  الشروط ا •
       المبلغ وفائدة على أصل المبلغ المستحق. 

        
عند اإلثبات األولي، الستثمارات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للمجموعة أن  

التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على   تختار بشكل نهائي عرض
      أساس كل استثمار على حدة. 
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 ح( الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع( 
  

 التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية )يتبع( ( 2
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  

يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى غير المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل أو كمدرجة  
ابلة لإللغاء  بالقيمة العادلة في قائمة الدخل. إضافةً لذلك، وعند اإلثبات األولي، قد تختار المجموعة بصورة غير ق

قياس أصل مالي يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وكذلك 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة جوهرية التباين المحاسبي 

 الذي قد ينشأ.
 

تصنيف الموجودات المالية الحقا بعد اإلثبات األولي، باستثناء في الفترة التي تلي تغيير المجموعة  ال يتم إعادة  
 لنموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية. 

 
         تقييم نموذج األعمال 

 
ظة تقوم المجموعة بعمل تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يكون فيه األصل محتفظ به على مستوى المحف

ألن هذا يعكس الطريقة األمثل التي يدار بها العمل والمعلومات التي يتم إرسالها إلى اإلدارة.  تتضمن المعلومات  
  ما يلي:

    

يتم العمل على ضوء السياسات واألهداف المبينة للمحفظة. وبشكل محدد، إذا ما كانت استراتيجية اإلدارة   •
التعاقد الفائدة  إيرادات  بين مدة تركز على تحقيق  ية أو االحتفاظ بمعدل فائدة محدد أو يكون هناك توافق 

الموجودات المالية ومدة المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع 
 موجودات؛ 

 كيفية تقييم أداء المحفظة وإرسال تقارير بشأنها إلى إدارة المجموعة؛  •

التي تؤثر   • المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( المخاطر  المالية  أداء نموذج األعمال )والموجودات  على 
 وكيفية إدارة المخاطر؛

كيفية تعويض مدراء األعمال، أي هل استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أم   •
  التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها؛ و

ت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب البيع والتوقعات بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية. تكرار وكمية وتوقي  •
إال أن المعلومات حول أنشطة المبيعات ال تعتبر منفصلة، ولكن تعتبر جزًء من التقييم الشامل عن كيفية 

 دية.  تحقيق المجموعة لهدفها في إدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النق
 

يستند تقييم نموذج األعمال على السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سيناريوهات  
عن   مختلفة  بطريقة  األولي  اإلثبات  بعد  النقدية  التدفقات  تحققت  إذا  الصعب".  "الوضع  أو  األسوأ"  "الوضع 

لموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج التوقعات األصلية للمجموعة، فإن المجموعة ال تغير تصنيف ا
األعمال، ولكن يتم دمج المعلومات عند عمل تقييم للموجودات المالية المستحدثة حديثا أو المشتراة حديثا في 

 المستقبل.
    

العادل القيمة  أساس  أدائها على  تقييم  يتم  للمتاجرة والتي  بها  المحتفظ  المالية  الموجودات  بالقيمة يتم تصنيف  ة 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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 التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية )يتبع(  (2
 

 القياس الالحق
 للموجودات المالية: يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق 

 
يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. يتم    -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 إثبات صافي األرباح والخسائر، وتشمل أي فائدة أو إيرادات توزيعات األرباح، ضمن الربح أو الخسارة.
 

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.   -   موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 يتم تخفيض التكلفة المطفأة بمقدار خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.  

 
الفائدة وأرباح وخسائر ترجمة العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو   يتم إثبات إيرادات 

 ارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة في الربح أو الخسارة. الخس
 

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة   -  استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ضح  العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات في الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل وا

استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم إثبات أرباح والخسائرالمرتبطة بالسوق ضمن الدخل الشامل اآلخر وال  
 يتم إعادة تصنيفها في قائمة الربح أو الخسارة. 

 
يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة.    -  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   الديناستثمارات  

السوق في الدخل الشامل اآلخر وإعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عند  المرتبطة بتم إثبات أرباح وخسائر  ي
هذه  وتخضع  الخسارة.  أو  الربح  في  الفوائد  إيرادات  إثبات  يتم  ذلك،  على  عالوة  االستثمار.  إثبات  إلغاء 

 االستثمارات أيًضا لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. 
     

 تصنيف والقياس الالحق للمطلوبات الماليةال
 

تقوم المجموعة بتصنيف مطلوباتها المالية، باعتبارها محتفظ بها بالتكلفة المطفأة. يتم احتساب التكلفة المطفأة  
باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على األموال المصدرة والتكاليف التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من سعر 
لم يكن مطلوبا قياسها   المطفأة ، ما  المالية بالتكلفة  المطلوبات  الفعلي. الحقا لإلثبات األولي، يتم قياس  الفائدة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو إذا اختارت المنشأة قياس المطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 . 9للتقرير المالي  أو الخسارة وفقا لمتطلبات المعيار الدولي 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية   ( 3
 

تقوم المجموعة بإثبات مخصــصــات الخســائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية، التي هي أدوات دين 
المتوقعة على مدى وال يتم إثباتها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسـارة، بمبلغ يسـاوي الخسـائر االئتمانية  

 شهر: 12العمر، باستثناء ما يلي، حيث يتم قياسها كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى 
 

 استثمارات بأوراق مالية كأدوات دين يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر متدنية في تاريخ التقرير المالي؛ و •
  منذ اإلثبات األولي بها. أدوات مالية أخرى لم تزدد مخاطر االئتمان بخصوصها بصورة جوهرية  •
 

يتم قياس مخصـــصـــات الخســـارة للذمم المدينة التجارية واألخرى ذات الصـــلة دائما بمبلغ يســـاوي الخســـائر 
نفت على أنها ذات مخاطر ائتمان   االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. تعتبر المجموعة ســندات الدين التي صــُ

 ها يتوافق مع تعريف المفهوم العام لـ "درجة االستثمار".متدنية عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان ل
شـهرا هي جزء من خسـائر االئتمان التي تنشـأ عن أحداث التعثر    12إن الخسـائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

     شهرا بعد تاريخ التقرير المالي. 12في األدوات المالية المحتملة خالل 
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 الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(   ح( 
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )يتبع(  (3

     
 إن المدخالت الرئيسية في قياس خسائر االئتمان المحتملة تمثل هيكل أحكام المتغيرات التالية:

 

 احتمالية التعثر •

 السدادالخسارة بافتراض التعثر في  •

 التعرض للتعثر •
   

تأخذ المجموعة أيضـــا في االعتبار المعلومات المتوقعة مســـتقبال في تقييمها لالنخفاض الجوهري في مخاطر  
االئتمان منذ نشـأتها إضـافة إلى قياس الخسـارة االئتمانية المتوقعة. سـوف تتضـمن المعلومات المتوقعة مسـتقبال  

: البطالة، معدل النمو المحلي اإلجمالي، التضــــخم،( و التوقعات  عناصــــر تمثل عوامل االقتصــــاد الكلي )مثل
 االقتصادية.

 
 المقاصة ( 4
 

يتم إجراء مقاصــــة بين مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصــــافي في القوائم المالية 
ك عندما يكون لدى المجموعة الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم بإجراء مقاصــــة لتلك المبالغ المدرجة وكذل

ــديد المطلوبات في آن واحد. يتم إظهار اإليرادات  ــافي أو بيع الموجودات لتسـ ــاس الصـ ــويتها على أسـ نية لتسـ
ــموحا به بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي أو األرباح   ــافي فقط عندما يكون ذلك مس والمصــروفات بالص

 ت المشابهة.والخسائر الناتجة عن مجموعة من المعامال
 
 المشطوبات ( 5

 
يتم شـــطب الموجودات المالية عندما ال تكون هناك توقعات معقولة الســـتردادها. وعند شـــطب قروض أو ذمم 
مدينة، تـستمر الـشركة في ممارـسة إجراء قـسري لمحاولة اـسترداد الذمم المدينة المـستحقة. وعند إجراء عمليات  

 بح أو الخسارة.االسترداد، يتم إدراجها كإيرادات في الر
 
 إيرادات الفوائد وتوزيعات أرباح الموجودات المالية ( 6
 

 إيرادات فوائد 
 يتم إثبات إيرادات الفوائد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس العائد الفعلي.  

 
 إيرادات توزيع أرباح

 يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة عند ثبوت الحق في استالم األرباح. 
 

 ترتيبات المدفوعات على أساس األسهم  ( ط
 

 . 14تدير المجموعة ترتيبات دفع على أساس األسهم لموظفيها المستحقين. للتفاصيل، راجع اإليضاح 
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 منافع الموظفين   ( ي
 

 منافع ما بعد التوظيف  
يحتســب صــافي التزامات المجموعة بالنســبة لخطط مكافأة نهاية الخدمة المحددة ما بعد التوظيف غير الممولة  
)"الخطة"( عن طريق تقدير مبلغ المكافأة المســتقبلية الذي اســتحقه الموظفون مقابل خدمتهم في الفترة الحالية  

ترات الســـابقة. أما معدل الخصـــم الذي يســـتخدم في ذلك، فهو عائد الســـوق في تاريخ القوائم المالية على  والف
الســـندات الحكومية التي يقارب تاريخ اســـتحقاقها فترات اســـتحقاق التزامات المجموعة. يتم تحديد تكلفة تقديم 

يـمة الـحالـية اللتزام المجموـعة. كـما في  المـكاـفأة المـحددة ـباســـــتـخدام طريـقة وـحدة االئتـمان المخطـطة لتـحدـيد الق
ـتاريخ ـقائـمة المركز الـمالي، يتم تمثـيل خـطة المـنافع المـحددة بـعد التوظيف الـخاصـــــة ـبالمجموـعة بخـطة مـكاـفأة 

 نهاية الخدمة للموظفين.
 

ــجيع جميع الموظفين على   ــاهمة )"الخطة"( لجميع الموظفين حيث يتم تش ــا خطة منافع مس ــركة أيض تدير الش
مة بنسـبة من الراتب األسـاسـي قبل أي منافع أو اسـتقطاعات، وتسـاهم الشـركة بنسـبة مئوية معينة وفقا المسـاه

للقواعد المحددة للخطة، على أساس عدد السنوات منذ التحاق الموظف بالخطة. يتم إثبات التزامات المساهمات 
ــارة الموحدة ف ي الفترة التي يتم خاللها تقديم في الخطة كمصــــروفات منافع موظفين في قائمة الربح أو الخســ

 الخدمات ذات الصلة من قبل الموظفين.
 

 مكافأة إنهاء الخدمة
يتم إثبات منافع إنهاء الخدمة كمصروف عندما تلتزم المجموعة بشكل واضح، دون إمكانية واقعية لالستقالة،  
مقدم   نتيجة عرض  الخدمة  إنهاء  منافع  تقديم  أو  التقاعد  تاريخ  قبل  الخدمة  إما إلنهاء  تفصيلية رسمية  بخطة 

الطوعي كمصروف التقاعد  منافع  إثبات  يتم  الطوعي.  التقاعد  للتقاعد  لتشجيع  المجموعة عرضا  قدمت  إذا  ات 
 الطوعي من المحتمل قبوله وكان من الممكن تقدير عدد من قبلوا به بشكل موثوق.  

 
 منافع قصيرة األجل

تقاس التزامات مزايا الموظفين قصيرة األجل على أساس عدم الخصم وتسجل كمصروفات عند تقديم الخدمة  
بالمبلغ المتوقع دفعه في إطار المكافآت النقدية قصيرة األجل، إذا    ذات الصلة. يتم إثبات المطلوبات الخاصة 

كان لدى المجموعة التزامات قانونية حالية أو استداللية لدفع هذا المبلغ كنتيجة للخدمة السابقة التي تم تقديمها 
 للموظف ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.  

 
 مكافأة نقدية طويلة األجل

مج مكافآت نقدية طويلة األجل، حيث يحق للموظفين المؤهلين الحصول على مكافأة نقدية تدير المجموعة برنا
سنوات في الخدمة من تاريخ المنح. إن التزام المجموعة فيما يتعلق بمنافع الموظفين طويلة األجل   3عند إكمال  

لحالية والفترات السابقة. يتم  هو مبلغ المنافع المستقبلية التي حصل عليها الموظفون مقابل خدمتهم في الفترة ا 
خصم هذه المنافع لتحديد قيمتها الحالية. يتم إثبات إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ 

 فيها.
 

 إيرادات أخرى (ك
 

  يشمل الدخل اآلخر إيرادات إيجارية من العقارات االستثمارية، وبيع مواد الخردة واإليرادات من مصادر غير 
مهمة أو ذات صلة بالعمليات / األعمال األساسية للشركة. ويتم إثبات إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلي 
عوائد  إثبات  ويتم  اإليجار.  عقد  مدة  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على  كإيرادات  االستثمارية  للعقارات 

عل اإليجارية  اإليرادات  إجمالي  من  يتجزأ  ال  كجزء  إثبات اإليجارات  عادة  ويتم  اإليجار.  عقد  مدة  مدى  ى 
 اإليرادات من بيع مواد الخردة في الربح أو الخسارة عند إتمام البيع.
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 ذمم دائنة تجارية ومستحقات ومطلوبات أخرى  (ل
 

يتم إثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير  
 بها من قبل المورد أم ال.  

 
 المخصصات واالرتباطات وااللتزامات المحتملة   (م

 
سابق، وتكون يتم إثبات المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام )قانوني أو ضمني( ناشئ عن حدث  

تكاليف تسوية االلتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به. وتستند بعض األحكام إلى تقديرات اإلدارة للمبلغ 
 الفعلي المستحق الدفع. تم إدراج المخصص في "الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرى". 

 
لتعكس أفضل تقدير حالي. إذا لم يعد من المحتمل  تتم مراجعة المخصصات في نهاية كل فترة تقرير وتعديلها  

وجود حاجة إلى تدفق خارجي للموارد التي تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، يتم عكس المخصص وإدراجه  
 في "الدخل اآلخر" في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

 
 المطلوبات المحتملة هي:

 
سابقة ويتأكد وجود ذلك االلتزام فقط من وقوع أو عدم وقوع حدث أو التزام محتمل ينتج عن أحداث   (أ)

 أكثر من حدث مستقبلي غير مؤكد ليس ضمن سيطرة المنشأة بالكامل؛ أو
 

 التزام حالي ينتج عن أحداث سابقة ولكن لم يتم إثباته بسبب:  ( ب)
 

يكون مطلوبا لتسوية عدم وجود احتمال بأن تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادية س (1)
 االلتزام، أو 

 إن مبلغ المطلوبات ال يمكن قياسه بشكل موثوق.  (2)
 

ال يتم إثبات االلتزامات المحتملة أو اإلفصاح عنها، ما لم تكن هناك إمكانية لتدفق خارج لموارد تنطوي على  
 منافع اقتصادية بعيدة.

 
اإلجراءات المحددة التي تتعلق بتحويل النقد أو أي  تتمثل االرتباطات في اتفاقيات ملزمة للمجموعة لتنفيذ بعض  

 أصل آخر لألطراف المقابلة.  
 

 الزكاة  (ن
 

تخضع الشركة للزكاة وفقا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(. يتم تحميل مصروفات الزكاة 
وضريبة الدخل اإلضافية، إن وجدت،  على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ويتم احتساب مطلوبات الزكاة  

والتي تتعلق بالربوط على السنوات السابقة في الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية وإثباتها في قائمة 
 الربح أو الخسارة. 

 
 عقود اإليجار   (س

 
العقد عقد إيجار أو ينطوي  عند بدء العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد ينطوي على عقد إيجار. ويعتبر  

على عقد إيجار إذا كان يتضمن حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة ما نظير مقابل. لتقييم ما إذا كان  
العقد يتضمن الحق في التحكم في استخدام أصل محدد، تستخدم المجموعة تعريف عقد اإليجار كما هو منصوص 

 . 16 عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي
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 عقود اإليجار )يتبع(  س(
 
 كمستأِجر  (1
 

عند بدء أو تعديل عقد ينطوي على مكون إيجار، تحدد المجموعة المقابل في العقد لكل مكون إيجار على أساس  
المجموعة عدم فصل المكونات غير سعره المستقل النسبي. أما بالنسبة لعقود إيجار الممتلكات، فقد اختارت  

اإليجارية واحتساب المكونات اإليجارية وغير اإليجارية كعنصر إيجار واحد. تثبت المجموعة موجودات حق  
االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئيا بالتكلفة، والذي  

لوبات عقود اإليجار المعدلة ألي مدفوعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ البدء  يشتمل على المبلغ المبدئي لمط
إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية متكبدة وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة األصل ذي الصلة أو الستعادة   باإلضافة 

 األصل ذي الصلة أو الموقع الذي يقع فيه، مخصوما منه أي حوافز إيجار. 
 

وجودات حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية مدة عقد  يتم الحقاً استهالك م 
اإليجار، ما لم ينقل عقد اإليجار ملكية األصل ذي الصلة إلى المجموعة بنهاية مدة اإليجار أو تعكس تكلفة أصل  

الك أصل حق االستخدام حق االستخدام أن المجموعة سوف تمارس خيار الشراء. في هذه الحالة، سيتم استه
والمعدات.   كالممتلكات  األساس  نفس  على  تحديده  يتم  والذي  الصلة،  ذي  لألصل  اإلنتاجي  العمر  مدار  على 
باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض أصل حق االستخدام بشكل دوري عن طريق خسائر االنخفاض في القيمة، إن  

 عقود اإليجار.وجدت، وتعديلها بسبب بعض عمليات إعادة قياس مطلوبات 
 

يتم قياس مطلوبات عقود اإليجار مبدئيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء،  
ويتم خصمها باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة،  

لمجموعة. وبشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد كمعدل باستخدام معدل االقتراض المتزايد ل
 الخصم. 

 
تحدد المجموعة معدل االقتراض المتزايد من خالل الحصول على أسعار الفائدة من مصادر تمويل خارجية  

 مختلفة وإجراء بعض التعديالت لتعكس شروط عقد اإليجار ونوع األصل المؤجر.
 

 المدرجة في قياس مطلوبات عقود اإليجار ما يلي: تشمل مدفوعات اإليجار
 مدفوعات ثابتة، بما في ذلك المدفوعات الثابتة المتضمنة؛ –
مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل  –

 كما في تاريخ البدء؛
 القيمة المتبقية؛ والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان  –
سعر السهم في إطار خيار الشراء الذي من المؤكد أن المجموعة ستقوم باستخدامه، ومدفوعات اإليجار  –

التمديد، وعقوبات   اليقين في خيار  المجموعة لديها قدر معقول من  إذا كانت  في فترة تجديد اختيارية 
 ن معقول من عدم اإلنهاء المبكر. اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم تكن المجموعة على يقي

 
تقاس مطلوبات عقود اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. يتم إعادة قياسها عندما يكون 
هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل، إذا كان هناك تغيير في 

متوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا غيرت المجموعة تقديرها ما إذا  تقدير المجموعة للمبلغ ال
ثابتة   إيجارية عينية  أو كان هناك مدفوعات  أو اإلنهاء  التمديد  الشراء أو  المجموعة ستمارس خيار  كانت 

 معدلة.
 

إجراء تعديل مقابل   يتم  الطريقة،  اإليجار بهذه  قياس مطلوبات عقود  إعادة  يتم  الدفترية  عندما  القيمة  على 
ألصل حق االستخدام، أو يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة إذا كانت القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام تم  

 تخفيضها إلى الصفر. 
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 عقود اإليجار )يتبع(  س(
 
 كمستأجر )يتبع(  (1
 

 وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة عقود اإليجار قصيرة األجل 
 

اختارت المجموعة عدم إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود إيجار الموجودات منخفضة 
القيمة واإليجارات قصيرة األجل. تثبت المجموعة مدفوعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار هذه كمصروف 

 مدى مدة اإليجار.على أساس القسط الثابت على 
 
ر  (2  كمؤج ِ

                      
عند بدء أو تعديل عقد ينطوي على مكون إيجار، تحدد المجموعة المقابل في العقد لكل مكون إيجار على  

 أساس سعره المستقل النسبي.
 

إيجار   ر، تحدد عند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار تمويلي أو عقد  عندما تكون الشركة كمَؤج ِ
تشغيلي. لتصنيف كل عقد إيجار، تقوم الشركة بإجراء تقييم شامل لتحديد ما إذا كان عقد اإليجار قد نقل بشكل 

. إذا كان األمر كذلك، يصبح عقد اإليجار  جوهري جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصل ذي الصلة
في   الشركة  تأخذ  التقييم،  هذا  من  تشغيلي. كجزء  إيجار  عقد  فهو  كذلك،  يكن  لم  وإذا  تمويلي،  إيجار  عقد 
 اعتبارها بعض المؤشرات، مثل ما إذا كان عقد اإليجار يغطي الجزء األكبر من العمر اإلنتاجي لألصل.  

 
اإليجار المستلمة بموجب عقود اإليجار التشغيلية كإيراد على أساس القسط  تقوم المجموعة بإثبات مدفوعات

 الثابت على مدى مدة عقد اإليجار كجزء من "الدخل اآلخر". 
 

 إثبات اإليرادات  (ع
 

المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  في  عليها  المنصوص  للمبادئ  وفقاً  اإليرادات  المجموعة  تطبق 15تثبت   .
إلثبات اإليرادات،   15الخمس المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي  المجموعة نمط الخطوات  

والذي يتكون من تحديد العقد مع العميل؛ وتحديد التزامات األداء ذات الصلة؛ وتحديد مبلغ المقابل الذي سيتم  
لتزامات األداء. استالمه بموجب العقد؛ وتخصيص المقابل لكل التزام أداء؛ وكسب اإليرادات عند استيفاء ا

 تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عندما تنقل السيطرة على منتج أو خدمة إلى العميل.  
 

 لدى الشركة تدفقات اإليرادات التالية: 
 

 أتعاب ناتجة من إدارة موجودات
الخدمات، على  يتم إثبات أتعاب إدارة صناديق االستثمار والمحافظ الخاصة كإيرادات بشكل تناسبي مع تقديم  

أساس عقود الخدمة السارية. يتم إدراج أتعاب اإلدارة هذه بعد خصم الخصومات ويتم احتسابها بشكل عام  
كنسبة مئوية من صافي موجودات الصناديق المعنية. ويتم إثبات رسوم االشتراك عند االشتراك. يتم إدراج 

ة من المقابل في صافي قيمة موجودات الصندوق  أتعاب األداء بعد خصم الخصومات ويتم احتسابها كنسبة مئوي
فوق حاجز محدد. يتم اكتساب أتعاب األداء من بعض الترتيبات عندما يتم تجاوز مستويات األداء المتفق 
عليها تعاقديًا خالل فترات قياس أداء محددة، وعادة ما تكون على مدى سنة واحدة. يتم إثبات الرسوم عندما  

لورتها بشكل موثوق، ويعتبر هناك احتمال ضئيل لعكس كبير في الفترات المستقبلية. يمكن تقديرها و / أو ب
الصندوق. وبمجرد  في  قبل مستثمر  المبكر من  االسترداد  عند  أو  األداء  فترة  نهاية  في  عادة  ذلك  ويكون 

 بلورتها، ال يمكن عادةً استرداد أتعاب األداء.
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 إثبات اإليرادات )يتبع( ع(
 

 أتعاب من األوراق المالية )السمسرة واألنشطة ذات الصلة( 
يتم إثبات األتعاب من األوراق المالية )الوساطة واألنشطة ذات الصلة( عند تنفيذ الصفقات / المعامالت ذات 

 الصلة ويتم عرضها في الربح أو الخسارة ناقصاً الخصومات. 
 

 ات استشارية أتعاب من خدم
يتم إثبات الرسوم من الخدمات االستشارية على أساس الخدمات المقدمة لتنفيذ التزام األداء بموجب عقود 

 الخدمة المعمول بها. 
 

 رسوم اإلنجاز
يتم إثبات رسوم اإلنجاز عند الوفاء بالتزام األداء المتعهد به والذي يتوافق عموما مع تنفيذ مهمة محددة أو  

 مرحلة رئيسية على النحو المتفق عليه مع الطرف المقابل.إكمال 
 

 النقد وما في حكمه (ف
 

النقد   المدرجة في  المبالغ  تلك  بأنه  النقد وما في حكمه  يتم تعريف  الموحدة،  النقدية  التدفقات  قائمة  لغرض 
التغيرات في واألرصدة لدى البنوك، المستحقة خالل ثالثة أشهر أو أقل وغير معرضة لمخاطر جوهرية من  

 قيمتها العادلة.
 

 الموجودات المحتفظ بها للبيع  ( ص
 

يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة كموجودات محتفظ بها للبيع البيع إذا كان من المتوقع أن يتم استردادها  
  بشكل رئيسي من خالل البيع وليس االستمرار في استخدامها. يتم قياس مثل هذه الموجودات بالقيمة الدفترية 
أو القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيهما أقل. يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة عند التصنيف المبدئي 
كمحتفظ بها للبيع، ويتم إثبات األرباح أو الخسائر الالحقة عند القياس في قائمة الربح أو الخسارة. بمجرد 

معدات يتم التوقف استهالكها، كما يتم التوقف عن  تصنيفها كموجودات محتفظ بها للبيع، فإن الممتلكات وال
 محاسبة الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية على أساس تلك الطريقة. 

 
 تمويل مرابحة  ( ق

 
يمثل تمويل المرابحة الذمم المدينة الناشئة عن شراء األسهم من قبل العمالء بسعر يمثل سعر الشراء مضافًا 

 ذه االستثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة.إليه الربح المتفق عليه. ه
 

 القطاع التشغيلي  ( ر
 

يعتبر القطاع جزء مميزا من المجموعة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات ويخضع للمخاطر والمكافآت التي 
تختلف عن تلك الموجودة في القطاعات األخرى. ويعتمد التنسيق الرئيسي للمجموعة لتقارير القطاعات على  

 األعمال. وتُحدد قطاعات األعمال بناًء على هيكل إدارة المجموعة والتقارير الداخلية. قطاعات 
 

 موجودات محتفظ بها بصفة ائتمانية (ش
 

ال تعامل الموجودات المحتفظ بها كعهدة أو بصفة ائتمانية كموجودات للمجموعة، وعليه، ال يتم إدراجها في  
 القوائم المالية الموحدة.  
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 األسهم المحتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين (ت
 

بالشركة التي يتم إعادة شرائها )أي األسهم المحتفظ بها بموجب برنامج أسهم يتم إثبات حقوق الملكية الخاصة  
الربح أو   قائمة  أو خسارة في  إثبات ربح  يتم  الملكية. وال  الموظفين( بسعر االستحواذ وتخصم من حقوق 

 الخسارة الموحدة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أسهم الشركة. 
 

 طرة المعامالت مع الحصص غير المسي (ث
 

للسيطرة كمعامالت حقوق   فقدان  عنها  ينتج  التي ال  المسيطرة  الحصص غير  مع  المعامالت  احتساب  يتم 
ملكية، أي كمعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين. يتم تسجيل الفرق بين القيمة العادلة ألي مبالغ مدفوعة  

موجودات الشركة التابعة ضمن حقوق الملكية. واألسهم ذات الصلة المستحوذ عليها بالقيمة الدفترية لصافي 
 كما يتم تسجيل األرباح والخسائر من استبعادات الحصص غير المسيطرة في حقوق الملكية.

 
 تكاليف تمويلية  (خ

 
يتم إثبات التكلفة التمويلية باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. إن "معدل الفائدة الفعلية" هو المعدل الذي يخصم 

نقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية للتكلفة المطفأة للمطلوبات المالية.  المدفوعات ال
 عند حساب التكاليف التمويلية، يتم تطبيق سعر الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للمطلوبات.

 
 19 -تأثير كوفيد  .4

 
م، مما تسبب في حالة  2020باعتباره جائحة خالل مارس ( 19 -تم اإلعالن عن فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

من عدم االستقرار في االقتصاد ككل واضطراب في األنشطة االقتصادية في العديد من القطاعات. وبدالً مما سبق، 
على مختلف قطاعات التشغيل في المجموعة.    19 -بدأت اإلدارة عملية لتحديد طبيعة وحجم تأثيرات جائحة كوفيد  

على ذلك، قامت اإلدارة أيًضا بتحليل التأثيرات المالية للتقرير المالي المترتبة على ذلك. وفيما يلي ملخص    عالوة
 بها: 

 
قد نتج عنها زيادة  19  -قامت اإلدارة بتقييم ما إذا كانت جائحة كوفيد    الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان: •

جوهرية في مخاطر االئتمان على مستوى الموجودات المالية المعرضة لمخاطر االئتمان. وعند إجراء هذا  
أثير  التقييم، نظرت اإلدارة في احتمال زيادة مخاطر التخلف عن السداد مدى الحياة مع مراعاة عوامل مثل الت
  19  -على الجدوى المستقبلية على المدى الطويل ووضع السيولة لألطراف المناظرة في ضوء جائحة كوفيد  

جنبًا إلى جنب مع التأثير المخفف لتدابير الدعم الحكومي، بقدر اإلمكان. وعالوة على ذلك، قامت المجموعة،  
بتقييم الزيادة الملحوظة على أساس مشترك  عند تعذر إجراء تقييم فردي بشكل موثوق بسبب ارتباك األوضاع،  

 للمجموعات ذات الخصائص المشتركة.
 

ظلت اإلدارة مدركة للحاجة إلى تعديل افتراضات الخسارة االئتمانية المتوقعة   قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة:
 الحالية مع المعلومات الناشئة كجزء من سيناريوهات ومتغيرات االقتصاد الكلي.  

 
قامت اإلدارة بتحليل األصول الخاضعة أو المعرضة لقياس القيمة العادلة ونظرت فيما  يد القيمة العادلة:  تحد •

، بقدر اإلمكان. وعند  19 -إذا كانت التقديرات كما في تاريخ التقرير تعكس إلى حد ما تأثيرات جائحة كوفيد  
لخارجية، بما في ذلك تحليالت وتقارير مدير  إجراء هذا التحليل، درست اإلدارة مصادر المعلومات الداخلية وا

 االستثمار باإلضافة إلى دراسات التقييم. 
 

التقييمات التي تم   بالرغم مما ورد أعاله، تواصل المجموعة مراقبة التأثيرات الناشئة على أعمالها. وعليه، فإن 
المالية الموحدة قد تخضع للتغيير بناًء  إجراؤها واالستنتاجات التي تم التوصل إليها حتى تاريخ إصدار هذه القوائم  

 على المعلومات الجديدة والتغيير في الظروف. 
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 الممتلكات والمعدات وبرامج الحاسب اآللي .5
 

 

أراضي ومباني  
وتحسينات على  
 برامج حاسب آلي عقارات مستأجرة 

أثاث ومعدات  
 وسيارات

 أعمال رأسمالية 
 اإلجمالي تحت التنفيذ 

      التكلفة 
 285.795 25.318 59.636 200.841 --  م 2020يناير  1الرصيد في 
 26.328 26.220 108 --  --  إضافات  

 --  ( 18.803) --  18.803 --  المحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 
 (24) --  (24) --  --  استبعاد 

 312.099 32.735 59.720 219.644 --  م  2020ديسمبر  31الرصيد في 
      

   312.099  32.735  59.720   219.644 --  م 2021يناير  1الرصيد في 
 29.875  29.875 --  --  --  إضافات 

 104.948 --   95.890 --   9.058 ( 33و  1المحول نتيجة لالندماج )اإليضاح 
 --  ( 36.625) --   36.625 --  المحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ  

 446.922 25.985 155.610   256.269  9.058 م  2021ديسمبر  31الرصيد في 

      
      االستهالك المتراكم 

 167.848 --  53.455 114.393 --  م 2020يناير  1الرصيد في 
 16.386 --  2.320 14.066 --  االستهالك المحمل  

 (19) --  (19) --  --  استبعاد 
 184.215 --  55.756 128.459 --  م 2020ديسمبر  31الرصيد في 

      
   184.215 --   55.756 128.459 --  م 2021يناير  1الرصيد في 

 96.634 --  87.767 --   8.867 ( 33و  1المحول نتيجة لالندماج )اإليضاح 
 19.427 --   2.347  17.080 --  االستهالك المحمل  

 300.276 --  145.870 145.539  8.867 م 2021ديسمبر  31الرصيد في 

      
 127.884 32.735 3.964 91.185 --  م 2020ديسمبر   31الدفترية اعتبارا من صافي القيمة 

      
   146.646 25.985 9.740 110.730  191 م 2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية اعتبارا من 
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 موجودات حق االستخدام .6
 

ترتيبات عقد إيجار تشغيلي. فيما يلي الحركة في موجودات حق يمثل ذلك مباني ومعدات مكتبية مستأجرة بموجب 
 ديسمبر:   31االستخدام للسنة المنتهية في 

 
 اإلجمالي أخرى  مباني 

    التكلفة 
 14.427 407 14.020 م 2020يناير  1الرصيد في 

 1.291 --  1.291 إضافات خالل السنة 

 15.718 407 15.311 م  2020ديسمبر  31الرصيد في 
    

 15.718 407 15.311 م 2021يناير  1الرصيد في 
 --  --  --  إضافات خالل السنة 

 15.718 407 15.311 م 2021ديسمبر  31الرصيد في 
    

    االستهالك المتراكم 
 2.712 285 2.427 م  2020يناير  1الرصيد في 

 2.449 102 2.347 استهالك السنة

 5.161 387 4.774 م  2020ديسمبر  31الرصيد في 
    

 5.161 387 4.774 م 2021يناير  1الرصيد في 
 1.973 20 1.953 استهالك السنة

 7.134 407 6.727 م  2021ديسمبر  31الرصيد في 

    
    صافي القيمة الدفترية

 10.557 20 10.537 م 2020ديسمبر   31صافي القيمة الدفترية اعتبارا من 

    

 8.584 --  8.584 م 2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية اعتبارا من 

 
 العقارات االستثمارية .7

 
م مع الشركة األم لتأجير األرض والمباني المملوكة لها الموجودة 2020دخلت المجموعة في اتفاقية إيجار في سنة 

مليون لاير سعودي. ولذلك، فقد تم تحويل األرض والمباني بقيمة   5بإيجار سنوي قدره  سنوات    5في جدة لمدة  
 مليون لاير سعودي )اعتبارا من تاريخ التحويل( من ممتلكات ومعدات وبرامج إلى عقارات استثمارية.   77.3دفترية  

 
في   المنتهية  السنة  العقارات  2021ديسمبر    31خالل  استهالك  بلغ  سعودي   0.83االستثمارية  م،  مليون لاير 

م:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  75.44مليون لاير سعودي( نتج عنه قيمة دفترية بمبلغ    1.07م:  2020)
 مليون لاير سعودي( كما في نهاية السنة.  76.3

 
م:  2020ديسمبر    31رير )مليون لاير سعودي كما في تاريخ التق  73.6بلغت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية  

مليون لاير سعودي(. تم تحديد القيمة السوقية للعقارات من قبل مقيِ م معتمد من "تقييم" )نايت فرانك( وفقًا    82.25
ألنظمة "تقييم" وفقًا لمعايير التقييم الدولية لمجلس معايير التقييم الدولية. تتمثل االفتراضات الرئيسية المستخدمة في  

 العادلة للعقارات االستثمارية فيما يلي: تحديد القيمة
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 العقارات االستثمارية )يتبع(  .7
 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 
   

 طريقة االستثمار  طريقة االستثمار أسلوب التقييم 
 ٪ 9 %9,5 معدل الخصم 

 ٪ 7 %7,5 معدل عائد الخروج 
   

االنخفاض في القيمة السوقية مؤقت فقط وال يعكس أي انخفاض في القيمة.  كما في تاريخ التقرير، تعتقد اإلدارة أن 
 وعلى هذا النحو، يعتقد أن المبلغ القابل لالسترداد أعلى من القيمة الدفترية. 

 
 االستثمار في شركة زميلة  .8
 

 بلد التأسيس  
  عملة
 النشاط 

حصة 
الملكية 
 الفعلية 

ديسمبر  31
 م 2021

ديسمبر  31
 م 2020

      
ايست جيت جلوبال كارينج 

 جزر كايمان فيهكال إل. بي. )إي جي سي في(
دوالر 
 2.173 2.161 ٪ 100 أمريكي 

    2.161 2.173 

 
 يبين الجدول التالي الحركة في االستثمار في الشركة الزميلة:  

 

 
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
   

 18.101 2.173 يناير 1الرصيد االفتتاحي في  
 --  ( 12) الحصة في األرباح

 ( 15.928) --  استبعاد 

 2.173 2.161 ديسمبر  31رصيد اإلقفال في 

 
 م( للشركات الزميلة: 2021ديسمبر   31فيما يلي أحدث المعلومات المالية )قبل 

 اإليرادات  المطلوبات  الموجودات ايست جيت جلوبال كارينج فيهكال إل. بي. 
الربح / 
 )الخسارة( 

     

 ( 12) --  52 2.163 م )غير مراجعة( 2021

     

 (39) --  19 2.142 م )مراجعة( 2020
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 االستثمارات المالية  .9
 

 ديسمبر، تم تصنيف االستثمارات المالية على النحو التالي: 31كما في 

 

 ديسمبر 31
 م 2021

 ديسمبر 31
 م 2020

   القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 1.330.588   959.903 استثمار تديرها المجموعة صناديق  -
 69.243   959.623   أخرى منشآتصناديق استثمار تديرها  -
 26.183 --  استثمار في سندات الدين )السندات( -

 --  29.162 استثمار في أسهم حقوق الملكية -

 1.948.688 1.426.014 
   تكلفة مطفأة )اإليضاح أ(

 51.635 640.527 االستثماردرجة  -

 22.343 --  غير مصنَّف -

 640.527 73.978 
   القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:  

 15.680  19.950  صناديق ريت تديرها المجموعة -
 112.505  136.523  أخرى منشآتصناديق ريت تديرها  -

 --  600.270 )اإليضاح ج( استثمار في سندات الدين )صكوك(  -

 756.743 128.185 

   

 3.345.958 1.628.177 

 
يتمثل ذلك في استثمارات الشركة في صكوك وسندات محلية تحمل أرباحا بأسعار تجارية وتواريخ استحقاقات  (أ

 م. 2028حتى 
 

مليون لاير    23.3الشامل اآلخر  م، بلغ احتياطي القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  2021ديسمبر    31كما في   ( ب
 مليون لاير سعودي((. 1.61م: ) 2020ديسمبر  31سعودي )

 
 م. 2031يتمثل ذلك في االستثمارات في صكوك محلية تحمل أرباحا بسعر تجاري وتواريخ استحقاقات حتى  ( ج

 
 التالي: تم عرض االستثمارات المالية أعاله في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو  (د

 

 
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
    

 293.276   2.358.592   موجودات غير متداولة
 1.334.901 987.366 موجودات متداولة

 3.345.958 1.628.177 
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 والموجودات أخرى  المدفوعات مقدما   .10

  
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
   إيرادات مستحقة:

 216.724   368.165 إدارة الموجودات  -        
 36.898  65.039 استثمارات بنكية وخدمات استشارية أخرى  -        

 23.313   113.003 أوراق مالية وأخرى  -        

 546.207 276.935 
 6.961  25.926 قروض للموظفين وسلف أخرى )اإليضاح أ(

 19.090  15.816 مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى  

 587.949 302.986 

 
يتمثل ذلك في قروض / سلف قصيرة األجل للموظفين قابلة للخصم مقابل رواتب الموظفين وتستحق بشكل عام   (أ

 شهًرا من تاريخ التقرير. 12خالل 
 
أعاله في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو  تم عرض المدفوعات مقدما والموجودات األخرى المذكورة  ( ب

 التالي: 
 

 
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
   

 30.969 30.969 موجودات غير متداولة
 272.017 556.980 موجودات متداولة

 587.949 302.986 

 
 تمويل المرابحة  .11

 
م:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  1.802المرابحة  ، بلغت الذمم المدينة لتمويل  م2021ديسمبر    31كما في  
السعودية بقيمة إجمالية تبلغ    635.1 المالية  السوق  مليون لاير سعودي( ومضمونة مقابل نقد وأسهم مدرجة في 
 مليون لاير سعودي(. 1.444م:  2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 4.117
 

 النقد وما في حكمه .12
 

 
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
   

 179.865 453.963 حساب جاري -أرصدة لدى البنوك 
 18.776 --  ودائع ألجل

 25 25 النقد في الصندوق

 453.988 198.666 
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 رأس المال  .13
 

( حصة، قيمة  100.000.000يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوعة بالكامل للشركة من مائة مليون )
لاير سعودي(. فيما يلي    10مليون حصة، قيمة كل منها    100م:  2020ديسمبر    31لاير سعودي )  10كل منها  

 هيكل ملكية الشركة:
 نسبة الملكية المحتفظ بها عدد األسهم المحتفظ بها  

 م 2020 م 2021 م 2020 م 2021 الوصف
     

 90,71 100 90.712.060 100.000.000 أسهم يحتفظ بها البنك األهلي السعودي
األسهم المحتفظ بها بموجب ترتيبات 
 المدفوعات على أساس أسهم الموظفين 

 --  9.287.940 --  غير مخصصة   -

 
 

9,29 
 --   --  --  مخصصة للموظفين )مكتسبة(  -

 100.000.000 100.000.000 100 100 

 
 ترتيبات المدفوعات على أساس األسهم  .14

 
م، أنشأت المجموعة خطة أسهم كبار الموظفين )"الخطة" أو "خطة أسهم 2019ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   14-1

إلى   المؤهلين. وتهدف الخطة  التنفيذيين  المسؤولين  إلى أسهم الشركة األم لصالح بعض  الموظفين"( استناًدا  كبار 
كل منح أسهم الشركة األم ويتم اكتسابها على مدى  مكافأتهم على تحقيق نجاح الشركات على المدى الطويل في ش

ثالث سنوات. يتم قياس تكلفة الخطة بالرجوع إلى القيمة العادلة ألسهم الشركة األم ويتم إثباتها على مدار الفترة التي 
م )"تاريخ يتم فيها استيفاء شرط الخدمة، وتنتهي في التاريخ الذي يصبح فيه الموظفون المعنيون كاملي األهلية لألسه

االستحقاق"(. إن المصروفات المسجلة والمتعلقة بالخطة في تاريخ كل تقرير مالي حتى تاريخ المنح تمثل أفضل 
تقديرات اإلدارة لعدد الحصص الشركة األم التي سوف تتأكد أهلية استحقاقها بشكل نهائي. إن الخصم أو اإلضافة  

 مثل الحركة في المصروفات التراكمية كما في بداية ونهاية تلك السنة. إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لسنة ما ت
 

سهم بموجب برنامج أسهم كبار الموظفين   293.383م، منحت المجموعة  2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
سنة   لسنة  2021لدورة  الموظفين  كبار  أسهم  )برنامج  األم    509.333م:  2020م  الشركة  من  للموظفين سهم( 

م:  2020لاير سعودي للسهم الواحد )برنامج أسهم كبار الموظفين لسنة    54المؤهلين بقيمة عادلة في تاريخ المنح تبلغ  
 لاير لكل سهم(.  34.7

 
م، بموجب 2021ديسمبر    31بلغ إجمالي المصروفات المثبت لخدمات الموظفين المتلقاة خالل السنة المنتهية في  

مليون لاير سعودي(   11.4م:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  6.8وظفين، مبلغا قدره  برنامج أسهم كبار الم
الموحدة،  الملكية  التغيرات في حقوق  قائمة  الموظفين" مع زيادة مقابلة في  وهو مدرج في "رواتب ومصروفات 

 ضمن احتياطي ترتيبات المدفوعات على أساس األسهم.
 

 تفاصيل دورات أسهم كبار الموظفين:كما في تاريخ التقرير، فيما يلي  14-2
 

 الرصيد كما في  المحمل للفترة  

 م 2020 م 2021 
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
     

للسنة   -دورة برنامج أسهم كبار الموظفين 
 11.443  10.502  5.542 (  941)  م )مكتسبة( 2019المالية 

السنة   -دورة برنامج أسهم كبار الموظفين 
 5.891  8.362  5.891  2.471  م )بموجب االكتساب( 2020المالية 

السنة   -دورة برنامج أسهم كبار الموظفين 
 --   5.300  --   5.300  م )بموجب االكتساب( 2021المالية 

 6.830 11.433  24.164  17.334 
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 االحتياطي النظامي  .15
 

٪ كحد  10العربية السعودية، يتعين على المجموعة سنويا تحويل  وفقا للنظام األساسي ونظام الشركات في المملكة  
٪ من رأس مالها. يعتبر االحتياطي 30أدنى من صافي دخلها إلى احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي النظامي  

توزيع على النظامي في القوائم المالية الموحدة هو االحتياطي النظامي للمجموعة. هذا االحتياطي حاليا غير متاح لل
 الشركاء في المجموعة. 

  
 الحصة غير المسيطرة  .16

 
 فيما يلي المعلومات المالية الموجزة لصندوق أوريكس لألسهم الخاصة اإلقليمية، قبل عمليات البيع داخل الشركة: 

 

 الوصف
ديسمبر  31

 م 2021
ديسمبر  31

 م 2020
  )غير مراجعة( 

   قائمة المركز المالي الموجزة
 15.111 1.648 موجودات متداولة 

    -- --  موجودات غير متداولة
 ( 129) ( 120) المطلوبات المتداولة 

 14.982 1.528 إجمالي حقوق الملكية

   
   استرداد رأس المال 

   العائد إلى:  
 --  ( 6.727) مساهمي الشركة األم   
 --  ( 6.727) الحصة غير المسيطرة  

 (13.454 )  -- 

   حقوق الملكية العائدة إلى:  
 7.491 764 مساهمي الشركة األم   
 7.491 764 الحصة غير المسيطرة  

 1.528 14.982 

   قائمة الربح أو الخسارة الموجزة

 ( 5.262) --  مصروفات

 ( 5.262) --  خسارة السنة 

 768 --  الدخل الشامل اآلخر 

 ( 4.494) --  إجمالي الخسارة الشاملة 

   العائد إلى:  
 ( 2.247) --  مالكي أسهم الشركة األم   
 ( 2.247) --  الحصة غير المسيطرة  

  -- (4.494 ) 

   قائمة التدفقات النقدية الموجزة
  ( 13.454) توزيعات للمساهمين 

 ( 503) ( 9) تشغيل  
 12.000 --  استثمار  

واالستثمارية والتمويلية وصافي  التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 
 11.497 ( 13.463) الزيادة في النقد وما في حكمه 
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 مطلوبات عقود اإليجار  .17
 اإلجمالي أخرى  المباني 
    

 12.039 148 11.891 م  2020يناير  1المثبت كما في 
 1.291 --  1.291 إضافات خالل السنة 

 656 --  656 مصروفات فوائد للسنة 
 ( 2.516) --  ( 2.516) خالل السنة مدفوعات 

 11.470 148 11.322 م 2020ديسمبر  31رصيد اإلقفال كما في  

    
 11.470 148 11.322 م 2021يناير  1الرصيد كما في  

 --  --  --  إضافات خالل السنة 
 1.117 --  1.117 مصروفات فوائد للسنة 
 ( 2.805) ( 148) ( 2.657) مدفوعات خالل السنة 

  9.782 --   9.782 م 2021ديسمبر  31اإلقفال كما في  رصيد 

 
 تم عرض مطلوبات عقود اإليجار المعروضة أعاله في قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي:  (أ

 

 
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
   

 9.005 7.513 مطلوبات غير متداولة
 2.465 2.269 المطلوبات المتداولة 

 9.782 11.470 

 
 منافع الموظفين  .18

 
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
   

 57.517  70.921 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )اإليضاح ج( 
 11.223  23.044 خطة االدخار ومنافع إنهاء خدمة الموظفين اآلخرين )اإليضاح ب(

 25.202  413 مكافأة نقدية طويلة األجل )اإليضاح د(

 94.378  93.942 

 
 تم عرض منافع الموظفين المذكورة أعاله في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي: (أ

 

 
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
   

 68.740 93.965 مطلوبات غير متداولة

 25.202 413 المطلوبات المتداولة 

 94.378 93.942 

 
بخطة   ( ب المتعلقة  المصروفات  إجمالي  السنة  بلغ  المثبتة خالل  األخرى  الموظفين  خدمة  إنهاء  ومنافع  االدخار 

 مليون لاير سعودي(. 1.7م: 2020مليون لاير سعودي ) 1.03م مبلغ 2021ديسمبر  31المنتهية في 
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 منافع الموظفين )يتبع(  .18
 

م العمل السعودي.  تقوم الشركة بتنفيذ خطة مكافآت نهاية الخدمة غير ممول معتمد لموظفيها وفقا لمتطلبات نظا ( ج
 ديسمبر: 31فيما يلي حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة المنتهية في 

 

 
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
   

 46.597 57.517 رصيد افتتاحي  
   المدرج في الربح أو الخسارة: 

 7.237 8.698 تكلفة الخدمة الحالية  -
 1.237 1.670 تكلفة الفوائد -

 6.051 ( 8.872) )ربح( / خسارة إكتوارية مدرجة في الدخل الشامل اآلخر 
 --  22.738 ( 33و  1مطلوبات محولة نتيجة لالندماج )اإليضاح 

 ( 3.605) ( 10.830) منافع مدفوعة

 57.517 70.921 رصيد اإلقفال  

 
 االفتراضات اإلكتوارية:

 
 الرئيسية التي جرى تطبيقها في تاريخ التقرير:فيما يلي االفتراضات اإلكتوارية 

 
 م 2020 م 2021 
   

 ٪ 3 %3,40 معدل الخصم 
 ٪ 3,5 %3,5 المعدل المتوقع لزيادة الرواتب

 سنة  60 سنة 60 سن التقاعد 
 
 سنوات(.   7م:  2020سنوات )  7م، بلغ المتوسط المرجح لمدة خطة التزامات المنافع المحددة  2021ديسمبر    31في  

 
 تحليل الحساسية: 

 
قد تؤثر التغييرات المحتملة بشكل معقول في تاريخ التقرير، مع ثبات االفتراضات األخرى، على أحد االفتراضات  

 اإلكتوارية ذات الصلة بخطة المنافع المحددة بمقدار المبالغ المبينة أدناه:
 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 
 الزيادة  

 %(1)بنسبة 
 النقص 
 %(1)بنسبة 

 الزيادة
 ٪( 0.5)بنسبة 

 النقص
 ٪( 0.5)بنسبة 

     
 3.529 ( 3.234) 8.839 ( 7.449) معدل الخصم 

 ( 3.237) 3.497 ( 7.516) 8.747 نمو الرواتب المستقبلية
 
 ديسمبر: 31فيما يلي حركة مخصص خطة المكافآت طويلة األجل خالل السنة المنتهية في  (د

 
 م 0202 م 2021 
   

 41.732 25.202 رصيد افتتاحي
 6.716 --  المحمل للسنة 

 ( 23.246) ( 24.789) مدفوعات خالل السنة 
 25.202 413 رصيد اإلقفال 
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 معامالت األطراف ذات العالقة   .19
 

األخرى   المنشآتتتضمن األطراف ذات العالقة الشركاء / الشركة األم في المجموعة، والشركات الزميلة والشقيقة، و
ذات العالقة بالشركات التابعة الموحدة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة. يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت 

 من قبل إدارة المجموعة. 
 

 المعامالت مع الشركة األم: (أ
 

 م 2020 م 2021  

 المعامالت المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة: 
 19.833  19.063 محملة على الشركة األمأتعاب إدارة وأداء 

 310    -- أتعاب أعمال بنكية استثمارية محملة على الشركة األم 
 7.134  3.200 مصروفات حوافز محملة من قبل الشركة األم 

 30.608  32.889 من قبل الشركة األم  محملةمصروفات متعلقة بتقنية المعلومات 
 6.292 5.070 محملة من قبل الشركة األممصروفات متعلقة بمقرات 

 4.019 9.506 تكلفة تمويلية على االقتراض من الشركة األم 
 5.056 5.056 إيرادات إيجارية محملة على الشركة األم 

   
 م 2020 م 2021 

 أرصدة مدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة: 
 125.867   412.424 أرصدة لدى البنك 

 34.776  35.000 مستحق للبنك مبلغ 
 288.341   1.122.566 ((1قروض مصرفية )تشمل تكلفة التمويل المستحقة( )اإليضاح أ )

   
   موجودات محتفظ بها بصفة ائتمانية

 3.225.844 3.774.490 موجودات تحت إدارة البنك 
 

 م. 2022األم بسعر تجاري يستحق في ديسمبر ( يتمثل ذلك في التمويل الذي تم الحصول عليه من الشركة  1أ( )
 

 المعامالت مع صناديق االستثمار التي تديرها المجموعة:  ( ب
        

 م 2020 م 2021 
 المعامالت المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة: 

 448.833 511.117 أتعاب إدارة مكتسبة من صناديق تديرها المجموعة
 20.759 5.816 ومعامالت مكتسبة من صناديق تديرها المجموعة أتعاب أداء 

   
 أرصدة مدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة: 

 1.346.268 979.853 استثمار في صناديق مدارة من قبل المجموعة 
 108.782 157.243 رسوم إدارة وأداء مستحقة من صناديق تديرها المجموعة
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 األطراف ذات العالقة )يتبع( معامالت  .19
 

 معامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين:  ( ج
 

التنفيذية العليا وأعضاء مجلس اإلدارة. فيما يلي تفاصيل   يتكون موظفو اإلدارة العليا للشركة من موظفي اإلدارة 
 نهاية السنة: المكافآت المحملة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للمجموعة واألرصدة ذات الصلة في 

 
 م 2020 م 2021 

 المعامالت المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة: 

 35.824 15.718 منافع قصيرة األجل 
 18.149 6.830 برنامج أسهم كبار الموظفين ومنافع طويلة األجل أخرى 

 2.820 2.820 مكافآت مجلس اإلدارة واللجنة الفرعية
   

 قائمة المركز المالي الموحدة: أرصدة مدرجة في 
   9.049 10.811 مكافأة نهاية الخدمة 

 153 691 قروض وسلف مقدمة  
 

 الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرى  .20
 

 
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
   

 171.151 288.479 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى )اإليضاح "أ" و "ب" أدناه(
 65.572 100.693 (30مخصص الزكاة وضريبة االستقطاع )اإليضاح 

 38.742 81.272 خصومات مستحقة للعمالء ومطلوبات متداولة أخرى  

 470.444 275.465 

 
مليون    105تتضمن المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى مبالغ مستحقة الدفع للموظفين تصل إلى   (أ

 مليون لاير سعودي(.   68م: 2020ديسمبر  31لاير سعودي )
 

مليون لاير سعودي فيما يتعلق بعقد   4.6السوق بقيمة  ب  المتعلقةتشمل الذمم الدائنة األخرى خسائر غير محققة   ( ب
 م. 2026آجل يستحق في سنة  صرف أجنبي
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 اإليرادات  .21
 

فيما يلي تفصيل إجمالي اإليراد حسب الخدمات الرئيسية التي قدمتها المجموعة وتوقيت اإلثبات للفترة المنتهية في  
 ديسمبر: 31
 
 م 2020 م2021 م 2020 م2021 م 2020 م2021 م 2020 م2021 

 اإلجمالي استثمارية مصرفية  األوراق المالية إدارة الموجودات  

األسواق الجغرافية  

             األساسية: 

 1.668.630   2.180.534 120.284 127.357 817.077 1.149.327 731.269 903.850 المملكة العربية السعودية

 50.381   44.821 --  --  --  --  50.381 44.821 أخرى 

 948.671 781.650 1.149.327 817.077 127.357 120.284 2.225.355   1.719.011 

يخصم: المصروفات  

 (634.519) ( 884.829) (3.053) ( 1.409) (388.553) ( 602.943) (242.913) ( 280.477) المنسوبة مباشرة 

أتعاب من خدمات،  

 1.084.492 1.340.526 117.231 125.948 428.524 546.384 538.737 668.194 بالصافي

         

         إثبات اإليرادات: توقيت 

 1.695.650   2.188.558 99.286 106.237 814.714 1.133.650 781.650 948.671 تاريخ محدد

 23.361   36.797 20.998 21.120 2.363 15.677 --  --  على مدى العمر 

 948.671 781.650 1.149.327 817.077 127.357 120.284 2.225.355   1.719.011 

المصروفات  يخصم: 

 (634.519) ( 884.829) (3.053) ( 1.409) (388.553) ( 602.943) (242.913) ( 280.477) المنسوبة مباشرة 

أتعاب من خدمات،  

 1.084.492   1.340.526 117.231 125.948 428.524 546.384 538.737 668.194 بالصافي

 
 رواتب ومصروفات الموظفين  .22

 
 م 2020 م 2021 
   

 173.353   221.713 رواتب ومنافع  
 18.149  6.830 ( 1-14مدفوعات على أساس األسهم )اإليضاح 

 9.369  12.270 أخرى 

 240.813 200.871 

 
 المصروفات العمومية واإلدارية األخرى .23

 
 م 2020 م 2021  

   
 40.581  92.785 مصروفات تقنية معلومات واتصاالت 

 39.857  54.223 واستشارية وإسناد خارجي خدمات قانونية ومهنية 
 7.675  7.581 مصروفات سفر وتسويق وتدريب
 2.820  2.820 ( 19مكافآت مجلس اإلدارة )اإليضاح 
 10.161  10.965 ضريبة استقطاع وضرائب أخرى

 168.374 101.094 
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 التكلفة التمويلية  .24
 

 م 2020 م 2021 
   

 656 1.117 ( 17مطلوبات عقود إيجار )اإليضاح تكلفة تمويلية على 
 1.237 1.670 ( 18تكلفة تمويلية على منافع الموظفين )اإليضاح 
 4.019 9.506 ( 19تكلفة تمويلية على قروض مصرفية )اإليضاح 

 12.293 5.912 

 

 ربحية السهم األساسية والمخفضة .25
 

ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة األم على المتوسط تم احتساب مبالغ ربحية السهم األساسية بقسمة صافي  
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. يتم احتساب مكاسب السهم المخفضة من خالل قسمة صافي الربح  

ا القائمة خالل  العادية  المرجح لعدد األسهم  المتوسط  العادية في الشركة األم على  الملكية  لسنة  العائد لحملة أسهم 
باإلضافة إلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحول أي أسهم عادية محتمل تخفيفها 

 إلى أسهم عادية. 
 

 فيما يلي األرباح األساسية والمخفضة للسهم: 
  

 ربحية السهم المخفضة ربحية السهم األساسية  

 م 2020 م 2021 
 

 م 2020 م 2021
السنة العائد إلى  صافي ربح   

 754.636 951.729   754.636 951.729 مساهمي الشركة األم 
 90.712.060 100.000.000 90.712.060 100.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 8,32 9,52 8,32 9,52 ربحية السهم

 
 وفيما يلي المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية: 

     
 م 2020 م 2021 
   

 100.000.000 100.000.000 األسهم العادية الصادرة 

 (9.287.940) --  (1تأثير أسهم الخزانة )اإليضاح 

 90.712.060 100.000.000 ديسمبر   31المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية في  

 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  .26
 

 م: 2021ديسمبر   31وااللتزامات المحتملة للمجموعة كما في فيما يلي تفاصيل االرتباطات 
 

 االرتباطات المحتملة
 
تلقت المجموعة مطالبات معينة من العمالء كجزء من عملياتها حيث يعتقد المستشار القانوني للمجموعة أن   ( أ

 ي مخصص مقابل. احتمالية صدور مطالبة ضد المجموعة مستبعدة / ال تكاد تذكر. وبناًء عليه، لم يتم إثبات أ
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة )يتبع(  .26
 

 االلتزامات 
 
كما في تاريخ التقرير، كانت االلتزامات المتعلقة باستثمارات رأس المال المستقبلي في األسهم الخاصة كما  (ب

 يلي: 
 

 م 2020 م 2021 
   

 9.129 2.571 2بي دي سي  -كاراليل جروب 
 571 571 3نورث جيت فينتشر بارتنرز 

 364 364 صندوق األهلي المالية أسيا للفرص

 3 3 2برايفت إكويتي بارتنرز تي سي بي 

 3.509 10.067 

 
مليون لاير   5.2م:  2020مليون لاير سعودي )  6.03كما في تاريخ التقرير، بلغت االلتزامات الرأسمالية   (ج

 سعودي( لالستحواذ على برامج لتقنية المعلومات. 
 

 الموجودات المحتفظ بها بصفة ائتمانية .27
 

بالنيابة عن عمالئها. وألن المجموعة تحتفظ بهذه الموجودات بصفة ائتمانية، فلم يتم  تحتفظ المجموعة بموجودات  
 إدراج هذه الموجودات في قائمة المركز المالي الموحدة. فيما يلي تفاصيل الموجودات المحتفظ بها بصفة ائتمانية:

 

 
ديسمبر  31

 م 2021
ديسمبر  31

 م 2020
   موجودات تحت اإلدارة 

 189.035.260 251.557.618 قسم إدارة الموجودات  -
 1.083.333 2.228.991 قسم األوراق المالية  -

 18.034.071 19.880.406 أرصدة نقدية محتفظ بها بموجب حسابات الوساطة

 208.152.664 273.667.015 إجمالي الموجودات المحتفظ بها بصفة ائتمانية 

 
 المعلومات القطاعية  .28

 
 إن القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المنشأة:

 
التي تمارس أنشطة األعمال التي تحقق إيرادات وتتكبد مصروفات )بما فيها اإليرادات والمصروفات المتعلقة  (أ)

 بالمعامالت مع عناصر أخرى لنفس المنشأة(. 
 

للمراجعة من قبل المسئول الرئيسي عن صنع القرارات التشغيلية التي تخضع نتائجها التشغيلية بشكل منتظم   ( ب)
 بالمنشأة التخاذ قرارات بشأن المصادر الواجب توزيعها للقطاعات وتقييم أدائها؛ و

 
 التي تتوافر لها معلومات مالية مستقلة. ( ج)
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 المعلومات القطاعية )يتبع(  .28
 

 الرئيسية التالية:  ألغراض اإلدارة تم تنظيم المجموعة حسب قطاعات العمل
 

يضم قسم األوراق المالية من حسابات / محافظ العمالء من خالل تقديم التسهيالت والخدمات  األوراق المالية 
اإلقراض   محفظة  أيًضا  يدير  فإنه  ذلك،  على  عالوة  والدولية.  المحلية  األسهم  تداول  في 

 بالهامش. 

المصرفي في األنشطة التالية: الخدمات االستشارية للدمج واالستحواذ،  يشارك قسم االستثمار   مصرفية استثمارية
العقارية  االستشارات  العامة وخدمات  االكتتابات  في  األولي  للطرح  االستشارية  والخدمات 

 والخصخصة والطروحات الخاصة. 

إدارة الموجودات 
 والثروات

موجودات   إدارة  في  والثروة  الموجودات  إدارة  قسم  منتجات  يقوم  وبيع  وتطوير  العمالء 
 وخدمات إدارة الموجودات. 

شركة األهلي المالية  
 دبي

الرئيسي استقطاب  الخارج، ويتمثل نشاطها  المالية دبي هي شركة تابعة في  شركة األهلي 
 وهيكلة واالستثمار في المحافظ الخاصة وفرص التطوير العقاري والمنتجات البديلة األخرى. 
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 المعلومات القطاعية )يتبع(   .28
 

 م 2021ديسمبر  31اعتبارا من وللسنة المنتهية في   

 المصرفية االستثمارية  األوراق المالية الوصف
إدارة الموجودات 

 والثروات
 شركة األهلي 
 اإلجمالي المالية دبي

      

   1.486.635  42.845 721.885   125.948   595.957 إجمالي إيرادات التشغيل 
      

 (  431.419) (  14.456) (  215.010) (  40.858) (  161.095) إجمالي مصروفات التشغيل
      

 1.055.216 28.389 506.875  85.090   434.862 صافي الربح التشغيلي
      

 (  7.282) 64 1.153 188 ( 8.687) بالصافي  -مصروفات غير تشغيلية  /إيراد 
      

   1.047.934 28.453 508.028  85.278   426.175 صافي الربح )قبل الزكاة والحصص غير المسيطرة(

      
      موجودات ومطلوبات القطاعات المفصح عنها 

      

   6.422.757  72.564   3.953.396   123.574   2.273.223 إجمالي الموجودات  

   1.732.170  5.342   315.005  57.583   1.354.240 المطلوباتإجمالي 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 ذلكالمبالغ بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف 

 

47  

 المعلومات القطاعية )يتبع(  .28
 

 م 2020ديسمبر  31اعتبارا من وللسنة المنتهية في  

 المصرفية االستثمارية  األوراق المالية  الوصف 
إدارة الموجودات 

 والثروات
 شركة األهلي 
 اإلجمالي المالية دبي 

      

 1.142.232 48.382 524.214 117.231 452.405 إجمالي إيرادات التشغيل 
      

 ( 321.861) ( 14.856) ( 177.869) ( 31.544) ( 97.592) إجمالي مصروفات التشغيل
      

 820.371 33.526 346.345 85.687 354.813 صافي الربح التشغيلي
      

 ( 5.582) --  ( 1.563) --  ( 4.019) بالصافي  -تشغيلية مصروفات غير  /إيراد 
      

 814.789 33.526 344.782 85.687 350.794 صافي الربح )قبل الزكاة والحصص غير المسيطرة(

      
      موجودات ومطلوبات القطاعات المفصح عنها 

      

 2.981.852 76.463 2.026.721 74.626 804.042 إجمالي الموجودات  

 703.994 6.256 234.430 42.692 420.616 إجمالي المطلوبات
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 ة(:فيما يلي عرض للتركيز الجغرافي لموجودات ومطلوبات القطاعات المفصح عنها )بناء على موقع الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها / الناشئ
 

 م 2021ديسمبر  31المنتهية في  اعتبارا من وللسنة  

 
المملكة العربية  

 السعودية
  اإلمارات العربية

 اإلجمالي مناطق أخرى  أمريكا الشمالية المتحدة 
      

 146.646 --  --   156   146.490 ممتلكات ومعدات وبرامج حاسب آلي 
 8.584 --  --   947  7.637 موجودات حق استخدام

 75.440 --  --  --  75.440 عقارات استثمارية
 2.161 2.161 --  --  --  استثمار في شركات زميلة

 3.345.958   403.345   582.732  19.312   2.340.569 استثمارات مالية 
 587.949 --  --   39.989   547.960 مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

 1.802.031 --  --  --  1.802.031 تمويل مرابحة 
 453.988 --  --   37.558   416.430 حكمهالنقد وما في 

      
      

   6.422.757   405.506   582.732  97.962   5.336.557 إجمالي الموجودات 
      

 9.782 --  --   924  8.858 مطلوبات عقود إيجار 
 94.378 --  --   1.335  93.043 منافع الموظفين 
 35.000 --  --  --  35.000 قروض بنكية 

   1.122.566 --  --  --  1.122.566 المبلغ المستحق إلى البنك األهلي السعودي 
 470.444 --  --   3.082   467.362 ذمم دائنة تجارية ومستحقات ومطلوبات أخرى 

 1.732.170 --  --   5.341   1.726.829 إجمالي المطلوبات  
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 فيما يلي عرض للتركيز الجغرافي لموجودات ومطلوبات القطاعات المفصح عنها )بناء على موقع الموجودات والمطلوبات(: 
 

 م 2020ديسمبر  31اعتبارا من وللسنة المنتهية في  

 
المملكة العربية  

 السعودية
 اإلمارات العربية

 اإلجمالي مناطق أخرى الشماليةأمريكا  المتحدة
      

 127.884 --  --  458 127.426 ممتلكات ومعدات وبرامج حاسب آلي 
 10.557 --  --  1.205 9.352 موجودات حق استخدام

 76.272 --  --  --  76.272 عقارات استثمارية
 2.173 2.173 --  --  --  استثمار في شركات زميلة

 1.628.177 --  108.093 18.949 1.501.135 استثمارات مالية 
 302.986 --  --  15.809 287.177 مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

 635.137 --  --     -- 635.137 تمويل مرابحة 
 198.666 15.139 --  58.984 124.543 النقد وما في حكمه

      
      

 2.981.852 17.312 108.093 95.405 2.761.042 إجمالي الموجودات  
      

 11.470 --  --  1.165 10.305 مطلوبات عقود إيجار 
 93.942 --  --  1.853 92.089 منافع الموظفين 
 288.341 --  --  --  288.341 قروض بنكية 

 34.776 --  --     -- 34.776 المبلغ المستحق إلى البنك األهلي السعودي 

 275.465 --  --  3.238 272.227 ومطلوبات أخرىذمم دائنة تجارية ومستحقات 

      

 703.994 --  --  6.256 697.738 إجمالي المطلوبات 
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إدارتها من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة تخضع  المجموعة ولكن تتم  المخاطر متأصلة في أنشطة 
المخاطر والوسائل الرقابية األخرى. إن عملية إدارة المخاطر أمر بالغ األهمية لربحية المجموعة المستمرة لحدود  

وكل فرد في المجموعة مسؤول عن المخاطر المتعلقة بمسئولياته. تتعرض المجموعة لمخاطر ائتمان ومخاطر سوقية  
اطر األعمال مثل التغير في البيئة والتكنولوجيا  ومخاطر سيولة. ال تتضمن إجراءات مراقبة المخاطر المستقلة مخ

 والصناعة. وهي مراقبة من خالل إجراءات التخطيط االستراتيجية للمجموعة. 
 

 مخاطر االئتمان
 

تتمثل تلك في عدم مقدرة طرف ما في أداة استثمارية على الوفاء بالتزاماته التي يمكن أن تتسبب في خسائر مالية 
 اطر االئتمان بصفة رئيسية من مخاطر االئتمان الكامنة في القيمة العادلة الموجبة للمشتقات.  للطرف اآلخر. وتنشأ مخ

 
كما تسعى المجموعة إلى مراقبة مخاطر االئتمان وذلك من خالل مراقبة التعرض االئتماني، تحديد المعامالت مع  

لمقابلة. تم وضع سياسات إدارة المخاطر  أطراف محددين، واالستمرار في تقييم األنشطة االئتمانية مع األطراف ا
 في المجموعة لتحديد حدود المخاطر المناسبة ورصد المخاطر وااللتزام بالحدود.  

 
 التعرض األقصى لمخاطر االئتمان كما في تاريخ القوائم المالية:  (أ

 

 الموجودات
ديسمبر  31

 م 2021
ديسمبر  31

 م 2020
   

 198.641 453.963 (12أرصدة لدى البنوك )اإليضاح 
 100.161 1.240.797 ( 9استثمارات مالية )اإليضاح 
 635.137 1.802.031 ( 11تمويل مرابحة )اإليضاح 

 297.001 567.870 (10موجودات أخرى )اإليضاح 

 4.064.661 1.230.940 

 
 تحليل الموجودات المالية   ( ب

   
 م: 2021ديسمبر   31فيما يلي أعمار الموجودات المالية في  

 

 م 2021 

 الموجودات المالية

غير متجاوز  
لالستحقاق وال 
 منخفض القيمة

متجاوز  
 لالستحقاق 

1–30 
 يوم

متجاوز  
لالستحقاق  

 - 31بمدة 
 يوم 90

متجاوز  
لالستحقاق  
ألكثر من  

 اإلجمالي يوم 90
      

 1.240.797 --  --  --  1.240.797 ( 9استثمارات مالية )اإليضاح 
 1.802.031 --  --  --    1.802.031 ( 11مرابحة )اإليضاح تمويل 

 453.963 --  --  --    453.963 (12أرصدة لدى البنوك )اإليضاح 

   567.870 119.018 6.447 1.028   441.377 ((1موجودات أخرى )اإليضاح ب )

      

 4.064.661 119.018 6.447 1.028 3.938.168 صافي الموجودات المالية 
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 مخاطر االئتمان )يتبع( 
 

 م، كانت األعمار اإلنتاجية للموجودات المالية التي لم تنخفض قيمتها كالتالي:2020ديسمبر  31في 
 

 م 2020 

 الموجودات المالية 

غير متجاوز 
لالستحقاق 
وال منخفض  

 القيمة

متجاوز  
 لالستحقاق 

1–30 
 يوم

متجاوز  
لالستحقاق 

 - 31بمدة 
 يوم  90

متجاوز  
لالستحقاق 
ألكثر من  

 اإلجمالي يوم  90
      

 100.161 --  --  --  100.161 ( 9استثمارات مالية )اإليضاح 
 635.137 --  --  --  635.137 ( 11تمويل مرابحة )اإليضاح 

 198.641 --  --  --  198.641 (12أرصدة لدى البنوك )اإليضاح 

 297.001 65.313 11.640 2.023 218.025 ((1موجودات أخرى )اإليضاح ب )

      

 1.230.940 65.313 11.640 2.023 1.151.964 صافي الموجودات المالية 

 
يوًما أو أكثر تمثل بشكل أساسي األتعاب المستحقة من   90( الموجودات األخرى المتأخرة عن السداد لمدة 1ب )

 الخاضعة لإلدارة الخاصة أو الذمم المدينة التجارية من األطراف المقابلة شبه السيادية. األموال 
 

 الجودة االئتمانية للموجودات المالية:  ( ج
 

تمثل الموجودات المالية للمجموعة األطراف المقابلة الجديرة باالئتمان مع وجود آلية موضوعة لتعزيز االئتمان األولي 
 قبل اإلدارة.والمستمر المفروض من 

 
 الضمان والمقاصة:  (د
 

في تاريخ التقرير، فيما عدا تمويل المرابحة، لم تقم المجموعة بوضع / استالم أي ضمانات هامة أو تحسينات ائتمانية 
لم تكن هناك ترتيبات مقاصة مهمة أو موجودات /   المالية. في تاريخ التقرير،  فيما يتعلق بموجوداتها / مطلوباتها 

 ية مؤهلة للمقاصة. مطلوبات مال
 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة: ( ه

 
تعتبر المجموعة أن النقد وما في حكمه واستثمارات الديون والذمم المدينة لطرف ثالث ذات مخاطر ائتمانية منخفضة 

للمجموعة    بناًء على التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف المقابلة. عالوة على ذلك، فإن غالبية اإليرادات المستحقة
 تمثل األتعاب المستحقة من الصناديق الخاضعة إلدارتها. 

 
 مخاطر السوق 

 
تتمثل مخاطر السوق في أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل التغيرات في أسعار الفوائد، أسعار األسهم، وأسعار 

المالية المملوكة للصندوق. إن الهدف  صرف العمالت األجنبية، والتي تؤثر على إيرادات المجموعة وقيمة األدوات  
من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحقيق عائد مجزي على  

 المخاطرة.
 
 مخاطر أسعار السوق: (1

 
نتيجة للتغيرات    مخاطر أسعار السوق هي مخاطر تغير القيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة

 في مستوى مؤشرات السوق وقيمة الصكوك الفردية. 
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 مخاطر السوق )يتبع( 
 

 مخاطر أسعار السوق )يتبع(: (1
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  (أ
 

الخسارة أسهم الشركات وصناديق التحوط في تاريخ التقرير، تشمل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
بمراقبة  المجموعة  وتقوم  المشتركة.  والصناديق  الخاصة  العقارية  والصناديق  الخاصة  األسهم  الخارجية وصناديق 
المخاطر السوق على هذه االستثمارات على أساس كل استثمار على حدى. في تاريخ التقرير، قد يؤدي التغيير بنسبة  

٪( في صافي قيم موجودات االستثمارات ذات الصلة إلى زيادة أو نقص صافي الدخل  10م:  2020ديسمبر    ٪31 )10
 مليون لاير سعودي(. 142.6م: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 194.8بمبلغ 

 
 ودين( ملكيةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )حقوق  ( ب

 

في صناديق  ممثلة  اآلخر  الشامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  المدرجة  االستثمارات  كانت  التقرير،  تاريخ  في 
ارات في سندات الدين.  االستثمار العقاري التي تديرها شركة األهلي المالية وشركات أخرى على التوالي واالستثم

وتقوم المجموعة بمراقبة المخاطر السوق على هذه االستثمارات على أساس كل استثمار على حدى. في تاريخ التقرير،  
٪ في صافي قيم موجودات االستثمارات ذات الصلة إلى زيادة أو نقص صافي الدخل بمبلغ  10قد يؤدي التغيير بنسبة  

 مليون لاير سعودي(. 12.8م: 2020مبر ديس  31مليون لاير سعودي ) 75.6
 

 )ب(( 20عقد صرف أجنبي آجل )اإليضاح  ( ج
 

  4.3٪ في أسعار العمالت سيؤدي إلى زيادة أو نقصان صافي الدخل بمقدار  10في تاريخ التقرير، كان التغيير بنسبة  
 م: ال شيء لاير سعودي(.2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي )

 
 الفائدةمخاطر أسعار  (2

 

الفائدة الخاصة من إمكانية أن تؤثر التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية أو في القيم العادلة   تنشأ مخاطر أسعار 
لألدوات المالية. في تاريخ التقرير، لم تكن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة، باستثناء القروض من البنك 

م، كان من الممكن أن يؤدي التغيير بنسبة  2021ديسمبر    31في وللسنة المنتهية في  وهي بأسعار فائدة متغيرة. كما  
قدره  10 مبلغ  إلى وجود  في متوسط سايبور   ٪1.2  ( مليون لاير    0.4م:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي 

 سعودي( تغير في الربح أو الخسارة.
 

 مخاطر العمالت  (3
 

تمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت مخاطر العمالت هي المخاطر المتمثلة في اح
األجنبية. تقوم المجموعة بمراقبة تعرضها لتأثيرات التقلبات في أسعار الصرف السائدة للعمالت األجنبية على مركزها 

بانتظام لضمان الحفاظ عليها    المالي وتدفقاتها النقدية. ووضعت حدودا على المراكز بحسب العملة. يتم مراقبة المراكز
 ضمن الحدود الموضوعة. في تاريخ التقرير، كان لدى المجموعة صافي التعرضات الهامة التالية بالعمالت األجنبية: 

 م 2020 م 2021  
 طويلة / )قصيرة( طويلة / )قصيرة(  

   

 489.121   1.110.723 دوالر أمريكي 
 306   405.962 جنيه استرليني 
 (67)  1.584 اليورو )يورو( 
 185  2.054 دينار بحريني 

 5.006 --  التعاون الخليجي )درهم إماراتي( سدول مجل
 

يشير طول مدة المركز المالي إلى أن الموجودات بالعمالت األجنبية أعلى من المطلوبات بنفس العملة، وينطبق العكس 
 على قصر مدة المركز. 

  



 شركة األهلي المالية  
 مقفلة سعودية( )شركة مساهمة 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 المبالغ بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك

 

53  

 )يتبع( إدارة المخاطر  .29
 

 مخاطر السوق )يتبع( 
 

م فيما يتعلق بمراكز عمالتها  2021ديسمبر    31يوضح الجدول أدناه مدى تعرض المجموعة لمخاطر العمالت كما في  
األجنبية. يتم إجراء تحليل للحركة المحتملة بشكل معقول لسعر صرف العملة مقابل اللاير السعودي مع ثبات باقي  

رتباط اللاير السعودي والدرهم اإلماراتي والدينار البحريني بالدوالر األمريكي، فمن  المتغيرات األخرى. ونظرا ال
الدوالر األمريكي   يتعلق بتعرض  الموحدة فيما  الخسارة  الربح أو  قائمة  له تأثير كبير على  المحتمل أن يكون  غير 

 والدرهم اإلماراتي والدينار البحريني لمخاطر العمالت. 
  

 م 2021 

 

النقص في  
صرف 
 العمالت % 

التأثير على  
 صافي الربح 
ألف لاير  
 سعودي 

 
التأثير على  
االحتياطيات  
 األخرى
ألف لاير  
 سعودي 

الزيادة في 
صرف 
 العمالت % 

التأثير  
على  
صافي  

الربح                       
ألف لاير  
 سعودي 

 
التأثير على  
االحتياطيات  
 األخرى
  ألف لاير
 سعودي 

       
 --   60.894 %15 --  ( 60.894) %15 استرليني جنيه 

 --   238  %15 --  ( 238) %15 اليورو )يورو( 
       

 م 2020 

 

النقص في  
صرف  
 العمالت ٪

التأثير على  
 صافي الربح 
  ألف لاير
 سعودي

 
التأثير على  
االحتياطيات  
 األخرى
ألف لاير  
 سعودي

الزيادة في  
صرف  
 العمالت ٪

التأثير 
على  
صافي  

الربح                       
  ألف لاير
 سعودي

 
التأثير على  
االحتياطيات  
 األخرى
  ألف لاير
 سعودي

       
 --  46 ٪ 15 --  (46) ٪ 15 جنيه استرليني 
 --  (10) ٪ 15 --  10 ٪ 15 اليورو )يورو( 

 
 مخاطر السيولة 

 
تحت  استحقاقها  وحال  عند  بالتزاماتها  الوفاء  على  المجموعة  قدرة  عدم  في  المتمثلة  المخاطر  هي  السيولة  مخاطر 
الظروف العادية واالضطرارية. يمكن أن تحدث مخاطر السيولة بسبب اضطرابات أو السوق أو انخفاضات االئتمان،  

من هذه المخاطر، تقوم الشركة بإدارة الموجودات مع   التي قد تؤدي إلى تقلص توافر بعض مصادر التمويل. وللتقليل
وضع السيولة في االعتبار والحفاظ على رصيد مناسب من النقد وما في حكمه واألوراق المالية القابلة للتسويق ومراقبة 

 التدفقات النقدية المستقبلية والسيولة بصورة منتظمة. 
  

 فترات االستحقاق التعاقديةتحليل المطلوبات المالية على أساس المتبقي من 
 

م  2020ديسمبر    31م و  2021ديسمبر    31ويلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة في  
استنادا إلى التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. تم تحديد االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات على أساس الفترة 

التقرير حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. تم التعامل مع الدفعات الخاضعة لقترة السماح وكأنه تم المتبقية في تاريخ  
 الحصول على اإلشعار على الفور.
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 إدارة المخاطر )يتبع(  .29
 

 مخاطر السيولة )يتبع( 
 

 التدفقات النقدية التعاقدية   م2021ديسمبر   31

 الطلب عند  القيمة الدفترية  المطلوبات المالية 
 أقل من 

 شهور  3
  12إلى   3

 شهر 
  5إلى   1

 سنوات 
أكثر من  

 اإلجمالي  سنوات  5
        

 1.128.795 --  --  609.004 519.791 --  1.122.566 قروض بنكية
المبلغ المستحق إلى البنك  

 35.000 --  --  --  35.000 --  35.000 األهلي السعودي 
 10.263 --  10.263 --  --  --  9.782 مطلوبات عقود إيجار 

ذمم دائنة تجارية ومستحقات  
 470.444 --  145.731 163.599 149.733 11.381 470.444 ومطلوبات أخرى  

إجمالي المطلوبات المالية  
 غير المخصومة 

  
1.637.792    11.381   704.524 772.603   155.994    -- 1.644.502   

        

 تعاقدية تدفقات نقدية   م2020ديسمبر  31

 عند الطلب  القيمة الدفترية  المطلوبات المالية 
 أقل من

 شهور  3
  12إلى  3

 شهر
  5إلى  1

 سنوات 
أكثر من 

 اإلجمالي  سنوات  5
        

 290.100 --  --  150.829 139.271 --  288.341 قروض بنكية
المبلغ المستحق إلى البنك  

 34.776 --  --  --  34.776 --  34.776 األهلي السعودي 
 12.751 --  12.751 --  --  --  11.470 مطلوبات عقود إيجار 

ذمم دائنة تجارية ومستحقات   
 162.267 --  --  --  147.578 14.689 162.267 ومطلوبات أخرى  

إجمالي المطلوبات المالية  
 499.894 --  12.751 150.829 321.625 14.689 496.854 غير المخصومة 

 
 الزكاة  .30

 
هذا   في  يمثل  المنتهية  للسنة  السعودي  األهلي  للبنك  الزكاة  االلتزام  2021ديسمبر    31مخصص  إلى  باإلضافة  م 

(. فيما يلي حركة مخصص الزكاة خالل السنة المنتهية في 1الزكوي النهائي لسامبا كابيتال قبل االندماج )اإليضاح 
 ديسمبر: 31

  
 ديسمبر 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
   

 43.840 65.572 يناير 1كما في  الرصيد 
 62.400 96.205  المحمل للسنة 

 --  ( 722) بالصافي  -المحول خالل السنة 

 ( 40.668) ( 60.362) مدفوعات خالل السنة 

 65.572 100.693 ديسمبر 31الرصيد كما في  

 
في   المنتهية  المالية  السنة  حتى  زكوية  إقرارات  الشركة  لدى  2020ديسمبر    31قدمت  والضريبة  م  الزكاة  هيئة 
م. تم االنتهاء من الربوط الزكوية 2022أبريل    30والجمارك )"الهيئة"( وحصلت على شهادة زكاة سارية حتى  

م  2015م. عالوة على ذلك، قدمت الهيئة استفسارات عن السنوات من  2018م و  2013م إلى  2007للسنوات من  
 ا. م، وهي اآلن بصدد نظر ردود الشركة عليه2017إلى 
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 الزكاة )يتبع(  .30
 

 الربط الزكوي / الضريبي:  -سامبا كابيتال 
 

م، والتي قدمت  2012م حتى  2010ديسمبر    31م، أصدرت الهيئة ربوطاً للسنوات المنتهية في  2018خالل سنة  
م، قبلت الهيئة االستئناف جزئياً وأصدرت ربطاً  2019سامبا كابيتال استئنافًا بشأنها إلى لجنة االستئناف. خالل سنة  

بقيمة إجمالية قدرها   تثناء غرامات التأخير(. اعترضت سامبا كابيتال أيضاً مليون لاير سعودي )باس  5.46معدالً 
م قد سقطت بالتقادم وقدمت استئنافاً 2011م و  2010على الربوط المعدلة على أساس أن المبالغ المطلوبة لسنتي  

 أمام األمانة العامة للجان الضريبية وهو تحت النظر. 
 

امبا كابيتال باستئناف بشأنه إلى لجنة االستئناف. م، تقدمت س2018م، أصدرت الهيئة ربطا لسنة  2021خالل سنة  
الهيئة االستئناف جزئياً وأصدرت ربطا معدال بمطلوبات إجمالية قدرها   مليون لاير سعودي )باستثناء    1.3قبلت 

غرامات التأخير(. اعترضت سامبا كابيتال على الربوط المعدلة أمام األمانة العامة للجان الضريبية وهي تحت النظر.  
 مليون لاير سعودي فيما يتعلق بالربوط المفتوحة المذكورة أعاله.  4.0وقامت سامبا كابيتال بتكوين مخصص بمبلغ  

 
 إدارة رأس المال .31

 
إن هدف المجموعة من إدارة رأس المال هو االمتثال لمتطلبات هيئة السوق المالية للحفاظ على قدرة المجموعة على  

م،  2013ديسمبر    31االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية والحفاظ على قاعدة رأس مال قوية. خالل السنة المنتهية في  
الصادر بتاريخ    2012-40-1ية )"القواعد"( موجب القرار رقم  تم إصدار قواعد احترازية من قبل هيئة السوق المال

. تنص القواعد على أن الشخص المصرح له يمكن أن يمتلك قاعدة رأس  م 12/2012/ 30  ، الموافقهـ1423/  17/2
 من القواعد االحترازية. 3مال تساوي ما ال يقل عن إجمالي متطلبات رأس المال كما هو مبين في الجزء 

 
 م 2020 م 2021 

   قاعدة رأس المال: 
 2.135.890 4.538.876 الشريحة األولى لرأس المال 
 --  --  الشريحة الثانية لرأس المال 

 2.135.890 4.538.876 اإلجمالي

   

   الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:

 442.663 1.252.543 مخاطر االئتمان

 373.242 166.013 مخاطر السوق
 132.633 223.327 التشغيليةالمخاطر 

 948.538 1.641.883 اإلجمالي

 1.187.352 2.896.993 الفائض في رأس المال

 2,25 2,76 نسبة إجمالي رأس المال 

 
 القيم العادلة .32
 

بين  االعتيادية  التعامالت  في  التزام  نقل  عند  دفعه  أو  بيع أصل  عند  استالمه  يمكن  الذي  الثمن  العادلة هي  القيمة 
األطراف المشاركة في السوق في تاريخ القياس.  قد تنشأ فروق بين القيم الدفترية على أساس طريقة التكلفة التاريخية 

 وتقديرات القيمة العادلة. 
 

 ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية. 
  



 شركة األهلي المالية  
 مقفلة سعودية( )شركة مساهمة 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 المبالغ بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك

 

56  

 القيم العادلة )يتبع(  .32
 

 لعادلة لألدوات المالية بالقيمة العادلةمعلومات القيمة ا . أ
 

 تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها بأسلوب التقييم: 
 

 : األسعار )غير المعدلة( المدرجة في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1المستوى 
: األساليب أخرى التي تكون جميع مدخالتها ذات التأثير الهام على القيمة العادة المسجلة قابلة للمالحظة،  2المستوى  

 سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
تستخدم المدخالت التي لها تأثير مهم على القيمة العادلة المسجلة التي ال تعتمد على بيانات  : األساليب التي  3المستوى  

 سوقية قابلة للمالحظة. 
 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت 
قد حدثت بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا إلى أدنى مستوى من المدخالت 

 فترة تقرير.  الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل
 م 2021ديسمبر  31 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
     الموجودات المالية

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 1.026.606 --    922.082 الخسارة  

 
1.948.688   

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
  756.743  --  100.000  656.743  اآلخر

 1.578.825 100.000 1.026.606 2.705.431 

     
     المطلوبات المالية

 4.635 --  4.635 --  عقد صرف أجنبي آجل 
  
 م 2020ديسمبر  31 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
     الموجودات المالية 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 1.426.014 144.131 --  1.281.883 الخسارة  

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 128.185 --  --  128.185 اآلخر

 1.410.068  -- 144.131 1.554.199 

 
 . 2والمستوى    1تحويالت بين قياسات القيمة العادلة للمستوى  م، لم تكن هناك  2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  

 
 :3فيما يلي الحركة في المستوى 

 م 2020 م 2021 
   

 103.254 144.131 رصيد افتتاحي  
 601 15.174 صافي الحركة في القيمة العادلة  

 52.218   270.151 مشتريات 
 ( 11.942) ( 6.778) مبيعات / توزيعات 

 --  603.928 ( 33و  1لالندماج )اإليضاح المحول نتيجة 

 144.131 1.026.606 رصيد اإلقفال  
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 القيم العادلة )يتبع(  .32
 

 إيضاحات القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة  .ب
 

اإلدارة أن القيم العادلة للنقد وما في حكمه واالستثمارات بالتكلفة المطفأة وتمويل المرابحة    تعتقدكما في تاريخ التقرير،  
 م تقارب قيمها الدفترية.2020ديسمبر  31م و  2021ديسمبر  31والذمم المدينة األخرى في 

 
 3حساسية استثمارات المستوى  . ج
 

إلى زيادة أو نقص صافي    3القيمة العادلة الستثمارات المستوى  ٪ في  10في تاريخ التقرير، قد يؤدي التغيير بنسبة  
 مليون لاير سعودي(. 14.41م: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 102.66الدخل بمبلغ 

 
 حساب القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام معطيات مؤثرة لكن غير مباشرة  .د
 

ا لتحديد  المجموعة أساليب تقييم مختلفة  المستويات  تستخدم  المصنفة تحت  المالية  العادلة لألدوات  من   3و    2لقيمة 
)والخصومات المناسبة أو التسلسل إذا تطلب  الصندوق مديرالتسلسل الهرمي للقيم العادلة. تستخدم المجموعة تقارير 

العقارات. يستخدم م التحوط وصناديق  الخاصة وصناديق  العادلة لصناديق األسهم  القيم  لتحديد  الصندوق ذلك(  دير 
تقنيات مختلفة )مثل نماذج التدفق النقدي المخصومة وطريقة المضاعفات( لتقييم األدوات المالية ذات الصلة المصنفة  

من تسلسل القيمة العادلة للصندوق. تشمل المدخالت الجوهرية التي ال يمكن مالحظتها والمتضمنة    3و    2تحت مستوى  
ندوق معدالت الخصم المعدلة حسب المخاطر، وخصومات التسويق والسيولة  في النماذج التي يستخدمها مدير الص

 وعالوات السيطرة.
 

 تجميع األعمال  .33
 

م( المثبتة في دفاتر شركة األهلي 2021يوليو    8القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات )لسامبا كابيتال اعتباًرا من  
 ( هي كما يلي:1المالية نتيجة االندماج )اإليضاح  

 
 يوليو  8كما في 

 م 2021
  الموجودات

 493.926 النقد وما في حكمه
 629.613 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 202.542 استثمارات مالية بالتكلفة المطفأة 
 256.634 مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

 8.314 ممتلكات ومعدات وبرامج حاسب آلي 

 1.591.029 الموجوداتإجمالي 

  
  المطلوبات 

 22.669 منافع الموظفين 
 139.640 ذمم دائنة تجارية ومستحقات ومطلوبات أخرى

 162.309 إجمالي المطلوبات 

  
  حقوق الملكية 
 500.000 رأس المال 

 250.000 احتياطي نظامي 
 678.720 أرباح مبقاة 

 1.428.720 الملكية إجمالي حقوق 

 1.591.029 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 التعديالت على المعايير والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد .34
 

 التعديالت على المعايير القائمة
 

قابلة للتطبيق لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد أصبحت التعديالت على معايير المحاسبة والتفسيرات أدناه 
 م. قدرت اإلدارة أن التعديالت ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.2021يناير  1
 

تقرير المالي ، والمعيار الدولي لل4والمعيار الدولي للتقرير المالي    7التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  
 2المرحلة  -تصحيح المؤشر المرجعي لسعر الفائدة  16

 
التي تنشأ عن تنفيذ اإلصالحات، بما في ذلك استبدال مؤشر مرجعي بآخر   القضايا  الثانية  المرحلة  تعالج تعديالت 

عيار المحاسبة إعفاءات مؤقتة إضافية من تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بم  2بديل. توفر تعديالت المرحلة  
على عالقات التحوط المتأثرة بشكل مباشر بإصالح إيبور في حين أن    9والمعيار الدولي للتقرير المال    39الدولي  

 م، ويسمح بالتطبيق المبكر.2021التطبيق ليس إلزامياً في نهاية ديسمبر 
 

 اإلعالنات الصادرة ولم تصبح سارية المفعول بعد 
 

ال دولية للتقرير المالي الجديدة األخرى والتعديالت على تلك المعايير، والتي تسري على  فيما يلي ملخص للمعايير 
م: اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلعالنات وليس 2022يناير    1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 
 

اعتبارا من 
الفترات 

السنوية التي  
 تبدأ في أو بعد

المعيار أو التعديل أو 

 التفسير 

 

 ملخص المتطلبات 

 
أبريل   1

 م 2021

 
التعديالت على المعيار 

الدولي للتقرير المالي  

: عقود إيجار  16

امتيازات اإليجار المتعلقة  

:  19 -بجائحة كوفيد 

 تمديد الوسيلة العملية 

 

(، تم منح امتيازات إيجار 19  -كورونا المستجد )كوفيد  نتيجة لجائحة فيروس  

م، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً 2020إلى المستأجرين. في مايو  

وفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين    16على المعيار الدولي للتقرير المالي  

ياًل لعقد اإليجار. يعد تعد  19  -لتقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد  

م، نشر المجلس الدولي لمعايير المحاسبة تعديالً إضافيا 2021مارس    31في  

العملية من   الوسيلة  م.  2022يونيو    30م إلى  2021يونيو    30لتمديد تاريخ 

يمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار هذه بنفس الطريقة كما لو  

 أنه لم تكن هناك تعديالت إيجار.
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اعتبارا من 
الفترات 

السنوية التي  
 تبدأ في أو بعد

المعيار أو التعديل أو 
 التفسير 

 

 ملخص المتطلبات 

 
يناير  1

 م 2022

 
عدد من التعديالت ضيقة 
النطاق على المعايير 

  3المالي الدولية للتقرير 
وبعض  37و  16و 

التحسينات السنوية على 
المعايير الدولية للتقرير 

و   41و   9و  1المالي 
16 
 

 
، "مجموعات األعمال" تُحِد ث  3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

إلطار مفاهيم التقرير الدولي دون   3مرجعاً في المعيار الدولي للتقرير المالي  
 ات المحاسبية لتجميعات األعمال.تغيير المتطلب

 
، "الممتلكات واآلالت والمعدات"  16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

يحظر على الشركة خصم المبالغ المستلمة من بيع العناصر المنتجة من تكلفة  
الممتلكات واآلالت والمعدات أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام  

ذلك، ستقوم الشركة بإثبات الشركة عائدات المبيعات هذه المقصود. بدالً من 
 والتكلفة ذات الصلة في قوائم الدخل. 

 
، "المخصصات والمطلوبات  37تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

والموجودات المحتملة" التكاليف التي تقوم الشركة بإدراجها عند تقييم ما إذا 
 كان العقد سيتسبب في خسارة.

 
دخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي  تُ 
، "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" ، والمعيار الدولي  1

،  41، "األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي   9للتقرير المالي 
،  16دولي للتقرير المالي  "الزراعة" واألمثلة التوضيحية المرفقة مع المعيار ال

 "عقود اإليجار". 
 

يناير  1
 م 2024

 
تعديالت على معيار  
  1المحاسبة الدولي 

"عرض القوائم المالية"  
بشأن تصنيف 
 المطلوبات 

 
، "عرض القوائم  1توضح هذه التعديالت ضيق نطاق معيار المحاسبة الدولي 

متداولة ، اعتماداً على  المالية"، أن المطلوبات مصنفة كمتداولة أو غير 
 الحقوق القائمة في نهاية فترة التقرير.

 
 م 2023يناير  1

 
التعديالت ضيقة النطاق 
على معيار المحاسبة  

، بيان  1الدولي  
ومعيار  2الممارسة 

 8المحاسبة الدولي 

 
تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة 

المالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات المحاسبية مستخدمي القوائم 
 والتغيرات في السياسات المحاسبية.

 
 م 2023يناير  1

 
التعديل على معيار 

  - 12المحاسبة الدولي 
الضريبة المؤجلة  
المتعلقة بموجودات  
ومطلوبات ناشئة عن  

 معاملة واحدة

 
الضريبة المؤجلة على المعامالت  تتطلب هذه التعديالت من الشركات إثبات 

التي، عند اإلثبات األولي، مما ينشأ عنه مبالغ متساوية من الفروق المؤقتة  
 الخاضعة للخصم والخاضعة للضريبة.
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اعتبارا من الفترات 
أو  السنوية التي تبدأ في 

 بعد

المعيار أو التعديل أو 

 التفسير 

 

 ملخص المتطلبات 

 

 م 2023يناير  1

 

 
المعيار الدولي للتقرير 

، "عقود  17المالي 
التأمين"، بصيغته المعدلة  

 م 2020في يونيو 

 

المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  المعيار محل  هذا  حاليا  4يحل  يسمح  والذي   ،

سيغير   التأمين.  عقود  عن  المحاسبة  في  الممارسات  من  متنوعة  بمجموعة 

بشكل أساسي طريقة المحاسبة من قبل جميع   17المعيار الدولي للتقارير المالية  

المشاركة   المنشآت ميزات  مع  االستثمار  وعقود  التأمين  عقود  تصدر  التي 

 االختيارية.

 
 تاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار .35

 
 هـ. 1443رجب    29الموافق  م  2022مارس    2في  تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس إدارة الشركة  


