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مقدمة
ُأعد تقرير مجلس اإلدارة الخاص بشــركة ســدرة المالية )ويشــار إليها فيما بعد باســم "ســدرة" أو "ســدرة المالية" أو "الشــركة أو "الشــخص المرخص"( للســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2018م )ويشــار إليه فيما 

بعــد باســم "التقريــر"( بمــا يتماشــى مــع تعميــم هيئــة الســوق الماليــة )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد باســم "هيئــة الســوق الماليــة" أو "الهيئة"( رقم )ص/18/٦٩٧0/٦/3#( الصادر في 1440/2/22هـــ الموافق 31 أكتوبر 2018م.

تلتــزم شــركة ســدرة الماليــة بتبنــي ممارســات حوكمــة الشــركات المقبولــة والمعياريــة ذات الصلــة بالقطــاع والمصممــة بمــا يتماشــى مــع اللوائــح واألنظمة المعمول بهــا والصادرة عن الهيئــات المختلفة داخــل المملكة 
العربيــة الســعودية )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد باســم "الســعودية"(. وتتضمــن األهــداف ذات الصلــة بحوكمــة شــركة ســدرة الماليــة حمايــة مصالح المســاهمين فيهــا وعمائها من خــال العمل وفقا لقواعــد ولوائح هيئة 

الســوق المالية. 

األنشــطة المرخص بها للشركة 
حصلــت الشــركة علــى ترخيــص مــن هيئــة الســوق المالية لممارســة األنشــطة التالية باعتبارها شــخًصا مرخًصا:

التعامــل بصفــة )أصيــل، وكيل، التعهــد بالتغطية(.  •
اإلدارة )إدارة صناديــق االســتثمار، إدارة محافــظ العمــاء(.  •

الترتيب.   •
تقديم المشــورة.  •

الحفظ.  •

عناوين الشــركة والشــركات التابعة لها
جــدة )المقر الرئيس(

مكتب 308،
الطابــق الثالــث، برج المرجانة، شــارع األمير ســلطان

ص.ب 118528
جدة 21312

المملكــة العربية الســعودية

الرياض )فرع(
مكتــب 11، الطابــق األول، مبنــى )ب(

مركز النمــر النخيل
52٦2 طريــق اإلمام ســعود بــن عبد العزيز

لنخيل ا
الرياض 12381

المملكــة العربية الســعودية

ســدرة الماليــة )المملكــة المتحــدة( المحدودة )شــركة تابعة(
48 شــارع تشارلز

W1J 5EN مايفيــر، لندن
المملكــة المتحدة

ســدرة الماليــة )المملكــة المتحــدة( المحــدودة هــي شــركة تابعــة بنســبة 100٪ للشــركة، تأسســت فــي لنــدن عــام 201٧م ومازالــت تمــارس أعمالها فــي لندن، المملكــة المتحدة. يتبلور نشــاطها الرئيســي في تقديم 
الخدمــات االستشــارية العقاريــة، وتعمــل حاليــًا علــى تعزيــز قدراتهــا لدعــم أنشــطة إدارة األصــول للشــركة والمتعلقــة باســتراتيجيات االســتثمار العقاري. يبلغ رأس مال شــركة ســدرة الماليــة )المملكــة المتحدة( المحدودة 

المدفــوع 100,000 جنية اســترليني.
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ملخــص النتائج المالية
2014٪2015٪201٦٪201٧٪2018ممليون ريال سعودي

األرباح
اإليرادات 22,٦0٦ 1٦٪282٦,23٧٪33,٧0٩-2٪5833,13٦٪52,372إجمالي 

1٦,2٧8 13٪1818,33٩٪421,٦٦4٪3٩22,511٪31,265المصروفات التشــغيلية
الدخل ٧,112 13٪٦8,052٪138,542٪84٩,٦1٧٪17,681صافي 

2014٪2015٪201٦٪201٧٪2018ممليون ريال سعودي

المركــز المالي
٧8,٦00 10٪1٦8٦,33٦٪٩100,12٩٪12108,٧٧٦٪121,642إجمالــي الموجودات
3,4٦٩ ٦٦٪٩15,٧5٧٪11,00٧-10٪٧٩,٩5٦٪10,624إجمالــي المطلوبات
٧5,131 ٧٪1180,5٧٩٪118٩,122٪12٩8,820٪111,018حقوق المســاهمين

استعراض النشاطات 
استعراض أعمال الشركة

صادف العام 2018 الذكرى العاشــرة لتأســيس شــركة ســدرة المالية، وهو يعد من أكثر الســنوات نجاحًا في مســيرتها، حيث ازدادت األرباح قبل احتســاب الزكاة بنســبة 52،٧٪ من 12،2 مليون ريال ســعودي إلى ٦،18 
مليون ريال ســعودي لتســجل أرباح الســهم الواحد 1،٩٦ ريااًل ســعوديًا، ونمت األصول الُمدارة بنســبة 34،٧٪ من 4،٩ مليار ريال ســعودي إلى ٦،٦ مليار ريال ســعودي، بينما تحســنت نســبة التكلفة للدخل لتســجل 

55٪ )201٧: ٦٩٪( بالرغــم مــن الزيــادة التــي طــرأت علــى المصاريــف التشــغيلية نتيجة التوّســع فــي عملياتنا.

لقد تطورت ســدرة المالية واســتمر توّســعها الجغرافي، وأصبحت اليوم شــركة عالمية رائدة. وقد نجحت الشــركة في تطبيق سياســات اســتراتيجية وتشــغيلية حديثة وهي مســتمرة في تحســين هذه السياســات 
تماشــيًا مــع تطــور أعمالهــا، لتضــع األســس لهيــكل مؤسســي ومــوارد داخليــة مــن شــأنها أن تعــّزز نمــو الشــركة المتواصــل علــى كافة الُصعــد المحليــة واإلقليمية والدولية. لقد شــهد العام 2018م وصول حجــم تعاماتنا 

لمســتويات قياســية، واختتمنا الســنة بتســجيل مســتوى قياســٍي إلجمالي األصول الُمدارة بلغ ٦،٦ مليار ريال ســعودي.

والتزامــًا باســتراتيجيتها لاســتثمار المــدر للدخــل، تمكنــت الشــركة فــي عــام 2018م مــن االســتحواذ علــى خمــس عقــارات، ثــاث منهــا فــي المملكــة المتحدة وواحد في أوروبا وآخر في أســتراليا، كما اســتحوذت على 
محفظــة عقاريــة صناعيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، ونجحــت الشــركة فــي التخــارج مــن أربــع اســتثمارات عقاريــة، ثــاٌث منها فــي المملكة المتحــدة وأخرى في الواليــات المتحدة ضمن عمليــة حّققت عوائد 

ُمرضيــة للغاية.

مــن جهــة أخــرى، ُيعتبــر صنــدوق سدرة-أنســيلي لاســتثمار التجــاري العالمــي المركــب، بأصــول قيمتهــا 223 مليــون دوالر أمريكــي، األضخــم مــن نوعه فــي العالم واألول في المملكة. ومن خال شــركتنا السويســرية 
الشــقيقة "آينوكــس كابيتــال" نعمــل علــى توفيــر هــذه الفــرص الفريــدة للباحثيــن عــن اســتثمارات مــدرة للدخــل بعوائــد مســتدامة، حيث يســتثمر الصندوق في شــّتى أنحاء أفريقيا وأوروبا الشــرقية وآســيا ومنطقة 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ليدعــم نمــو االقتصــاد الحقيقــي مــن خــال تقديــم رأس المــال العامــل بشــكٍل فاعــٍل للمشــاريع الصغيرة والمتوســطة ذات القيمــة الُمضافة والبعيــدة عن المضاربة مرّكزًا على الســلع 
الزراعيــة ومصــادر الطاقة والمعادن.
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وفــي مجــال الملكيــة الخاصــة، تعمــل ســدرة الماليــة اليــوم مــع شــركاء متميزيــن وموثوقيــن مــن أجــل منــح مســتثمرينا تنّوعــًا أفضــل وعوائد أعلى. كذلك، دخلت ســدرة المالية في شــراكات ترّكز على الصناعات الراســخة 
التــي تتمّتــع بنمــو مســتدام ومربــح. وأنجزنــا فــي العــام 2018م عمليــة تخــارج ناجحــة ألحــد اســتثماراتنا حّققت للمســتثمرين معدل عائد داخلــي جيد بلغ ٪2٧

وفيمــا يتعلــق بالخدمــات الماليــة واالستشــارية للشــركات، تركــز ســدرة الماليــة علــى عمليــات ترتيــب التمويــل وإعــادة الهيكلــة الماليــة. وفــي العام 2018م قدمنــا الدعم لتكّتل شــركات في جدة لمســاعدتها على خفض 
التكاليــف وتحســين المركــز المالــي اســتعدادًا لخطــط النمــو المســتقبلية. كمــا قدمنــا المشــورة لتكّتــل شــركات عائلية بخصوص دخولها في ســوق األســهم التركية. 

وفي إضافة جديدة لخدمات ســدرة المالية، شــهد العام 2018م إعادة تقديم قســم االستشــارات االســتثمارية في مســعًى لدعم النمو المســتقبلي للشــركة. ويعتبر القســم الجديد جســرًا يربط بين الفرص 
االســتثمارية وقاعــدة العمــاء المتناميــة للشــركة، ويقــّدم خدمات استشــارات اســتثمارية متميزة. 

هــذا، وســتواصل الشــركة خــال الســنوت القادمــة التركيــز على االســتثمارات العقاريــة المدرة للدخــل وتمويل التجــارة العالمية المركب.

اســتعراض أنشطة الشركة الداخلية
بحكــم النمــو الســريع لنطــاق عمليــات ســدرة الماليــة وازديــاد تعقيدهــا، تــم اعتمــاد منّصــة تشــغيلية متطــورة تدعــم النمو المســتقبلي للشــركة، حيــث تحتاج مجاالٍت مثــل الحوكمة، وااللتزام، والشــؤون المالية، وإدارة 

المخاطــر، والمــوارد البشــرية، والشــؤون القانونيــة، وتقنيــة المعلومــات إلضفــاء الطابــع المؤسســي عليها، وإعادة تشــكيلها لتصبح ركائز أساســية للشــركة.

علــى الصعيــد الداخلــي، بــرز مشــروع "ألفــا" فــي عــام 2018م ضمــن أهــم مبــادرات الشــركة التــي اســتهدفت إعــادة تنظيم وترتيب وتوحيد كتّيبات سياســات وإجراءات الشــركة فــي كّل النواحي كي تعكــس متطلباتنا 
الحاليــة. وإيمانــًا بــدور التقنيــة الحيــوي فــي عالــم األعمــال، تتبّنــى الشــركة بشــكل متســارع أتمتــة العمليــات اإلداريــة لقســم إدارة األصــول. ومن المتوّقع أن ُتســاهم هذه الخطــوة في تحقيق زيادٍة أكبر في مســتوى 

اإلنتاجيــة والكفــاءة. ويتوّقــع أن يتبــع ذلــك أتمتــة النظــام المحاســبي ليوّفــر دمجــًا أفضــل وأكثــر اســتقرارًا. وبطبيعــة الحــال، تعمــل ســدرة المالية على تطويــر مواطن القوة والمســؤوليات في مختلف أقســامها، حيث 
تــدرك تمامــًا أهميــة االطــاع الدائــم علــى المتطلبــات التنظيميــة مثــل تشــجيع توطيــن الوظائف، وتحقيق الريادة فــي هذا المجال.

علــى صعيــد المــوارد البشــرية، تعتــز ســدرة الماليــة بــأن أكثــر مــن ٦0٪ مــن فريــق عملهــا ســعوديون تمثل النســاء منهم 25٪، والشــركة مســتمرة فــي توفير كافة فــرص التدريب والتطويــر لمختلف أفراد فريقهــا، باعتبار 
ذلــك مــن الركائــز األساســية فــي الشــركة. وكجــزء مــن التزامهــا ببنــاء صناعــة محّليــة تتماشــى مــع مســتهدفات رؤية المملكة 2030م، يســتمر توســع برنامج ســدرة المالية لتدريب الخريجين من الشــباب وإعــداد المواطنين 

الســعوديين للعمــل فــي مجــال الخدمــات الماليــة. وقــد ســجل البرنامــج فــي عامــه الثالــث نجاحــًا هامًا وملموســًا في تطوير نجوم صاعدة تســاهم اآلن في نمو الشــركة.

أخيــرًا، جــاء إطــاق الموقــع اإللكترونــي الجديــد لســدرة الماليــة خــال عــام 2018م بالتزامــن مــع إطــاق الهويــة التجارية المحّدثة للشــركة، متضّمنًا نســخة جديدة من شــعار ســدرة المالية بألوان ممّيــزة تعكس صورة 
مشــرقة ومعاصــرة للشــركة. ويشــّكل الموقــع اإللكترونــي الجديــد جــزءًا مــن الجهــود الراميــة لمواكبــة تطــّور الشــركة، والتغّيــرات التــي تطرأ على الســوق. وتتميز النســخة األخيرة مــن الموقع اإللكترونــي بتوفير تجربة 

أفضــل للمســتخدم، وتمكيــن المســتثمرين واألطــراف المعنيــة مــن الوصــول بســهولة أكبــر إلــى كافــة المعلومــات المتعّلقــة بســدرة المالية، وأبــرز المنجزات التــي حققتها منذ بداية مســيرتها.
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مجلس اإلدارة 
يديــر ســدرة الماليــة مجلــس إدارة يتكــون مــن )5( خمســة أعضــاء يختارهــم المســاهمون لمــدة )3( ثــاث ســنوات، ويجــوز إعــادة انتخــاب كل عضــو مرة أخرى بعــد أن تنتهي مدته وذلــك وفقا للوائح الداخلية للشــركة، 

ويكــون مجلــس اإلدارة مســؤواًل عــن تقديــم التوجيــه االســتراتيجي الــازم فيمــا يتعلق بأعمال الشــركة وشــؤونها وفًقــا لرؤيتها وأهدافها.

تكمــن المســؤولية الرئيســة لمجلــس اإلدارة فــي توفيــر التوجيــه الــازم لتعزيــز األداء العــام لشــركة ســدرة الماليــة وحمايــة مصالــح المســاهمين باإلضافــة إلى إدارة مصالح أصحــاب العاقة اآلخرين. وفيمــا يلي بيان 
بــاألدوار الرئيســية األخــرى المســندة إلى مجلس اإلدارة:

•  اســتعراض وتقديــم التوجيــه االســتراتيجي بشــأن اســتراتيجية الشــركة، وخطــط العمــل الرئيســة التــي تشــمل  النفقــات الرأســمالية، وعمليــات االســتحواذ والتصفية، ومدى تحّمــل المخاطر، والميزانيات الســنوية 
وخطــط األعمال، وأداء األعمال. 

مراقبــة مــدى فاعليــة ممارســات الحوكمة الخاصة بالشــركة وتحســينها.   •
ضمــان توافــر السياســات واإلجــراءات المائمة وتماشــيها مع االســتراتيجية العامة للشــركة.   •

اســتعراض الهيــاكل التنظيميــة والوظيفيــة الخاصــة بالشــركة واعتمادها.   •
•  مراقبــة وإدارة حــاالت تضــارب المصالــح المحتملــة والمتصلــة بتضــارب مصالــح اإلدارة وأعضــاء مجلــس اإلدارة والمســاهمين، بما ذلك ســوء اســتخدام أصول شــركة ســدرة المالية وإســاءة اســتغال المعامات 

المتعلقــة باألطــراف ذات الصلة. 
تشــكيل لجــان فرعيــة حســبما تقضــي الحاجــة مــع تحديــد المهــام والحقــوق وااللتزامــات ذات الصلة بتلك اللجــان بصورة واضحة.  •

•  ضمــان تكامــل األنظمــة المحاســبية وأنظمــة إعــداد التقاريــر الماليــة الخاصــة بشــركة ســدرة الماليــة، بمــا فــي ذلــك عمليــة التدقيق المســتقل والتأكد من توافر واســتخدام أنظمــة الرقابة المائمة والســيما أنظمة 
إدارة المخاطــر والرقابــة الماليــة والتشــغيلية وااللتــزام بالقوانيــن والمعاييــر ذات الصلة.

أعضاء مجلس اإلدارة
المنصب الوظيفيتصنيف العضويةاالسم 

رئيــس مجلس اإلدارة غيــر تنفيذي أحمد ســالم بقشان1
رئيــس مجلس اإلدارة مستقلم. أنــس محمــد صالح صيرفي2 

نائــب رئيــس مجلس اإلدارةغيــر تنفيذي هاني عثمــان باعثمان 
عضــو مجلس اإلدارة مستقلشوكت عزيز

عضــو مجلس اإلدارة غيــر تنفيذي عمــار فاروق زهران
عضــو مجلــس إدارة والرئيــس التنفيذي تنفيذي محمــد كريم أوزير

1 اســتقال مــن مجلــس إدارة ســدرة الماليــة في 4 إبريل 2018م

2 تــم تعيينــه رئيًســا لمجلــس اإلدارة فــي 1٦ مايو 2018م
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ســجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
فيمــا يلــي ســجل حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة للســنة الماليــة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م:

االجتماع الثاني: 4 نوفمبر 2018ماالجتماع األول: 20 مارس 2018ماالسم

أحمد ســالم بقشان
م. أنــس محمــد صالح صيرفي

هاني عثمــان باعثمان 
شوكت عزيز

عمــار فاروق زهران
محمــد كريم أوزير

 حضــر  لم يحضر

عضوية أعضاء مجلس إدارة ســدرة المالية في الشــركات األخرى
الهيكل القانونياسم الشركةالمنصب الوظيفياالسم

شــركة ذات مســئولية محدودة الشــرق األوســط وشــمال افريقيا لصناعة المرطباترئيــس مجلــس اإلدارة والمديــر التنفيذيأحمد ســالم بقشان 
شــركة ذات مســئولية محدودةبنك االســتثمار الدولينائــب رئيــس مجلس اإلدارة

شــركة ذات مســئولية محدودةالشــركة المصنع الســعوديرئيــس مجلس اإلدارة
شــركة ذات مســئولية محدودةشــركة ابتــكار للخدمــات الترفيهية المحدودة رئيــس مجلس اإلدارة
شــركة ذات مســئولية محدودةشــركة أحمد ســالم بقشــان للتجارة رئيــس مجلس اإلدارة
شــركة ذات مســئولية محدودةشــركة أحمد ســالم بقشــان لتجارة الحديدرئيــس مجلس اإلدارة

شــركة مساهمةطيبــة القابضةنائــب رئيــس مجلس اإلدارةم. أنــس محمــد صالح صيرفي
شــركة مســاهمة مغلقة أم القــرى لإلنشــاءات والتطوير عضــو مجلس اإلدارة

شــركة ذات مســئولية محدودةشــركة المرجــان العربيــة المتحدة المحدودةعضــو مجلس اإلدارةهاني عثمــان باعثمان
شــركة محدودة باألسهم شــركة المرجــان الدوليــة القابضة المحدودةعضــو مجلس اإلدارة
شــركة ذات مســئولية محدودةشــركة الخزامة لإلدارةعضــو مجلس اإلدارة
شــركة ذات مســئولية محدودةشــركة الطائف لاســتثمار والســياحةعضــو مجلس اإلدارة

شــركة ذات مســئولية محدودةشــركة أينوكــس كابيتال المحدودةرئيــس مجلس اإلدارة 
شــركة خاصة محدودة باألســهمشــركة ســدرة الماليــة )المملكــة المتحدة( المحدودة عضــو مجلس اإلدارة

شــركة عامة محدودة باألســهمميلينيــوم آنــد كابثــورن هوتيلز بي إل ســيعضــو مجلس اإلدارة شوكت عزيز
منظمــة غير ربحيةبيرجرويــن انســتيتوت أوف جوفرنينــسعضــو مجلس اإلدارة 
شــركة مساهمة شــركة الكابات السعودية3عضــو مجلس اإلدارة 

شــركة ذات مســئولية محدودةشــركة المرجــان العربيــة المتحدة المحدودةعضــو مجلس اإلدارة عمــار فاروق زهران
شــركة محدودة باألسهم شــركة المرجــان الدوليــة القابضة المحدودةعضــو مجلس اإلدارة 

شــركة ذات مســئولية محدودةشــركة أينوكــس كابيتال المحدودةعضــو مجلس اإلدارة محمــد كريم أوزير 
شــركة خاصة محدودة باألســهمشــركة ســدرة الماليــة )المملكــة المتحدة( المحدودةعضــو مجلس اإلدارة 

3 قــدم اســتقالته مــن مجلــس إدارة الكابــات الســعودية في 11 فبراير 2018م.
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اللجــان الفرعيــة التابعة لمجلس اإلدارة 
تقــدم اللجــان الفرعيــة التابعــة لمجلــس اإلدارة المســاعدة للوفــاء بمســؤوليته علــى أكمــل وجــه. وتتضمــن مهــام واختصاصات اللجــان الفرعية ما يلي:

إســداء المشــورة للمجلــس بشــأن األمــور المعقــدة بطريقــة أكثــر كفــاءة مــن خــال الســماح للخبراء بالتركيــز على أمور محــددة وتقديم تحليات وتوصيــات مفصلة.  •
مســاعدة المجلــس فــي إنشــاء خبــرات محــددة بموضوعــات معينــة حــول أعمال الشــركة، وأبرزها االفصــاح المالي وإدارة المخاطر والضوابــط الداخلية.  •

تعزيــز موضوعيــة واســتقالية قــرارات مجلــس اإلدارة وعزلهــا عن التأثيــر المحتمل.  •

اللجــان الفرعيــة التابعــة لمجلــس اإلدارة لســدرة المالية هي:

لجنــة المراجعة والمخاطر وااللتزام  1
تعتبــر لجنــة المراجعــة والمخاطــر وااللتــزام بمثابــة لجنــة فرعيــة تابعــة لمجلــس اإلدارة وهــي معنيــة بتقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا. تقدم اللجنة المذكورة المســاعدة إلــى مجلس اإلدارة فيما 

يتعلــق بــأداء مســئولياته الرقابيــة ذات الصلــة بما يلي:
إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة وغيرهــا مــن البيانــات الماليــة التــي تقدمها الشــركة إلــى المســاهمين وعموم الناس وغيرهم مــن أصحاب العاقة.   •

التــزام الشــركة بالمتطلبــات القانونيــة والتنظيمية.   •
متابعــة أداء إدارة المراجعــة الداخليــة التابعة للشــركة.  •

متابعــة أداء األنشــطة المتعلقــة بــإدارة المخاطــر وااللتزام والرقابة.  •

أعضــاء لجنــة المراجعة والمخاطر وااللتزام
المنصب الوظيفياالسم

رئيــس اللجنة عبــد اإللــه عبده مكرد
عضو عمــار فاروق زهران 

عضو ســيدي كيتا 

ســجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة والمخاطر وااللتزام
فيمــا يلــي ســجل حضــور اجتماعــات لجنــة المراجعــة والمخاطــر وااللتــزام للســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2018م:

االجتماع الرابع: 24 ديسمبر 2018ماالجتماع الثالث: 1٦ سبتمبر 2018ماالجتماع الثاني: 31 مايو 2018ماالجتماع األول: 11 مارس 2018ماالسم

عبــد اإللــه عبده مكرد
عمــار فاروق زهران 

ســيدي كيتا 

 حضــر  لم يحضر
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لجنة الترشــيحات والمكافآت  2
تعتبــر لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمثابــة لجنــة فرعيــة تابعــة لمجلــس اإلدارة، وقــد تشــكلت تلــك اللجنــة لوضــع المبــادئ والمعاييــر الازمــة لترشــيح مديري الشــركة واألفراد المعنييــن باإلدارة العليا وتحديــد المكافآت 

الممنوحــة لهــم. تتعهــد لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمباشــرة المهام والمســئوليات المحــددة المدرجة أدناه:
•  اســتعراض تشــكيل مجلــس اإلدارة وضمــان تمتــع أعضــاء مجلــس اإلدارة لمجموعــة المهــارات والخبــرات وغيرهــا مــن العوامــل التي تحتاج إليها الشــركة والســلطات الرقابية للوفاء بالمســئوليات الواقعــة على عاتقها.

اســتعراض الترتيبــات ذات الصلــة بتقديــم المكافــآت للمديريــن وأفــراد اإلدارة العليــا وتقديــم توصيــات فيمــا يتعلــق بهذا الصــدد إلى مجلس اإلدارة.  •

أعضاء لجنة الترشــيحات والمكافآت
المنصب الوظيفياالسم

رئيــس اللجنة أحمد ســالم بقشان4
عضو عمــار فاروق زهران

عضوهاني عثمــان باعثمان 

4 اســتقال مــن مجلــس اإلدارة فــي 4 إبريل 2018م

ســجل حضور اجتماعات لجنة الترشــيحات والمكافآت
حضــر األعضــاء التالــي ذكرهــم اجتماعــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت للســنة الماليــة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م: 

تاريخ االجتماع 20 مارس 2018ماالسم

أحمد ســالم بقشان 
عمــار فاروق زهران

هاني عثمــان باعثمان 

 حضــر  لم يحضر

أجــور ومكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشــركة
يعــرض الجــدول أدنــاه الوصــف التفصيلــي للمكافــآت والتعويضــات المدفوعــة إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة وخمســة مــن كبــار التنفيذيين بالشــركة، ومــن بينها: منصــب الرئيــس التنفيذي والمدير المالي، وذلك للســنة 

الماليــة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2018م.

أعضاء المجلس التنفيذيينالبيان
أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ 

وأعضاء المجلس المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 
أعلى المكافآت والتعويضات مضاف 
إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي 

4,4٦0,1٩4––الرواتب واألجور
–––البدالت

50,0001,180,000–المكافــآت الدورية والســنوية
–––الخطــط التحفيزية

–––العموالت
–––أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشــكل شــهري أو ســنوي
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نتائــج المراجعــة الســنوية للنظــم واإلجــراءات الرقابيــة الداخليــة لــدى الشــركة ورأي لجنــة المراجعة والمخاطر وااللتــزام فيما يتعلق بمدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشــركة.
فــي ظــل المنظومــات التجاريــة الحيويــة التــي نشــهدها اليــوم، ومــع التهديــدات التــي تكتنــف المخاطــر الناشــئة، والتحــول الســريع في قطــاع األوراق المالية، ومع زيادة اإلجــراءات الرقابية، أنشــأ مجلس اإلدارة لجنة 

المراجعــة والمخاطــر وااللتــزام، وقــد أوكل إليهــا مهــام محــددة ترمــي بشــكل رئيــس إلى دعم مجلــس اإلدارة في تأدية مســؤولياته الرقابية.

باإلضافــة إلــى ذلــك، أنشــأت إدارة الشــركة قســم المراجعــة الداخليــة وإدارة المخاطــر لتقديــم ضمــان مســتقل بشــأن مــدى كفايــة الضوابــط الداخليــة والحوكمة وإدارة المخاطــر. وينصب تركيز اإلدارة علــى تعزيز قيمة 
أصحــاب المصلحــة وحمايتهــا مــن خــال تطبيــق نهــج للتدقيــق والمراجعــة يســتند علــى إدارة المخاطر بهدف مراجعة أنشــطة الشــركة وعملياتها.

ودعًمــا لهــذا النهــج، عينــت ســدرة الماليــة شــركة برايــس ووتــر هــاوس للمســاعدة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ خطــة المراجعــة الداخليــة القائمــة علــى المخاطــر والتي وضعــت بناًء علــى عملية تقييــم شــاملة للمخاطر على 
مســتوى الشركة.

ُتجــرى عمليــات التدقيــق فــي األقســام عاليــة المخاطــر كل عــام، وفــي األقســام متوســطة المخاطــر كل عاميــن. فــي عــام 2018م، أجريــت عمليــات تدقيق ألقســام عالية المخاطر بما فــي ذلك إدارة األصول وااللتزام 
ومكافحــة غســل األمــوال واإلدارة الماليــة وتقنيــة المعلومــات. وبالنســبة لعــام 201٩م، مــن المقــرر إجــراء ســت عمليــات تدقيــق ومراجعــة، مع تقديــم تقرير التدقيــق الداخلي للمتابعــة إلى لجنة المراجعــة والمخاطر 

وااللتــزام بشــأن عمليــات التدقيــق التــي تمت خال عام 2018م.

ُتعــرض جميــع نتائــج التدقيــق علــى لجنــة المراجعــة والمخاطــر وااللتــزام فــي شــكل تقاريــر إدارة المخاطــر الداخليــة والمراجعــة. باإلضافــة إلــى عملية المتابعة الرســمية للتدقيق والمراجعة، يســعى قســم المراجعــة الداخلية 
للحصــول علــى تحديثــات دوريــة مــن كل قســم من األقســام بشــأن تنفيذ اإلجراءات اإلدارية المتفــق عليها.

وفــي إطــار توصيــة المراجعــة الداخليــة، تضمــن لجنــة المراجعــة  والمخاطــر وااللتــزام أن نتائــج التدقيــق وأي إجــراءات تصحيحيــة يتــم تنفيذهــا تدخل ضمن الحــدود الزمنية المتفــق عليها.

بمــا أن اإلدارة مســؤولة عــن إنشــاء نظــام مائــم وفعــال للضوابــط الداخليــة والحفــاظ عليــه، فــإن السياســات واإلجــراءات الحاليــة الزمة للخضوع لمراجعة ســنوية، مــع تقديم النتائج إلــى المجلس للموافقــة عليها.

فــي عــام 2018م، شــرعت ســدرة الماليــة فــي مشــروع هــام لتحســين سياســات وإجــراءات الشــركة بغيــة دعــم اتجاههــا االســتراتيجي على نحو أفضل، مــع تطبيق أفضل الممارســات في قطــاع األوراق المالية وضمان 
االلتــزام الدائــم للقواعــد واألنظمة الســائدة التي تنظم الشــركة.

اســتناًدا إلــى نتائــج التقييــم الســنوي، لــم يكــن هنــاك أي نقــاط ضعــف جوهريــة تــم تحديدهــا فــي األنظمــة والرقابة الداخلية بالشــركة. وتــرى لجنة المراجعــة والمخاطر وااللتزام أن ســدرة المالية لديها نظام ســليم 
وفعــال للضوابــط والرقابــة الداخليــة، مــن حيــث تصميمــه أو تنفيــذه، وأن الشــركة تســعى باســتمرار إلــى التميز بهــدف تعزيز القيمة ألصحــاب المصلحة.
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إدارة المخاطر
إن األنشطة التجارية المتنوعة التي تجريها الشركة تقتضي تحديد المخاطر وقياسها وتجميعها ومراقبتها وإدارتها بصورة فعالة فضا عن توزيع رأس المال بين أنشطتها وأعمالها بشكل مائم. وفي ضوء حجم الشركة 

وعملياتها التشغيلية، أرست الشركة نظاًما إلدارة المخاطر لتحديد وإدارة المخاطر الكبرى. وكما أوضحنا سلًفا، يلقى مجلس اإلدارة الدعم والمساعدة من اللجان الفرعية التابعة له، والسيما لجنة المراجعة والمخاطر وااللتزام، 
التي تساعده على القيام بدوره اإلشرافي ألنشطة إدارة المخاطر والعمل وفًقا ألفضل الممارسات. كما تشتمل الشركة على إدارة للمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، والتي بدورها تتحمل مسؤولية إدارة المخاطر وتقديرها، 

ومن ثم التخفيف من المخاطر التجارية والتشغيلية الرئيسة لدى سدرة المالية وكذلك تحسين نظام الضوابط الداخلية. وفيما يلي بيان بالمخاطر الكبرى التي تكتنف الشركة: 

مخاطر االئتمان أ( 
تعتبــر مخاطــر االئتمــان واحــدة مــن المخاطــر األكثــر أهميــة التــي تواجههــا الشــركة فــي إطــار عملياتهــا التشــغيلية، وتتمثــل فــي إخفــاق واحد أو أكثر مــن كبار األطــراف المتعاملين معهــا. لتخفيف ذلك النوع مــن المخاطر، 

نوّعــت الشــركة عاقاتهــا البنكيــة مــن خــال التعامــل مــع مجموعــة متعــددة مــن البنــوك الســعودية المحليــة والبنــوك الدولية. وتســتعين الشــركة بقواعد الكفايــة المالية الصادرة عن هيئة الســوق الماليــة لمراقبة 
مخاطــر االئتمــان؛ ويعتبــر ذلــك األمــر أحــد العناصر المســتخدمة لحســاب الحد األدنــى لرأس المال الازم.

ب( مخاطر السوق
تعنــي مخاطــر الســوق المخاطــر المرتبطــة بانخفــاض قيمــة أي اســتثمار بســبب تقلبــات الســوق. ويتمثــل الخطــر الســوقي الوحيــد الــذي قــد تتعــرض له الشــركة في مخاطر أســعار الصرف األجنبي وقــد توصلنا إلى ذلك 

بعــد مناقشــة األمــر مــع المدقــق الخارجــي واألخــذ فــي االعتبــار عــدم توافــر محفظــة متاجــرة لدى الشــركة. وتســتعين الشــركة بقواعــد الكفاية المالية الصــادرة عن هيئة الســوق المالية لمراقبة مخاطر الســوق.

المخاطر التشغيلية ج( 
تعنــي المخاطــر التشــغيلية المخاطــر المرتبطــة بالخســارة الناشــئة عــن عــدم كفايــة العمليــات واألفــراد واألنظمــة وإخفاقهــا باإلضافــة إلــى مخاطر الخســارة الناتجة عن األحداث الخارجية. وتســتعين الشــركة بقواعــد الكفاية 

الماليــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة لمراقبــة المخاطــر التشــغيلية. وتعتمــد الشــركة علــى النهــج القائــم علــى تحديــد اإلنفــاق والــذي يتمثــل في تطبيق رســم مخاطر بنســبة وقدرها 25٪ يحدد مبلغه اســتنادا إلى 
مســتوى النفقــات التشــغيلية خــال العــام الماضــي. وتخضــع المخاطــر المبينــة أعــاه فضــًا عــن المتطلبــات ذات الصلــة بــرأس المــال المحتســب على أســاس نموذج كفاية رأس المال الــذي تقدمه هيئة الســوق المالية 

للمراقبــة بصفة شــهرية.

العقوبــات والغرامات المفروضة على الشــركة
تجــري الشــركة أعمالهــا بمــا يتماشــى مــع أعلــى المعاييــر ذات الصلــة بأخاقيــات العمــل وبمــا يتفــق مــع األنظمــة واللوائح ذات الصلة الصادرة عــن الجهات الرقابيــة والتنظيمية في الســعودية. 

خــال عــام 2018، خضعــت الشــركة لغرامــة قدرهــا 80،000 ريــال ســعودي مــن ِقبــل هيئــة الســوق الماليــة فيمــا يتعلــق بعــدم االلتــزام بالمادة 1٧ والمادة 22 من قواعد مكافحة غســل األمــوال وتمويل اإلرهاب الصادرة 
عــن هيئــة الســوق الماليــة. وقــد تــم اســترعاء انتبــاه لجنــة المراجعــة والمخاطــر وااللتــزام ومجلــس اإلدارة إلــى هــذه المســألة حســب تعليمات هيئة الســوق المالية. وقــد تم التعامل مــع جميع تلــك المخالفات في تاريخ 

31 ديســمبر 2018م، وقــد طلــب المجلــس مــن الشــركة تحســين اإلجــراءات ذات الصلــة للتخفيــف مــن مخاطر تكرار مثل هــذه المخالفات.

القروض
تؤكد ســدرة المالية عدم وجود أي قروض مســتحقة على الشــركة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م.
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بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذييــن عن أي مكافآت وتعويضات
تؤكــد شــركة ســدرة الماليــة أنــه لــم يكــن هنــاك أي ترتيــب تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذيين عــن أي مكافاة أو تعويضــات للســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2018م.

فيمــا يلــي وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة أو حقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيين وأقربائهم في أســهم أو أدوات دين الشــركة أو أي من شــركاتها التابعة، وأي تغيير في 
تلــك المصلحــة أو األوراق الماليــة أو الحقــوق خــال الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2018م:

نوع العاقةالمسمى الوظيفياالسم
عدد األسهم 

كما في 2018/1/1م
 نسبة الملكية

كما في 2018/1/1م
 عدد األسهم

كما في 2018/12/31م
 نسبة الملكية

كما في 2018/12/31م
 القيمة األسمية للسهم

بالريال السعودي
500,4005.5٦500,4005.5٦10حصة مباشــرةرئيــس مجلس اإلدارةاحمد ســالم بقشان5

نائــب رئيس مجلس هاني عثمــان باعثمان
اإلدارة

٩0,00011٩0,000110حصة غير مباشــرة

1,440,0001٦1,440,0001٦10حصة غير مباشــرةعضــو مجلس اإلدارةعمــار فاروق زهران

5  اســتقال مــن مجلــس إدارة ســدرة الماليــة فــي 4 إبريل 2018م

معامات الشــركة مع األشــخاص ذات الصلة
تؤكــد ســدرة الماليــة أنــه لــم ُتجــر أي صفقــات بيــن الشــركة واألشــخاص ذوي الصلــة خال الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2018م.

األعمــال والعقــود التــي تكــون الشــركة طرفــًا فيهــا أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو ألي شــخص ذي عاقة بأي منهم
تؤكــد شــركة ســدرة الماليــة أنــه ال توجــد هنــاك أي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــا فيهــا، أو يكــون ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذيين أو ألي شــخص ذي عاقة بــأي منهم مصلحة فيها خال الســنة 

الماليــة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2018م.

الختام
يوّجــه أعضــاء مجلــس اإلدارة الشــكر والتقديــر إلدارة الشــركة وجميــع العامليــن بهــا، ممــن أثــرت خدماتهــم وجهودهــم وســاهمت بدور حيوي فــي اإلنجازات التي حققتها الشــركة وفي دفع عجلة نمو الشــركة خال العام.
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القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2018م

تقريــر المراجع المســتقل عــن القوائم المالية الموحدة

القوائــم المالية الموحدة
قائمــة المركــز المالي الموحدة

قائمــة الربــح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة
قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكية الموحدة

قائمــة التدفقــات النقديــة الموحدة
إيضاحــات حــول القوائــم المالية الموحدة
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تقريــر المراجــع المســتقل عــن القوائــم المالية الموحدة
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1 ينايــر 201٧م31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018مإيضاح

الموجودات
52,454,2772,2٦2,٦502,8٦1,٦53ممتلــكات ومعدات

٦111,54520,٧252٩,81٧موجودات غير ملموســة
٧3,312,8954,٦1٦,٦3213,٩50,13٧عقارات اســتثمارية

853,323,41152,٩٦4,82٦3٩,812,٩52اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خال الربح أو الخســارة
59,202,1285٩,8٦4,8335٦,٦54,55٩الموجودات غيــر المتداولة

٩8,752,425٩,050,81314,٦2٧,02٩ذمــم مدينــة تجارية وأخرى
105,772,4922,541,21٦2,٧٦1,٩81مدفوعــات مقدًما

–٩,٦83,8٩٧–11ودائع مرابحة
1247,915,1102٧,٦34,٩٦٦2٦,085,3٧3نقــد ومــا في حكمه
62,440,02748,٩10,8٩243,4٧4,383موجــودات متداولة

121,642,155108,٧٧5,٧25100,128,٩42إجمالــي الموجودات

حقــوق الملكية
1390,000,000٩0,000,000٩0,000,000رأس المال

–142,642,0468٧3,٩24احتياطــي نظامي
–42,86080,8٧8احتياطــي ترجمة عمــات أجنبية
)1,1٦2,48٦(18,333,425٧,4٧1,410أربــاح مبقاة / )خســائر متراكمة(

111,018,331٩8,42٦,21288,83٧,514إجمالــي حقــوق الملكية

المطلوبات
154,097,7633,3٦1,4322,٦2٩,0٧4منافــع الموظفين

4,097,7633,3٦1,4322,٦2٩,0٧4مطلوبــات غير متداولة

1٦1,384,6188٦4,٩434,٦٦5,0٩٧ذمــم دائنــة تجارية وأخرى
1٧14,452٧23,438148,٦18مصروفات مســتحقة

185,126,9915,3٩٩,٧003,848,٦3٩الــزكاة وضريبة الدخل المســتحقة
6,526,061٦,٩88,0818,٦٦2,354مطلوبــات متداولة

10,623,82410,34٩,51311,2٩1,428إجمالــي المطلوبات
121,642,155108,٧٧5,٧25100,128,٩42إجمالــي حقــوق الملكيــة والمطلوبات

قائمــة المركــز المالــي الموحدة | كمــا في 31 ديســمبر 2018م

بالريــاالت الســعودية مــا لــم يذكر خاف ذلك

تعتبــر اإليضاحــات مــن الصفحــة رقــم 1٩ إلــى 54 جــزءًا ال يتجــزأ من هذه القوائــم المالية الموحدة.
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قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحدة | للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

بالريــاالت الســعودية مــا لــم يذكر خاف ذلك

تعتبــر اإليضاحــات مــن الصفحــة رقــم 1٩ إلــى 54 جــزءًا ال يتجــزأ من هذه القوائــم المالية الموحدة.

31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018مإيضاح

اإليرادات
46,582,2052٩,520,301خدمات ادارة

1,566,830800,0٩٧خدمــات استشــارات و ترتيب
4,222,9872,815,٩24اســتثمار تشغيلي
اإليرادات 52,372,02233,13٦,322إجمالى 

مصروفات تشــغيلية
)14,8٦٩,533()16.508.278(تكاليــف موظفين

)1,044,200()1.218.249(مصروفات تســويق وإعان
)٦,8٩٩,144()10.088.633(1٩مصروفــات عمومية وإدارية

)٦0,000(٩13,263عكــس / )خســارة( االنخفــاض فــي قيمة ذمــم مدينة تجارية
41٦,٦32)1,303,737(٧)خســارة( / عكــس االنخفــاض فــي قيمة عقارات اســتثمارية

–)2,159,379(خســارة من اســتثمارات بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخســارة
)22,45٦,245()31.265.013(إجمالــي المصروفات التشــغيلية

21,107,00910,٦80,0٧٧الربح التشــغيلي
343,217٧14,004إيرادات أخرى

٧٩5,402)2.839.968(20الربــح / )الخســارة( من العمــات األجنبية
18.610.25812,18٩,483الربــح قبل الزكاة

)2,51٧,5٧8()929.032(18الزكاة ومصروفــات الضريبة

السنة 17.681.226٩,٦٧1,٩05ربح 
الدخل الشــامل اآلخر

بنــود لــن يعــاد تصنيفها إلى الربح أو الخســارة
)1٦4,085( )272,749(15إعــادة قيــاس مطلوبــات خطــط المنافع المحددة

بنــود معــاد أو قــد يعــاد تصنيفهــا الحًقا إلى ربح أو خســارة
80,8٧8)38,018(العمليــات األجنبيــة – احتياطــي ترجمــة العمــات األجنبية

)83,20٧()310,767(الدخل الشــامل اآلخر للســنة
17,370,459٩,588,٦٩8إجمالي الدخل الشــامل للســنة

211.961.0٧ربحية الســهم األساســية والمخفضة
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قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحدة | للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2018م

بالريــاالت الســعودية مــا لــم يذكر خاف ذلك

االحتياطــي النظاميرأس المالإيضاح
احتياطــي ترجمة 

العمــات األجنبية
األربــاح المبقاة / 

إجمالــي حقــوق الملكية)الخســائر المتراكمة(

8٩,121,٧1٩)8٧8,281(––٩0,000,000الرصيــد كمــا فــي 1 يناير 201٧م
)284,205()284,205(–––تســوية عنــد التطبيــق األولــي للمعيــار الدولــي للتقرير المالي

88,83٧,514)1,1٦2,48٦(––٩0,000,000الرصيــد المعــاد عرضــه كمــا في 1 يناير 201٧م
السنة ٩,٦٧1,٩05٩,٦٧1,٩05–––ربح 

)83,20٧()1٦4,085(80,8٧8––الدخل الشــامل اآلخر
80,8٧8٩,50٧,820٩,588,٦٩8––إجمالي الدخل الشــامل للســنة

–)8٧3,٩24(–8٧3,٩24–المحــول إلى االحتياطــي النظامي
٩0,000,0008٧3,٩2480,8٧8٧,4٧1,410٩8,42٦,212الرصيــد في 31 ديســمبر201٧م

)4,٧٧8,340()4,٧٧8,340(–––28تســوية عنــد التطبيــق األولــي للمعيــار الدولــي للتقرير المالي ٩
2,٦٩3,0٧02,٦٩3,0٧0–––الرصيــد فــي 1 يناير 2018م

السنة 1٧,٦81,22٦1٧,٦81,22٦–––ربح 
)310,٧٦٧()2٧2,٧4٩()38,018(––الدخل الشــامل اآلخر

1٧,408,4٧٧1٧,3٧0,45٩)38,018(––إجمالي الدخل الشــامل للســنة
–)1,٧٦8,122(–1,٧٦8,122–المحــول إلى االحتياطــي النظامي
90,000,0002,642,04642,86018,333,425111,018,331الرصيــد في 31 ديســمبر 2018م

تعتبــر اإليضاحــات مــن الصفحــة رقــم 1٩ إلــى 54 جــزءًا ال يتجــزأ من هذه القوائــم المالية الموحدة.
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قائمــة التدفقــات النقديــة الموحدة | للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2018م

بالريــاالت الســعودية مــا لــم يذكر خاف ذلك

تعتبــر اإليضاحــات مــن الصفحــة رقــم 1٩ إلــى 54 جــزءًا ال يتجــزأ من هذه القوائــم المالية الموحدة.

31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018مإيضاح

األنشطة التشــغيلية
18.610.25812,18٩,483الربــح قبل الزكاة

لـ: تسويات 
5739,896٧1٦,٦41 اســتهاك ممتلــكات ومعدات

٦11,917٩,0٩2 إطفــاء موجودات غير ملموســة
٦0,000)13,263( ذمم مدينة مشــطوبة

–2,159,379 الخســارة بالقيمــة العادلــة مــن اســتثمار بالقيمــة العادلــة من خال الربح أو الخســارة
)3,0٩4()2,199( أربــاح بيــع ممتلكات ومعدات

–2,747,093 خســائر تحويــل عمــات أجنبية من اســتثمار
)41٦,٦32(1,303,737 خســارة / )عكــس( االنخفــاض فــي قيمة عقارات اســتثمارية

715,2615٩٧,2٧4 منافــع الموظفين
7,661,821٩٦3,281

26.272.07913,152,٧٦4
التغيــرات في

298,388٦,011,80٦ النقــص فــي الذمــم المدينــة التجارية واألرصــدة المدينة األخرى
2,0٧8,٧45)3,231,276( )الزيــادة( / النقــص فــي المدفوعات مقدمًا

)4,110,3٦٦(519,675 الزيــادة / )النقــص( فــي الذمــم الدائنــة التجارية واألرصــدة المدينة األخرى
885,032)708,986( )نقص(/زيــادة في مصروفات مســتحقة

23.149.88018,01٧,٩81النقــد الناتج من األنشــطة التشــغيلية
)٩٦٦,51٧()1.201.741(18زكاة وضريبــة مدفوعة

)2٩,001()251,679(15منافــع موظفيــن مدفوعة
21.696.4601٧,022,4٦3صافــي النقد من األنشــطة التشــغيلية

األنشطة االســتثمارية
)1٧,4٧3,0٧0()16,451,672(8اســتثمارات تمت خال الســنة
)٩,٦83,8٧٩(9,683,897متحصــات مــن ودائع مرابحة

6.476.0964,321,18٧متحصــات من بيع اســتثمارات
8,1٦٧,٩20–متحصــات مــن بيع عقارات اســتثمارية

)٧٧1,353(–٧إضافــات للعقارات االســتثمارية
)140,358()933,564(5إضافــات لممتلــكات ومعدات

4,2402٧,142متحصــات مــن بيــع ممتلكات ومعدات
)102,737(٦إضافــات في موجودات غير ملموســة

)15,552,403()1.323.740(صافي النقد المســتخدم في األنشــطة االســتثمارية
20.372.7201,4٧0,052صافــي الزيــادة في النقد ومــا في حكمه

٧٩,541)92.576(تأثيــر أســعار صــرف العمــات في النقد ومــا في حكمه
27,634,9662٦,085,3٧3نقـــد ومــا فــي حكمه كمــا في 1 يناير

47,915,1102٧,٦34,٩٦٦نقـــد وما في حكمه كما في 31 ديســمبر
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1. المنشــأة المعد لها التقرير
شــركة ســدرة الماليــة )"الشــركة"( هــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة مســجلة بجــدة، المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم 403018٧025 بتاريخ 25 فبراير 200٩م، الموافــق 30 صفر 1430هـ. وفقًا 

للوائــح ونظــام الشــركة، بــدأت الشــركة عملهــا وفقــًا لقــرار وزارة التجــارة والصناعــة بتاريــخ 24 ينايــر 200٩م، الموافق 2٧ محرم 1430هـ.

 وتشــمل األنشــطة الرئيســية للشــركة التعامــل بصفــة أساســية أو كوكيــل إلدارة وترتيــب وحفــظ األوراق الماليــة وتقديــم االستشــارات الماليــة بموجــب الترخيــص رقــم 0811٦-3٧ الصادر من هيئة ســوق المال بتاريخ 
1 ســبتمبر 2008م، والمجــدد للفتــرة مــن 1 يوليــو 2018م حتــى 30 يونيــو 201٩م.

يقــع المركز الرئيســي للشــركة فــي العنوان التالي:
بــرج المرجانــة، حي الروضــة، الطابق الثالث

ص.ب 118528، جــدة 21312
المملكــة العربية الســعودية.

تشــتمل هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة وشــركتها التابعة )يشــار إليها مجتمعة بـــ "المجموعة"(:
األنشطة الرئيسيةنسبة الملكيةبلد التأسيسالشركة

خدمات إدارية واستشــارية100٪إنجلتــرا وويلزســدرة الماليــة البريطانيــة المحدودة

خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 201٧م أنشــأت الشــركة شــركة تابعــة جديــدة مملوكة لهــا بالكامل في المملكــة المتحدة.

2. أساس اإلعداد
) أ( المعايير المحاســبية المطبقة

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والمعتمــدة فــي المملكة العربية الســعودية. تم اعتمــاد القوائم الماليــة الموحدة من قبل 
مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 24 مارس 201٩م.

بالنســبة لجميــع الفتــرات مــا قبــل وحتــى الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 201٧م، كانــت الشــركة تقــوم بإعــداد وعــرض قوائمهــا الماليــة النظاميــة الموحدة وفقــًا لمعايير المحاســبة المتعــارف عليها في المملكــة العربية 
الســعودية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن. هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م، هــي القوائــم المالية الموحدة الســنوية األولى للشــركة التــي يتم إعدادها 

وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. راجــع اإليضــاح 28 لشــرح حــول كيفيــة الحصــول علــى توضيــح لتأثير التحول مــن معايير المحاســبة المتعــارف عليها إلــى المعايير الدولية 
للتقريــر المالــي علــى المركــز المالــي واألداء المالــي للمجموعة.

) ب( أسس القياس
تــم إعــداد هــذه القوائــم المالیــة باســتخدام مبــدأ االســتحقاق المحاســبي، وافتــراض االســتمرارية وفًقــا ألســاس التكلفــة التاريخيــة، فیما عدا منافــع الموظفيــن المثبتة بالقيمــة الحالیة لالتزامات المســتقبلیة باســتخدام 

طریقــة وحدة االئتمــان المخططة.
أسس القياسالبنود

القيمــة الحاليــة اللتــزام المنافــع المحــددة محــددة كما هــو موضح في اإليضاح 15.منافــع الموظفين

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحدة | للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2018م

بالريــاالت الســعودية مــا لــم يذكر خاف ذلك
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 إيضاحــات حــول القوائــم المالية الموحدة 
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2. أساس اإلعداد تابع
) ج( عملة النشاط والعرض

يتــم عــرض هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة بالريال الســعودي والذي يمثل عملة النشــاط للشــركة.

) د( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاســبية الهامة
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة اســتخدام بعــض التقديــرات واالفتراضــات التــي تؤثــر علــى مبالــغ اإليــرادات، المصروفات، الموجــودات والمطلوبات، واإلفصاحــات المرفقة عــن المطلوبات المحتملــة. تتم مراجعة 

التقديــرات واالفتراضــات علــى أســاس مســتمر وهــي معتمــدة علــى الخبــرة الســابقة وعناصــر أخــرى مــن بينهــا الحصــول على استشــارات المهنية وتوقعات األحــداث المســتقبلية والتي يعتقــد أن تكون مائمة 
للظــروف. وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات. يتــم إثبــات مراجعــة التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التي يتــم فيها مراجعــة التقديرات والفترات المســتقبلية التــي تتأثر بها.

) ه( األحكام والتقديرات المحاســبية الهامة
وفيمــا يلــي أهــم التقديــرات واالفتراضــات واألحكام التي اســتخدمتها اإلدارة:

)1( األعمــار اإلنتاجيــة والقيمــة المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموســة
تحــدد اإلدارة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للممتلــكات والمعــدات والموجــودات غيــر الملموســة بغــرض احتســاب االســتهاك / اإلطفــاء. ويتــم تحديــد هــذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االســتخدام المتوقــع للموجودات أو 

التلــف المــادي. تقــوم اإلدارة بمراجعــة القيمــة المتبقيــة، طريقــة االســتهاك / اإلطفــاء واألعمــار اإلنتاجيــة ســنويا، ويتــم تعديــل االســتهاك متى ترى اإلدارة أنهــا تختلف عن التقديرات الســابقة.

)2( االنخفــاض فــي قيمة الموجودات غير المالية
تقــوم الشــركة بمراجعــة القيــم الدفتريــة لموجوداتهــا غيــر الماليــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى االنخفــاض فــي القيمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشــر، يتم تقدير المبلغ القابل لاســترداد من األصل. يتم 

إثبــات خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي حالــة زيــادة مبلــغ القيمــة الدفتريــة للموجــودات عن القيمة القابلة لاســترداد والتي تمثل القيمة العادلــة للموجودات بعد خصم تكلفة البيع وقيمة االســتخدام أيهما أعلى.

يتــم مراجعــة الموجــودات غيــر الماليــة وتلــك التــي تعرضــت لانخفــاض فــي قيمتهــا وذلــك الحتماليــة عكــس االنخفــاض فــي القيمــة فــي تاريخ كل تقرير مالــي. يتم عكس خســارة االنخفاض في القيمــة فقط للمدى 
الــذي ال يتعــدى فيــه المبلــغ الدفتــري لألصــل مبلغــه الدفتــري بعــد خصــم االســتهاك أو اإلطفــاء التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا مــا لــم يتم إثبات خســارة االنخفاض فــي القيمة. ويتم إثبات عكس خســارة االنخفاض 

فــي القيمــة كإيــرادات مباشــرة فــي قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر.

)3( منافع الموظفين
إن تكلفــة خطــة المنافــع )مكافــأة نهايــة الخدمــة( والقيمــة الحاليــة اللتــزام مكافــأة نهايــة الخدمــة يتــم تحديدهــا باســتخدام تقييمــات إكتواريــة خارجية. يتضمــن التقييم االكتواري وضــع العديد من االفتراضــات المتنوعة 

التــي قــد تختلــف عــن التطــورات الفعليــة فــي المســتقبل. ويشــمل ذلــك تحديــد معــدل التخفيــض، زيادات الرواتب المســتقبلية، أســعار الوفيات وزيادات المعاشــات المســتقبلية. ونظــًرا لتعقد عمليــة التقييم 
وطبيعتهــا طويلــة األجــل، يعتبــر االلتــزام بمنافــع محــددة عالــي الحساســية للتغيــرات في هــذه االفتراضات. تم مراجعــة جميع االفتراضات.
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2. أساس اإلعداد تابع
) ه( األحكام والتقديرات المحاســبية الهامة تابع

)4( االنخفــاض فــي قيمــة الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى
بالنســبة للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018م، تطبــق الشــركة نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لتحديــد االنخفــاض فــي قيمــة الذمــم المدينــة والذمم المدينة األخــرى، ويتطلب ذلك من الشــركة أخذ بعض 

العوامــل المســتقبلية بعيــن االعتبــار أثنــاء حســاب احتماليــة التعثــر. حتــى الفتــرات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 201٧م، كانــت الشــركة تقــوم بتكويــن مخصــص لانخفاض فــي قيمة الذمم المدينــة عندما يكون 
هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن الشــركة لــن تكــون قــادرة علــى تحصيــل جميــع المبالــغ المســتحقة وفقــًا للشــروط األصليــة لاتفاقيــة. إن الصعوبــات الماليــة الكبيرة التي تواجــه العميل، وإمكانية دخــول العميل في 

مرحلــة إفــاس أو إعــادة الهيكلــة الماليــة، والعجــز أو التأخــر فــي الســداد تعتبــر جميعهــا مؤشــرات علــى وجــود دليــل موضوعــي لانخفــاض في قيمة الذمــم المدينة التجاريــة. بالنســبة للمبالغ الفرديــة الهامة، يتم إجراء 
تقييــم لهــا علــى أســاس فــردي. أمــا المبالــغ، التــي ليســت ذات أهميــة ولكــن تجــاوزت موعــد اســتحقاقها، فيتــم تقييمهــا علــى أســاس إجمالي ويتم تكويــن المخصص على أســاس طول مدة تجاوز االســتحقاق بناًء على 

أســعار التحصيــل التاريخية.

)5( قيــاس القيم العادلة
يتطلــب عــدد مــن السياســات المحاســبية واإلفصاحــات مــن الشــركة قيــاس القيــم العادلة لــكل من الموجــودات المالية وغير الماليــة والمطلوبات.

لــدى المجموعــة إطــار مراقبــة ثابــت فيمــا يتعلــق بقيــاس القيــم العادلــة. ويشــمل ذلــك فريــق تقييــم يتحمــل المســؤولية الكاملة عن اإلشــراف علــى جميع قياســات القيمة العادلــة الهامة، بما في ذلك المســتوى الثالث 
للقيمــة العادلــة، ويتبــع المدير المالي مباشــرًة.

يقــوم فريــق التقييــم بمراجعــة منتظمــة للمدخــات الهامــة التــي ال يمكــن ماحظتهــا وكذلــك تعديــات التقييــم. فــي حالــة اســتخدام معلومــات الطــرف الثالث، مثل أســعار السمســرة أو خدمات التســعير، لقياس القيم 
العادلــة، يقــوم فريــق التقييــم بتقييــم األدلــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن األطــراف الثالثــة لدعــم االســتنتاج بــأن هــذه التقييمات تلبــي متطلبــات المعايير الدوليــة للتقرير المالي، بما في ذلك المســتوى الــذي ينبغي أن 

تصنــف فيــه التقييمــات فــي تسلســل القيمة العادلة.

يتــم رفــع مشــكات التقييــم الهامــة إلى لجنــة المراجعة التابعة للشــركة.

عنــد قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام مــا، تســتخدم المجموعــة بيانــات الســوق القابلــة للماحظــة قــدر اإلمــكان. يتــم تصنيــف القيم العادلة إلى مســتويات مختلفة فــي التسلســل الهرمي للقيمة العادلة اســتنادا 
إلــى المدخــات المســتخدمة في أســاليب التقييــم كما يلي:

األســعار المدرجــة )غيــر المعدلــة( في األســواق النشــطة للموجودات والمطلوبــات المتطابقة. المســتوى 1: 
المدخات بخاف األســعار المدرجة المتضمنة في المســتوى 1 القابلة للماحظة لألصل أو االلتزام، ســواًء بصورة مباشــرة )أي كأســعار( أو غير مباشــرة )أي مســتمدة من األســعار(. المســتوى 2: 

المدخــات للموجــودات أو المطلوبــات التــي ال تســتند إلــى بيانــات الســوق القابلــة للماحظــة )المدخات غير القابلــة للماحظة(. المســتوى 3: 

إذا كانــت المدخــات المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام تقــع فــي مســتويات مختلفــة مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة، فــإن قياس القيمــة العادلة يتــم تصنيفه بالكامل في نفس المســتوى 
مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة كأدنــى مســتوى مــن المدخات ذات األهمية للقيــاس بالكامل.

تثبــت الشــركة بالتحويــات بیــن مســتويات التسلســل الھرمــي للقيمــة العادلــة فــي نھایــة فتــرة التقریر التي حدث فیھــا التغییر.

يتضمــن اإليضــاح 3 )د( - "القوائــم الماليــة" المزيــد مــن المعلومــات حــول االفتراضــات التــي تم اســتخدامها في قيــاس القيم العادلة.
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3. التغييرات في السياســات المحاســبية
إن تطبيــق )"التطبيــق"( المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ٩ والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 مــن قبــل الشــركة 15 للفتــرات الماليــة اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2018م أحــدث تغييرات في السياســات المحاســبية. تتمثــل تفاصيل 

التطبيــق فيمــا يلي:

)1( المعيــار الدولــي للتقريــر المالي 9 - األدوات المالية
قامــت الشــركة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ٩ - "األدوات الماليــة" مــع التطبيــق األولــي فــي 1 ينايــر 2018م. تمثــل متطلبــات المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ٩ تغيــرًا جوهريًا مــن معيار المحاســبة المتعارف 
عليــه الســابق للتحــول "األدوات الماليــة": اإلثبــات والقيــاس )المعيــار المحاســبي الســابق لإلثبــات وقيــاس األدوات الماليــة المطبــق فــي تحديــد األرقــام الماليــة حتى 31 ديســمبر 201٧م(. يأتي المعيار الجديــد بتغيرات 

أساســية للمحاســبة عــن الموجــودات الماليــة وبعــض جوانب المحاســبة عن المطلوبــات المالية.

فيمــا يلــي ملخًصــا للتأثيــر الرئيســي علــى السياســات المحاســبية للشــركة الناتــج عــن تطبيــق المعيار الدولــي للتقرير المالي ٩:

) أ( تصنيــف الموجودات والمطلوبات المالية
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ٩ يتضمــن ثــاث فئــات تصنيــف رئيســية لألصــول الماليــة، وهــي: مثبتــة بالتكلفــة المطفــأة، مثبتــة بالقيمــة العادلــة مــن خال الدخل الشــامل اآلخر، مثبتــة بالقيمة العادلــة من خال الربح 

أو الخســارة. إن هــذا التصنيــف يعتمــد عموًمــا علــى نمــوذج األعمــال الــذي مــن خالــه يتــم إدارة األصــل المالــي وتدفقاتــه النقديــة التعاقدية. يســتبعد المعيار فئــات التصنيف الواردة فــي معايير المحاســبة المتعارف 
عليهــا قبــل التحــول للموجــودات المحتفــظ بهــا للمتاجــرة، والمحتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق، والمتاحــة للبيــع. بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ٩ فــإن المشــتقات المتضمنــة في العقود التــي ترتكز على أصل 

مالــي فــي نطــاق المعيــار ال يتــم تفريقهــا بــأي شــكل مــن األشــكال. وعوًضــا عــن ذلــك، يتــم تقييــم األداة التجميعيــة برمتهــا للتصنيف. للحصول علــى توضيح حــول كيفية تصنيف الشــركة للموجــودات المالية بموجب 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ٩، يرجــى الرجــوع إلى اإليضاح 3 )د(.

يحتفــظ المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ٩ بشــكل كبيــر بالمتطلبــات الحاليــة الــواردة فــي معاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا قبــل التحــول الخــاص بتصنيــف المطلوبــات المالية. مع ذلك، وفًقــا للمعيار الدولــي للتقرير 
المالــي ٩، يتــم عــرض التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمطلوبــات المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خال الربح أو الخســارة بشــكل عام علــى النحو التالي:

مبلــغ التغيــر فــي القيمــة العادلــة المتعلــق بالتغيــرات فــي المخاطــر االئتمانيــة للمطلوبــات يتــم عرضه في الدخل الشــامل اآلخر؛ و  •
المبلــغ المتبقــي مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة يتــم عرضه في قائمة الربح أو الخســارة.  •

للحصــول علــى توضيــح حــول كيفيــة تصنيــف المجموعــة للمطلوبــات الماليــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ٩، يرجــى الرجوع إلى اإليضاح 3 )د(.

) ب( االنخفــاض في قيمة الموجودات المالية
يحــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ٩ محــل نمــوذج "الخســارة المتكبــدة" الــوارد فــي معيــار المحاســبة المتعــارف عليــه قبــل التحــول الخاص بنموذج "الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة". يتطلب المعيار الدولــي للتقرير 

المالــي ٩ قيــام الشــركة بتســجيل مخصــص لرســوم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لجميــع الموجــودات الماليــة المعرضــة لمخاطــر ائتمــان والتــي ليســت محتفــًظ بهــا بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخســارة. يســتند 
المخصــص إلــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المرتبطــة باحتماليــة التعثــر خــال اثنــي عشــر شــهًرا قادمــة إال إذا كان هنــاك زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمان منذ النشــوء. إذا اســتوفى األصل المالــي تعريف االئتمان 

المنخفــض القيمــة المشــترى أو الناشــئ، فــإن المخصــص يعتمــد علــى التغيــر فــي الخســائر االئتمانيــة المتوقعة علــى مدى عمر األصل.

لشــرح كيفيــة تطبيــق الشــركة لمتطلبــات االنخفــاض فــي القيمــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ٩، يرجى الرجوع إلى السياســات المحاســبية الهامة.

وفــي مقابــل اإلعفــاء المتــاح بموجــب المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، لــم تــم إعــادة عــرض فتــرات المقارنــة نتيجــة التأثــر بتطبيــق المعيــار الدولي للتقريــر المالي ٩. ولذلك، يتــم إثبات أي فروق ما بين القيــم الدفترية 
للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة الناشــئة مــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ٩ فــي األربــاح المبقــاة و/أو االحتياطــات )بحســب مــا هــو مناســب( كما فــي 1 يناير 2018م. وبناًء عليه، فــإن المعلومات 

المقدمــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 201٧م ال تعكــس متطلبــات المعيــار الدولــي للتقريــر المالي ٩.

22سدرة المالية – القـوائـــم المـاليــــة المــوحــــدة 2018



 إيضاحــات حــول القوائــم المالية الموحدة 
تابع

3. التغييرات في السياســات المحاســبية تابع
)1( المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 - األدوات المالية تابع

) ج( التغييــرات في فئات القياس
إن فئــة القيــاس الخاصــة بالنقــد واألرصــدة هــي نفســها فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ٩ والمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا قبــل التحــول. يبين الجدول التالــي فئات القياس األصليــة وفًقا لمعايير المحاســبة 

المتعــارف عليهــا قبــل التحــول وفئــات التصنيــف الجديــدة بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالي ٩ الســتثمارات الشــركة كمــا في 1 يناير 2018م.

التصنيف بموجب معايير المحاسبة 
المتعارف عليها قبل التحول

التصنيف بموجب المعيار 
الدولي للتقرير المالي ٩

القيمــة الدفتريــة بموجــب معايير المحاســبة 
المتعــارف عليهــا قبل التحول

القيمــة الدفتريــة بموجــب المعيار 
الدولــي للتقريــر المالي ٩

52,٩٦4,82٦52,٩٦4,82٦القيمــة العادلــة مــن خال الربح أو الخســارةمتاحــة للبيع

تــم إجــراء التقييمــات التاليــة علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمة في تاريــخ التطبيق األولي:
تحديــد نمــوذج األعمــال الــذي يتضمن األصل المالــي المحتفظ به.  )1(

تحديــد وإلغــاء الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المحــددة مســبًقا للقيــاس بالقيمــة العادلة من خال الربح أو الخســارة.  )2(
)3(  بالنســبة للمطلوبــات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة، فــإن تحديــد مــا إذا كانــت تأثيــرات التغيــرات فــي المخاطــر االئتمانيــة للمطلوبــات المالية فــي قائمة الدخل الشــامل اآلخر قد يؤدي إلى 

ظهــور أو تضخيــم عــدم التطابــق المحاســب فــي قائمة الربح أو الخســارة.
لقــد تــم افتــراض أن مخاطــر االئتمــان لــم تــزدد بصــورة جوهريــة بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي تحمــل مخاطــر ائتمــان منخفضــة كما في تاريــخ التطبيق األولــي للمعيار الدولــي للتقرير المالي ٩.

)2( المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 - اإليــراد من العقود مع العماء
يحــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 محــل معيــار المحاســبة الدولــي 18 ويقــدم نموذًجــا جديــًدا لاعتــراف باإليــرادات علــى أســاس تحــول الســيطرة. وقد يؤثر ذلــك على توقيت ومقدار اإليــرادات التي ســيتم إثباتها مقارنًة 

بإرشــادات اإليــرادات الســابقة. يســري المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )15( للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ مــن أو بعــد 1 ينايــر 2018م. لــم يكــن لتطبيــق الشــركة للمعيار الدولــي للتقريــر المالي 15 أي تأثير كبيــر على أرقامها 
الماليــة، باســتثناء إضافــة بعــض اإلفصاحات اإلضافية.

4. السياســات المحاسبية الهامة
) أ( التصنيــف المتــداول مقابل التصنيف غير المتداول

تبــوب الشــركة الموجــودات والمطلوبــات فــي قائمــة المركــز المالي كمتداولــة وغير متداولة.

الموجودات:
يعتبــر األصــل متداواًل عندما:

يتوقــع أن يتحقــق أو توجــد نيــة لبيعــه أو اســتهاكه فــي دورة التشــغيل العادية؛  •
محتفــظ به بشــكل رئيســي لغــرض المتاجرة؛  •

يتوقــع تحقيقــه خــال اثني عشــر شــهرًا بعد تاريــخ التقرير؛ أو  •
تــم تطبيــق السياســات المحاســبية المبينــة أدنــاه بشــكل ثابــت علــى جميــع الفتــرات المعروضة في القوائــم المالية الموحدة:

النقــد ومــا فــي حكمــه، مــا لــم يكــن ممنوًعــا مــن الصــرف أو االســتخدام لتســوية التزام لمدة اثني عشــر شــهًرا علی األقل بعد تاريــخ المركز المالي.  •
يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات األخرى كموجــودات غير متداولة.
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4. السياســات المحاســبية الهامة تابع
) أ( التصنيــف المتــداول مقابل التصنيف غير المتداول تابع

المطلوبات:
تعتبــر المطلوبــات متداولــة عندما:

يتوقــع تســويته فــي دورة التشــغيل العادية؛  •
محتفــظ به بشــكل رئيســي لغــرض المتاجرة؛  •

مــن المقــرر تســويته خــال اثني عشــر شــهرًا بعد تاريــخ المركز المالي؛ أو  •
ال يوجــد حــق غيــر مشــروط لتأجيــل تســوية االلتــزام لمدة اثني عشــر شــهًرا على األقل بعد فتــرة التقرير.  •

يتــم تصنيــف جميــع المطلوبــات األخرى كموجــودات غير متداولة.

) ب( ممتلكات ومعدات
يتم قيد الممتلكات والمعدات بالتكلفة ويتم إظهارها بالصافي بعد خصم االستهاك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. ال يتم استهاك األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ. يتم استهاك تكلفة الممتلكات 

والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:

سنوات

فتــرة اإليجــار أو العمــر اإلنتاجــي 5 ســنوات أيهما أقلتحســينات على مباني مســتأجرة
10أثــاث وتركيبات

2-4معدات الحاســب اآللي

يتــم تحديــد األربــاح والخســائر مــن االســتبعاد بمقارنــة المتحصــات مــع القيــم الدفتريــة. ويتــم إدراجهــا فــي قائمــة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر. يتــم مراجعــة الممتلكات والمعــدات للتحقق من حدوث أي 
انخفــاض فــي القيمــة عنــد وجــود أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير إلــى إمكانيــة عــدم اســترداد القيمــة الدفتريــة. يتــم تخفيض القيم الدفترية مباشــرة إلــى قيمتها القابلة لاســترداد إذا كانت القيمــة الدفترية 

للموجــودات أكبــر مــن المبلغ القابل لاســترداد المقدر.

يتــم مراجعــة طــرق االســتهاك واألعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة فــي تاريــخ كل تقريــر ويتم تعديلها بشــكل مســتقبلي إذا لزم األمر.

) ج( موجودات غير ملموسة
يتــم قيــاس الموجــودات غيــر الملموســة، بخــاف الشــهرة، التــي يتــم شــراؤها مــن قبــل الشــركة ولهــا أعمار إنتاجيــة محددة بالتكلفــة بعد خصم اإلطفــاء المتراكم وخســائر االنخفاض في القيمــة المتراكمة.

تتــم رســملة المصروفــات الاحقــة فقــط عندمــا تزيــد المنافــع االقتصاديــة الكامنــة فــي األصــل التــي تتعلــق بــه تلــك المصروفات. يتم إثبــات جميع المصروفات األخــرى، بما في ذلك المصروفات على الشــهرة 
والعامــات التجاريــة الناشــئة داخليــًا، ضمــن قائمة الربح أو الخســارة عنــد تكبدها.

يتــم احتســاب اإلهــاك علــى أســاس تكلفــة األصــل، بعــد خصــم قيمتــه المتبقيــة ويتــم إثباتــه فــي قائمــة الربــح أو الخســارة بطريقة القســط الثابت على مــدى األعمار اإلنتاجيــة للموجودات غير الملموســة من تاريخ 
إتاحتهــا لاســتخدام حيــث أن هــذه هــي الطريقــة األمثــل التــي تعكــس بشــكل دقيق مدى اســتهاك المنافع االقتصاديــة الكامنة في األصل.

يتــم قيــاس الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن إلغــاء االعتــراف باألصــل غيــر الملمــوس علــى أســاس الفــرق بيــن صافــي متحصات البيــع والقيمــة الدفترية لألصل ويتم اإلدراج في قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل 
اآلخــر عند اســتبعاد األصل.
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4. السياســات المحاســبية الهامة تابع
) د( الموجــودات والمطلوبات المالية

)1( اإلثبــات األولي وإلغاء اإلثبات
إن اإلرشــادات المحاســبية فيمــا يتعلــق باإلثبــات وإلغــاء اإلثبــات األولــي للموجــودات / المطلوبــات الماليــة متســقة بيــن معاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا قبــل التحول والمعيــار الدولي للتقريــر المالي ٩. وهي على 

النحــو التالي:

اإلثبات األولي
يتــم قيــاس األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي )مــا لــم يكــن ذمــم مدينــة تجاريــة / ذمــم مدينــة أخــرى بــدون مكــون تمويل كبيــر( مبدئًيــا بالقيمة العادلة مضاًفــا إليها، بالنســبة للبند غيــر المدرج بالقيمــة العادلة من خال 

الربــح أو الخســارة، تكاليــف المعاملــة العائــدة مباشــرة لعمليــة االســتحواذ عليــه أو إصــداره. يتــم قيــاس الذمــم المدينــة التجارية بدون مكــون تمويلي كبيــر مبدئًيا بســعر المعاملة.

إلغاء اإلثبات
 يتــم إلغــاء إثبــات األصــل المالــي )أو جــزء منــه، أو جــزء مــن مجموعــة موجــودات ماليــة مماثلــة( عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقدية مــن األصل المالي. ال يمكن اســتبعاد االلتــزام المالي )أو جزء منه( 

إال عنــد إطفــاءه، أي عندمــا يتــم الوفــاء بااللتــزام المحــدد فــي العقد أو إلغاؤه أو انتهــاء صاحيته.

)2( التصنيــف بموجــب المعيار الدولي للتقرير المالي 9
موجــودات مالية بالتكلفة المطفأة

يقــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة إذا مــا اســتوفى الشــرطين التالييــن وهــو غيــر محــدد بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخســارة:
األصــل محتفــظ بــه ضمــن نمــوذج أعمــال هدفه االحتفــاظ باألصول لتحصيــل التدفقات النقديــة التعاقدية؛ و  •

أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي فــي تواريــخ محــددة إلــى تدفقــات نقديــة التــي هــي دفعــات للمبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم.   •

هــي ثمــن للقيمــة الماليــة للوقــت، واالئتمــان ومخاطــر االقتــراض األساســية األخــرى المرتبطــة بأصــل المبلــغ القائــم خــال فترة زمنيــة معينة وتكاليف االقتراض األساســية األخرى )مثــل مخاطر الســيولة والتكاليف   
اإلداريــة(، إضافــة لهامش الربح.

عنــد القيــام بتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي فقــط مدفوعــات ألصــل المبلــغ أو فائــدة ألصــل المبلــغ، فــإن الشــركة تأخذ في اعتبارهــا األحكام التعاقديــة لألداة. يتضمن ذلــك تقييم ما إذا كان 
األصــل المالــي يتضمــن شــروط تعاقديــة يمكنهــا تغييــر توقيــت أو مبلــغ التدفقــات النقديــة التعاقديــة حيــث أنــه بذلــك لن يســتوفي هذا الشــرط. عنــد إجراء التقييم، تأخذ الشــركة فــي اعتبارها ما يلي:

األحــداث المحتملــة التــي قــد تــؤدي لتغييــر مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة؛    •
الرفع؛ مزايا   •

الدفــع المقدم وشــروط التمديد؛  •
الشــروط التــي تقيــد مطالبــات الشــركة فــي التدفقــات النقديــة مــن أصــل محدد )أي ترتيبــات أصل دون حق الرجوع(؛ و  •

المزايــا التــي تــؤدي لتعديــل ثمــن القيمــة الماليــة للوقت، أي التعديل الدوري ألســعار الفائدة.  •
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4. السياســات المحاســبية الهامة تابع
) د( الموجــودات والمطلوبات المالية تابع

)2( التصنيــف بموجــب المعيــار الدولي للتقرير المالي 9 تابع
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر

تقــاس أداة الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر فقــط إذا اســتوفت الشــرطين التالييــن وهــي غيــر محــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة:     
االحتفــاظ باألصــل ضمــن نمــوذج أعمــال والــذي يتحقــق الغــرض منــه عــن طريــق تحصيل كل مــن التدفقات النقديــة التعاقدية وبيع الموجــودات المالية؛ و  •

أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي فــي تواريــخ محــددة إلــى تدفقــات نقديــة التي هي دفعــات للمبلغ األصلــي والفائدة على المبلــغ األصلي القائم.  •

عنــد اإلثبــات األولــي لاســتثمارات فــي األســهم التــي ال يتــم االحتفــاظ بهــا بغــرض المتاجــرة، يحــق للشــركة أن تختــار بشــكل نهائــي عرض التغيــرات الاحقة فــي القيمة العادلة لاســتثمار ضمن الدخل الشــامل اآلخر. يتم 
هــذا االختيــار على أســاس كل اســتثمار على حدة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة
يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات الماليــة األخــرى كموجــودات مقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة. إضافــًة لذلــك، وعنــد اإلثبات األولي، قد تختار الشــركة بصــورة غير قابلة لإللغــاء قياس أصل مالي 

يفــي بمتطلبــات القيــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر، وكذلــك بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة إذا كان القيام بذلك يلغــي أو يقلص بصورة جوهريــة التباين 
المحاســبي الذي قد ينشــأ.

ال يتــم إعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة الحقــًا بعــد اإلثبــات األولــي، باســتثناء فــي الفتــرة التي تلــي تغيير الشــركة لنموذج أعمالها إلدارة الموجــودات المالية.

تقييــم نموذج األعمال
تقــوم الشــركة بعمــل تقييــم للهــدف مــن نمــوذج األعمــال الــذي يكــون فيــه األصــل محتفــظ بــه علــى مســتوى المحفظــة ألن هذا يعكــس الطريقة األمثل التــي يدار بها العمــل والمعلومات التي يتم إرســالها إلى اإلدارة.  

تتضمــن المعلومــات ما يلي:
•  يتــم العمــل علــى ضــوء السياســات واألهــداف المبينــة للمحفظــة. وبشــكل محــدد، إذا مــا كانــت اســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى تحقيــق إيرادات الفائــدة التعاقديــة أو االحتفاظ بمعدل فائدة محــدد أو يكون هناك 

توافــق بيــن مــدة الموجــودات الماليــة ومــدة المطلوبــات الماليــة التــي تمــول تلــك الموجودات أو تحقيــق تدفقات نقدية من خــال بيع موجودات؛
كيفيــة تقييــم أداء المحفظــة وإرســال تقارير بشــأنها إلى إدارة الشــركة؛  •

المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال )والموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال( وكيفيــة إدارة المخاطــر؛   •
كيفيــة تعويــض المــدراء، أي إذا مــا اســتند التعويــض علــى القيمــة العادلــة للموجــودات التــي تمــت إدارتهــا أو التدفقــات النقديــة التعاقدية التي تــم تحصيلها؛ و  •

•  تكــرار وكميــة وتوقيــت المبيعــات فــي الفتــرات الســابقة وأســباب البيــع والتوقعــات بشــأن أنشــطة المبيعــات المســتقبلية. إال أن المعلومــات حــول أنشــطة المبيعــات ال تعتبــر منفصلة، ولكــن تعتبر جزًءا من 
التقييــم الشــامل عــن كيفيــة تحقيــق الشــركة لهدفهــا فــي إدارة الموجــودات المالية وكيفيــة تحقيق التدفقــات النقدية.

يســتند تقييــم نمــوذج األعمــال علــى الســيناريوهات المتوقعــة بصــورة معقولــة دون األخــذ فــي االعتبــار ســيناريوهات "األســوأ" أو "تحــت ضغــط العمــل". إذا تحققت التدفقــات النقدية بعد اإلثبات األولــي بطريقة 
مختلفــة عــن التوقعــات األصليــة للشــركة، فــإن الشــركة ال تغيــر تصنيــف الموجــودات الماليــة المتبقيــة المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمــال، ولكن يتم دمــج المعلومات عنــد عمل تقييــم للموجودات المالية المســتحدثة 

حديثــًا أو المشــتراة حديثــًا في المســتقبل.

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة والتــي يتــم تقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة مــن خال الربح أو الخســارة ألنها ليســت محتفظــة لتحصيل تدفقــات نقدية تعاقدية وال هــي محتفظة 
لتحصيــل تدفقــات نقديــة تعاقديــة وبيــع موجودات مالية.
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4. السياســات المحاســبية الهامة تابع
) د( الموجــودات والمطلوبات المالية تابع

)2( التصنيــف بموجــب المعيــار الدولي للتقرير المالي 9 تابع
تصنيــف المطلوبات المالية

تقــوم الشــركة بتصنيــف مطلوباتهــا الماليــة، باعتبارهــا مقاســة بالتكلفــة المطفــأة. يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن خــال األخــذ فــي االعتبــار أي خصــم أو عاوة علــى أموال اإلصدار والتكاليــف التي تعد جزًءا ال 
يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعلــي الاحــق لإلثبــات األولــي، ويتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة، مــا لــم يكــن مطلوًبــا قياســها بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخســارة أو إذا اختارت المنشــأة قياس 

المطلوبــات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة وفًقــا لمتطلبــات المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ٩.   

يتــم عــرض المطلوبــات الماليــة المصنفــة كاســتثمارات محتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة باســتخدام خيــار القيمــة العادلة، إن وجدت، بعــد اإلثبات األولي، بالنســبة للمطلوبــات والتغييرات في 
القيمــة العادلــة المتعلقــة بالتغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان الخاصــة بهــا بشــكل منفصــل فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر ويتــم عــرض جميــع التغيــرات فــي القيمــة العادلــة األخــرى فــي قائمــة الربــح والخســارة. 

ال يتــم إعــادة تدويــر المبالــغ المدرجــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر المتعلقــة باالئتمــان الخــاص بهــا فــي قائمة الربح أو الخســارة حتى عندمــا يتم إلغاء إثبــات المطلوبات وتحقــق المبالغ األخرى.

إن المطلوبــات الماليــة الــازم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ســيتم إثبــات جميــع تحركاتهــا بالقيمــة العادلــة، بمــا فــي ذلك تلــك المتعلقة بالتغيرات فــي المخاطــر االئتمانية للمطلوبــات، في قائمة 
الربح أو الخســارة.

)3( االنخفــاض فــي قيمــة الموجودات الماليــة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9
تقــوم الشــركة بإثبــات مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى الموجــودات الماليــة، التــي هــي أدوات ديــن وال يتــم إثباتهــا بالقيمــة العادلــة من خال الربح أو الخســارة، بمبلغ يســاوي الخســائر االئتمانية 

المتوقعــة للعمــر الكلــي، باســتثناء مــا يلــي، حيــث يتــم قياســها كخســائر ائتمانية متوقعة على مدى 12 شــهر:
اســتثمارات بــأوراق ماليــة كأدوات ديــن يتــم تحديدهــا علــى أنهــا ذات مخاطــر متدنيــة في تاريــخ التقرير المالي؛ و  •

أدوات ماليــة أخــرى لــم تــزدد مخاطــر االئتمــان بخصوصهــا بصورة جوهرية منــذ اإلثبات األولي بها.  •

يتــم قيــاس مخصصــات الخســارة للذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى ذات الصلــة دائًمــا بمبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للعمــر الكلي. تعتبر الشــركة ســندات الدين التي ُصنفــت على أنها ذات 
مخاطــر ائتمــان متدنيــة عندمــا يكــون تصنيــف مخاطــر االئتمــان لهــا يتوافــق مــع تعريف المفهــوم العالمي لـ "درجة أولى".

إن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى 12 شــهرًا هــي جــزء مــن خســائر االئتمــان التــي تنشــأ عــن أحــداث التعثــر في األدوات الماليــة المحتملة خال 12 شــهرًا بعد تاريــخ التقرير المالي.

إن المدخــات الرئيســية فــي قيــاس خســائر االئتمــان المحتملــة تمثل هيــكل أحكام المتغيــرات التالية:
احتمــال التعثر  •

خســارة من التعثــر المفترض  •
مخاطــر التعــرض للتعثر  •

تقــوم الشــركة بتصنيــف موجوداتهــا الماليــة فــي ثــاث مراحــل وفقــًا لمنهجيــة المعيار الدولــي للتقرير المالــي ٩ كما يلي:
المرحلــة 1  موجــودات األداء: الموجــودات الماليــة التــي لــم تنخفــض قيمتهــا بصــورة جوهريــة مــن حيــث الجــودة االئتمانيــة منــذ نشــأتها. يتــم تســجيل مخصــص االنخفــاض في القيمــة بناًء علــى احتماليــة التعثر على 

مدى 12 شــهرًا.
المرحلــة 2 موجــودات األداء الضعيــف: الموجــودات الماليــة التــي انخفضــت قيمتهــا بصــورة جوهريــة من حيــث الجودة االئتمانية منذ نشــأتها.
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4. السياســات المحاســبية الهامة تابع
) د( الموجــودات والمطلوبات المالية تابع

)3( االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات المالية بموجــب المعيار الدولي للتقرير المالي 9 تابع
يتــم إجــراء تقييــم جــودة االئتمــان هــذا بمقارنــة العمــر المتبقــي مــن احتمــال التعثــر كمــا فــي تاريــخ التقريــر مــع نقطــة زمنية فــي العمر المتبقــي من احتمــال التعثر الذي تم تقديــره عند اإلثبات األولي للتعــرض لمخاطر 

االئتمــان )والــذي يتــم تعديلــه بالشــكل المناســب للتغيــرات فــي توقعــات الدفــع المقــدم(. يتــم تســجيل مخصــص االنخفــاض في القيمة اســتنادًا إلى الخســائر االئتمانيــة المتوقعة للعمــر الكلي. يتم تســجيل مخصص 
االنخفــاض فــي القيمــة اســتنادًا إلــى احتمــال التعثر على مــدى العمر الزمني.

المرحلــة 3 الموجــودات المنخفضــة القيمــة: بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي انخفضــت قيمتهــا بصــورة جوهريــة، تقــوم الشــركة بإثبــات مخصــص االنخفاض فــي القيمة اســتنادًا إلى احتمال التعثــر مدى الحياة.

تأخــذ الشــركة أيضــًا فــي االعتبــار المعلومــات المتوقعــة مســتقبًا فــي تقييمهــا لانخفــاض الجوهــري فــي مخاطــر االئتمان منذ نشــأتها إضافة إلى قياس الخســائر االئتمانيــة المتوقعة.

ســوف تتضمــن المعلومــات المتوقعــة مســتقبًا عناصــر تمثــل عوامــل االقتصــاد الكلــي )مثــل: البطالــة، معــدل النمــو المحلــي اإلجمالي، التضخم، أســعار الربح، أســعار المنــازل( والتوقعات االقتصاديــة التي يتم 
الحصــول عليهــا مــن خال المصادر الداخليــة والخارجية.

)4( التصنيــف بموجــب معايير المحاســبة المتعارف عليها قبل التحول
 بالنســبة للفتــرات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 201٧م، قامــت الشــركة بتصنيــف الموجــودات الماليــة علــى النحو التالي:

االســتثمارات المتاحة للبيع
إن االســتثمارات المتاحــة للبيــع هــي اســتثمارات غيــر مشــتقة يتــم تعيينهــا علــى أنهــا اســتثمارات متاحــة للبيــع وال يتــم تصنيفهــا ضمــن أي بنــد آخــر للموجــودات المالية، ويعتــزم االحتفاظ بها لفتــرة غير محددة من 

الزمــن، وقــد يتــم بيعهــا للوفــاء بمتطلبــات الســيولة أو التغير في أســعار الفائدة، أســعار الصرف، أو أســعار األســهم.

يتــم إثبــات االســتثمارات المصنفــة كمتاحــة للبيــع مبدئيــا بالقيمــة العادلــة متضمنــة تكاليــف المعامــات المباشــرة والزائــدة ويتــم قياســها الحقــا بالقيمــة العادلــة باســتثناء األوراق المالية غيــر المثبتة التــي ال يمكن قياس 
قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق بــه بالتكلفــة بعــد خصــم خســائر االنخفــاض فــي القيمــة، إن وجــدت. يتــم إثبــات أي أربــاح أو خســائر غيــر محققــة ناتجة عن التغيرات فــي القيمة العادلــة في حقوق الملكيــة حتى يتم 

اســتبعاد االســتثمارات أو انخفــاض قيمتهــا وبالتالــي يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر المتراكمــة المثبتــة ســابقا في قائمة الدخــل للفترة.

إعادة تبويب اســتثمارات مالية
عنــد تغييــر النيــة أو الغــرض مــن االحتفــاظ باالســتثمار المالــي، يتــم إعــادة قياســها بالقيمة العادلة وإعــادة تبويبها وفًقا لهــذا التغيير.

) ه( أســس توحيد القوائم المالية
)1( شركة تابعة

إن الشــركات التابعــة هــي الشــركات الخاضعــة لســيطرة المجموعــة. تســيطر المجموعــة علــى المنشــأة عندمــا تكــون المجموعــة معرضــة لعوائــد متغيــرة أو لديهــا حقــوق في عوائــد متغيرة ناتجة عــن ارتباطها مع تلك 
المنشــأة وتكــون لديهــا القــدرة علــى التأثيــر فــي تلــك العوائــد مــن خــال ســلطتها علــى تلــك المنشــأة. ويتــم إدراج القوائــم المالية للشــركات التابعــة في القوائــم المالية الموحدة للشــركة اعتبارا من تاريخ بدء الســيطرة 

وحتــى تاريــخ انتهاء هذه الســيطرة.
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4. السياســات المحاســبية الهامة تابع
) ه( أســس توحيد القوائم المالية تابع

)1( شركة تابعة تابع
تتحكــم المجموعــة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا إذا كانــت المجموعة لديها:

• الســيطرة علــى المســتثمر )أي الحقــوق الحاليــة التــي تمنحهــا القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلة للشــركة المســتثمر فيها( 
• التعــرض ، أو الحقــوق ، لعائــدات متغيــرة مــن مشــاركتها مــع الشــركة المســتثمر فيها ؛ و

• القــدرة علــى اســتخدام ســلطتها علــى الشــركة المســتثمر فيها للتأثيــر على عوائدها.

عندمــا يكــون لــدى المجموعــة أقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة لشــركة مســتثمر فيهــا ، فــإن المجموعــة تــدرس جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلة في تقييم مــا إذا كانت تتمتع بســلطة على 
شــركة مســتثمر فيها، بما في ذلك:

الترتيــب التعاقــدي مــع أصحــاب األصوات اآلخرين للشــركة المســتثمر فيها  •
الحقــوق الناشــئة عــن الترتيبــات التعاقدية األخرى  •

حقــوق تصويــت المجموعــة وحقوق التصويــت المحتملة  •

المعامالت المســتبعدة عند التوحيد  )2(
يتــم اســتبعاد األرصــدة والمعامــات باإلضافــة إلــى ايــة إيــرادات ومصروفــات غيــر محققــة ناتجــة مــن المعامــات بيــن شــركات المجموعة عند إعــداد القوائم الماليــة الموحدة. يتم اســتبعاد األرباح غير المحققــة الناتجة 

مــن المعامــات مــع الشــركات المســتثمرة فيهــا وفقــًا لطريقــة حقــوق الملكيــة إلــى مــدى حصــة المجموعــة فــي الشــركة المســتثمر فيها.)أ( ويتم اســتبعاد الخســائر غيــر المحققة بنفــس طريقة األرباح غيــر المحققة، لكن 
فقــط إلــى المــدى الــذي ال يتوفــر فيــه دليل على انخفاض فــي القيمة.

) و( ذمم دائنة ومســتحقات ومطلوبات متداولة أخرى
يتــم إثبــات المطلوبــات بالمبالــغ التــي ســيتم دفعهــا فــي المســتقبل للبضائــع أو الخدمــات المســتلمة ســواء تــم إصدار فواتير بها مــن قبل المورد أم ال.

) ز( منافع الموظفين
منافــع ما بعد التوظيف

يحتســب صافــي التزامــات الشــركة بالنســبة لخطــط مكافــأة نهايــة الخدمــة المحــددة مــا بعــد التوظيــف غيــر الممولــة )"الخطــة"( عن طريــق تقدير مبلــغ المكافأة المســتقبلية الذي اســتحقه الموظفون مقابــل خدمتهم 
فــي الفتــرة الحاليــة والفتــرات الســابقة. أمــا معــدل الخصــم الــذي يســتخدم فــي ذلــك، فهــو عائــد الســوق في تاريخ القوائــم المالية على الســندات الحكومية التــي يقارب تاريخ اســتحقاقها فترات اســتحقاق التزامات 

الشــركة. تتحــدد تكلفــة تقديــم المنافــع المحــددة باســتخدام طريقــة وحــدة االئتمــان المخططــة لتحديــد القيمــة الحاليــة اللتــزام الشــركة. كمــا في تاريــخ قائمة المركــز المالي، يتــم تمثيل خطة المنافــع المحددة بعد 
التوظيــف الخاصــة بالشــركة بخطــة مكافــأة نهاية الخدمــة للموظفين.
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4. السياســات المحاســبية الهامة تابع
) ز( منافــع الموظفين تابع

مكافــأة إنهاء الخدمة
يتــم إثبــات اســتحقاقات إنهــاء الخدمــة كمصــروف عندمــا تلتــزم الشــركة بشــكل واضــح، دون إمكانيــة واقعيــة لانســحاب، بخطــة تفصيليــة رســمية إما إلنهــاء الخدمة قبل تاريــخ التقاعد أو تقديم اســتحقاقات إنهاء 

الخدمــة نتيجــة عــرض مقــدم لتشــجيع التقاعــد الطوعــي. يتــم إثبــات اســتحقاقات التقاعــد الطوعــي كمصروفــات إذا قدمــت الشــركة عرضــا للتقاعــد الطوعــي مــن المحتمل قبوله وكان مــن الممكن تقدير عــدد من قبلوا 
به بشــكل موثوق. 

منافع قصيرة األجل
تقــاس التزامــات مزايــا الموظفيــن قصيــرة األجــل علــى أســاس عــدم الخصــم وتســجل كمصروفــات عنــد تقديــم الخدمــة ذات الصلــة. يتم إثبــات المطلوبات الخاصــة بالمبلغ المتوقــع دفعه في إطار المكافــآت النقدية 

قصيــرة األجــل، إذا كان لــدى الشــركة التزامــات قانونيــة حاليــة أو اســتداللية لدفــع هــذا المبلــغ كنتيجــة للخدمــة الســابقة التــي تــم تقديمها للموظــف ويمكن تقدير االلتزام بشــكل موثوق.

) ح( نقــد وما في حكمه
يتمثــل النقــد ومــا فــي حكمــه فــي النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك والموجــودات الماليــة األخــرى، ذات االســتحقاق األصلي لمدة ثاثة أشــهر أو أقل، والتي والمعرضــة لمخاطر طفيفــة نتيجة التغيرات فــي قيمتها العادلة.

) ط( الزكاة وضريبة الدخل
تخضــع الشــركة للــزكاة وفًقــا للوائــح الهيئــة العامــة الســعودية للــزكاة وضريبــة الدخــل )الهيئــة(. الشــركات التابعــة األجنبيــة تخضــع لضريبــة الدخــل ذات الصلة في بلــد موطنها. يتم اســتحقاق الزكاة وحصتهــا في ضريبة 

الدخــل التابعــة األجنبيــة وتحميلهــا علــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة واإليــرادات الشــاملة األخــرى حالًيــا. يتــم احتســاب الزكاة اإلضافيــة وضريبة الدخل، إن وجــدت، المتعلقة بتقييمات الســنوات الســابقة في 
الفتــرة التــي يتــم فيهــا االنتهــاء من التقييمــات النهائية.

) ي( المخصصــات واالرتباطات وااللتزامات المحتملة
يتــم تســجيل المخصصــات فــي القوائــم الماليــة عندمــا تكــون علــى الشــركة التزامــات )قانونيــة أو تعاقديــة( ظهــرت نتيجــة ألحداث ســابقة ويمكــن تقدير هذه االلتزامــات بطريقة يعتمــد عليها. وتســتند بعض األحكام 

إلــى تقديــرات اإلدارة للمبلــغ الفعلي المســتحق الدفع.

 تتــم مراجعــة المخصصــات فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر وتعديلهــا لتعكــس أفضــل تقديــر حالــي. إذا لــم يعــد مــن المحتمــل وجــود حاجــة إلى تدفــق خارجي للموارد التــي تمثل منافع اقتصادية لتســوية االلتــزام، يتم عكس 
المخصــص فــي قائمــة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر.

االلتزامــات المحتملــة هي:
التــزام محتمــل ينتــج عــن أحــداث ســابقة ويتأكــد وجــود ذلــك االلتــزام فقــط مــن وقــوع أو عــدم وقوع حدث أو أكثر مــن حدث مســتقبلي غير مؤكد ليس ضمن ســيطرة المنشــأة بالكامل؛ أو  أ( 

التــزام حالــي ينتــج عــن أحداث ســابقة ولكن لم يتم إثباته بســبب:   ب( 
عــدم وجــود احتمــال بــأن تدفــق المــوارد الخارجــة الكامنة فــي المنافع االقتصادية ســيكون مطلوبًا لتســوية االلتزام، أو  )1(

إن مبلــغ المطلوبــات ال يمكــن قياســه بشــكل موثوق.  )2(
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4. السياســات المحاســبية الهامة تابع
) ي( المخصصــات واالرتباطــات وااللتزامات المحتملة تابع

ال يتــم إثبــات االلتزامــات المحتملــة أو اإلفصــاح عنهــا، مــا لــم تكــن هنــاك إمكانيــة لتدفــق خارج لموارد تنطــوي على منافــع اقتصادية بعيدة.

تتمثــل االرتباطــات فــي اتفاقيــات ملزمــة للشــركة لتنفيــذ بعــض اإلجــراءات المحــددة التــي تتعلــق بتحويــل النقــد أو أي أصــل آخــر لألطراف المقابلــة. للتعرف علــى التفاصيــل المتعلقة بارتباطات والتزامات الشــركة في 
تاريــخ التقريــر، يرجــى الرجــوع إلى إيضاح رقم 22.

) ك( إثبات اإليرادات
يتــم قيــاس اإليــرادات علــى أســاس المبلــغ المحــدد فــي العقــد مــع العميــل ويســتثني المبالــغ التــي يتــم تحصيلــه نيابــة عــن أطراف ثالثة. تقوم الشــركة بإثبــات اإليرادات عندما تنقل الســيطرة علــى منتج أو خدمة إلى 

العميــل. ويجــب كذلــك اســتيفاء معاييــر التحقــق المحددة أدناه قبــل تحقق اإليرادات.

لــدى الشــركة تدفقات اإليــرادات التالية:

أتعاب خدمات االدارة
تتحقــق اإليــرادات مــن خدمات اإلدارة عنــد تنفيذ االلتزامــات المقابلة.

خدمات ترتيب و استشــارات
يتــم احتســاب رســوم الترتيبــات عنــد االنتهــاء مــن الصفقــة مــع العميل وتحديــد الحق في الحصول على رســوم الترتيب.

استثمار تشغيلي
تكتســب الشــركة أرباًحــا وأرباًحــا ثابتــة ومتفــق عليها مســبًقا على االســتثمار في المشــروعات والصناديــق العقارية.

) ل( المصروفات
يتــم تصنيــف جميــع المصروفــات كمصروفــات عموميــة وإداريــة مــا لــم يتــم تكبدهــا أو كانــت متعلقــة بأنشــطة المجموعــة األساســية المولــدة للدخل وفي هــذه الحالة تصنف علــى أنها مصروفات مباشــرة. يتم توزيع 

المصروفــات المشــتركة بيــن تكلفــة اإليــرادات والمصروفــات العموميــة واإلداريــة إن لــزم األمــر، علــى أســاس منتظم ويتاءم مــع طبيعة بند المصروف وظروف الشــركة.

) م( توزيعات أرباح
يتــم قيــد توزيعــات األربــاح النهائيــة كمطلوبــات فــي القوائــم الماليــة الموحــدة فــي الفترة التــي يتم اعتمادها فيها من قبل مســاهمي الشــركة.

) ن( ربحية السهم
تعرض الشــركة ربحية الســهم األساســية والمخفضة لألســهم العادية. يتم احتســاب الربحية األساســية للســهم بقســمة الربح أو الخســارة العائدة للمســاهمين العاديين بالشــركة األم على المتوســط المرجح لعدد 
األســهم العاديــة القائمــة خــال الفتــرة، والمعدلــة باألســهم المملوكــة )إن وجــدت(. يتــم تحديــد الربحيــة المخفضــة للســهم بتعديــل الربح أو الخســارة العائدة للمســاهمين العاديين والمتوســط المرجح لعدد األســهم 

العاديــة القائمــة والمعدلــة باألســهم المملوكــة وتأثيــرات جميــع األســهم العادية المحتملــة المخفضة.

) س( موجــودات محتفظ بها بصفة ائتمانية
ال تعامــل الموجــودات المحتفــظ بهــا كعهــدة أو بصفــة ائتمانيــة كموجــودات للشــركة، وعليــه، ال يتــم إدراجهــا في القوائــم المالية الموحدة.
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5. الممتلكات والمعدات
فيمــا يلــي الحركــة فــي الممتلــكات والمعــدات خــال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م و201٧م:

تحســينات على 
عقارات مســتأجرة

أثاث 
وتجهيزات

معدات 
اآللي اإلجماليالحاسب 

لتكلفة ا
1,52٩,8031,804,4451,1٩0,٩٦04,525,208الرصيــد فــي 1 يناير 201٧م

)54,٧٩٩()54,٧٩٩(--تســوية عنــد التطبيــق األولــي للمعيــار الدولــي للتقرير المالي
50,5٧٩8٩,٧٧٩140,358-إضافات خال الســنة

٩54٧3٧1,٦٩1-أثــر ترجمة العمات
)٩٩,04٦()54,4٧1()44,5٧5(-استبعادات

1,52٩,8031,811,4031,1٧2,20٦4,513,412الرصيــد في 31 ديســمبر 201٧م
1,52٩,8031,811,4031,1٧2,20٦4,513,412الرصيــد فــي 1 يناير 2018م

5٩٩,53٧8٩,882244,145٩33,5٦4إضافات خال الســنة
)1٦,88٧()1٦,88٧(--استبعادات

2,129,3401,901,2851,399,4645,430,089الرصيــد في 31 ديســمبر 2018م

اســتهاك متراكم
٧٦,48٩٧50,٦3080٦,٦1٩1,٦33,٧38الرصيــد فــي 1 يناير 201٧م

)24,٩82()24,٩82(--تســوية عنــد التطبيــق األولــي للمعيــار الدولــي للتقرير المالي
382,4511٩4,٧٩٦13٩,3٩4٧1٦,٦41استهاك

1٩٩15٦355-أثــر ترجمة العمات
)٧4,٩٩0()42,٦1٦()32,3٧4(-استبعادات

458,٩40٩13,2518٧8,5٧12,250,٧٦2الرصيــد في 31 ديســمبر 201٧م
380,2٩018٧,٧811٧1,825٧3٩,8٩٦استهاك

)14,84٦()14,84٦(--استبعادات
839,2301,101,0321,035,5502,975,812الرصيــد في 31 ديســمبر 2018م

القيــم الدفترية
1,453,3141,053,815354,5242,8٦1,٦53فــي 1 يناير 201٧م

1,0٧0,8٦38٩8,1522٩3,٦352,2٦2,٦50في 31 ديســمبر 201٧م
1,290,110800,253363,9142,454,277في 31 ديســمبر 2018م
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6. الموجودات غير الملموســة
فيمــا يلــي الحركــة فــي الموجــودات غيــر الملموســة )تتمثــل فــي برامــج الحاســب اآللي( خال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م و201٧م:

1 ينايــر 201٧م31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018م

لتكلفة ا
54,79954,79954,٧٩٩الرصيــد في بداية الســنة

--102,737إضافات
157,53654,79954,٧٩٩الرصيــد كمــا في نهاية الســنة

اإلطفــاء المتراكم
34,07424,98215,8٩0الرصيــد في بداية الســنة

11,9179,092٩,0٩2إطفاء
45,99134,07424,٩82الرصيــد كمــا في نهاية الســنة

111,54520,7252٩,81٧القيــم الدفترية

7. عقارات استثمارية
فيمــا يلــي الحركــة فــي العقــارات االســتثمارية خــال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م و201٧م:

31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018م

4,616,63213,٩50,13٧الرصيــد فــي 1 يناير
٧٧1,353–إضافات خال الســنة

)10,5٦3,845(–اســتبعادات خال السنة
41٦,٦32)1,303,737()خســارة( االنخفــاض فــي القيمــة / عكس القيد للســنة

42,355–ربــح صــرف العمات األجنبية للســنة
3,312,8954,٦1٦,٦32القيمــة الدفتريــة الختامية

7.1 تبلــغ القيمــة العادلــة لاســتثمار العقــاري 3.3 مليــون ريــال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2018م.

8. اســتثمارات بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخســارة
1 ينايــر 201٧م31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018مإيضاح

823.068.37625.4٩4.13214.٩٩1.0٧4-1االســتثمار في األســهم الخاصة
825.907.10522.024.8121٩.3٧5.٩٩٦-2اســتثمارات في صناديق مشــتركة
4.347.9305.445.8825.445.882اســتثمارات في مشــروعات أخرى

اإلقفال 53,323,41152,٩٦4,82٦3٩,812,٩52رصيد 
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8. اســتثمارات بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخســارة تابع
8.1 الحركة في االســتثمار في األســهم الخاصة

31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018م

25.494.13214.٩٩1.0٧4الرصيــد فــي 1 يناير
10,412,72310,503,058إضافات خال الســنة

-)7,762,203(اســتبعادات خال السنة
-)5.076.276(تســوية القيمة العادلة للســنة

اإلقفال 23.068.37625.4٩4.132رصيد 

8.2 الحركة في االســتثمار في صناديق مشــتركة
31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018م

22,024,8121٩,3٧5,٩٩٦الرصيــد فــي 1 يناير
6,038,949٦,٩٧0,012إضافات خال الســنة

)4,321,1٩٦()150,000(اســتبعادات خال السنة
-)2,006,656(تســوية القيمة العادلة للســنة

اإلقفال 25,907,10522,024,812رصيد 

8.3 االســتثمار في األسهم الخاصة
31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018منســبة الملكيةالمقراسم الهيكل االستثماري

٩.010,00010,000٪المملكــة العربية الســعوديةشــركة توازن اإلنجاز
1.81,274,1481,128,8٧0٪المملكــة المتحدةشارع غريكوات

8.35,523,42812,٦0٦,481٪المملكــة المتحدةدريك هاوس
٧.812,898,58410,503,٦٦٩٪الواليــات المتحــدة األمريكيةميرســي هيلث

503,0٩8-0.8٪المملكــة المتحدةريفرسايد
٧42,014-2.2٪المملكــة المتحدةشانســري لين

-1.83,313,340٪الواليــات المتحــدة األمريكيةالمحفظــة الصناعية
-0.448,876٪أسترالياكويست

اإلقفال 23.068.37625.4٩4.132رصيد 
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8. اســتثمارات بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخســارة تابع
8.4 اســتثمار في صناديق استثمارية

31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018منســبة الملكيةالمقر

٦.81,952,2114,20٩,04٦٪المملكــة المتحدةصنــدوق المملكــة المتحــدة لاســتثمار العقــاري بالجنيه االســترليني
4.٦21,115,83315,٩28,555٪عالميصندوق أنســيلي

0.8304,0612٧2,55٩٪أفريقياصنــدوق ديكو - أوبيس
0.٧2,535,0001,٦14,٦5٧٪الواليــات المتحــدة األمريكيةصنــدوق إنفســتكورب غولــف إنستيتيوشــنال بي إي

اإلقفال 25,907,10522,024,812رصيد 

8.5 تتمثــل فــي اســتثمارات الشــركة فــي أســهم خاصــة عــن طريــق ضــخ أســهم وتمويــل إضافــي فــي صــورة قرض من أحد الشــركاء ليس له مدفوعــات أو عوائد ثابتة. ال تنوي الشــركة طلــب التمويل اإلضافي في 
المســتقبل القريــب. تــم تأســيس المنشــآت كجــزء مــن هيــاكل الســتثمارات مســتقبلية فــي الممتلــكات العقاريــة المحتفظ بهــا للبيع التطويــر وتوليد الدخل.

8.6 كمــا فــي تاريــخ التقريــر، تتكــون الصناديــق المســتثمر فيهــا مــن صناديــق تمويــل تجارة مقره لوكســمبرج وصناديق عقارات مقره جيرســي.

8.7 كمــا فــي 31 ديســمبر 201٧م، تــم تحميــل االســتثمارات المتاحــة للبيــع بالتكلفــة ويخصــم منهــا االنخفــاض فــي القيمــة وفًقــا للسياســة المحاســبية المذكــورة في إيضاح 3)ب(. خال عام 2018م، بســبب تطبيق 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ٩، غيــرت الشــركة تصنيفهــا إلــى القيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة وفــي 31 ديســمبر 2018م، يتــم إدراج االســتثمارات بالقيمــة العادلة مــع أي تغييرات في القيمــة العادلة في 

الربــح أو الخســارة وأي تغييــرات فــي الفتــرة الســابقة فــي القيمــة العادلة تم تســجيلها في األربــاح المبقاة.

9. الذمــم المدينــة التجارية واألرصدة المدينة األخرى
1 ينايــر 201٧م31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018مإيضاح

متداول
4,044,7615,251,32010,٩35,٦٧٦ذمــم مدينة تجارية

2243,723٩٦0,٩2480,000مســتحق مــن أطــراف ذات عاقــة - ذمــم مدينة تجارية
4,721,5842,8٩8,5٦٩3,٦11,353إيرادات مســتحقة

8,810,068٩,110,81314,٦2٧,02٩إجمالــي الذمــم المدينــة التجارية واألرصــدة المدينة األخرى
-)٦0,000()57,643(ناقًصــا: مخصــص ديون معدومة

8,752,425٩,050,81314,٦2٧,02٩صافــي الذمــم المدينــة التجارية واألرصــدة المدينة األخرى
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9. الذمــم المدينــة التجاريــة واألرصدة المدينة األخرى تابع
فيمــا يلــي الحركــة فــي مخصص الخســائر االئتمانية:

31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018مإيضاح

–60,000الرصيــد في بداية الســنة
2810,906تســوية عنــد التطبيــق األولــي للمعيــار الدولــي للتقرير المالي ٩

٦0,000–إضافات
–)13,263(شــطب خال السنة

57,643٦0,000الرصيــد في نهاية الســنة

10. مدفوعات مقدًما
1 ينايــر 201٧م31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018م

153,468٦0,٩٧21,214,٦٩5 تكاليف مشــروعات مســتردة
5,499,4552,480,2441,54٧,28٦ســلف ومدفوعــات مقدًما وودائع

––119,569ضريبــة قيمــة مضافة مســتحقة
5,772,4922,541,21٦2,٧٦1,٩81

11. ودائع مرابحة
1 ينايــر 201٧م31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018م

–٩,٦83,8٩٧–ودائع مرابحة

ودائــع المرابحــة مودعــة لــدى بنــوك تجاريــة محليــة بتاريــخ اســتحقاق يتجاوز ثاثة أشــهر. وتدر ودائع المرابحة دخًا ماليًا بأســعار الســوق الســائدة.
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12. النقــد وما في حكمه
1 ينايــر 201٧م31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018م

2,1412,48٦2,425نقــد في الصندوق
3,218,6992,412,002٦,٧10,8٧٦نقــد لــدى البنــوك في حســاب جاري - بالعملــة المحلية

25,194,27025,220,4٧81٩,3٧2,0٧2نقــد لــدى البنــوك في حســابات جارية - بالعملــة األجنبية
––19,500,000ودائع مرابحة

47,915,1102٧,٦34,٩٦٦2٦,085,3٧3

12.1 خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م، حققــت المجموعــة ربــح / خســارة مــن صــرف العمــات األجنبيــة بمبلــغ 2.٧ مليــون ريال ســعودي )201٧م: 0.2٩ مليون ريال ســعودي( نتيجــة تحويل الموجودات 
النقديــة بالعملــة األجنبيــة إلــى العملــة الوظيفيــة للمجموعــة، بمــا فــي ذلــك النقد لدى البنوك في حســابات العمــات األجنبية.

12.2 باإلضافــة إلــى النقــد لــدى البنــوك المفصــح عنــه أعــاه، لــدى المجموعة حســابات مصرفيــة معينة يتــم االحتفاظ بأمــوال العميل فيها بصفــة ائتمانية.

13. رأس المال
كما في 31 ديســمبر، بلغ رأس مال الشــركة ٩0,000,000 ريال ســعودي )201٧: ٩0,000,000 ريال ســعودي( مقســم إلى ٩,000,000 حصة )201٧م: ٩,000,000( قيمة كل منها 10 ريال ســعودي )201٧م: 10 ريال ســعودي 

لــكل حصــة( كما يلي:
رأس المالعدد األسهم1 ينايــر 201٧م31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018م

٩18,22٩,٦0082,2٩٦,000٪٩1٪91%شــركة المرجــان العربيــة المتحدة المحدودة
٦500,4005,004,000٪٦٪6%الشــيخ/ أحمد ســالم بقشان

1٩0,000٩00,000٪1٪1%الشــيخ/ عبــد الرحمن خالــد بن محفوظ
1٩0,000٩00,000٪1٪1%الشــيخ/ ســلطان خالد بن محفوظ

1٩0,000٩00,000٪1٪1%شــركة تالد العربيــة التجارية
%100٪100٪100٩,000,000٩0,000,000

14. احتياطي نظامي
وفًقــا لنظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، قامــت الشــركة بتكويــن احتياطــي نظامــي بتحويــل 10٪ مــن صافــي الربــح إلــى االحتياطــي النظامي بلغ 30٪ من رأس المال. هــذا االحتياطي غير متــاح للتوزيع.
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15. منافع الموظفين
تقــوم الشــركة بتنفيــذ خطــة مكافــآت نهايــة الخدمــة غيــر ممــول معتمــد لموظفيهــا وفًقــا لمتطلبــات نظــام العمــل الســعودي. یتم تحديــد المبلغ المثبت فــي قائمة المركز المالــي کما يلي:

1 ينايــر 201٧م31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018م

4,097,7633,361,4322,٦2٩,0٧4القيمــة الحاليــة اللتزامــات خطــة المنافع المحددة

تــم إجــراء تحليــل إكتــواري مســتقل فــي 31 ديســمبر 2018م و31 ديســمبر 201٧م و1ينايــر 201٧م، لضمــان كفايــة مخصصــات مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن وفًقــا للقواعــد المنصوص عليها فــي نظام العمل 
الســعودي باســتخدام طريقــة وحــدة االئتمــان المخططــة كمــا هــو مطلــوب بموجب معيار المحاســبة الدولي 1٩: منافــع الموظفين.

الحركــة فــي صافي مطلوبات المنافع المحددة
فيمــا يلــي الحركــة فــي القيمــة الحاليــة فــي مكافــأة نهاية الخدمــة للموظفين على مدار الســنة:

2018201٧

3,361,4322,٦2٩,0٧4الرصيــد فــي 1 يناير
مــدرج ضمن الربح أو الخســارة

592,5094٧٩,452تكلفــة الخدمــة الحالية
122,75211٧,822تكلفــة الفوائد

715,2615٩٧,2٧4اإلجمالي

ُمــدرج ضمن الدخل الشــامل اآلخر
خســارة إكتواريــة ناتجة عن:

)12,151(14,760- افتراضــات مالية
– 70- افتراضــات ديموغرافية
257,9191٧٦,23٦- تعديــل بنــاًء على الخبرة

272,7491٦4,085اإلجمالي

أخرى
)2٩,001()251,679(منافــع مدفوعة
4,097,7633,3٦1,432رصيد اإلقفال

يتــم إثبــات المصروفــات ضمــن البنــود التاليــة مــن قائمة الدخل الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر:
2018201٧

715,2615٩٧,2٧4رواتب وتكاليــف موظفين
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15. منافــع الموظفين تابع
االفتراضات االكتوارية

فيمــا يلــي تتمثــل االفتراضــات اإلكتواريــة الرئيســية المســتخدمة لحســاب مطلوبــات خطــط المنافــع المحــددة غيــر الممولة الهامــة )المعبر عنها كمتوســطات مرجحة(:
1 ينايــر 201٧م31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018م

االفتراضــات المالية
4.30٪3.55٪4.30%معــدل الخصم

4.30٪3.55٪4.30%نمــو المرتبــات فــي المســتقبل / المعــدل المتوقــع لزيادة الراتب

االفتراضــات الديموغرافية
0.15٪0.15٪0.15%معــدل الوفيات

٦0 سنة٦0 سنة60 سنةســن التقاعد
ثقيلثقيلثقيلتســريح الموظفين )حســب العمر(

تحليل الحساسية
قــد تؤثــر التغييــرات المحتملــة بشــكل معقــول فــي تاريــخ التقريــر، مــع ثبــات االفتراضــات األخــرى، علــى أحد االفتراضات االكتواريــة ذات الصلة بخطــة المنافع المحــددة بمقدار المبالــغ المبينة أدناه.

في تاريخ التقرير، مع ثبات االفتراضات األخرى، على أحد االفتراضات االكتوارية ذات الصلة بخطة المنافع المحددة بمقدار المبالغ المبينة أدناه:
201٧م2018م

النقصالزيادةالنقصالزيادة

)٩1(–)46(–معــدل الخصــم )0.5٪ حركة(
–٩4–47نمــو المرتبــات المســتقبلية )0.5٪ حركة(

–متوسط–مرتفعمعــدل تســريح الموظفيــن )متوســط إلى مرتفع(

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، كانــت مــدة المتوســط المرجــح اللتزام المنافع المحددة ٧.٦8 ســنة.

كمــا فــي 31 ديســمبر 201٧م، كانــت مــدة المتوســط المرجــح اللتزام المنافع المحددة ٧.٩٦ ســنة.
كمــا فــي 1 ينايــر 201٧م، كانــت مــدة المتوســط المرجــح اللتزام المنافع المحددة ٧.٩٦ ســنة.

خــال الســنة المنتهيــة فــي31 ديســمبر 2018م، تــم إجــراء عمليــة إكتواريــة مســتقلة لضمــان كفايــة مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن وفًقــا للقواعد المنصــوص عليها في نظــام العمل والعمال فــي المملكة 
العربيــة الســعودية باســتخدام طريقــة وحــدة االئتمــان المخططــة كمــا هــو مطلــوب بموجب معيار المحاســبة الدولي 1٩.

وعلــى الرغــم مــن أن التحليــل ال يأخــذ فــي االعتبــار التوزيــع الكامــل للتدفقــات النقديــة المتوقعــة فــي إطــار الخطة، إال أنــه يقدم تقديًرا مقارًبا لحساســية االفتراضــات المعروضة.
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16. ذمــم دائنــة تجارية وأرصدة دائنة أخرى
1 ينايــر 201٧م31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018مإيضاح

2215,6488,0041,٩٧٧,٩21مســتحق إلــى أطراف ذات عاقة
2,14٩,٦5٧ 129,455٩,1٩0ذمم دائنة

282,٧٦٩ 804,01930٩,450تكلفــة موظفين مســتحقة
435,496538,2٩٩254,٧50مصروفات مســتحقة

1,384,6188٦4,٩434,٦٦5,0٩٧

17. مصروفات مستحقة
1 ينايــر 201٧م31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018م

–408,855–مبالــغ مســتحقة الدفــع لهيئة الضرائب
14,45288,231٦3,3٦3إيرادات مؤجلة

22٦,35285,255–أخرى
14,452٧23,438148,٦18

18. الــزكاة وضريبة الدخل
18.1 كمــا فــي 31 ديســمبر تتكــون الــزكاة وضريبــة الدخل المســتحقة مما يلي:

1 ينايــر 201٧م31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018م

5,087,6525,38٧,2833,848,٦3٩الزكاة المســتحقة
–39,33912,41٧الضريبة المســتحقة

5,126,9915,3٩٩,٧003.8488.٦3٩الــزكاة والضريبة المســتحقة

18.2 يتكــون مخصــص الــزكاة والضريبة للســنة مما يلي:
2018201٧

1.527.4652.505.1٦1المحمــل للزكاة
47,62212,41٧ضريبة مســتحقة

–)646.055(استبعادات
929.0322.51٧.5٧8
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18. الــزكاة وضريبة الدخل تابع
18.3 تــم احتســاب الــزكاة المســتحقة للســنة فــي 31 ديســمبر علــى أســاس الوعاء الزكــوي، وتتمثل مكوناتــه فيما يلي:

1 ينايــر 201٧م31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018م

93,294,245٩8,42٦,21288,83٧,514حقــوق الملكية
–7,533,090٦0,000األرصــدة االفتتاحيــة للمخصصــات والتعديات األخرى

)1٦,841,٦0٧()٦,٩00,00٧()61,318,647(القيمــة الدفتريــة للموجــودات طويلة األجل
)8٧8,281(21,589,91212,18٩,483ربح / )خســارة( الســنة الخاضع للزكاة

61,098,600103,٧٧5,٦88٧1,11٧,٦2٦الوعــاء الزكــوي علــى أســاس صافــي الخســارة المعدلة أو الوعاء الزكــوي، أيهما أعلى

تــم تعديــل بعــض المبالــغ الســابق ذكرهــا )بمــا يتفــق مــع قواعد الزكاة( للوصــول إلى الزكاة المحملة للســنة.

18.4 فيمــا يلــي الحركــة فــي مخصــص الــزكاة وضريبــة الدخل المســتحقة خال الســنة المنتهية في 31 ديســمبر:
2018201٧201٦

5,399,7003,848,٦3٩2,٦03,8٧4الرصيــد فــي 1 يناير
)646,055(استبعادات

1,575,0872,51٧,5٧82,1٦3,4٦5المحمل للســنة
)٩18,٧00()٩٦٦,51٧()1,201,741(مدفوعات خال الســنة

315,126,9915,3٩٩,٧003,848,٦3٩ ديسمبر

18.5 قدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكويــة حتــى ســنة 201٧م. تــم االنتهــاء مــن الربــوط للفتــرة مــن 2010م إلــى 2013م وتــم تحميــل الشــركة بزكاة إضافــة بقيمة 4.4 مليون ريال ســعودي. قامت الشــركة بتقديم اعتراض 
علــى المطالبــات الزكويــة اإلضافيــة. كمــا فــي تاريــخ التقريــر وفًقــا لتوصيــة المستشــار الزكــوي للشــركة، فقــد اعترفت إدارة الشــركة بمصروفات الســنوات الســابقة التي تمثــل الحد األدنى لإللتزامــات المعرض لها 

الشــركة. كمــا دفعــت الشــركة مبلــغ 0.8 مليــون ريال ســعودي فيمــا يتعلق باالســتئناف المذكور أعاه.
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19. المصروفــات العمومية واإلدارية
31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018مإيضاح

1.205.9231,٧08,8٧٧إيجــار مكتب ومرافــق ومصروفات أخرى
6.367.8363,200,38٧استشارات
5739,896٧1٦,٦41استهاك

٦11,917٩,0٩2إطفاء
173.837181,410تأميــن طبي

–235.633تكلفة مشــروع مســتردة معدومة
541.09052٩,302سفر
812.501553,435أخرى

10.088.633٦,8٩٩,144

20. )خســارة( / ربح صرف العمات األجنبية
خــال الســنة، قامــت المجموعــة بإثبــات األربــاح / )الخســائر( مــن العمــات األجنبيــة ضمــن النقد وما فــي حكمه، واالســتثمارات المتاحة للبيع والذمــم المدينة.

21. ربحية الســهم األساســية والمخفضة
تم احتســاب الربحية األساســية للســهم بتقســيم أرباح الســنة العائدة إلى ماك الشــركة األم على عدد األســهم القائمة خال الســنة. بما أنه ال يوجد ربحية مخفضة لألســهم القائمة، فإن الربحية المخفضة للســهم متماثلة.

يتــم احتســاب ربحية الســهم علــى النحو التالي:
201٧م2018م

السنة 17,681,226٩,٦٧1,٩05ربح 
9,000,000٩,000,000المتوســط المرجــح لعدد األســهم القائمة

1.961.0٧الربح لكل ســهم )ريال ســعودي( – األساســي والمخفض
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22. المعامــات مــع األطراف ذات العاقة
)أ(  فيمــا يلــي القائمــة الكاملــة لألطراف ذات العاقة:

العاقةاالسم

شــركة شقيقةشــركة المرجــان العالميــة القابضة المحدودة
شــركة شقيقةالمفتــاح لتأجير الســيارات

مساهمشركة المرجان العربية المتحدة المحدودة
مساهمشــركة تالد العربيــة التجارية

شــركة شقيقةتوازن اإلنجاز
شــركة تابعةســدرة الماليــة البريطانية

)ب(  يتكــون المســتحق مــن أطــراف ذات عاقــة كمــا في 31 ديســمبر مما يلي:

اسم المنشأة
مبلــغ المعاملة

2018م
مبلــغ المعاملة

201٧م
كما في 

31 ديســمبر 2018م
كما في 

31 ديســمبر 201٧م
كما في 

1 ينايــر 201٧م

–802,14٩–494,8861,٦3٧,٧5٩شــركة المرجــان العربيــة المتحدة المحدودة
–712,6622,5٧4,83٦27,092138,٧٧5شركة المرجان العالمية القابضة المحدودة والمجموعة

20,00080,000–––شــركة تالد العربيــة التجارية
––13,355–201,891توازن اإلنجاز

––3,276–12,645المفتــاح لتأجير الســيارات
43,723٩٦0,٩2480,000

)ج(  يتكــون المســتحق إلــى أطــراف ذات عاقــة كمــا في 31 ديســمبر مما يلي:

اسم المنشأة
مبلــغ المعاملة

2018م
مبلــغ المعاملة

201٧م
كما في 

31 ديســمبر 2018م
كما في 

31 ديســمبر 201٧م
كما في 

1 ينايــر 201٧م

1٩,3٧٧–15,648–15,648شــركة المرجــان العربيــة المتحدة المحدودة
8,0043,٧24–2٩,٦1٧–المفتــاح لتأجير الســيارات

1,٩54,820––––شــركة المرجــان العالميــة القابضة
15,6488,0041,٩٧٧,٩21
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22. المعامــات مــع األطراف ذات العاقة تابع
)د( المعامــات مــع موظفي اإلدارة الرئيســيين

تتكــون تعويضــات موظفــي اإلدارة الرئيســيين مما يلي:  .1
2018201٧

3,537,8993,344,34٩منافــع موظفيــن قصيرة األجل
1,546,6751,345,٦25منافــع ما بعــد التوظيف

تشــمل التعويضــات لكبــار موظفــي اإلدارة الرواتــب والمســاهمات فــي خطــة المنافع المحددة بعــد التوظيف.

23. االرتباطــات وااللتزامات المحتملة
فيمــا يلــي تفاصيــل االرتباطــات وااللتزامــات المحتملــة للشــركة كما في 31 ديســمبر 2018م:

ارتباطات محتملة
)أ(  اعتبــاًرا مــن 31 ديســمبر 2018، ال يوجــد ســوى قضيــة واحــدة بقيمــة 5 ماييــن ريــال ســعودي، معلقــة ضــد شــركة ســدرة الماليــة فــي المحكمة التجاريــة في جدة، المملكة العربية الســعودية. ترى اإلدارة أن الشــركة 

فــي وضــع قــوي ويدعمها في ذلــك محاميها.

التزامات
)ب(  ال يوجــد علــى الشــركة أي التــزام كما في 31 ديســمبر 2018م

24. األدوات الماليــة وإدارة المخاطر
تتعرض المجموعة نتيجة ألنشطتها المعتادة إلى مخاطر مالية معينة. هذه المخاطر المالية تنشأ من عوامل متعددة تشمل، وال تقتصر على، مخاطر السوق، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

تقوم المجموعة حالًيا بتمويل عملياتها من خال حقوق الملكية وإدارة رأس المال العامل برؤية غرضها الحفاظ على دمج مناسب بين مصادر مختلفة للتمويل لتقليص المخاطر. وفيما يلي سياسات وأهداف المجموعة 
إلدارة المخاطر:

مخاطر السوق
هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجة للتغير في أســعار الســوق.

تتمثــل مخاطــر الســوق فــي مخاطــر العمــات، مخاطر ســعر الفائدة ومخاطر أســعار أخرى.
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24. األدوات الماليــة وإدارة المخاطــر تابع
مخاطر العمات

مخاطــر العمــات هــي المخاطــر المتمثلــة فــي تذبــذب قيمــة أداة ماليــة مــا بســبب التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبية. يتمثل تعــرض المجموعة لمخاطر العمات األجنبية بشــكل رئيســي في اســتثمارات 
بالجنيــه االســترليني والــدوالر األمريكــي. تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر العمــات باســتخدام األدوات الماليــة المناســبة بمــا فــي ذلك اســتخدام المشــتقات المالية في حالــة الحاجة إلى ذلك.

مخاطر سعر الفائدة
مخاطــر ســعر الفائــدة هــي مخاطــر تذبــذب قيمــة أداة ماليــة نتيجــة لتقلبــات أســعار الفائــدة فــي الســوق. تقــوم المجموعــة بإدارة مخاطر ســعر الفائدة من خــال مراقبة مخاطر ســعر الفائدة وضبــط مقارنة الموجودات 

الماليــة والمطلوبــات المحملــة بفوائــد علــى أســاس منتظــم. كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة، ال تعتبــر المجموعــة معرضة ألي مخاطر أســعار فائدة هامة.

مخاطر األسعار األخرى
مخاطــر األســعار األخــرى هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة لتقلــب أســعار الســوق )غيــر تلــك الناتجة من مخاطر أســعار العمات ومخاطر أســعار الفائدة( ســواء كان 

ســبب تلــك التغيــرات متعلــق بــاألداة الماليــة بعينهــا، أو ُمْصِدرهــا، أو عوامــل تؤثــر فــي جميــع األدوات الماليــة المشــابهة المتداولــة فــي الســوق. كمــا في تاريخ القوائــم الماليــة، المجموعة غير معرضة لمخاطر أســعار 
أخــرى هامــة نظــرًا إلثبــات االســتثمارات المتاحــة للبيــع بالتكلفــة بعــد خصــم مخصص لخســائر االنخفاض فــي القيمة )إيضاح 3ج(.

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنشأ معها إمكانية إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزام مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. كما تسعى المجموعة إلى مراقبة المخاطر االئتمانية وذلك من خال مراقبة 
التعرض االئتماني، تحديد المعامات مع أطراف محددين، واالستمرار في تقييم األنشطة االئتمانية مع األطراف المقابلة. كما في تاريخ قائمة المركز المالي، فإن الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يتمثل 
في القيمة الدفترية للنقد وما في حكمه، والذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى. تم إيداع النقد لدى البنوك في بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع بينما الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى تتعلق بأطراف مقابلة 

ذات جدارة ائتمانية.

مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر المتمثلــة فــي تعــرض المنشــأة لصعوبــات فــي الحصــول علــى التمويــل الــازم للوفــاء بالتزامــات مرتبطــة بــأدوات مالية. وقد تنتــج مخاطر الســيولة عند عدم القدرة علــى بيع أصل مالي 
مــا بســرعة وبقيمــة تقــارب قيمتــه العادلــة. ولمواجهــة تلــك المخاطــر، يتــم إدارة األصــول فــي حــدود الســيولة الكافيــة، والحفــاظ على رصيــد كافي للنقد ومــا في حكمه. باإلضافــة إلى ذلك، يتم مراقبة اســتحقاقات 

الموجــودات والمطلوبــات الماليــة علــى أســاس منتظــم لتحديد وجود أي تعارض.
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25. المعاييــر الصــادرة ولكن لم تصبح ســارية المفعول بعد
فيمــا يلــي بيــان بالمعاييــر الجديــدة والتعديــات علــى المعاييــر المطبقــة علــى الســنوات ابتــدًأ مــن أو بعــد 1 ينايــر 201٩م مــع إمكانيــة التطبيــق المبكــر ومــع ذلك لم يقــم الصنــدوق بالتطبيق المبكر لهــا عند إعداد هذه 

القوائــم الماليــة األولية الموحدة.

)1( المعيــار الدولــي للتقريــر المالي 16 - عقود اإليجار
يقــدم المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1٦ للمســتأجرین نموذجــًا وحيــدًا للمحاســبة عــن عقــود اإلیجــار فــي قائمــة المركــز المالــي. یقــوم المســتأجر بإثبات األصــل المتعلق بحق االســتخدام الذي یمثل حقه في اســتخدام 

األصــل ذو الصلــة باإلضافــة إلــى التــزام اإلیجــار الــذي یمثــل التزامــه بســداد دفعــات اإلیجــار. وهنــاك إعفــاءات اختيارية لعقــود اإليجار قصيرة األجل وعقــود إيجار البنــود ذات القيمــة المنخفضة. تبقى طریقة المحاســبة 
المتبعــة مــن المؤجــر مشــابهة للمعیــار الحالــي – أي یســتمر المؤجــرون فــي تصنیــف عقــود اإلیجــار إلى عقود إیجــار تمویلي وعقود إیجار تشــغیلي.

يحــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1٦ محــل التوجيهــات الحاليــة لعقــود اإليجــار بمــا فــي ذلــك معيــار المحاســبة الدولــي 1٧ – عقــود اإليجــار - "تفســير لجنة تفســيرات المعاييــر الدولية للتقريــر المالي للمعيــار 4 "تحديد ما 
إذا كان ترتيــب مــا ينطــوي علــى عقــد إيجــار"، وتفســير لجنــة التفســيرات القياســية للمعيــار 15 "عقــود اإليجــار - التشــغيلي - الحوافــز"، و"تفســير لجنــة التفســيرات القياســية 2٧ تقويــم جوهــر المعامات التي تأخذ الشــكل 

القانونــي لعقــد اإليجــار". يســري مفعــول هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ مــن أو بعــد 1 ينايــر 201٩م. يجــوز تطبيــق هــذا المعيــار قبل ذلــك التاريخ للمنشــآت التي تطبــق المعيار رقم 15 مــن المعايير الدولية 
للتقريــر المالــي “اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء" فــي أو قبــل تاريــخ التطبيق األولــي للمعيار 1٦ مــن المعايير الدوليــة للتقرير المالي.

تحديــد مــا إذا كان ترتيــب مــا ينطوي علــى عقد إيجار

يجــوز للشــركة عنــد التحــول إلــى المعيــار الدولــي للتقرير المالــي )1٦( اختيار إما:
تطبيــق تعريــف المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1٦ لعقــد اإليجــار لجميع عقوده؛ أو  -

تطبيــق وســيلة عمليــة وعــدم إعــادة تقييــم مــا إذا كان العقــد يمثــل إيجار أو يحتــوي على إيجار.  -

التحول
يجــوز للصنــدوق كمســتأجر إمــا تطبيق المعيار باســتخدام:

منهــج األثــر الرجعي؛ أو  -
منهــج األثــر الرجعــي المعدل مع وســائل عمليــة اختيارية.  -

يقــوم المســتأجر بتطبيــق الخيــار باســتمرار علــى جميــع عقــود اإليجــار. ويخطــط الصنــدوق حالًيــا لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1٦ مبدئيــًا فــي 1 ينايــر 201٩م. قامت الشــركة بتحديــد التأثير كما هــو مبين أدناه أثناء 
اســتخدام نهــج التعديــل بأثــر رجعي مع وســائل عمليــة اختيارية:

المســتخلص مــن قائمــة المركز المالي:
31 ديســمبر 2018م

)معاد عرضه(
1 ينايــر 2018

)معاد عرضه(

1,319,1361,183,٧0٧أصل بحق االســتخدام
)32,310()135,466(أرباح مبقاة

مطلوبــات عقود اإليجار:
518,932٧53,٧٧٧طويل األجل

األجل 587,6303٩٧,٦20قصيرة 
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25. المعاييــر الصــادرة ولكــن لم تصبح ســارية المفعول بعد تابع
يرجــى ماحظــة أن القوائــم الماليــة الموحــدة تعــرض الســنة الســابقة وفًقــا لمعاييــر الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ولــم يكــن هنــاك مطلوبــات إيجار وحق اســتخدام األصول بموجب معاييــر الهيئة.

المســتخلص من الربح أو الخســارة:
31 ديســمبر 2018م

)معاد عرضه(

438,432اســتهاك أصل بحق االســتخدام
96,721أرباح مبقاة

)2( التحســينات الســنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي )دورة 2015م – 2017م(
-  المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 دمــج األعمــال والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 الترتيبــات المشــتركة - يوضحــان طريقــة محاســبة الشــركة عــن زيادة حصصها فــي العمليات المشــتركة التي تســتوفي تعريف 

األعمــال التجارية.

إذا احتفــظ طــرف مــا )أو حصــل علــى( ســيطرة مشــتركة فــا يعاد قيــاس الحصة المحتفظ بها ســابقًا.  •
إذا حصــل طــرف مــا علــى ســيطرة فــإن المعاملــة هــي دمــج أعمــال يتــم الحصــول عليهــا مــن خال مراحــل ويقوم الطرف المســتحوذ بإعادة قيــاس الحصة المحتفــظ بها ســابقًا بالقيمة العادلة.  •

-  معيــار المحاســبة الدولــي 12 ضرائــب الدخــل - يوضــح أن جميــع تبعــات ضرائــب الدخــل الناتجــة مــن توزيعــات أربــاح )بمــا فيهــا المدفوعات لــألدوات المالية المصنفــة كحقوق ملكيــة( يتم إثباتها بشــكل ثابت ضمن 
المعاملــة التــي نتــج عنهــا أربــاح قابلــة للتوزيــع فــي قائمــة الربح أو الخســارة أو الدخل الشــامل اآلخر أو حقــوق الملكية.

-  معيــار المحاســبة الدولــي 23 تكاليــف االقتــراض - يوضــح أن مجموعــة القــروض العامــة المســتخدمة الحتســاب تكاليــف االقتــراض المؤهلــة يســتثني فقــط القروض المحــددة لتمويل الموجــودات المؤهلة التي 
الزالــت تحــت التطويــر أو اإلنشــاء. أمــا القــروض المحــددة لتمويــل الموجــودات المؤهلــة الجاهــزة اآلن لاســتخدام المحــدد لهــا أو البيــع أو أي موجــودات غيــر مؤهلة فيتم إدراجها فــي تلك المجموعــة العامة. ونظرًا 

ألن تكاليــف تطبيــق بأثــر رجعــي قــد يفــوق المنافــع فيتــم تطبيــق التغيــرات بأثــر مســتقبلي علــى تكاليــف االقتــراض المتكبدة في أو بعد تاريــخ تطبيق المنشــأة للتعديات.

تعديات أخرى
المعاييــر الجديــدة أو المعدلــة الــواردة أدنــاه هــي التــي لــم تطبــق بعــد، كمــا ال يتوقــع أن يكون لهــا تأثير جوهري علــى القوائم المالية الموحدة للشــركة.

تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي للمعيــار رقــم )23( عــدم التأكــد حــول معالجــة ضريبــة الدخــل - يوضــح حســاب تعامــات ضريبة الدخل التــي لم يتم قبولهــا بعد من الســلطات الضريبية.  -
خصائــص المدفوعــات مقدمــًا مــع التعويــض الســالب )تعديــات علــى المعيار الدولــي للتقرير المالي ٩(  -

الحصــص طويلــة األجــل فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة )تعديــات على معيار المحاســبة الدولي 28(  -
تعديــات الخطــة أو التقليــص أو التســوية )تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولي 1٩(  -
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26. القيم العادلة
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن اســتامه عنــد بيــع أصــل أو دفعــه عنــد نقــل التــزام فــي التعامــات االعتياديــة بين األطراف المشــاركة في الســوق عند تاريــخ القياس. قد تنشــأ فروقات بين القيــم الدفترية على 

أســاس طريقــة التكلفــة التاريخيــة وتقديــرات القيمة العادلة.

كمــا فــي تاريــخ التقريــر، ال تختلــف القيمــة العادلــة لــألدوات المالية للشــركة بصــورة كبيرة عن قيمتهــا الدفترية.

 أ( إيضاحــات القيمــة العادلة لألدوات المالية بالقيمة العادلة
تســتخدم الشــركة التسلســل الهرمــي التالــي لتحديــد القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة واإلفصاح عنها بأســلوب التقييم:

األســعار )غيــر المعدلــة( المدرجــة في األســواق النشــطة للموجودات والمطلوبــات المتطابقة. المســتوى 1: 
األســاليب أخــرى التــي تكــون جميــع مدخاتهــا ذات التأثيــر الهــام علــى القيمــة العادة المســجلة قابلة للماحظة، ســواء بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة. المســتوى 2: 

األســاليب التــي تســتخدم المدخــات التــي لهــا تأثيــر مهــم علــى القيمــة العادلة المســجلة التــي ال تعتمد على بيانات ســوقية قابلــة للماحظة. المســتوى 3: 

إذا كانــت المدخــات المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام تقــع فــي مســتويات مختلفــة مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة، فإنــه يتــم تصنيف القيــاس بالكامل ضمن أقل مســتوى للمدخات الذي 
يعتبــر جوهريــًا للقياس ككل.

تثبــت الشــركة التحويــات بیــن مســتويات التسلســل الھرمــي للقيمــة العادلــة فــي نھایــة فتــرة التقریر التي حدث فیھــا التغییر.

بمــا أن األصــول الماليــة للشــركة يتــم تجميعهــا وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة، فيمــا عــدا الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خال الربــح والخســارة وبالقيمة العادلة من خال الدخل الشــامل اآلخر، 
فيمكــن أن تنشــأ فــروق بيــن القيــم الدفتريــة وتقديــرات القيمــة العادلــة. وبــرأي اإلدارة أن القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة للشــركة ال تختلف بصــورة كبيرة عن قيمتهــا الدفترية.

یوضــح الجــدول التالــي القیمــة الدفتریــة والقیمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات المالیــة بمــا فــي ذلــك مســتویاتھا وتسلســل قیمتها العادلة. وال يشــمل ذلــك معلومات القيمــة العادلة للموجــودات والمطلوبات 
الماليــة التــي لــم يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة إذا كانــت القيمــة الدفتريــة تمثــل تقديًرا معقــواًل للقيمة العادلة.

31 ديسمبر 2018م

القيمــة العادلةالقيمــة الدفترية
القيمــة العادلــة من خال 

1التكلفــة المطفأةالربح أو الخســارة 2المستوى  3المستوى  اإلجماليالمستوى 

الموجــودات المالية
53,323,41153,323,411---53,323,411اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خال الربح أو الخســارة

8,٧52,4258,٧52,425--8,٧52,425-ذمــم مدينــة تجارية وأخرى
53,323,4118,٧52,425--٦2,0٧5,83٦٦2,0٧5,83٦

مطلوبــات مالية
4,0٩٧,٧٦34,0٩٧,٧٦3--4,0٩٧,٧٦3-منافــع الموظفين
5,12٦,٩٩15,12٦,٩٩1--5,12٦,٩٩1-مطلوبــات الزكاة

1,384,٦181,384,٦18--1,384,٦18-ذمــم دائنــة تجارية وأخرى
-10,٦0٩,3٧2--10,٦0٩,3٧210,٦0٩,3٧2

خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م، لــم تكــن هنــاك تحويــات بين قياســات القيمة العادلة للمســتوى 1 والمســتوى 2.
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26. القيــم العادلة تابع
 أ( إيضاحــات القيمــة العادلــة لألدوات المالية بالقيمة العادلة تابع

فيمــا يلــي الحركــة فــي القيمــة العادلــة للموجــودات المالية تحت المســتوى 3 للســنة المنتهية:
31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018م

61,524,34652,108,٧08الرصيــد فــي 1 يناير
–)8,180,884(صافــي الحركــة فــي القيمة العادلة

53,451,63915,٦2٧,٩40إضافات خال الســنة
)٦,1٩4,302()44,719,265(اســتبعادات خال السنة

اإلقفال 62,075,836٦1,542,34٦رصيد 

 ب( أســلوب التقييــم والمعطيــات الهامة غير الملحوظــة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة
تســتخدم الشــركة أســاليب تقييــم مختلفــة لتحديــد القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المصنفــة تحــت مســتويات 2 و 3 مــن التسلســل الهرمــي للقيــم العادلــة. ويتم أدنــاه تحليل هــذه التقنيات والمدخات غيــر الماحظة 

الهامــة المســتخدمة فيهــا. تســتخدم الشــركة تقاريــر مــدراء الصناديــق )والخصومــات المناســبة أو التسلســل إذا تطلــب ذلــك( لتحديــد القيــم العادلــة لصناديق األســهم الخاصــة والصناديق العقارية. يســتخدم مدير 
الصنــدوق تقنيــات مختلفــة )مثــل نمــاذج التدفــق النقــدي المخصومــة وطريقــة المضاعفــات، إلــخ( لتقييــم األدوات الماليــة األساســية المصنفــة تحــت مســتوى 2 و 3 مــن تسلســل القيمة العادلة للصنــدوق. تعتبر 

المدخــات غيــر الماحظــة الهامــة جــزًء ال يتجــزأ مــن النمــاذج المســتخدمة مــن قبــل مديــر الصندوق و تشــمل مخاطر أســعار الخصم المعدلة، الســوق والســيولة المخصومة وعاوة الســيطرة.

27. تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقرير المالي ألول مرة
كمــا هــو مذكــور فــي اإليضــاح 2، تعتبــر هــذه أول قوائــم ماليــة موحــدة للمجموعة ُمعــدة وفقــًا للمعايير الدوليــة للتقرير المالي.

تــم تطبيــق السياســات المحاســبية الــواردة فــي اإليضــاح رقــم 2 فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م، وفي إعداد قائمــة المركز المالي وفًقــا للمعاييــر الدولية للتقريــر المالي كما 
فــي 1 ينايــر 201٧م )تاريــخ تحــول الشــركة للمعايير الدولية(.

)1( تأثيــر التحــول إلــى المعايير الدولية للتقرير المالي
وعنــد إعدادهــا القوائــم الماليــة االفتتاحيــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، قامــت الشــركة بتعديــل المبالــغ المســجلة ســابقًا فــي القوائم الماليــة الموحدة المعدة وفقــًا للمعايير المحاســبية المتعــارف عليها 

الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن )معاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا للهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن(. فيمــا يلــي توضيــح لمــدى تأثير تحول الشــركة مــن معايير المحاســبة المتعارف 
عليهــا للهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، بالنســبة للســنوات المعنيــة، علــى المركــز المالــي للمجموعــة فــي الجداول واإليضاحــات المرفقة بالجداول:

فيمــا يلــي تســوية لقائمــة المركــز المالــي للشــركة وفًقــا لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا للهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن مــع قائمــة المركــز المالــي المعدة وفًقــا للمعايير الدوليــة للتقرير المالــي المعتمدة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية كمــا فــي 1 ينايــر 201٧م )تاريــخ التحــول إلــى المعايير الدوليــة للتقرير المالي(:
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27. تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالي ألول مرة تابع
تســوية حقوق الملكية كما في 31 ديســمبر 2017م

إيضاح
الهيئة الســعودية 

للمحاســبين القانونييــن

تأثيــر التحول إلــى المعايير
الدوليــة للتقريــر المالي

31 ديســمبر 201٧م
المعاييــر الدولية 

للتقريــر المالي

الموجودات
2,2٦2,٦50)20,٧25(52,283,3٧5ممتلــكات ومعدات
4,٦1٦,٦32–٧4,٦1٦,٦32عقارات اســتثمارية

20,٧2520,٧25–٦موجودات غير ملموســة
6,900,007–6,900,007الموجودات غيــر المتداولة

52,٩٦4,82٦–852,٩٦4,82٦اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خال الربح أو الخســارة
٩,050,813–٩٩,050,813ذمــم مدينــة تجارية وأخرى

2,541,21٦–102,541,21٦مدفوعــات مقدًما
٩,٦83,8٩٧–11٩,٦83,8٩٧ودائع مرابحة

2٧,٦34,٩٦٦–122٧,٦34,٩٦٦نقــد ومــا في حكمه
101,875,718–101,875,718موجــودات متداولة
108,775,725–108,775,725إجمالــي الموجودات

حقــوق الملكية
٩0,000,000–13٩0,000,000رأس المال
٩54,802–14٩54,802احتياطيات
٧,4٧1,410)3٩3,٩08(٧,8٦5,318أرباح مبقاة

98,426,212)393,908(98,820,120إجمالــي حقــوق الملكية
المطلوبات

152,٩٦٧,5243٩3,٩083,3٦1,432منافــع الموظفين
2,967,524393,9083,361,432مطلوبــات غير متداولة

8٦4,٩43–1٦8٦4,٩43ذمــم دائنــة تجارية وأخرى
5,3٩٩,٧00–185,3٩٩,٧00مخصــص الزكاة

٧23,438–1٧٧23,438مطلوبــات متداولة أخرى
6,988,081–6,988,081مطلوبــات متداولة
9,955,605393,90810,349,513إجمالــي المطلوبات

108,775,725–108,775,725إجمالــي حقــوق الملكيــة والمطلوبات
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27. تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالي ألول مرة تابع
تســوية حقوق الملكية كما في 1 يناير 2017م

إيضاح
الهيئة الســعودية 

للمحاســبين القانونييــن

تأثيــر التحول إلــى المعايير
الدوليــة للتقريــر المالي

1 ينايــر 201٧م
المعاييــر الدولية 

للتقريــر المالي

الموجودات
2,8٦1,٦53)29,817(52,891,470ممتلــكات ومعدات
13,٩50,13٧ -٧13,950,137عقارات اســتثمارية

29,8172٩,81٧-٦موجودات غير ملموســة
16,841,607-16,841,607الموجودات غيــر المتداولة

3٩,812,٩52-83٩,812,٩52اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خال الربح أو الخســارة
14,٦2٧,02٩-٩14,٦2٧,02٩ذمــم مدينــة تجارية وأخرى

2,٧٦1,٩81-102,٧٦1,٩81مدفوعــات مقدًما
2٦,085,3٧3-122٦,085,3٧3نقــد ومــا في حكمه
83,287,335-83,287,335موجــودات متداولة
100,128,942-100,128,942إجمالــي الموجودات

حقــوق الملكية
٩0,000,000-13٩0,000,000 رأس المــال
---14احتياطيات
)1,1٦2,48٦()284,205()8٧8,281(أرباح مبقاة

88,837,514)284,205(89,121,719إجمالــي حقــوق الملكية
المطلوبات

152,344,8٦٩284,2052,٦2٩,0٧4منافــع الموظفين
2,344,869284,2052,629,074مطلوبــات غير متداولة

4,٦٦5,0٩٧-1٦4,٦٦5,0٩٧ذمــم دائنــة تجارية وأخرى
3,848,٦3٩-183,848,٦3٩مخصــص الزكاة

148,٦18-1٧148,٦18مطلوبــات متداولة أخرى
8,662,354284,2058,662,354مطلوبــات متداولة
11,007,223284,20511,291,428إجمالــي المطلوبات

100,128,942 -100,128,942إجمالــي حقــوق الملكيــة والمطلوبات
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27. تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالي ألول مرة تابع
فيمــا يلــي تســوية لقائمــة الدخــل للشــركة وفًقــا لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا للهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن مــع قائمــة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخــر المعدة وفًقــا للمعايير الدوليــة للتقرير 

المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية كما في 31 ديســمبر 201٧م:

إيضاح
الهيئة الســعودية 

للمحاســبين القانونييــن

تأثيــر التحول إلــى المعايير
الدوليــة للتقريــر المالي 

31 ديســمبر 201٧م
المعاييــر الدولية 

للتقريــر المالي

اإليرادات
2٩,520,301–2٩,520,301خدمات إدارية

800,0٩٧–800,0٩٧خدمات استشــارية وترتيب
2,815,٩24–2,815,٩24اســتثمار تشغيلي

33,13٦,322–33,13٦,322إجمالــي الربح التشــغيلي
المصروفات التشــغيلية:

)14,8٦٩,533(54,382)14,٩23,٩15(رواتب ومزايــا موظفين
)٦,٩5٩,144(–)٦,٩5٩,144(1٩مصروفــات عمومية وإدارية

)1,044,200(–)1,044,200(مصروفات تســويق
41٦,٦32–41٦,٦32عكــس / )خســارة( االنخفــاض فــي قيمة عقارات اســتثمارية

)22,45٦,245(54,382)22,510,٦2٧(إجمالــي المصروفات التشــغيلية
10,625,69554,38210,680,077صافــي الربح التشــغيلي

٧14,004–٧14,004دخل آخر
٧٩5,402–٧٩5,402أربــاح فروق عمــات أجنبية

12,135,10154,38212,189,483الربــح قبل الــزكاة وضريبة الدخل
)2,51٧,5٧8(–)2,51٧,5٧8(18الزكاة

الفترة 9,617,52354,3829,671,905ربح 

الدخل الشــامل اآلخر
بنــود لــن يعــاد تصنيفها إلى الربح أو الخســارة

)1٦4,085()1٦4,085(–15إعــادة قيــاس مطلوبــات خطط المنافــع المحددة )الموجودات(
بنــود معــاد أو قــد يعــاد تصنيفهــا الحًقا إلى ربح أو خســارة

80,8٧880,8٧8–العمليــات األجنبيــة – احتياطــي ترجمــة العمــات األجنبية
)83,207()83,207(–الدخل الشــامل اآلخــر للفترة

9,588,698)28,825(9,617,523إجمالــي الدخل الشــامل للفترة
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27. تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالي ألول مرة تابع
27.1 منافع الموظفين

تقــدم الشــركة منافــع نهايــة الخدمــة إلــى موظفيهــا يتــم احتســابها كخطــة منافــع محــددة بموجــب المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. معيــار المحاســبة الدولي 1٩ "منافــع الموظفين" ينــص على أنه ينبغي للشــركة أن تأخذ 
فــي االعتبــار االلتزامــات المتعلقــة بخطــط المنافــع المحــددة علــى أســاس التقييــم االكتــواري. ينقســم التغيــر فــي المطلوبــات إلــى التغيرات الناشــئة عن تكاليــف الخدمة وتكلفــة الفائدة وعمليات إعادة القياس ويقســم 

التغيــر فــي األصــول بيــن إيــرادات الفوائــد وعمليــات إعــادة القيــاس. يتــم إثبــات التغيــرات نتيجــة لتكلفــة الخدمــة وصافــي تكلفة / إيــرادات الفوائد في قائمة الدخل الشــامل والتغيرات الناشــئة عن إعــادة القياس يتم 
إثباتهــا بشــكل مباشــر فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. فــي تاريــخ التحــول، قامــت الشــركة باحتســاب التــزام منافعهــا المحــددة اســتنادا إلى التقييم االكتــواري مع إثبات التســوية الناتجة فــي قائمة المركز المالــي المعدة وفًقا 

للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي كجــزء مــن األربــاح المبقــاة. تــم تســجيل الفــرق فــي األربــاح المبقــاة كما في 1 يناير 201٧م بمبلغ 28420 ريال ســعودي.

27.2 إعــادة تصنيــف برامــج الكمبيوتــر من بند الممتلكات والمعدات إلى األصول غير الملموســة
قامــت الشــركة بإعــادة تصنيــف بعــض بنــود برامــج الكمبيوتــر المصنفــة كممتلــكات ومعــدات إلــى موجــودات غيــر ملموســة. كان التأثير هــو انخفاض بمبلغ 54,٧٩٩ ريال ســعودي من الممتلــكات والمعدات 

وزيــادة مقابلــة فــي الموجــودات غيــر الملموســة فــي تاريــخ التحــول. بالنســبة لفتــرة المقارنــة، كان هنــاك انخفــاض فــي االســتهاك بمبلغ ٩,0٩2 مليون ريال ســعودي فــي الممتلكات والمعدات وزيــادة مقابلة في 
الموجــودات غيــر الملموســة. عــاوة علــى ذلــك، لــم يكــن هنــاك أي تأثير علــى الربح ألن العمر اإلنتاجي لــم يتغير.

28. تســوية عنــد التطبيــق األولي للمعيار الدولــي للتقرير المالي 9
أدى تطبيــق الشــركة للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ٩ إلــى التغييــرات التاليــة لمكونــات حقــوق الملكيــة كمــا في 1 يناير 2018م:

4,٧٦٧,434إثبــات خســارة القيمــة العادلــة لاســتثمارات بالقيمــة العادلــة من خال الربح أو الخســارة
10,٩0٦إثبــات الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة في األربــاح المبقاة
4,778,340التأثيــر علــى األربــاح المبقــاة كمــا في 1 يناير 2018م

29. إدارة رأس المال
إن هــدف المجموعــة مــن إدارة رأس المــال هــو االمتثــال لمتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة للحفــاظ علــى قــدرة المجموعــة علــى البقاء كمنشــأة مســتمرة والحفاظ علــى قاعدة رأس مال قوية.

خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2013م، تــم إصــدار قواعــد احترازيــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة )"القواعــد"( بموجــب القــرار رقم 1-40-2012 الصادر بتاريــخ 1٧ صفر 1434هـ، الموافق 30 ديســمبر 2012م. تنص 
القواعــد علــى أن الشــخص المصــرح لــه يمكــن أن يمتلــك قاعــدة رأس مــال تســاوي مــا ال يقــل عــن إجمالــي متطلبــات رأس المــال كما هو مبين فــي الجزء الثالث مــن القواعد االحترازية.

53سدرة المالية – القـوائـــم المـاليــــة المــوحــــدة 2018



 إيضاحــات حــول القوائــم المالية الموحدة 
تابع

29. إدارة رأس المــال تابع
يتمثل هدف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة حتى تتمكن من مواصلة تقديم عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين؛ والحفاظ على قاعدة رأسمالية 

قوية لدعم التنمية المستدامة ألعمالها. فيما يلي بيان إدارة رأس مال الشركة:
1 ينايــر 201٧م31 ديســمبر 201٧م31 ديســمبر 2018م

البيان:

قاعــدة رأس المال:
110,906٩8,8208٩,122الشــريحة األولــى لرأس المال

110,906٩8,8208٩,122اإلجمالي

الحــد األدنــى لمتطلبات رأس المال:
37.37038,3٩543,505مخاطــر االئتمان
6.2125,٩85٦,541مخاطر الســوق

7.8165,٦28٦,002المخاطر التشــغيلية
51.39850,0085٦,048اإلجمالي

2.161.٩81.5٩نســبة إجمالــي رأس المال
59.50848,81233,0٧4الفائــض في رأس المال

30. اعتمــاد القوائــم المالية األولية الموحدة
تــم اعتمــاد القوائــم الماليــة الموحــدة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة بتاريخ 1٧ رجب 1440هـــ الموافق 24 مارس 201٩م.
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 بــرج المرجانة، 
شــارع األمير سلطان

ص.ب 118528
جدة 21312

 المملكــة العربية الســعودية
هاتــف: ٩٩88 ٦02 12 ٩٦٦+

الرياض
مكتــب 11، الطابــق األول، مبنــى )ب(

مركز النمــر النخيل
52٦2 طريــق اإلمام ســعود بــن عبد العزيز

لنخيل ا
الرياض 12381

 المملكــة العربية الســعودية
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لندن
48 شــارع تشارلز
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