شركة إتقان كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة)
القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
وتقرير المراجع المستقل

شركة إتقان كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة)
القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
صفحة
تقرير المراجع المستقل

3-2

قائمة المركز المالي

4

قائمة الدخل الشامل

5

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

6

قائمة التدفقات النقدية

7

إيضاحات حول القوائم المالية

37-8

تقرير المراجع المستقل
إلى السادة مساهمي شركة إتقان كابيتال

المحترمين

تقرير حول مراجعة القوائم المالية
رأينا
في رأينا ،أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي لشركة إتقان كابيتال
("الشركة") كما في  31ديسمبر  2019وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين.
ما قمنا بمراجعته
تتألف القوائم المالية للشركة مما يلي:
• قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر .2019
• قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
• قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
• قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
• إيضاحات حول القوائم المالية ،التي تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
أساس الرأي
لقد قمنا بمراجعتنا وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير
تم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية.
نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.
االستقالل
ً
إننا مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم
المالية ،كما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا ً لهذه القواعد.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام
الشركات وعقد التأسيس للشركة ،وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضروريا ً لتتمكن من إعداد قوائم مالية خالية
من التحريفات الجوهرية ،سوا ًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية ،فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح  -عند
الضرورة  -عن األمور المتعلقة باالستمرارية ،واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية الشركة أو
وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.
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تقرير المراجع المستقل (تتمة)
إلى السادة مساهمي شركة إتقان كابيتال

المحترمين

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية ،سواء
كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا .يُعد التأكيد المعقول مستوى عا ٍل من التأكيد،
ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية،
ستكشف دائما ً عن تحريف جوهري عند وجوده .يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ ،وتُعَد جوهرية ،بمفردها أو في
مجموعها ،إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بنا ًء على هذه
القوائم المالية.
وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،نمارس
الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة .كما نقوم أيضا ً بما يلي:
• تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية ،سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ
إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا .إن
مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي
الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
•

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة
للظروف ،وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

•

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبي ة المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي
قامت بها اإلدارة.

•

استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي ،وبنا ًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها،
تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة
الشركة على االستمرار في أعمالها .وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ،يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا
إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية ،أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية .تستند استنتاجاتنا
إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد
تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في أعمالها.

•

تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية تمثل
المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة  -من بين أمور أخرى  -بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة
الجوهرية ،بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خالل مراجعتنا.
برايس وترهاوس كوبرز
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شركة إتقان كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة المركز المالي
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
إيضاح
الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام
عقارات استثمارية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مبالغ مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
نقد وما يماثله
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي آخر
خسائر متراكمة
صافي حقوق المساهمين

6
7
9
8
8

4,713,967
1,983,865
6,751,413
42,854,804
56,304,049

3,957,914
7,280,366
2,223,158
51,293,923
64,755,361

8
10
11

11,021,955
11,784,460
1,598,164
24,404,579
80,708,628

6,899,965
9,375,626
1,569,138
17,844,729
82,600,090

12

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات إيجارية
التزامات منافع الموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة

كما في
 31ديسمبر
2019

كما في
 31ديسمبر
2018

111,229,140
()52,397,168
58,831,972

111,229,140
()103,267
()34,002,745
77,123,128

7
14

1,702,691
1,366,327
3,069,018

743,549
743,549

15
7
16
17

2,853,156
417,556
183,549
15,353,377
18,807,638

4,332,484
400,929
4,733,413

مجموع المطلوبات

21,876,656

5,476,962

مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

80,708,628

82,600,090

مطلوبات متداولة
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
مطلوبات إيجارية
مطلوبات الضريبة والزكاة
تمويل مرابحة قصير األجل
مجموع المطلوبات المتداولة

تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة إتقان كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة الدخل الشامل
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

إيضاح
إيرادات
إيرادات من خدمات
الدخل من االستثمارات
إيرادات توزيعات أرباح
صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
صافي ربح محقق من بيع موجودات الدين المالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
صافي ربح محقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
إيرادات تشغيلية أخرى ،بالصافي

4

8
8

السنة المنتهية في  31ديسمبر
2018
2019

5,216,492
44,843
782,335

2,010,715
90,000
1,128,710

()8,341,476

()10,097,341

4,013

-

76,141
378,157
()1,839,495

150,675
140,743
()6,576,498

()9,243,661
()430,923
()405,494
()5,068,572
()15,148,650

()9,091,543
()313,890
()311,807
()3,636,852
()13,354,092

صافي خسائر العمليات

()16,988,145

()19,930,590

تكاليف تمويل
خسائر هبوط القيمة على عقارات استثمارية
إيرادات أخرى
الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل

()458,524
()350,695
()17,797,364

()2,155,890
36,600
()22,049,880

()361,861
()18,159,225

()424,305
()22,474,185

مصاريف
رواتب وأجور
إيجارات
استهالك
استهالك موجودات حق االستخدام
مصاريف تشغيلية أخرى
مجموع المصاريف التشغيلية

6,9
7
5

9

16
16

مصروف الزكاة
مصروف ضريبة الدخل
خسارة السنة
الدخل الشامل اآلخر

بنود قد يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

8

103,267

()102,240

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
14

()235,198
()131,931
()18,291,156

()384,346
()486,586
()22,960,771

خسارة من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين
الخسارة الشاملة األخرى للسنة
مجموع الخسارة الشاملة للسنة
خسارة السهم من الخسائر من العمليات
خسارة السهم للسنة

24

()1.63

()1.93

خسارة السهم من الخسائر الشاملة األخرى
خسارة السهم للسنة

24

()0.01

()0.04

تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة إتقان كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
احتياطي آخر -
موجودات مالية
مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
خسائر متراكمة
الشامل اآلخر

رأس
المال

المجموع

في  1يناير 2018
خسارة السنة
الخسارة الشاملة األخرى للسنة
مجموع الخسارة الشاملة للسنة

173,417,900
-

()1,027
()102,240
()102,240

()73,332,974
()22,474,185
()384,346
()22,858,531

100,083,899
()22,474,185
()486,586
()22,960,771

معامالت مع المساهمين بصفتهم كمساهمين:
تخفيض رأس المال
في  31ديسمبر 2018

()62,188,760
)103,267( 111,229,140

62,188,760
()34,002,745

77,123,128

()103,267
103,267
103,267

()34,002,745
()18,159,225
()235,198
()18,394,423

77,123,128
()18,159,225
()131,931
()18,291,156

()52,397,168

58,831,972

في  1يناير 2019
خسارة السنة
الخسارة الشاملة األخرى للسنة
مجموع الخسارة الشاملة للسنة

111,229,140
-

في  31ديسمبر 2019

111,229,140

تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة إتقان كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل
تعديالت لبنود غير نقدية
استهالك
استهالك موجودات حق االستخدام
تكلفة الخدمة الحالية والفائدة لمنافع نهاية الخدمة للموظفين
صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
ربح من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
ربح من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
خسائر هبوط القيمة على عقارات استثمارية
فائدة على المطلوبات اإليجارية
تكلفة تمويل

السنة المنتهية في  31ديسمبر
2018
2019
()17,797,364

6,9
7
14
8

430,923
405,494
387,580

311,805
185,503

8,341,476

10,097,341

8

()76,141

8
9
7

()4,013
350,695
105,147
353,377

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
مبالغ مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
النقد المستخدم في العمليات

()150,675
2,155,890
-

()2,418,393
()1,479,328
()11,400,547

261,418
744,558
()8,444,040

()579,241
()11,979,788

()497,130
()644,129
()9,585,299

()186,968
()1,100,000
10,550,001
9,263,033

منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
زكاة وضريبة دخل مدفوعة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

16

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
استثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من األنشطة االستثمارية

6
8
8
8

()1,008,718
()16,412,569
12,464,363
2,330,438
()2,626,486

17

15,000,000
()364,700
14,635,300

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من تمويل مرابحة قصير األجل
العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار
صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

()22,049,880

-

صافي التغير في النقد وما يماثله
نقد وما يماثله في بداية السنة
نقد وما يماثله في نهاية السنة

29,026
1,569,138
1,598,164

()322,266
1,891,404
1,569,138

معلومات إضافية عن تدفقات غير نقدية
تخفيض رأس المال
محول من الممتلكات والمعدات إلى العقارات االستثمارية

-

()62,188,760
6,483,140

تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة إتقان كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
1

معلومات عامة
شركة إتقان كابيتال ("الشركة") هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 4030167335
بتاريخ  16صفر  1428هـ (الموافق  6مارس  )2007وترخيص هيئة السوق المالية رقم  85070-37بموجب قرار الهيئة رقم 2007-17-9
بتاريخ  21ربيع األول  1428هـ (الموافق  9أبريل  .) 2007وقد تم الترخيص للشركة ببدء ممارسة أعمالها ابتداء من  23ربيع الثاني  1429هـ
(الموافق  29أبريل  .)2008يقع مقر الشركة في جدة ،حي الشاطئ ،طريق الكورنيش ،ص.ب  ،8021رمز بريدي .21482
تتضمن القوائم المالية حسابات المركز الرئيسي للشركة في جدة وفرعها بالرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010477289بتاريخ  3ربيع
األول  1440هـ (الموافق  12نوفمبر .)2018
تتمثل أغراض الشركة فيما يلي:
·
·
·
·
·

إنشاء وإدارة صناديق استثمار ومحافظ للعمالء.
خدمات الترتيب.
خدمات حفظ ترتيبات إدارية وإجراءات تتعلق بصناديق استثمار وإدارة محافظ.
التعامل بصفة أصيل.
تقديم المشورة حول األوراق المالية.

إن جميع المنتجات االستثمارية التي تقدمها الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومعتمدة من المستشار الشرعي للشركة.
تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  19مارس .2020
2

ملخص السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد القوائم المالية للشركة مبينة أدناه .تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على جميع السنوات
المعروضة ،ما لم يذكر غير ذلك.
1-2

أسس اإلعداد

(أ)

بيان االلتزام

أعدت هذه القوائم المالية للشركة طبقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

(ب)

العرف المحاسبي /أسس القياس

أعدت هذه القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والمقاسة
بالقيمة العادلة كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة ،مع التزام المنافع المحددة الذي يتم إثباته بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية
باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة.

(ج)

المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة

أصبحت بعض المعايير والتفسيرات الجديدة أو المعدّلة سارية المفعول لفترة التقرير الحالية .طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16
"عقود اإليجار" واضطرت إلى تغيير سياساتها المحاسبية وإجراء تعديالت كنتيجة لتطبيق هذا المعيار الجديد .وقد تم اإلفصاح أدناه عن تأثير
تطبيق معيار اإليجار .وال توجد أي معايير أو تعديالت أخرى لها تأثير على السياسات المحاسبية للشركة أو تتطلب أي تعديالت في السنة الحالية.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  –16عقود اإليجار
يبين هذا اإليضاح أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار " على القوائم المالية للشركة .وقد تم اإلفصاح عن السياسات
اعتبارا من  1يناير  2019في اإليضاح رقم .5-2
المحاسبية الجديدة التي تم تطبيقها
ً
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار" بأثر رجعي من  1يناير  ،2019ولكنها لم تقم بتعديل األرقام المقارنة
لفترة التقرير لسنة  2018وفقًا لما هو مسموح به بموجب أحكام التحول المحددة في المعيار.
لذلك ،تم إثبات عمليات إعادة التصنيف والتعديالت الناتجة عن قواعد اإليجار الجديدة في قائمة المركز المالي االفتتاحية بتاريخ  1يناير .2019
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شركة إتقان كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
2

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
1-2

أسس اإلعداد (تتمة)

(ج)

المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة (تتمة)

عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،16قامت الشركة بإثبات المطلوبات اإليجارية المتعلقة بعقود اإليجار التي تم تصنيفها سابقا ً على
أنها "عقود إيجار تشغيلية" وفقا ً لمبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم " 17عقود اإليجار" .تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار
المتبقية المخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر كما في  1يناير  .2019وبلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي
للمستأجر المطبق على المطلوبات اإليجارية في  1يناير  2019ما نسبته .٪4.24
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16ألول مرة ،استخدمت الشركة الوسائل العملية التالية المسموح بها بموجب المعيار:
•

تطبيق معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات خصائص مماثلة بشكل معقول.

•

شهرا كما في  1يناير  2019كعقود إيجار قصيرة
المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلية حيث تكون مدة اإليجار المتبقية أقل من 12
ً
األجل.

•

االعتماد على التقييمات السابقة حول ما إذا كانت عقود اإليجار مكلفة كبديل إلجراء فحص هبوط في القيمة  -لم تكن هناك عقود مكلفة
كما في  1يناير .2019

•

استثناء التكاليف المباشرة المبدئية من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي.

•

استخدام المعرفة الالحقة في تحديد مدة اإليجار حيث يتضمن العقد خيارات لتمديد أو فسخ عقد اإليجار.

فيما يلي قياس المطلوبات اإليجارية عند تطبيق المعيار:
ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية المفصح عنها كما في  31ديسمبر 2018

لاير سعودي
483,600

مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر كما في تاريخ التطبيق المبدئي
إضافة :إعادة تقييم العقود كعقود اإليجار
مطلوبات إيجارية مثبتة كما في  1يناير 2019

429,196
429,196

وتتمثل في:
مطلوبات إيجارية متداولة
مطلوبات إيجارية غير متداولة

173,914
255,282
429,196

فيما يلي قياس موجودات حق االستخدام عند تطبيق المعيار:
قامت الشركة أيضًا بإثبات موجودات حق االستخدام ذات الصلة كما في  1يناير ( 2019تاريخ التطبيق المبدئي) .تم قياس موجودات حق
االستخدام بمبلغ مسا ٍو للمطلوبات اإليجارية ،وتعديلها بقيمة أي مدفوعات إيجار مدفوعة مقد ًما أو مستحقة تتعلق بعقد إيجار ُمثبت في قائمة
المركز المالي كما في  31ديسمبر .2018
تتعلق موجودات حق االستخدام المثبتة بأنواع الموجودات التالية:
 1يناير
2019
438,755
438,755

مباني
مجموع موجودات حق االستخدام
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(ج)

أسس اإلعداد (تتمة)

المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة (تتمة)

التعديالت المثبتة في قائمة المركز المالي في  1يناير :2019
أدى التغير في السياسة المحاسبية إلى تأثر البنود التالية في قائمة المركز المالي في  1يناير :2019
•
•
•

موجودات حق االستخدام  -زيادة بمبلغ  438,755لاير سعودي
مبالغ مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى  -انخفاض بمبلغ  9,559لاير سعودي
مطلوبات إيجار  -زيادة بمبلغ  429,196لاير سعودي

ال يوجد تأثير على األرباح المبقاة في  1يناير  2019كنتيجة للتغير في السياسة المحاسبية.

(هـ)

المعايير والتفسيرات الصادرة وغير المطبقة بعد من قبل الشركة

لقد تم إصدار بعض المعايير المحاسبية الجديدة والتفسيرات التي ال تعد إلزامية لفترة تقرير نهاية السنة  31ديسمبر  2019ولم يتم تطبيقها بشكل
مبكر من قبل الشركة .إنه من غير المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثيرا ً جوهريا ً على الشركة في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى
معامالتها المستقبلية المتوقعة
2-2

إيرادات

اإليرادات هي الدخل الناتج في سياق أنشطة الشركة االعتيادية .يتم إثبات اإليرادات بمبلغ سعر المعاملة .سعر المعاملة هو المقابل المالي الذي
يتوقع أن تستحقه الشركة مقابل تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات المصرح بها إلى العميل ،باستثناء المبالغ المحصلة بالنيابة عن أطراف
اخرى.
يتم إثبات اإليرادات عندما تستوفي الشركة التزامات األداء كما هو محدد في العقد المبرم مع العميل (المشتري) ،عندما يقوم البائع بتحويل
السيطرة إلى العميل على الخدمات والبضائع المصرح بها إلى العميل ،بإحدى الطريقتين التاليتين:
•
•

في نقطة زمنية معينة ،أو
على أساس زمني يعادل مرحلة إنجاز الخدمة.

إيرادات من تقديم خدمات
يتم إثبات اإليرادات من الخدمات في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمات .يتم إثبات اإليرادات عندما يستوفى التزام األداء أي عند استالم
شهادة االستكمال من العميل.
تقاس اإليرادات بناء على المقابل المحدد في العقد المبرم مع العميل .تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عندما تحول السيطرة على المنتج أو الخدمات
إلى العميل وعندما يتم استيفاء معايير محددة لكل من أنشطة الشركة .تعتمد الشركة في تقديرها للعائد على النتائج التاريخية ،آخذين بعين االعتبار
نوع العميل ونوع المعاملة وتفاصيل كل ترتيب.
 3-2العمالت األجنبية

(أ)

العملة الوظيفية وعملة العرض

إن البنود المدرجة في القوائم المالية للشركة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة ("العملة الوظيفية") .تم
عرض القوائم المالية "باللاير السعودي" وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للمنشأة.

(ب)

معامالت وأرصدة

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية للشركة بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.
ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف في ذلك
التاريخ .إن ربح أو خسارة العملة األجنبية من البنود النقدية هو الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية الفترة ،المعدلة بالفائدة الفعلية
والدفعات خالل الفترة ،والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية فترة التقرير.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 4-2زكاة وضرائب
تخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وفقا ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") .تحتسب الزكاة ،للشركة على أساس الوعاء الزكوي
التقريبي او الربح المعدل ،أيهما أكبر ،ويتم تحميلها على الربح أو الخسارة .يتم تحميل ضريبة الدخل المحتسبة على الحصة في الربح المعدّل
المتعلق بالمساهمين األجانب على الربح أو الخسارة .يتم إثبات أية مبالغ إضافية ،إن وجدت ،عندما يتم تحديدها للسداد.
يتم تعديل الضرائب المستندة إلى معدل ضريبة الدخل المعمول به وفقا ً للتغييرات في موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة المنسوبة إلى الفروق
المؤقتة وخسائر الضريبة غير المستخدمة.
ال يتم المحاسبة عن ضريبة الدخل المؤجلة إذا كانت ناشئة عن اإلثبات المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غير معامالت تجميع المنشآت والتي ال
تؤثر ،خالل وقت المعاملة ،على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة .يتم تحديد ضريبة الدخل
المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب (واألنظمة) التي يتم سنها أو المطبقة فعليا ً في نهاية فترة التقرير والتي يتوقع سريانها في حالة تحقيق األصل
ذي الصلة بضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة.
يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة فقط إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضريبة في المستقبل سوف تكون متاحة والتي على أساسها
يمكن االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة .تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاما ً إلجراء مقاصة بين
موجودات ومطلوبات الضريبة المتداولة ،وعندما تتعلق أرصدة الضريبة المؤجلة بنفس سلطات الضرائب.
 4-2الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة المتداولة عندما يكون للمنشأة حق نافذ نظاما ً إلجراء مقاصة وتنوي التسوية على أساس
صافي المبلغ ،أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت .يتم إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة في الربح أو الخسارة ،باستثناء الحاالت التي
ترتبط فيها الضريبة ببنو ٍد مثبتة في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية .وفي هذه الحالة ،يتم أيضا ً إثبات الضريبة في الدخل الشامل
اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية ،على التوالي .تقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية
السعودية ،بما في ذلك مدفوعات توزيعات األرباح للمساهمين األجانب في الشركات التابعة السعودية ،إن وجدت ،كما يتطلب نظام ضريبة الدخل
السعودي.
 5-2إيرادات مالية
تُقاس اإليرادات المالية باستخدام معدل الفائدة الفعلي ،وهو المعدل الذي يخصم بدقة المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع
لألصل المالي أو على مدى فترة أقصر ،أيهما أنسب ،إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية.
 6-2ممتلكات ومعدات

أ)

اإلثبات والقياس

تقاس بنود الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة.
تتضمن التكلفة سعر الشراء وأية تكاليف عائدة مباشرة إلى إيصال األصل للموقع والحالة الالزمين الستخدامه على الوجه المقصود منه من قبل
اإلدارة.
تشتمل تكلفة الموجودات المشيدة داخليا ً على تكلفة المواد والعمالة المبا شرة وأي تكاليف أخرى عائدة مباشرة إلى إيصال الموجودات إلى حالة
التشغيل الستخدامها على الوجه المقصود منها ،وتكاليف االقتراض على الموجودات المؤهلة.
عندما تختلف األعمار اإلنتاجية لألجزاء الجوهرية لبنود الممتلكات والمصنع والمعدّات ،يتم احتسابها كبنود منفصلة (مكونات رئيسية) ضمن
الممتلكات والمصنع والمعدّات .يتم تحميل جميع اإلصالحات والصيانة األخرى على قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر خالل السنة التي
يتم تكبدها فيها.

ب)

التكاليف الالحقة

تقوم الشركة بتطبيق نموذج التكلفة لقياس كامل فئة الممتلكات والمصنع والمعدات .بعد إثبات األصل ،يتم االحتفاظ ببند الممتلكات والمصنع
والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر الهبوط في القيمة ،إن وجدت.

ج)

استهالك

يمثل االستهالك مخصصا ً منتظما ً للقيمة القابلة لالستهالك ألصل ما على مدى عمره اإلنتاجي المقدر .تمثل القيمة القابلة لالستهالك تكلفة األصل
أو القيمة األخرى البديلة للتكلفة ناقصا ً قيمتها المتبقية.
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 6-2ممتلكات ومعدات (تتمة)
يتم إثبات االستهالك في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بند الممتلكات والمصنع
والمعدات .ال يتم استهالك األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية والسنوات المقارنة:
•
•
•
•
•

السنوات
 5سنوات
 6 - 3سنوات
 10 - 3سنوات
 4سنوات
 33سنة

معدات
أجهزة حاسب آلي وبرمجيات
أثاث وتجهيزات
سيارات
مبانى

يتم فحص طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية سنويا ً على األقل ويتم تعديلها بعد ذلك بأثر مستقبلي.

إلغاء اإلثبات
يتم إلغاء إثبات الممتلكات والمصنع والمعدات عندما يتم استبعادها أو عندما ال يتوقع أن ينتج عن استخدامها أو استبعادها أي منافع اقتصادية
مستقبلية .يتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد بند من بنود الممتلكات والمصنع والمعدات بمقارنة المتحصالت من االستبعاد مع القيمة الدفترية
للموجودات التي تم استبعادها ،ويتم إثباتها بالصافي ضمن الدخل اآلخر في الربح أو الخسارة.

أعمال قيد التنفيذ
تتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير ضمن األعمال قيد التنفيذ ضمن ممتلكات ومصنع ومعدات .يتم تحويل الموجودات قيد اإلنشاء أو
التطوير إلى الفئة المناسبة ضمن الممتلكات والمصنع والمعدّات وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها و /أو حالتها الالزمة لالستخدام على
الوجه المقصود منها من قبل اإلدارة.
تشتمل تكلفة بند األعمال قيد التنفيذ على سعر شرائها وتكلفة اإلنشاء  /التطوير وأية تكاليف أخرى عائدة مباشرة إلى تكاليف اإلنشاء أو االستحواذ
على بند ما على الوجه المقصود منه من قبل اإلدارة.
صا أي هبوط في القيمة مثبت .ال تتعرض األعمال قيد التنفيذ لالستهالك .يبدأ االستهالك فقط عندما يمكن
يتم قياس األعمال قيد التنفيذ بالتكلفة ناق ً
استخدام الموجودات على الوجه المقصود منها من قبل اإلدارة ،ويتم عندها تحويلها إلى فئة الموجودات المناسبة.
 7-2األدوات المالية

أ)

تصنيف الموجودات المالية

تصنف الشركة موجوداتها المالية ضمن الفئات التالية:
•
•
•

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
التكلفة المطفأة.

تستند هذه التصنيفات إلى نموذج أعمال الشركة في إدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.
تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عندما تكون ضمن نموذج األعمال لالحتفاظ بالموجودات بغرض تحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية ،وتؤدي األحكام التعاقدية إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على األصل القائم.
بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة ،سيتم تسجيل األرباح والخسائر إما ضمن الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر.

ب)

تصنيف المطلوبات المالية

تحدد الشركة التزا ًما ماليًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أدى ذلك إلى استبعاد أو خفض القياس بشكل كبير أو عدم التطابق في
اإلثبات ،أو في حال إدارة الشركة من المطلوبات المالية ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة.
يتم قياس كافة المطلوبات المالية األخرى الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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ج)

القياس المبدئي

عند اإلثبات المبدئي ،يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بقيمها العادلة .تُحتسب تكاليف المعاملة للموجودات المالية المسجلة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في حساب الربح أو الخسارة .في حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية التي لم يتم قياسها
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،فتمثل قيمتها العادلة زائدًا أو ناقصا تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى االستحواذ على أو إصدار
األصل المالي أو االلتزام المالي قيمة اإلثبات المبدئي .تُقاس الذمم المدينة التجارية بسعر المعاملة.

د)

القياس الالحق

وفيما يلي القياس الالحق للموجودات المالية:
أدوات الدين
التكلفة المطفأة :يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية مدفوعات ألصل الدين والفائدة
فقط بالتكلفة المطفأة .تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء اإلثبات مباشرة في الربح أو الخسارة ويتم عرضها ضمن أرباح( /خسائر) أخرى ،باإلضافة إلى
أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية .يتم عرض خسائر الهبوط في القيمة كبند منفصل في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر.
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر :إن الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية ،حيث تتمثل
التدفقات النقدية للموجودات في مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .يتم إثبات الحركة في
القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر ،عدا إثبات الهبوط في قيمة األرباح أو الخسائر ،وايرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت
األجنبية في الربح أو الخسارة .عند إلغاء إثبات الموجودات المالية ،يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقا ً ضمن الدخل
الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة ويتم إثباتها ضمن األرباح ( /الخسائر) األخرى .يتم إثبات إيرادات الفوائد من هذه
الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في أرباح /
(خسائر) أخرى ويتم عرض مصاريف االنخفاض في القيمة كبند منفصل في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر.
القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة :يتم قياس الموجودات التي ال تفي بمعايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم إثبات الربح أو الخسارة من استثمار الديون الذي يتم قياسه الحقا ً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر ويتم عرضها بالصافي ضمن اإليرادات( /المصاريف) األخرى في الفترة التي تنشأ فيها.
أدوات حقوق الملكية
تقوم الشركة الحقا ً بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة .حيثما تختار إدارة الشركة عرض أرباح وخسائر القيمة العادلة من
استثمارات حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر ،ال يتم الحقا ً إعادة تصنيف أرباح وخسائر القيمة العادلة إلى الربح أو الخسارة بعد إلغاء إثبات
االستثمار .يستمر إثبات توزيعات األرباح من هذه االستثمارات في الربح أو الخسارة كإيرادات األخرى عندما ينشأ حق الشركة في استالم
المدفوعات.
ال يتم تسجيل خسائر الهبوط في القيمة (وعكس خسائر الهبوط في ا لقيمة) على استثمارات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر بصورة منفصلة عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة.

ه)

إلغاء اإلثبات

تحول كافة مخاطر
تلغي الشركة إثبات األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من األصل المالي ،أو عندما ّ
ومنافع ملكية الموجودات المالية.
يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزام المالي المذكور في العقد أو عند إلغائه أو انقضائه .يعتبر التغير الكبير في شروط أداة
الدين كإطفاء لاللتزام األصلي وإثبات التزام مالي جديد.

و)

المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية

يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون للشركة حق نافذ نظاما ً إلجراء
مقاصة للمبالغ المثبتة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.
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ز)

إعادة التصنيف

يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عندما تقوم الشركة بتغيير نموذج األعمال الخاص بها إلدارة الموجودات المالية .على سبيل المثال ،عندما
تتغير نية اإلدارة في االحتفاظ باألصل لفترة قصيرة األجل أو طويلة األجل .ال يُعاد تصنيف المطلوبات المالية.

ح)

الهبوط في قيمة الموجودات المالية

تقوم الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية على أساس استطالع المستقبل والمدرجة بالتكلفة المطفأة .تعتمد طريقة
الهبوط في القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان .يبين اإليضاح رقم  24كيفية تحديد الشركة منهجية الهبوط
في القيمة للموجودات المالية.
بالنسبة للذمم المدينة التجارية ،تطبق الشركة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9والذي يشترط إثبات الخسائر
المتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اعتبارا من اإلثبات المبدئي لها.
8-2

الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية

تعرض الموجودات غير المالية لهبوط في قيمتها .وفي حالة وجود
تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال ّ
مثل هذا المؤشر ،تُقدر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل .وتتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو لوحدة توليد النقد
ناقصا تكاليف البيع أو القيمة من االستخدام ،أيهما أعلى ،ويتم تحديدها لكل أصل على حدة ،إال إذا كان األصل ال يحقق تدفقات نقدية واردة
ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات .عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد
النقد القيمة القابلة لالسترداد ،يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد .ولتقدير القيمة من االستخدام ،فإنه يتم خصم
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود
والمخاطر المصاحبة لألصل .و عند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع ،تستخدم طريق تقييم مناسبة .ويتم التحقق من هذه الحسابات باستخدام
مضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المدرجة للمنشآت المتداولة علنا أو أي مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة.
يتم إثبات خسائر الهبوط في القيمة من العمليا ت المستمرة في قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ضمن فئات المصاريف بما يتوافق مع
وظيفة الموجودات التي انخفضت قيمتها.
يتم مراجعة الموجودات المالية عدا الشهرة والتي سبق أن حدث هبوط في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك الهبوط ،وذلك في تاريخ كل تقرير.
9-2

ذمم مدينة تجارية

صا مخصص الخسارة.
يتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبدئيًا بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،ناق ً
انظر اإليضاح رقم  20لوصف سياسات الشركة فيما يتعلق بالهبوط في القيمة.
 10-2نقد وما يماثله
يتكون النقد وما يماثله من النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة ذات فترات استحقاق أصلية
مدتها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ.
حيث أن النقد وما يماثله يخضع أيضا ً لمتطلبات الهبوط في القيمة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9فإن خسارة الهبوط في القيمة غير
جوهرية.
 11-2رأس المال
تصنف الحصص العادية كحقوق ملكية .يتم اثبات تكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة ب إصدار حصص جديدة ضمن حقوق الملكية كخصم من
المتحصالت.
 12-2ذمم دائنة تجارية
تمثل هذه المبالغ المطلوبات غير المدفوعة للسلع والخدمات المقدمة للشركة قبل نهاية السنة المالية .وهذه المبالغ غير مضمونة وعادة ما تدفع في
غضون  30يوما ً من تاريخ إثباتها .يتم عرض الذمم الدائنة واألخرى ضمن المطلوبات المتداولة باستثناء تلك التي تكون مستحقة الدفع خالل 12
شهرا بعد تاريخ التقرير .يتم إثبات هذه المبالغ مبدئيا ً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
13-2

مخصصات

تُحتسب المخصصات عن المطالبات القانونية وضمانات الخدمات وإجراء التزامات جيدة عندما يترتب على الشركة التزام قانوني أو ضمني حالي
ث سابقة ،ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تدفق خارجي للموارد من أجل تسوية االلتزام ،ويكون باإلمكان قياس مبلغ االلتزام
نتيجة ألحدا ٍ
بشك ٍل موثوق به .ال تحتسب مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية.
إذا كان هناك عدد من االلتزامات المماثلة ،يتم تحديد احتمالية الحاجة إلى تدفق صادر لتسوية هذه االلتزامات عبر النظر في تصنيف االلتزامات
ككل .ويتم إثبات المخصص حتى إن كان احتمال التدفق الصادر بالنسبة ألحد البنود المدرجة في ذات التصنيف ضئيالً.
يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية أل فضل تقدير لدى اإلدارة للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي في نهاية فترة التقرير .ويتمثل معدل
الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية في معدل ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة
لاللتزام .يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الزمن كمصروف فائدة.
 14-2التزامات منافع الموظفين

منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم احتساب منافع الموظفين قصيرة األجل كمصاريف على مدى فترة تقديم الخدمة .يتم إثبات االلتزام المتوقع دفعه في حال وجود التزام نظامي
حالي أو متوقع على الشركة لدفع تلك المبالغ مقابل خدمات سبق تقديمها من قبل الموظف مع وجود إمكانية لتقدير تلك االلتزامات على نحو
موثوق به.

منافع نهاية الخدمة
خطط المنافع المحددة
تدير الشركة برنامجا واحدا لمنافع ما بعد الخدمة ضمن خطة المنافع المحددة تتوافق مع نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية وهذا
البرنامج يعتمد على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة .وتستند مدفوعات نهاية الخدمة إلى الرواتب والبدالت النهائية للموظفين وسنوات خدمتهم
المتراكمة ،كما هو منصوص عليه في نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية.
تتم المح اسبة عن التزام الشركة بموجب خطة منافع نهاية الخدمة للموظفين كخطة منافع محددة غير ممولة ويتم احتسابها من خالل تقدير قيمة
المنافع المستقبلية التي يحققها الموظفون خالل الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ .يقوم خبير اكتواري باحتساب التزامات المنافع المحددة
سنويا ً باستخدام طريقة وحدة االئتمان المقدرة .يتم إثبات عمليات إعادة قياس التزام المنافع المحددة ،والذي يشتمل على أرباح وخسائر اكتوارية،
ضمن الدخل الشامل بشكل فوري .تحدد الشركة مصروف الفائدة اللتزام المنافع المحددة للفترة باستخدام معدّل الخصم المستخدم في قياس التزام
المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية اللتزام المنافع المحددة آنذاك ،آخذة في االعتبار أي تغيرات في التزام المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة
لدفعات المنافع .يتم إثبات مصروف الفائدة والمصاريف األخرى المتعلقة ببرنامج المنافع المحددة ضمن الربح أو الخسارة.
 14-2عقارات استثمارية
تشتمل العقارات االستثمارية على الممتلكات المحتفظ بها بغرض تحقيق ارتفاع في قيمتها أو لتحقيق عائد إيجار أو كليهما ،ويتم إدراجها بالتكلفة
ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر الهبوط في القيمة ،إن وجدت .وتشمل العقارات االستثمارية أيضا ً الممتلكات التي يتم إنشاؤها أو تطويرها
بغرض استخدامها في المستقبل كعقارات استثمارية .إضافة لذلك ،تصنف األرض ،إن وجدت ،المحتفظ بها الستخدام غير محدد كعقارات
استثمارية وال يتم استهالكها .عند بدء تطوير العق ارات االستثمارية ،يتم تصنيفها تحت بند "موجودات قيد اإلنشاء" حتى استكمال عملية التطوير،
ويتم عندئ ٍذ تحويلها إلى الفئة ذات العالقة واستهالكها باستخدام طريقة القسط الثابت بمعدّالت محتسبة بحيث تخفّض تكلفة الموجودات إلى قيمتها
المتبقية التقديرية على مدى أعمارها اإلنتاجية التي تمتد إلى  33سنة.
يتم إثبات مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهريا ً من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.
تحدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية .ويتم إثباتها وعرضها بشكل منفصل ضمن بند "إيرادات
(مصاريف) أخرى  -بالصافي" في قائمة الربح أو الخسارة.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 15-2عقود اإليجار

عقود اإليجار  -السياسة المحاسبية السارية اعتبار ًا من  1يناير 2019
تقوم الشركة بتأجير األراضي والمباني والسيارات .عادة ما تكون عقود اإليجار لفترات محددة ولكنها قد تنطوي على خيارات تمديد .ال تفرض
اتفاقيات اإليجار أي تعهدات .وال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.
يتم إثبات عقود اإليجار كموجودات حق استخدام ومطلوبات مقابلة في تاريخ إتاحة األصل المؤجر لالستخدام من قبل الشركة.
يتم مبدئيا ً قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية .تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة الحالية
لمدفوعات اإليجار التالية:
•
•
•

المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً) ناقصا ً أي حوافز إيجار مستحقة القبض ،إن وجدت.
المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية ،إن وجدت.
مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة الشركة لذلك الخيار ،إن وجدت.

عند تحديد مدة اإليجار ،تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزا ً اقتصاديا ً لممارسة خيار التمديد ،أو عدم ممارسة
خيار الفسخ .يتم إدراج خيارات التمديد (أو الفترات بعد خيارات الفسخ) فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار (أو عدم فسخه) مؤكدا ً بشكل
معقول.
يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار .إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة ،عندها يتم استخدام معدل
االقتراض اإلضافي للمستأجر ،حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات
قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وشروط مماثلة.
يتم توزيع مدفوعات اإليجار بين المبلغ األصلي وتكلفة التمويل .يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم
تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة.
يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي:
مبلغ القياس المبدئي للمطلوبات اإليجارية.
•
أي مدفوعات إيجار تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصا ً أي حوافز إيجار مستلمة.
•
أي تكاليف مباشرة مبدئية.
•
تكاليف التجديد.
•
يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود إيجار المعدات والسيارات قصيرة األجل وجميع إيجارات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط
الثابت كمصروف في الربح أو الخسارة .عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها  12شهراً أو أقل.

عقود اإليجار  -السياسات المحاسبية المطبقة حتى  31ديسمبر 2018
تُصنف عقود اإليجار التي يحتفظ فيها المؤجر بجزء جوهري من مخاطر ومنافع الملكية كعقود إيجار تشغيلية .يتم تحميل المدفوعات المقدمة
بموجب عقود اإليجار التشغيلية (بعد خصم أي حوافز تستلم من المؤجر) على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر باستخدام طريقة
القسط الثابت على مدى فترة العقد.
 16-2قروض
تُحتسب القروض مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة ،وتقاس الحقا ً بالتكلفة المطفأة مع بيان أي فرق بين المتحصالت
(صافية من تكاليف المعاملة) والقيمة المستردة في قائمة الربح أو الخسارة على مدى فترة القروض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم إثبات
الرسوم المدفوعة على تسهيالت القروض كتكاليف معامالت لالقتراض إلى الحد الذي يكون عنده من المحتمل أن يتم سحب بعض أو كل
التسهيالت .في هذه الح الة ،يتم تأجيل هذه الرسوم حتى يتم سحب هذه التسهيالت .عندما ال يتوفر دليل بأنه من المحتمل أن يتم سحب بعض أو كل
التسهيالت ،تتم رسملة الرسوم كمصاريف مدفوعة مقدما ً مقابل خدمات السيولة ،كما يتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيل المتعلق بها.
تُستبعد القروض من قائمة األداء المالي عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه .ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام
المالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع ،بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المفترضة ،في الربح أو
الخسارة كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل.
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تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات
والمطلوبات ،واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير ،وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل
فترة التقرير .يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر بنا ًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي
يعتقد أن تكون مناسبة للظروف .تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل .نادرا ً ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية ،وفقا ً
لتعريفها ،مع النتائج الفعلية المتعلقة بها .إن التقديرات التي تحتوي على مخاطر بالتسبب في تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات
والمطلوبات خالل فترة االثني عشر شهرا ً التالية يتم مناقشتها أدناه:

(أ)

األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات

تقوم اإلدارة بتحديد اإلعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات لغرض حساب االستهالك .ويتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار
االستخدام المتوقع للموجودات أو التآكل والتلف .وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ً ويتم تعديل مصاريف االستهالك
المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

(ب)

منافع الموظفين  -خطة المنافع المحددة

قامت اإلدارة بتطبيق بعض االفت راضات االكتوارية لتقييم القيمة الحالية اللتزامات منافع الموظفين بناء على النصيحة االكتوارية .لمزيد من
التفصيل ،انظر اإليضاح رقم .14
4

إيرادات
فيما يلي تفاصيل اإليرادات من الخدمات خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2019و:2018

توقيت إثبات اإليرادات:
بمرور الوقت

توقيت إثبات اإليرادات:
بمرور الوقت
5

إدارة االصول

خدمات مصرفية
استثمارية

خدمات الحفظ

2019

4,511,592

140,476

564,424

5,216,492

إدارة االصول

خدمات مصرفية
استثمارية

خدمات الحفظ

2018

1,629,648

-

381,067

2,010,715

مصاريف تشغيلية أخرى

أتعاب استشارية ومهنية
رسوم اشتراك
سفر
صيانة
المصاريف المتعلقة بمجلس اإلدارة
دعاية وإعالن وعالقات عامة
أخرى

17

2019

2018

2,153,077
751,045
400,657
173,691
225,556
24,110
1,340,436
5,068,572

1,685,312
302,618
202,049
126,398
174,797
10,515
1,135,163
3,636,852
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ممتلكات ومعدات

مبانى

معدات

أجهزة حاسب آلي
وبرمجيات

أثاث
و
تجهيزات

سيارات

مبان قيد اإلنشاء
ٍ

المجموع

في  1يناير 2019
التكلفة
االستهالك المتراكم
صافي القيمة الدفترية

3,841,775
()230,506
3,611,269

52,955
()11,386
41,569

2,153,843
()1,989,974
163,869

286,961
()145,754
141,207

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
صافي القيمة الدفترية االفتتاحي
إضافات
تكلفة االستهالك
صافي القيمة الدفترية الختامية

3,611,269
()115,252
3,496,017

41,569
6,162
47,731

163,869
108,229
()89,548
182,550

141,207
1,600
()47,865
94,942

في  31ديسمبر 2019
التكلفة
االستهالك المتراكم
صافي القيمة الدفترية

3,841,775
()345,758
3,496,017

59,117
()11,386
47,731

2,262,072
()2,079,522
182,550

288,561
()193,619
94,942

197,700
()197,700
-

-

197,700
()197,700
-

-

6,533,234
()2,575,320
3,957,914

892,727
892,727

3,957,914
1,008,718
()252,665
4,713,967

892,727
892,727

7,541,952
()2,827,985
4,713,967

تم رهن عقار معين كضمان من قبل الشركة مقابل التمويل من طرف ذي عالقة .العقار المرهون هو الوحدة رقم  4التي تقع في مجمع المركز الرئيسي لألعمال ،ويتم إدراج الوحدة تحت بند المباني كجزء من الممتلكات
والمعدات (إيضاح .)17
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ممتلكات ومعدات (تتمة)

مبانى

معدات

أجهزة حاسب آلي
وبرمجيات

أثاث
و
تجهيزات

سيارات

مبان قيد اإلنشاء
ٍ

المجموع

في  1يناير 2018
التكلفة
االستهالك المتراكم
صافي القيمة الدفترية

3,841,775
()115,253
3,726,522

23,598
()4,434
19,164

2,085,863
()1,904,356
181,507

197,330
()118,858
78,472

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
صافي القيمة الدفترية االفتتاحي
إضافات
تحويالت
تكلفة االستهالك
صافي القيمة الدفترية الختامية

3,726,522
()115,253
3,611,269

19,164
29,357
()6,952
41,569

181,507
67,980
()85,618
163,869

78,472
89,631
()26,896
141,207

في  31ديسمبر 2018
التكلفة
االستهالك المتراكم
صافي القيمة الدفترية

3,841,775
()230,506
3,611,269

52,955
()11,386
41,569

2,153,843
()1,989,974
163,869

286,961
()145,754
141,207
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197,700
()197,700
-

-

197,700
()197,700
-

6,483,140
6,483,140

12,829,406
()2,340,601
10,488,805

6,483,140
()6,483,140
-

10,488,805
186,968
()6,483,140
()234,719
3,957,914

-

6,533,234
()2,575,320
3,957,914
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عقود اإليجار
تقوم الشركة بتأجير مبنيين لمساحات مكتبية .وعادة ما تكون عقود اإليجار لفترات ثابتة من  3إلى  7سنوات .ويتم التفاوض على شروط اإليجار
على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة .ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات ،ولكن ال يجوز استخدام
الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.
في  31ديسمبر  ، 2019لم يكن لدى الشركة أي عقود إيجار مصنفة كموجودات حق االستخدام ذات الطبيعة المتغيرة .ال تحتوي عقود إيجار
الشركة على خيارات تمديد تمارسها الشركة قبل نهاية فترة العقد غير القابل لإللغاء .ال تقدم الشركة ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من
عقود اإليجار الخاصة بها.
()1

مبالغ مثبتة في قائمة المركز المالي
2019

موجودات حق االستخدام
الرصيد االفتتاحي
اإلثبات المبدئي للموجودات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16
إضافات
تكلفة استهالك السنة
 31ديسمبر

438,755
1,950,604
()405,494
1,983,865
2019

مطلوبات إيجارية
متداولة
غير متداولة

417,556
1,702,691
2,120,247

فيما يلي االرتباطات المتعلقة بعقود اإليجار التمويلية واجبة السداد:
2019
خالل سنة واحدة
أكثر من سنة حتى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
الحد األدنى لمدفوعات اإليجار

544,221
1,428,104
357,031
2,329,356

تكاليف التمويل المستقبلي
معترف به باعتباره ضمن المطلوبات

()209,109
2,120,247

فيما يلي القيمة الحالية للمطلوبات اإليجارية:
2019
خالل سنة واحدة
أكثر من سنة حتى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار
()2

417,556
1,367,785
334,906
2,120,247

المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل
2019

استهالك موجودات حق االستخدام  -مباني

405,494

مصروف الفائدة (كجزء من تكاليف التمويل)

105,147

بلغ مجموع التدفقات النقدية الصادرة لعقود اإليجار خالل الفترة  0.37مليون لاير سعودي.
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موجودات مالية
تصنف الشركة الموجودات المالية التالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
()1
()2
()3

استثمارات دين غير مؤهلة للقياس إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها للمتاجرة
استثمارات حقوق الملكية التي لم تفضل المنشأة إثبات أرباح وخسائر القيمة العادلة لها من خالل الدخل الشامل اآلخر.

موجودات مالية غير متداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
موجودات مالية متداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إيضاح

 31ديسمبر 2019

1-8
1-8
2-8

42,854,804
11,021,955
53,876,759

 31ديسمبر 2018
51,293,923
6,899,965
2,223,158
60,417,046

فيما يلي الحركة في الموجودات المالية:

2019
الرصيد كما في  1يناير
إضافة
استبعاد
ربح محقق من االستبعاد
التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
التغير في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
الرصيد كما في  31ديسمبر

2018
الرصيد كما في  1يناير
إضافة
استبعاد
التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
التغير في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
الرصيد كما في  31ديسمبر

موجودات مالية
بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة ،غير
متداولة
51,293,923
()8,439,119
42,854,804

موجودات مالية
بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة ،متداولة
6,899,965
16,412,569
()12,464,363
76,141
97,643
11,021,955

موجودات مالية
بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة ،غير
متداولة

موجودات مالية
بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة ،متداولة

61,587,359
()10,293,436
51,293,923

16,003,196
1,100,000
()10,399,326
196,095
6,899,965
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موجودات مالية
بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
اآلخر
2,223,158
()2,330,438
4,013
103,267
موجودات مالية
بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
اآلخر
2,325,398
()102,240
2,223,158
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موجودات مالية (تتمة)
1-8

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تتضمن الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على فئات الموجودات المالية التالية:
 31ديسمبر 2019
موجودات غير متداولة
42,824,804
استثمار في صناديق عقارية
30,000
استثمارات أخرى
42,854,804
موجودات متداولة
11,021,955
استثمارات في وحدات صناديق سوق النقد
53,876,759

 31ديسمبر 2018
51,263,923
30,000
51,293,923
6,899,965
58,193,888

تم رهن بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كضمان من قبل الشركة مقابل تمويل مرابحة من طرف ذي عالقة.
تتمثل الموجودات المالية المرهونة في وحدات في صندوق ريف  3العقاري للدخل ،وهي جزء من االستثمار في الصناديق العقارية المذكورة
أعاله (إيضاح .)17

مبالغ مثبتة في الربح أو الخسارة
خالل السنة ،تم إثبات األرباح( /الخسائر) التالية في الربح أو الخسارة.
2019
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
صافي ربح محقق من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

2-8

2018

()8,341,476

()10,097,341

76,141
()8,265,335

150,675
()9,946,666

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ما يلي:
()1

أسهم حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة والتي قامت الشركة باختيار غير قابل لإللغاء عند اإلثبات المبدئي إلثبات التغيرات في
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدالً من الربح أو الخسارة ،حيث أن هذه االستثمارات االستراتيجية تعتبرها الشركة أكثر
أهمية.

()2

سندات الدين التي تكون فيها التدفقات النقدية التعاقدية هي أصل وفائدة الدين فقط والهدف من نموذج أعمال الشركة يتحقق من خالل
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.

()3

استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تشتمل استثمارات القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على االستثمارات التالية:
موجودات غير متداولة
صكوك مدرجة

2019

2018

-

2,223,158
2,223,158

تتعرض المنشأة أيضا ً لمخاطر االئتمان فيما يتعلق باستثمارات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .ويمثل الحد األقصى
للتعرض لمخاطر االئتمان في نهاية فترة التقرير القيمة الدفترية لهذه االستثمارات بمبلغ ال شيء لاير سعودي ( 2.2 :2018مليون لاير سعودي).
عند استبعاد استثمارات الدين ،فإن أي رصيد ذو عالقة ضمن احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر سيعاد تصنيفه إلى الربح أو
الخسارة.
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موجودات مالية (تتمة)

المبالغ المثبتة في الدخل الشامل اآلخر
خالل السنة ،تم إثبات األرباح( /الخسائر) التالية في الدخل الشامل اآلخر.
2019
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
صافي ربح محقق من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

9

2018

103,267

()102,240

4,013
107,280

()102,240

عقارات استثمارية
مباني و
منازل سكنية

المجموع

في  1يناير 2018
3,193,748
()163,546
3,030,202

التكلفة
االستهالك المتراكم
صافي القيمة الدفترية

3,193,748
()163,546
3,030,202

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
صافي القيمة الدفترية االفتتاحي
تحويالت من الممتلكات والمعدات (اإليضاح )6
خسارة الهبوط في القيمة
تكلفة االستهالك
صافي القيمة الدفترية الختامية

3,030,202
6,483,140
()2,155,890
()77,086
7,280,366

3,030,202
6,483,140
()2,155,890
()77,086
7,280,366

في  31ديسمبر 2018
التكلفة
االستهالك المتراكم
صافي القيمة الدفترية

7,520,998
()240,632
7,280,366

7,520,998
()240,632
7,280,366

في  1يناير 2019
التكلفة
االستهالك المتراكم
صافي القيمة الدفترية

7,520,998
()240,632
7,280,366

7,520,998
()240,632
7,280,366

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
صافي القيمة الدفترية االفتتاحي
خسارة الهبوط في القيمة
تكلفة االستهالك
صافي القيمة الدفترية الختامية

7,280,366
()350,695
()178,258
6,751,413

7,280,366
()350,695
()178,258
6,751,413

في  31ديسمبر 2019
التكلفة
االستهالك المتراكم
صافي القيمة الدفترية

7,170,303
()418,890
6,751,413

7,170,303
()418,890
6,751,413

بلغت مصاريف التشغيل المباشرة المتعلقة بالعقارات االستثمارية التي تحقق إيرادات إيجار للسنة مبلغ  0.13مليون لاير سعودي (0.03 :2018
مليون لاير سعودي).
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عقارات استثمارية (تتمة)
تم رهن موجودات متعلقة بالعقارات االستثمارية كضمان من قبل الشركة مقابل التمويل من طرف ذي عالقة .تتمثل هذه الموجودات في الوحدتان
 6و 8التي تقع في مجمع المركز الرئيسي لألعمال (إيضاح .)17
كما في  31ديسمبر  ،2019تم تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بمبلغ  6,751,413لاير سعودي ( 7,280,367 :2018لاير
سعودي) .تم قياس القيمة العادلة من قبل مقيمي العقارات التاليين:
اسم المقيّم

االعتماد

شركة خبراء القيمة
ري ماكس للتقييم العقاري
قيم للتقييم العقاري
منصات للتقييم العقاري
الجادة األولى للتقييم العقاري

عضو في تقييم
عضو في تقييم
عضو في تقييم
عضو في تقييم
عضو في تقييم

 10مبالغ مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
إيضاح
17

مبالغ مطلوبة من أطراف ذات عالقة
إيرادات مستحقة
مدينون
مصاريف مدفوعة مقدما ً
ذمم مدينة للموظفين
وديعة خطاب ضمان
موجودات أخرى

2019

2018

8,915,008
826,779
1,092,120
415,788
262,731
272,034
11,784,460

5,204,062
171,924
1,000,000
442,875
340,472
1,820,168
396,125
9,375,626

 11نقد وما يماثله

نقد لدى البنك

2019

2018

1,598,164

1,569,138

 12رأس المال
بتاريخ  27أكتوبر ( 2014الموافق  3محرم  1436هـ) ،قرر المساهمون في الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأس مال
الشركة من خالل رسملة قيمة القرض المساند البالغ  100,000,000لاير سعودي وذلك بدخول مجموعة البركة المصرفية (شركة مساهمة
بحرينية) كمساهم جديد في رأسمال الشركة بكامل قيمة القرض المساند .مما أدى إلى تغيير حقوق المساهمين ونسب الملكية بعد الحصول على
موافقة هيئة السوق المالية .تنازل جميع المساهمين األصليين عن حق األولوية في االكتتاب في األسهم الجديدة التي صدرت عند رسملة القرض
المساند لرأس المال .وبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة ما قيمته  173,417,900لاير سعودي.
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2017اقترح مجلس إدارة الشركة تخفيض رأس مال الشركة من  173,417,900لاير سعودي إلى
 111,229,140لاير سعودي بموجب قرارهم الصادر في  3يونيو ( 2017الموافق  8رمضان 1439هـ) .وفي  ،2018وافق مساهمو الشركة
في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ  31يناير ( 2018الموافق  14جمادى األول 1439هـ) على تخفيض رأس المال.
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019قامت شركة البركة لالستثمار والتنمية ببيع أسهمها في الشركة ،إلى جانب الحقوق والمسؤوليات ذات
الصلة ،إلى الشيخ صالح عبد هللا كامل .وبنا ًء على ذلك ،زادت ملكية الشيخ صالح عبد هللا كامل في الشركة من  ٪7.2إلى .٪7.6
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 12رأس المال (تتمة)
فيما يلي رأس المال المصدر والمدفوع للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019و:2018
اسم المساهم

الجنسية

مجموعة البركة المصرفية ش.م .ب
بنك البركة اإلسالمي  -البحرين
شركة عسير للتجارة والسياحة
والصناعة والزراعة
والعقارات وأعمال المقاوالت

مملكة البحرين
مملكة البحرين

المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية
السعودية
الشيخ  /صالح عبد هللا كامل
المملكة العربية
السعودية
شركة البركة لالستثمار والتنمية
شركة دله البركة القابضة (المملكة العربية المملكة العربية
السعودية
السعودية)
المملكة العربية
السعودية
األستاذ /عبد هللا محمد عبده يماني

نسبة الملكية
٪
57.6642
25.4015

64,139,370
28,253,860

نسبة الملكية
٪
57.6642
25.4015

64,139,370
28,253,860

8.4672

9,417,950

8.4672

9,417,950

7.6205

8,476,160

7.1971

8,005,260

-

-

0.4234

470,900

0.4234

470,900

0.4234

470,900

0.4234

470,900
111,229,140

0.4234

470,900
111,229,140

2019

2018

 13احتياطي نظامي
وفقا للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،يجب على الشركة تحويل  ٪10من الربح للسنة إلى االحتياطي
النظامي حتى يعادل هذا االحتياطي  ٪ 30على األقل من رأس مالها .لم يتم إجراء تحويل إلى االحتياطي النظامي نظرا ً ألن الشركة قد تكبدت
خسارة للسنة .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع حاليا ً على المساهمين في الشركة.
 14التزامات منافع الموظفين

تطبق الشركة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية .يتم احتساب المبالغ المسددة عند نهاية الخدمة
بموجب الخطة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ نهاية خدماتهم ،كما هو موضح في
نظام العمل في المملكة العربية السعودية .إن خطط منافع نهاية الخد مة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم استيفاء التزامات سداد المنافع عند
استحقاقها عند انتهاء الخدمة.
2019
743,549
358,973
28,607
235,198
1,366,327

 1يناير
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة
الخسائر االكتوارية
منافع مدفوعة
 31ديسمبر

2018
670,830
169,246
16,257
384,346
()497,130
743,549

 14التزامات منافع الموظفين (تتمة)
2-14

المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل

فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين:

تكلفة الخدمة الحالية
مصروف فائدة
مجموع المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة
25

2019

2018

358,973
28,607
387,580

169,246
16,257
185,503

شركة إتقان كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
إعادة القياس
الخسارة ( /الربح) من التغير في االفتراضات المالية
الخسارة من التغيير في تعديل الخبرة
مجموع المبلغ المثبت في الدخل الشامل اآلخر
3-14

79,412
155,786
235,198

االفتراضات االكتوارية الرئيسية

معدل الخصم
معدل نمو الرواتب
4-14

()16,257
400,603
384,346

2019

2018

٪2.46
٪2.85

٪3.85
٪2.85

تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية
 31ديسمبر 2019
الزيادة
النقص

معدل الخصم (حركة بنسبة )٪1
زيادات الرواتب المستقبلية (حركة بنسبة )٪1

()58,169
63,461

 31ديسمبر 2018
الزيادة
النقص
()37,265
6,223

64,074
()58,850

6,223
()37,664

يستند تحليل الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة .وفي الواقع ،ليس من المرجح حدوث ذلك ،وقد تكون
التغيرات في بعض االفتراضات مترابطة .وعند حساب حساسية التزام المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية ،فإن نفس الطريقة
(القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة التي تحسب بطريقة و حدة االئتمان المتوقعة في نهاية فترة التقرير) قد تم تطبيقها عند حساب نهاية الخدمة
للموظفين.
 15ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

إجازات مستحقة
مطالبات وذمم دائنة أخرى

26

2019

2018

565,714
2,287,442
2,853,156

333,614
3,998,870
4,332,484

شركة إتقان كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 16أمور تتعلق بضريبة الدخل والزكاة
1-16

الوعاء الزكوي

تشمل المكونات الجوهرية للوعاء الزكوي للشركة للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر ما يلي:
2019
111,229,140
2,471,494
()7,101,824
()235,198
2,120,247
()4,692,088
()1,983,865
()58,298,388
()34,002,745
9,506,773

رأس المال
مخصصات
صافي الخسارة المعدلة للسنة
خسارة من إعادة قياس التزام منافع الموظفين
التزام اإليجار
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام
استثمارات ،معدلة
خسائر متراكمة
الوعاء الزكوي التقريبي
حصة المساهمين السعوديين في الوعاء الزكوي ٪84.3057 -
الزكاة
تعديالت الزكاة للسنوات السابقة
مصروف الزكاة للسنة
2-16

8,014,752
183,382
178,479
361,861

2018
173,417,900
3,870,961
()9,763,673
()384,346
()3,958,471
()70,827,520
()73,332,974
19,021,877
16,036,526
400,913
23,392
424,305

ضريبة الدخل

لم يتم فرض ضريبة على المساهمين األجانب للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019و 31ديسمبر  ،2018حيث أن الشركة تكبدت صافي خسارة
لهذه السنة.
 3-16التزام الضريبة والزكاة

 1يناير 2019
مخصص للسنة
تعديالت عن سنوات سابقة
مدفوعات السنة
 31ديسمبر 2019

ضريبة الدخل
-

الزكاة
400,929
183,382
178,479
()579,241
183,549

المجموع
400,929
183,382
178,479
()579,241
183,549

 1يناير 2018
مخصص للسنة
مدفوعات السنة
 31ديسمبر 2018

-

620,753
424,305
()644,129
400,929

620,753
424,305
()644,129
400,929

4-16

وضع الشهادات والربوط النهائية

قدمت الشركة إقرارها الزكوي للفترة المنتهية في  31ديسمبر  .2008أصدرت الهيئة الربط الزكوي للفترة المنتهية في  31ديسمبر ،2008
وطالبت بفروقات زكاة إضافية بمبلغ  1,855,916لاير سعودي .اعترضت الشركة على الربط المذكور وتمت إحالته إلى لجنة االعتراض
االبتدائية للفحص وإصدار القرار .وقامت اللجنة بإصدار قرارها الذي نتج عنه تخفيض الزكاة المستحقة إلى مبلغ  1,820,168لاير سعودي.
وقدمت الشركة اعتراضا ً على قرار اللجنة لدى لجنة االعتراض العليا .وأصدرت لجنة االعتراض العليا قرارها برفض اعتراض الشركة .وقدمت
الشركة اعتراضا ً على القرار المذكور آنفا ً لدى ديوان المظالم .أصدر ديوان المظالم قراره الذي أيد قرار لجنة االعتراض العليا .وافقت الشركة
على قرار ديوان المظالم وتعتبر القضية مغلقة.
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شركة إتقان كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 16أمور تتعلق بضريبة الدخل والزكاة (تتمة)
4-16

وضع الشهادات والربوط النهائية (تتمة)

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر  2009إلى  2014وحصلت على شهادة الزكاة والضريبة المقيدة
للسنوات المذكورة .أصدرت الهيئة رب ً
طا زكويا ً وضريبيًا للسنوات المذكورة وطالبت بالزكاة والضريبة وغرامة التأخير وغرامة عدم التقديم بمبلغ
 7,346,052لاير سعودي .اعترضت الشركة على ربط الهيئة .أصدرت الهيئة رب ً
طا معدالً للسنوات المذكورة ،والذي أظهر تخفيضًا في غرامة
الزكاة والضريبة وعدم التقديم لتصبح المطالبة بمبلغ  4,942,450لاير سعودي للسنوات المذكورة .اعترضت الشركة على الربط الزكوي
والضريبي المذكور ،والذي ال يزال قيد الفحص من قبل الهيئة كما في تاريخ القوائم المالية.
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2016وحصلت على شهادة الزكاة والضريبة المقيدة
للسنوات المذكورة .أنهت الشركة وضع الزكاة والضريبة للسنوات المذكورة.
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2017و 2018وحصلت على شهادة الزكاة والضريبة المقيدة
للسنوات المذكورة .لم تصدر الهيئة الربط النهائي للسنوات المذكورة كما في تاريخ القوائم المالية.
 17معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة
تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركة الزميلة وموظفي اإلدارة العليا .كما تتضمن األطراف ذات العالقة
منشآت األعمال التي يمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا حصة فيها (أطراف ذات عالقة أخرى).

(أ)

فيما يلي أهم المعامالت التي قامت بها الشركة:

طرف ذو عالقة

طبيعة المعاملة

صناديق االستثمار
صندوق ريف  1العقاري للدخل ،صندوق ريف  2العقاري
للدخل ،صندوق ريف  3العقاري للدخل
صندوق ريف  1العقاري للدخل وصندوق ريف  3العقاري
للدخل
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك وصندوق األسهم السعودية
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك

2019

مصاريف مجلس اإلدارة
بنك البركة اإلسالمي  -البحرين

(ب)

مبلغ المعاملة
2018

متنوعة

196,863

133,544

خدمات

3,532,977

1,372,331

توزيعات أرباح
استثمارات
بيع استثمارات
مصاريف
وتعويضات
تمويل المرابحة

782,335
16,412,569
12,464,363

1,128,710
1,100,000
10,399,326

225,556

174,797

15,000,000

-

تعويضات موظفي اإلدارة العليا:

رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين
منافع نهاية الخدمة
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2019

2018

3,405,980
149,983
3,555,963

3,096,633
95,557
3,192,190

شركة إتقان كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 17معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (تتمة)

(ج )

األرصدة القائمة الناشئة عن مبيعات/مشتريات البضائع والخدمات

()1

مطلوب من أطراف ذات عالقة

صندوق ريف  1العقاري للدخل
صندوق ريف  2العقاري للدخل
صندوق ريف  3العقاري للدخل
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك
أخرى

(د )

2019

2018

2,090,940
5,858,178
895,482
24,330
46,078
8,915,008

149,166
4,360,445
592,520
101,931
5,204,062

تمويل من طرف ذي عالقة
2019

2018

15,000,000
353,377
15,353,377

-

تمويل مرابحة من مساهم
بداية السنة
إضافات
تكاليف تمويل محملة
الرصيد كما في نهاية السنة

-

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019حصلت الشركة على تمويل مرابحة بمبلغ  15مليون لاير سعودي من بنك البركة اإلسالمي  -البحرين.
شهرا بمعدل مرابحة  ٪8سنويًا .قامت الشركة برهن بعض الموجودات كضمان للتمويل من الطرف ذي العالقة.
يتم سداد التمويل بالكامل خالل 12
ً
فيما يلي القيم الدفترية للموجودات المرهونة:
إيضاح

2019

2018

غير متداولة
9
6

عقارات استثمارية
ممتلكات ومعدات

4,511,174
3,496,017

-

متداولة
8

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

11,106,852

-

 18األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى .تحتفظ الشركة بأدوات مالية مختلفة في
سياق أنشطتها االعتيادية.
فئات األدوات المالية

(أ)

موجودات مالية مقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة:
إيضاح

موجودات متداولة أخرى
نقد وما يماثله

11

29

2019

2018

11,368,672
1,598,164
12,966,836

8,932,752
1,569,138
10,501,890

شركة إتقان كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 18األدوات المالية (تتمة)

(ب)

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
إيضاح

استثمار في صناديق عقارية
استثمارات في وحدات صناديق سوق النقد
استثمارات أخرى

(ج )

1-8
1-8
1-8

11,021,955
42,824,804
30,000
53,876,759

51,263,923
6,899,965
30,000
58,193,888

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
إيضاح

صكوك مدرجة

(د )

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2018

2-8

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2018

-

2,223,158

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
إيضاح
15

ذمم دائنة متداولة أخرى
تمويل مرابحة قصير األجل

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2018

2,287,442
15,353,377
17,640,819

4,332,484
4,332,484

إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تقارب قيمتها العادلة .ال تشكل الموجودات المالية مخاطر ائتمان جوهرية.
 19القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في تاريخ
القياس في السوق الرئيسية أو ،في حالة عدم وجودها ،في أفضل سوق يكون متاحا ً للشركة في ذلك التاريخ .تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر
عدم الوفاء به.
عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات ،تستخدم الشركة بيانات السوق الجديرة بالمالحظة بأقصى قدر ممكن .يتم تصنيف القيم العادلة
إلى مستو يات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي:

•
•
•

المستوى  :1األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.
المستوى  : 2المدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  1التي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر (مثال :األسعار)
أو غير مباشر (مثال :مستمدة من األسعار).
المستوى  : 3مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها (مدخالت غير ملحوظة).

تستند القيمة العادلة للصكوك المدرجة واالستثمارات في صندوق سوق المال على أسعار السوق المدرجة في نهاية فترة التقرير ،وبالتالي يتم
إدراج هذه األدوات في المستوى  .1كما تستند القيمة العادلة لالستثمار في الصناديق العقارية إلى صافي قيمة الموجودات ال ُمرسلة من مدير
الصندوق ،وبالتالي يتم إدراج هذه األدوات في المستوى .2
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شركة إتقان كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 19القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)
يعرض الجدول أدناه الموجودات المالية بقيمها العادلة كما في  31ديسمبر  2019و 2018على أساس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
المستوى 1

 31ديسمبر 2019
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
صكوك مدرجة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة األخرى:
استثمار في صناديق سوق النقد
استثمارات في صناديق عقارية
استثمارات أخرى

 31ديسمبر 2018

-

-

-

11,021,955
11,021,955

42,824,804
30,000
42,854,804

11,021,955
42,824,804
30,000
53,876,759

المستوى 3

المجموع

المستوى 1

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
صكوك مدرجة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة األخرى:
استثمارات في وحدات صناديق سوق النقد
استثمار في صناديق عقارية
استثمارات أخرى

المستوى 3

المجموع

2,223,158
2,223,158

-

2,223,158
2,223,158

6,899,965
6,899,965

51,263,923
30,000
51,293,923

6,899,965
51,263,923
30,000
58,193,888

كما في  31ديسمبر  2019و ، 2018يتم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للشركة لتقارب قيمها الدفترية .تقوم الشركة بإثبات التحويالت بين
مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي يحدث التغيير خاللها .خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019
و ،2018لم يتم إجراء تحويالت من أو إلى المستوى  3لقياس القيمة العادلة ،ولم يكن هناك حركات بين المستويين  1و.2

مدخالت وعالقة التقييم بالقيمة العادلة
يلخص الجدول التالي المعلومات الكمية حول المدخالت الجوهرية غير الجديرة بالمالحظة والمستخدمة في قياس القيمة العادلة لالستثمارات في
الصناديق العقارية واالستثمارات األخرى .يتم تحديد القيم العادلة بنا ًء على مناهج متعددة تتضمن منهج الدخل ومنهج التكلفة ومنهج السوق.
الوصف

استثمارات في صناديق
عقارية واستثمارات أخرى

القيمة العادلة كما في القيمة العادلة كما في المدخالت غير القابلة للمالحظة
 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2018
التكاليف والهوامش (طريقة التكلفة)

42,854,804

51,293,923

الدخل ومعدل اإلشغال ومعدل الرسملة (طريقة الدخل)
سعر السوق المعدل للمتر المربع (طريقة السوق)
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شركة إتقان كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 20إدارة المخاطر المالية
تتعرض الشركة من خالل أنشطتها لمخاطر مالية مختلفة تتضمن آثار التغيرات في مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر الصرف األجنبي ومخاطر
القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .يركز برنامج الشركة إلدارة المخاطر بشك ٍل
عام على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة .تتم إدارة المخاطر من
قبل اإلدارة وفقا ً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
تعرض الشركة لكل من المخاطر المبينة أعاله وأهداف الشركة وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة
يستعرض هذا اإليضاح معلومات حول ّ
المخاطر باإلضافة إلى إدارة الشركة لرأس المال .عالوة على ذلك ،يتم إدراج اإلفصاحات الكمية ضمن هذه القوائم المالية .تضطلع اإلدارة
بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى الشركة .كما أن اإلدارة مسؤولة عن وضع سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة
والرقابة عليها.
إن سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها مع
االلتزام بتلك الحدود .تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشك ٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة .تهدف
الشركة ،من خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات ،إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة ،يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهام
والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.
ي تولى مجلس إدارة الشركة اإلشراف على مدى التزام اإلدارة بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة وفحص مدى كفاية إطار عمل إدارة
المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الشركة.

(أ)

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق .تتمثل
مخاطر السوق في :مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر األسعار األخرى.
()1

مخاطر الصرف األجنبي

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تتم معامالت الشركة بشكل
التعرض لمخاطر
رئيسي باللاير السعودي والدوالر األمريكي .وبما أن اللاير السعودي مربوط بالدوالر األمريكي ،ترى اإلدارة في الشركة أن
ّ
العملة على األدوات المالية غير جوهري.
()2

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لتكاليف التمويل

إن مخاطر تكاليف التمويل هي مخاطر التغير في قيمة أداة مالية بسبب التقلبات في تكاليف التمويل في السوق .تقوم الشركة بالحصول على تمويل
تعرض الشركة لمخاطر التدفقات النقدية لتكاليف
مرابحة بتكاليف تمويل على أساس شروط تجارية .إن التمويالا الصادرة تكاليف تمويل متغيرة ّ
التمويل .خالل  ،2019كانت تمويالت الشركة مقومة باللاير السعودي.
يحمل تمويل المرابحة قصير االجل تكاليف تمويل ثابتة .تقوم الشركة بتحليل تعرضها لمخاطر تكاليف التمويل بانتظام ،كما تقوم بإعادة تقييم
مصادر التمويل وإعادة التفاوض بشأن تكاليف التمويل بما يصب في مصلحة الشركة .في  31ديسمبر  ،2019فيما لو كانت تكاليف التمويل قد
تغيرت بنسبة  ،٪1فسوف يكون هناك زيادة أو نقص في تكاليف التمويل بحد أقصى بمبلغ  0.15مليون لاير سعودي ( :2018ال شيء لاير
سعودي).
()3

مخاطر األسعار

مخاطر تعرض قيمة أداة مالية لتقلبات نتيجة لتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بأداة معينة أو بالجهة
التي أصدرتها أو بعوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق .إن تعرض الشركة لمخاطر األسعار فيما يتعلق بأسهم حقوق ملكية تنشأ
من االستثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعة والمصنفة في قائمة المركز المالي إما بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح )8
أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (إيضاح .)8
إلدارة مخاطر األسعار الناشئة عن االستثمارات في أسهم حقوق ملكية وسندات الدين ،تقوم الشركة بتنويع محفظتها .ويتم تنويع المحفظة وفقا ً
للحدود المقررة من قبل الشركة .إن استثمارات حقوق الملكية واستثمارات الدين في الشركة متداولة بالسوق.
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شركة إتقان كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 20إدارة المخاطر المالية (تتمة)

(أ)

مخاطر السوق (تتمة)

الحساسية
يلخص الجدول أدناه أثر الزيادة  /النقص في هذه االستثمارات على ربح أو خسارة الشركة والدخل الشامل اآلخر للسنة .يعتمد التحليل على
افتراض أن األدوات قد ارتفعت أو انخفضت بنسبة  ٪ 10مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،وأن جميع أدوات الدين وحقوق الملكية للشركة
قد تأثرت وفقا ً للتغيرات المفترضة.
التأثير على الربح أو الخسارة
2018
2019
استثمارات في صناديق سوق النقد (حركة بنسبة
)٪10
صكوك مدرجة (حركة بنسبة )٪10

(ب)

1,102,181
-

التأثير على الدخل الشامل اآلخر
2018
2019

-

690,957
-

222,299

مخاطر االئتمان

تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما يماثله والتدفقات النقدية التعاقدية الستثمارات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة والودائع لدى البنوك والمؤسسات
المالية.
تدير الشركة مخاطر االئتمان لكل فئة .وبالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية ،ال يُقبل إال األطراف المصنفون بشكل مستقل بتصنيف عالي.
تقوم اإلدارة بمراقبة التعرض لمخاطر االئتمان بصورة مستمرة تجاه العمالء وتكون مخصصات مقابل تلك األرصدة المشكوك في تحصيلها
باستخدام نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة .وللتخفيف من المخاطر ،قامت الشركة بوضع نظام لتخصيص أسقف االئتمان لعمالئها على أساس
تقييم شامل يستند إلى ملف للتعريف بالعميل وسجل السداد .يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعمالء بشكل منتظم .ويتم تأمين بعض العمالء ،حيثما
أمكن ،عن طريق خطابات االعتماد الداخلية ووديعة التأمين النقدي والضمانات المصرفية وضمانات التأمين.
إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة في تاريخ التقرير هو كما يلي:
إيضاح
ذمم مدينة أخرى
نقد وما يماثله

11

2019
11,368,672
1,598,164
12,966,836

2018
8,932,752
1,569,138
10,501,890

يتم إيداع النقد لدى البنوك والهوامش لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع .تعتبر الذمم المدينة للموظفين والذمم المدينة األخرى ذات مخاطر
شهرا لتقييم الهبوط في القيمة .بﻨا ًء على تقﻴﻴﻢ اإلدارة للهبوط في القيمة،
ائتمان منخفضة ،وبالتالي تم استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة 12
ً
فإنه ال يﻮجﺪ أي مﺨﺼﺺ مﻄلﻮب فﻴﻤا يﺘعلق بهﺬه األرصﺪة لﺠﻤﻴع الفترات المعروضة.
إن أرصدة المطلوب من األطراف ذات العالقة هي من الصناديق التي تديرها الشركة ولدى الصناديق موجودات كافية للدفع للشركة .استنادًا إلى
نظرا ألنها ذات مخاطر ائتمان
تقييم اإلدارة للهبوط في القيمة ،ال يوجد أي مخصص مطلوب فيما يتعلق بهذه األرصدة لجميع الفترات المعروضة ً
منخفضة.

(ج )

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها .يتمثل منهج الشركة فيما يتعلق بإدارة السيولة
في التأكد ،بقدر اإلمكان ،من أن الشركة سوف تتوفر لها السيولة الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها ،في كل من الظروف العادية واالستثنائية،
دون التعرض لخسائر غير مقبولة أو أضرار خطيرة تؤثر على سمعة الشركة.
عادة ما تعمل الشركة على ضمان امتالكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات المالية.
ويستثنى من ذلك التأثير المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية .باإلضافة إلى ذلك ،لدى الشركة
تسهيالت ائتمانية.
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شركة إتقان كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 20إدارة المخاطر المالية (تتمة)

(ج )

مخاطر السيولة (تتمة)

تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعاقبة لمتطلبات السيولة لدى الشركة للتأكد من توفر السيولة الكافية لتلبية االحتياجات
التشغيلية مع االحتفاظ بالقدر الكافي من التسهيالت االئتمانية الملتزم بها وغير المسحوبة في جميع األوقات بحيث ال تخالف الشركة سقوف
االقتراضات أو التعهدات (كلما اقتضى األمر) على أي من تسهيالت االقتراضات .وتضع عملية التوقع في االعتبار خطط الشركة لتمويل الديون
واالمتثال بالتعهدات وأهداف المعدالت الداخلية.
يحل ل الجدول أدناه المطلوبات المالية للشركة إلى استحقاق ذي صلة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي.
إن المبالغ المبينة في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة .تساوي األرصدة المستحقة خالل اثني عشر شهرا ً أرصدتها الدفترية
حيث إن أثر الخصم ال يعتبر جوهرياً.
أقل من سنة واحدة
2019
ذمم دائنة متداولة أخرى
تمويل مرابحة قصير األجل

2,287,442
15,353,377
أقل من سنة
واحدة

2018
ذمم دائنة متداولة أخرى

4,332,484

من سنتين إلى
خمس سنوات

المجموع

-

-

2,287,442
15,353,377

من سنة إلى سنتين

من سنتين إلى
خمس سنوات

من سنة إلى سنتين

المجموع

-

-

4,332,484

يرجى االطالع على اإليضاح رقم  7لتحليل االستحقاق التعاقدي للمطلوبات اإليجارية.
 21إدارة مخاطر رأس المال
تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة لتحقيق العوائد للمساهمين والمنافع
ألصحاب المصلحة اآلخرين ،وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي يعمل على خفض تكلفة رأس المال.
تقوم الشركة ،كغيرها من الشركات العاملة في نفس المجال ،بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية .يتم حساب هذه النسبة بقسمة صافي
الدين على مجموع حقوق الملكية .يُحتسب صافي الدين كاقتراضات ،كما هو وارد في قائمة المركز المالي ،ناقصا ً النقد وما يماثله ،إن مجموع
حقوق الملكية هو على النحو الوارد في قائمة المركز المالي.
2019

2018

تمويل مرابحة قصير األجل
مجموع الدين

15,353,377
15,353,377

-

نقد وما يماثله
صافي الدين

1,598,164
13,755,213

1,569,138
-

رأس المال
احتياطي آخر
خسائر متراكمة
حقوق الملكية

111,229,140
()52,397,168
58,831,972

نسبة المديونية الرأسمالية ٪-

٪23
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111,229,140
()103,267
()34,002,745
77,123,128
-
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 22معلومات التدفقات النقدية
(أ)

صافي الدين
2019

نقد وما يماثله
تمويل مرابحة قصير األجل
مطلوبات إيجارية
صافي الدين
(ب )

2018

1,598,164
()15,353,377
()2,120,247
()15,875,460

1,569,138
1,569,138

صافي تسوية الدين

نقد وما يماثله
 1يناير 2018
التدفقات النقدية
تكلفة تمويل
 31ديسمبر 2018
مثبت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
16
التدفقات النقدية
إضافات
تكلفة تمويل
 31ديسمبر 2019

تمويل مرابحة
-

1,891,404
()322,266
1,569,138

29,026
1,598,164

15,000,000
353,377
15,353,377

عقود اإليجار
-

429,196
()364,700
1,950,604
105,147
2,120,247

المجموع
1,891,404
()322,266
1,569,138

429,196
()335,674
16,950,604
458,524
19,071,788

 23متطلبات رأس المال النظامية ونسبة كفاية رأس المال
تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في تحقيق متطلبات رأس المال التي وضعتها هيئة السوق المالية للحفاظ على قدرة الشركة على
االستمرار كمنشأة عاملة ،والحفاظ على قاعدة قوية لرأس المال.
نسبة التغير ٪
2018
2019
قاعدة رأس المال
الشريحة األولى لرأس المال
المجموع

58,831,972
58,831,972

77,123,128
77,123,128

٪24٪24-

الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
مخاطر االئتمان
مخاطر السوق
مخاطر العمليات
المجموع
معدل كفاية رأس المال
الفائض

40,843,646
1,763,513
4,051,058
46,658,217
1.26
12,173,755

45,150,277
44,881
3,521,414
48,716,572
1.58
28,406,556

٪10٪3,829
٪15
٪4٪20٪57-
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 23متطلبات رأس المال النظامية ونسبة كفاية رأس المال (تتمة)
تتكون قاعدة رأس المال من:
الشريحة األولى لرأس المال
تتكون من رأس المال المدفوع ،والخسائر المتراكمة ،وعالوة اإلصدار واالحتياطيات.
الشريحة الثانية لرأس المال
تتكون من قرض مساند دائم وقروض مساندة بآجال ثابتة وفترات استحقاق أصلية بحد أدنى  5سنوات .يتم احتساب الحد األدنى من متطلبات
ر أس المال المتعلقة بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل على أساس الشروط المحددة المنصوص عليها في الشريحة الثالثة من
اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية .يتمثل هدف الشركة عند إدارة رأس المال في االمتثال لمتطلبات رأس المال المعتمدة من قبل هيئة السوق
المالية للحفاظ على قدرة الشركة على مواصلة عملياتها وفقًا لمبدأ االستمرارية ،والحفاظ على قاعدة قوية لرأس مالية.
تقوم إدارة الشركة بمراقبة كفاية رأس المال ونشر رأس المال على أساس دوري .وف ًقا للوائح هيئة السوق المالية ،تحتفظ الشركة بحد أدنى من
رأس المال النظ امي .في حين أن نسبة إجمالي رأس المال النظامي على الموجودات المرجحة بالمخاطر هي عند الحد األدنى المطلوب أو أعلى
منه .تقوم الشركة بمراقبة كفاية رأس المال باستخدام النسب المحددة من قبل هيئة السوق المالية .بنا ًء على هذه النسب ،تقوم الشركة بقياس مدى
كفاية رأس ا لمال للموجودات واالرتباطات التي تظهر في قوائمها المالية باستخدام األرصدة المرجحة للكشف عن المخاطر النسبية.
 24خسارة السهم
تعرض الشركة معلومات خسارة السهم ألسهمها العادية .يتم حساب خسارة السهم األساسية بتقسيم الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين لدى
الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.
 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

خسارة السهم من الخسائر من العمليات
خسارة السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم
خسارة السهم

()18,159,225
11,122,914
()1.63

()22,474,185
11,641,154
()1.93

()131,931
11,122,914
()0.01

()486,586
11,641,154
()0.04

خسارة السهم من الخسائر من الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر للسنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم
خسارة السهم
 25التغير في السياسات المحاسبية
يشرح هذا اإليضاح تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار" على القوائم المالية للشركة .كما هو موضح في اإليضاح
رقم  ، 2قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار" بأثر رجعي من  1يناير  ،2019ولكنها لم تقم بتعديل األرقام
المقارنة لفترة التقرير لسنة  2018وفقًا لما هو مسموح به بموجب أحكام التحول المحددة في المعيار.
لذلك ،تم إثبات عمليات إعادة التصنيف والتعديالت الناتجة عن قواعد اإليجار الجديدة في قائمة المركز المالي االفتتاحية بتاريخ  1يناير  .2019تم
اإلفصاح عن السياسات المحاسبية الجديدة في اإليضاح رقم .2-2
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،16قامت الشركة بإثبات المطلوبات اإليجارية المتعلقة بعقود اإليجار التي تم تصنيفها سابقا ً على أنها
"عقود إيجار تشغيلية" وفقا ً لمبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم " 17عقود اإليجار" .تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار
المتبقية المخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر كما في  1يناير  .2019وبلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي
للمستأجر المطبق على المطلوبات اإليجارية في  1يناير  2019ما نسبته .٪6
ال يوجد تأثير على األرباح المبقاة في  1يناير  2019كنتيجة للتغير في السياسة المحاسبية.
راجع اإليضاح رقم  2-2واإليضاح رقم  7لمعرفة أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي في  1يناير  2019و 31ديسمبر .2019
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 26مطلوبات محتملة وارتباطات
( )1في  31ديسمبر  ، 2019كان لدى الشركة مطلوبات محتملة على شكل ضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال االعتيادية بمبلغ  1.8لاير
سعودي ( 1.8 :2018مليون لاير سعودي).
( )2انظر أيضا ً اإليضاح رقم .16
اعتبارا من  1يناير  ،2019قامت الشركة بإثبات
( )3قبل  1يناير  ، 2019أبرمت الشركة عقود إيجار تشغيلية لمزارعها ومباني مكاتبها.
ً
موجودات حق االستخدام لهذه العقود ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة.
فيما يلي الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء:

السنوات المنتهية في  31ديسمبر:
أقل من سنة واحدة
خالل سنتين إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
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2019

2018

-

187,200
296,400
483,600

