
تقریـــــــر مجلـــــــس اإلدارة
والقـوائــــــم المـالیــــــة الموحــــــدة 

۲۰۲۱



نظـــرة عامـــة

استثمــارات عالمیــة متوافقــة مع أحكــام الشریعــة اإلسالمیــة 

۱۳,۱ ملیار لایر سعودي

۱

جـــدة                  الریـــاض                  لنـــــدن                  سنغافورة                  دبي

۲۰۰۹

إجمالــــي 
األصول المدارة: 

العقاري  االستثمار  على  أعمالھا  ترّكز 
اإلسالمیة  الشریعة  أحكام  مع  المتوافق 
والملكیة  الخاص  التمویل  واستراتیجیات 

الخاصة

إلى  الوصول  على  فریدة  بقدرة  تتمتع 
متنامیة  العالمیة من خالل شبكة  األسواق 

من المكاتب والشركاء

في  المالیة  السوق  ھیئة  قبل  من  صة  مرخَّ
السعودیة / تأسست في عام

۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

صة من قبل ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة وھي تقّدم خدمات إدارة األصول المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، وترّكز أعمالھا على فئات األصول البدیلة مثل االستثمار  سدرة المالیة ھي شركة مرخَّ
العقاري الُمدّر للدخل والتمویل الخاص والملكیة الخاصة. 

تطبق الشركة استراتیجیة استثماریة حصیفة تتسم بمراعاة سیاسة االستثمار المسؤول وتركز على األصول البدیلة وتتمتع الشركة بوصول إلى األسواق العالمیة من خالل شبكة مكاتبھا المتنامیة مما یمكنھا من رصد فرص 
استثماریة متنوعة وعوائد مستقرة معدلة حسب المخاطر على المدى الطویل.

جـــدة                  الریـــاض                  لنـــــدن                  سنغافورة                  دبي



األصول المدارة  في القطاع العقاري 

ملخــص النتائــج المالیــة

البنـــاء على أســس صلبـــة 
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ملیار ۱۳,۱

ریـــــال سعــــودي

األصول المدارة  

ریـــــال سعــــودي

ملیار  ۸,۳
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صافـي الدخل قبل احتساب الزكاة ملیون لایر سعودي 

إجمـالي المطلوبـات إجمالي الموجوداتملیون لایر سعودي  ربحیـة السھـمملیون لایر سعودي  لایر سعودي

األصـول المـدارة الدخـلملیارلایر سعودي ملیون لایر سعودي

۲۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 
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أنشطـــة األعمــــال 
نظـــرة على أنشطـــة الشركـــة 



Lorem ipsum

أبــــرز االنجــــازات

التوقعــــات المستقبلیــــة

٤

ملخص تنفیذي نظرة على أنشطة الشركة

إطالق أول برنامج لسدرة المالیة في الوالیات المتحدة لالستحواذ على 
ملیون   ۱٥٥ بقیمة  واحدة  محفظة  في  وتجمیعھا  الصناعیة  العقارات 

دوالر أمریكي.

نمّو مضطرد لألصول المدارة لتبلغ :

إقفال برنامج سدرة للملكیة الخاصة ۳ (SPEIII) وھو برنامج متعدد 
اإلستراتیجیات یركز على االستثمار المشترك واألسواق الثانویة.

االستحواذ على سدرة المالیة دبي.

ازدھار أنشطة التمویل الخاص في عام ۲۰۲۱ حیث تجاوز صندوق 
سدرة للدخل صافي العائد السنوي المستھدف.

نمّو محفظة العقارات العالمیة لشركة سدرة بنسبة ۱۹٫۲٪ لتصل إلى :

العقاري  للتطویر  السعودیة  في  المالیة  لسدرة  صندوق  أول  تأسیس 
السكني.

الحصول على جائزتین مرموقتین في عام ۲۰۲۱. 

۸,۳ ملیار لایر سعودي في عام ۲۰۲۱ ۱۳,۱ ملیار لایر سعودي

إطالق صندوق بقیمة ۱۰۰ ملیون دوالر أمریكي یستثمر في سالسل 
التورید المتعلقة بالمركبات الكھربائیة.

توسیع نطاق أعمالنا في جنوب شرق آسیا انطالقاً من مكتبنا القائم في 
سنغافورة.

التركیز على مشاریع التطویر العقاري في المملكة العربیة السعودیة.

في  الخاصة  الملكیة  مجال  في  المالیة  سدرة  أعمال  نطاق  توسیع 
قطاعات ومناطق جغرافیة متعددة.

۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

جوائز غلوبال بانكینغ آند فاینانس
أفضل مئة شركة عالمیة في ۲۰۲۱

– إدارة األصول

جوائز مجلة انترناشیونال فاینانس
أفضل مقدم لالستثمارات البدیلة المتوافقة مع الشریعة 

– المملكة العربیة السعودیة ۲۰۲۱

األصول الُمدارة 
(جمیع فئات األصول)
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توزیع األصول الُمدارة 
حسب فئة األصول

عقارات - مدرة للدخل
عقارات- قیمة مضافة

التمویل الخاص

الملكیة الخاصة
استثمارات سائلة

٤۱٪

۲۲٪

۷٪

۳٪

۲۷٪



باإلضافة  الجائحة،  تسجیلھا خالل  تم  التي  المنخفضة  المستویات  بعد  شامالً  انتعاشاً  شھدت  العقاري  القطاع  في  األساسیة  العوامل  وأن  سیما  ال   ،۲۰۲۱ عام  في  التوقعات  المتحدة  الوالیات  في  التجاریة  العقارات  تجاوز سوق 
سیما  المتحدة، ال  الوالیات  في  التجاریة  العقارات  على  الطلب  في حجم  تام  تعاف  أیضاً   ۲۰۲۱ عام  الجائحة. وشھد  تفّشي  قبل  ما  سائدة  كانت  التي  المستویات  مع  بالمقارنة  المقاییس  بعض  الذي طرأ على  الكبیر  التحسن  إلى 
۲۰۲۱ عام  یكون  أن  المتوقع  من  المبیعات،  في حجم صفقات  االرتفاع  وفي ضوء  للعمل.  أو  للسیاحة  السفر سواء  واستئناف حركة  التجزئة  متاجر  إلى  الحركة  في عودة  ساھم  التلقیح  انتشار حمالت  مع  العدوى  تراجع  وأّن 

الجائحة. قبل  تم تسجیلھ في عام ۲۰۰٦ ومستویات ما  الذي  المبیعات  بذلك ذروة حجم  اآلعلى من حیث عملیات االستثمار واإلستحواذ، متجاوزاً 

االستثمارات العقـاریة نظرة على أنشطة الشركة

الو�يات ا�تحدة

بقية ا�ناطق٥۳٪

٦٪

ا�ملكة ا�تحدة

٤۱٪

تنویـــع المحفظـــة الجغرافـــي
(حسب القیمة)

أوھایو ھیلث،  إنرجي درایف، ھیوستنمیرسي  شیكاغو ۱۰۰۰۰  بوینت،  أوكمونت 

على  لالستحواذ  المتحدة  الوالیات  في  المالیة  لسدرة  برنامج  أول  ضمن  أمریكي  دوالر  ملیون   ۱٥٥ بقیمة  صندوق  إطالق 
بإنجاز  الصندوق  قام  لمستأجر فردي وتجمیعھا في محفظة واحدة. وقد  إیجار صاٍف  بموجب عقد  المؤجرة  الصناعیة  العقارات 

عملیة االستحواذ األولى في عام ۲۰۲۱. 

االستحواذ على مبنى ۱۰٫۰۰۰ إنیرجي درایف في عام ۲۰۲۱، وھو مقر تم تشییده لشركة ساوثویستیرن انیرجي المدرجة في 
الجامعات األمریكیة  التابعة لرابطة نخبة  الوقف  التقاعد وصنادیق  نیویورك، في إطار مشروع مشترك یشمل صنادیق  بورصة 

 .Ivy League

االستحواذ على أوكمونت بوینت، وھو عقار مكتبي من الدرجة األولى في شیكاغو مؤجر على المدى الطویل، األمر الذي یشّكل 
أمریكي. ملیون دوالر   ۳۰ قیمتھا عن  تقل  التي  العقارات  إستراتیجیة االستحواذ على  تحّوالً في 

أوھایو، وسط غرب  بوالیة  سینسیناتي  مدینة  في  ھیلث  میرسي  سیكورز  بون  لشركة  الرئیسي  المقر  عقار  من  الناجح  التخارج 
.٪۹٫٥ یزید عن  للمستثمرین  داخلي  عائد  معدل  وتحقیق  المتحدة،  الوالیات 

االستثمارات العقـاریة
الوالیات المتحدة األمریكیة

إجمالي عدد األصول التي تم
االستحواذ علیھا

حجم المحفظة العقاریة في الوالیات
المتحدة

إجمالي قیمة عملیات االستحواذ منذ
التأسیس

٥۸ عقار

۱,۳ ملیار دوالر

التوقعـــــات االستراتیجیـــــة

تھیمن  إذ   ،۲۰۲۲ عام  في  التجاریة  العقارات  على  الطلب  زیادة  نتوقع 
الفائدة في عام ۲۰۲۲.     أسعار  ارتفاع  تأثیر  للطلب على  العناصر األساسیة 

الخاصة  تلك  سیما  ال  األساسیة،  العناصر  لھذه  الراسخ  الطابع  وسیساھم 
بأسواق العقارات المؤجرة والصناعیة، في استقطاب اھتمام المستثمرین نحو 

العقاریة. األصول  ھذه 

عملیـــــات االستحـــــواذ

۱۰,٤ ملیون قدم مربع 

۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر  ٥



أوروبا. وشھد  في  المكثفة  التطعیم  توسع حمالت  مع  األفق  في  تلوح  بدأت  التي  المبكرة  التعافي  لعالمات  حداً  أومیكرون وضع  متحور  تفشي  وأن  متفاوتة ال سیما  انتعاش  المتحدة حركة  المملكة  في  التجاریة  العقارات  شھدت 
المسّجلة  إنجازاتھما  أبرز  ُبعد ۱۲-۲٤ شھراَ من تحقیق  الفنادق والترفیھ كانا على  أّن قطاعي  التوقعات، في حین  یفوق  بما  المال واإلیجارات  التضّخم في رأس  في معدالت  ارتفاعاً  السكني  اللوجستیة والقطاع  الخدمات  قطاع 
السابقة  المستویات  من  قریبة  مستویات  المضافة  القیمة  استراتیجیات  بینما سجلت  تقریباً،  الجائحة  قبل  ما  علیھا  كانت  التي  المستویات  لتبلغ  المكاتب  لقطاع  المتحفظة  االستراتیجیة  في  االستثمار  أحجام  ۲۰۱۹. وزادت  عام  في 
التجزئة  متاجر  تشھد  وأخیراً،  األسعار.  في  كبیر  تضّخم  حدوث  إلى  أدى  ما  اإلطالق،  على  مستویاتھ  أدنى  في  العرض  حجم  استمر  بینما  ككّل،  السوق  أداء  على  األوروبي  االتحاد  من  بریطانیا  خروج  أثر  وقد  للجائحة. 

"أساسیة".  إلى  اإللكترونیة"  المتاجر  قبل  "مھّددة من  تغییر تصنیفھا من كونھا  القیمة مع  تحّول من حیث  أسرع  الخصوص،  والسوبرماركت على وجھ 

الو�يات ا�تحدة

بقية ا�ناطق٥۳٪

٦٪

ا�ملكة ا�تحدة

٤۱٪

تنویـــع المحفظـــة الجغرافـــي
(حسب القیمة)

لندنعقار باكنغھام جیت رقم ٤-٥،  لندن ”كنتري ساید“،   لشركة  الرئیسي  أوكسبریدجالمقر  مبنى كوكا كوال،  

مربعاً، تم تأجیره  االستحواذ على مبنى مقر شركة كاونتري ساید في برینتوود. وھو مبنى إداري تبلغ مساحتھ ۳۸٫۸۷۸ قدماً 
غیر  إیجار  عقد  بموجب   ،۲٥۰ فوتسي  مؤشر  في  المدرجة  الشركات  إحدى  وھي   ،Countryside PLC لشركة  بالكامل 

۱٥ عاماً. لمدة  منقطع 

تم االستحواذ علیھ عن طریق  الذي  العقار  ُیعتبر ھذا  باكنغھام.  لقصر  المقابلة  الجھة  یقع في  بارز  االستحواذ على عقار مكتبي 
باكنغھام. إلى قصر  تجاري  أقرب عقار مكتبي  قدم مربع   ۳۳٫۰۰۰ والبالغة مساحتھ  الحّر  التملّك 

الدرجة  المتحدة. وھو عبارة عن عقار مكتبي من  المملكة  الرئیسي لشركة كوكا كوال في أوكسبریدج في  المقر  االستحواذ على 
بالكامل لشركة كوكا كوال. تأجیره  تم  تبلغ مساحتھ ۱۲۲٫٥۰۰ قدم مربع  األولى 

االستثمارات العقـاریة
المملكة المتحدة

إجمالي عدد األصول التي تم
االستحواذ علیھا

حجم المحفظة العقاریة في  المملكة
المتحدة

إجمالي قیمة عملیات االستحواذ منذ
التأسیس

۲۳ عقار 

۱ ملیار جنیھ استرلیني

التوقعـــــات االستراتیجیـــــة

الكبرى. ولندن  لندن  في  المحفظة  تركیز  إعادة 

االستحواذ على أصول عقاریة مرنة، وذات موقع جید ومدّرة للدخل الطویل 
مجال  في  الجودة  عالیة  وبیانات  ممتازة  أساسیة  بمیزات  تتسم  األمد، 

الشركات. وحوكمة  واالجتماعیة  البیئیة  الممارسات 

عملیـــــات االستحـــــواذ

۱,۳ ملیون قدم مربع 

٦۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

االستثمارات العقـاریة نظرة على أنشطة الشركة



المواطنین  تملك  نسبة  بلغت  إذ  السكنیة  الوحدات  على  والطلب  العرض  في  ملحوظاً  نمواً  شھد  السكني  القطاع  أن  إال  السعودیة،  العربیة  المملكة  في  العقاري  للقطاع  العام  األداء  على   ۱۹- كوفید  جائحة  تأثیر  من  الرغم  على 
السكني  السوق  احتیاج  تغطیة  تتم  أن  إلى  النمو  ھذا  یستمر  أن  المتوقع  ومن  للمساكن،  المواطنین  تملك  لتسھیل  المملكة  قدمتھا  التي  المبادرات  بفضل  وذلك   ٪۸ بنسبة   ۲۰۲۰ مستھدف  متجاوزة   ۲۰۲۰ عام  في   ٪٦۰ للمساكن 

وبنسبة تملك ال تقل عن ۷۰٪ تماشیاً مع رؤیة ۲۰۳۰.  

وفي عام ۲۰۲۱، أطلقنا صندوق سدرة المالیة للتطویر العقاري السكني في المملكة العربیة السعودیة بحجم مستھدف یبلغ ۲۰۰ ملیون لایر سعودي، وتتمثل استراتیجیة الصندوق في شراء و تطویر أراٍض سكنیة ذات مواقع 
استرایجیة جذابة لألسر ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع في المدن الرئیسیة للمملكة عبر إقامة شراكات استراتیجیة مع عدد من المطورین الذین لدیھم قواعد عمالء راسخة وسجالت إنجاز حافلة في تطویر المشاریع السكنیة. 

الو�يات ا�تحدة

بقية ا�ناطق٥۳٪

٦٪

ا�ملكة ا�تحدة

٤۱٪

تنویـــع المحفظـــة الجغرافـــي
(حسب القیمة)

 .۲۰۳۰ المملكة  یواكب رؤیة  بما  السكنیة  العقاریة  المشاریع  تطویر  ۲۰۲۲ وسنركز جھودنا على  العقار في عام  العمل على مختلف قطاعات  سنواصل 

االستثمارات العقـاریة
المملكة العربیة السعودیة

إطالق صندوق سدرة المالیة للتطویر السكني

التوقعـــــات االستراتیجیـــــة

۷۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

االستثمارات العقـاریة نظرة على أنشطة الشركة



شھدت أنشطة التمویل الخاص نمواً ملحوظاً في عام ۲۰۲۱، حیث تجاوز صندوق سدرة للدخل صافي عائده السنوي 
المستھدف البالغ ۷٫۷٥٪ لیحقق معدالً أعلى وصل إلى ۸٫۳۹٪ في عام ۲۰۲۱. فقد أثبت صندوق سدرة للدخل أنھ 
ومستقر  مرتفع  عائد  تحقیق  إلى  یھدف  وھو  المالیة،  سدرة  لشركة  الخاص  التمویل  لمنصة  مھمة  استراتیجیة  ركیزة 

العالمیة. السلع  وأسعار  الفائدة  أسعار  وتحّركات  األسھم  بسوق  مرتبط  وغیر 

باألسواق  األساسیة  السلع  تورید  سالسل  یستھدف  الذي  التجارة،  لتمویل  المركب  العالمي  أنسیل  سدرة  صندوق  أما 
على  السنوي  العائد  بلغ  حیث  كورونا،  أزمة  بھا  تسببت  التي  المتقلبة  االقتصادیة  بالظروف  تأثر  فقد  الناشئة، 
االستثمار ما نسبتھ ٤٫۲۱٪ في عام ۲۰۲۱. ومع بدء اإلجراءات المتخذة على مستوى العالم لرفع القیود االقتصادیة 
واالجتماعیة وتأثیر ذلك على إعادة تنشیط الحركة االقتصادیة، فنحن على ثقة أّن ھذه التطورات اإلیجابیة ستنعكس 

المستقبل. في  نتائجھ  في  كبیراً  تحسناً  لیشھد  الصندوق  أداء  على  سریعاً 

األسواق  تتیحھا  التي  والفرص  االتجاھات  إلى  باإلضافة  للدخل  سدرة  صندوق  حققھ  الذي  النجاح  من  انطالقاً 
العالمیة في مجال توسع الطلب على المركبات الكھربائیة، تنوي الشركة إطالق صندوقاً بقیمة ۱۰۰ ملیون دوالر 
العالمیة  الخریطة  على  إندونیسیا  وتبرز  الكھربائیة.  بالمركبات  الخاصة  التورید  سالسل  في  یستثمر  أمریكي 
تتجھ  التي  العالمي  المستوى  على  الفاعلة  الجھات  من  االستثمارات  تستقطب  فھي  االتجاه،  ھذا  في  بارزة  كوجھة 

البطاریات. سیما  الكھربائیة وال  المركبات  مكونات  تصنیع  قدرات  تطویر  أجل  من  إندونیسیا  إلى 

التمویل الخاص 
المتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة

التوقعـــــات االستراتیجیـــــة

٤,۰۰۰+ ۱,٥ ملیار دوالر أمریكي

إجمالي رأس المال الذي تم صرفھ 
منذ عام ۲۰۱۲

أكثر من ٤۰۰۰ معاملة تمویل مع 
٥۰ جھة نظیرة

عوائد تفوق المستویات المستھدفة 
لصندوق سدرة للدخل

أبــــــرز اإلنجـــــازات

۸۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

التمویل الخـــــاص نظرة على أنشطة الشركة



آخـــــــــــرى نظرة على أنشطة الشركة

في عام ۲۰۲۱، قامت سدرة المالیة بإقفال برنامج سدرة للملكیة الخاصة ۳ (SPEIII). وتمت 
أمریكي  دوالر  ملیون   ۱۰۰ قیمتھ  والبالغ  االستراتیجیات  المتعدد  العالمي  البرنامج  ھذا  ھیكلة 
المشتركة  لالستثمارات  كبیرة  بمخصصات  االستثمار  من  الفوریة  االستفادة  یتیح  بحیث 

والثانویة. 

ملیون   ۱۰۰ بقیمة   (SPE IV)  ٤ الخاصة  للملكیة  سدرة  برنامج  المالیة  سدرة  أطلقت  كما 
آسیا  منطقة  في  المشترك  االستثمار  فرص  الستھداف  بالكروك  مع  بالتعاون  وذلك  دوالر، 

الھادئ.  والمحیط 

برنامج  ۳ صفقات ضمن  من  الجزئي  أو  الكلي  التخارج  من  سدرة  نجحت   ،۲۰۲۱ عام  خالل 
المستثمر (۱٫۷۷ المال  متوسط مضاعف رأس  بلغ  (SPE I) حیث   ۱ الخاصة  للملكیة  سدرة 

الداخلي ٪۱٦٫۸. العائد  مرات) وبلغ متوسط معدل 

ذات  العروض  وتعزیز  الخاصة  الملكیة  مجال  في  التوسع  في  نستمر  أن  المستقبل  في  ونتوقع 
االستراتیجیات  من  متنوعة  مجموعة  تغّطي  إضافیة  صنادیق  إطالق  خالل  من  الفائقة  القیمة 

والمناطق.

الملكیـــــــة الخاصــــــة

لمشروع تطویر عقاري في جدة. ۲٥۰ ملیون لایر سعودي  بقیمة  تمویل  بترتیب عملیة  قمنا 

الصحیة  والرعایة  العقارات  قطاعات  في  مختلفة  عروض  بدراسة   ۲۰۲۱ عام  في  قمنا 
وتقدیم   ،۲۰۲۲ عام  خالل  النشطین  عمالئنا  إلى  الخدمات  تقدیم  وسنواصل  والضیافة. 

الصفقات.   وترتیب  الالزمة  المالیة  االستشارات 

موثوقة،  مالیة  استشارات  لھم  لنقّدم   ۲۰۲۲ عام  في  العمالء  من  المزید  ضم  إلى  نسعى  كما 
المتغیر  األعمال  مشھد  مع  والتكّیف  كوفید  جائحة  عن  الناجمة  اآلثار  تخّطي  على  ونساعدھم 

المملكة. في  باستمرار 

المصرفیــــة االستثماریـة 

۲۰۱۹

صندوق سدرة الصيني 
للملكية الخاصة

قطاع التجزئة السعودية

۲۰۱۱

۹۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

۲۰۱٦

صندوق سدرة للملكية الخاصة 
١

۲۰۱۸

صندوق سدرة للملكية الخاصة 
٢

۲۰۲۱

صندوق سدرة للملكية الخاصة 
٣

۲۰۲۲

صندوق سدرة للملكية الخاصة 
٤



ملخــص عــن أنشطــة الشركــة 



األنشطة الداخلیة

طّبقت الشركة نظاماً جدیداً إلدارة األداء من أجل تسھیل عملیة إدارة األداء بطریقة فّعالة وسھلة.

شكلت برامج التدریب والتطویر المھني محور التركیز الرئیسي في سدرة المالیة، من خالل دورات للتطویر المھني تم إجراؤھا عن بعد وحضوریاًً. 

واصلت سدرة المالیة أیضاً سعیھا لتحقیق أھداف الشمول والتنّوع، مرّكزًة على توظیف المھارات السعودیة التي وصلت في العام ۲۰۲۱ إلى ۷٦٪. نحن فخورون برأسمالنا البشري الذي یتألف حالیاً من ٤۳٪ 
من اإلناث ومن ۱٤ جنسیة مختلفة.

ومع تحّول األمن السیبراني إلى اتجاه عالمّي رئیسّي بسبب الزیادة المستمرة في نسبة البرامج الضارة وعملیات االحتیال عبر اإلنترنت، أجرت سدرة المالیة تدریباً شامالً للتوعیة باألمن السیبراني لجمیع 
الموظفین من أجل تزویدھم باألدوات والمعرفة االزمة لمواجھة ھذه التھدیدات وتعزیز أمن البیانات والخصوصیة.

في أبریل ۲۰۲۱، أجرت ھیئة السوق المالیة زیارة تفتیشیة لتقییم إجراءات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب التي تتبعھا الشركة والتأكد من فعالیة التدابیر والضوابط المتبعة في ھذا المجال. ولم ینتج عن 
ھذه الزیارة أي عقوبة أو جزاء مما یعكس حرص الشركة التام باإللتزام باألنظمة والقوانین. 

٪٤۳ ۲,۰۰۷٪۷٦۱٤

جنسیةإجمالي اإلناث من الموظفینمستوى التوطین ساعات تدریب

۱۱۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

ملخص عن أنشطة الشركة | األنشطة الداخلیة



الممارسات البیئیة واالجتماعیة وحوكمة الشركات

تلتزم سدرة المالیة التزاماً راسخاً بأھمیة تحقیق قیمة مستدامة لجمیع أصحاب المصلحة لدینا. ولھذه الغایة، تم إطالق قسم الممارسات البیئیة واالجتماعیة وحوكمة الشركات في عام ۲۰۲۱. 

وتركز االستراتیجیة التي تنتھجھا سدرة المالیة في مجال الممارسات البیئیة واالجتماعیة وحوكمة الشركات على مواصلة تحقیق عوائد مجدیة للمستثمرین، وفي الوقت عینھ تطبیق سیاسات وبرامج تضمن حمایة كوكبنا 
وتحقیق مستقبل مستدام لألجیال القادمة، باإلضافة إلى دعم مصلحة موظفینا وجمیع أعضاء المجتمع. كما نحرص على تبني ممارسات الحوكمة المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة في نھجنا تجاه عالم االستثمار 

وموظفینا وأھدافنا المالیة واالجتماعیة على المدى الطویل.

رمضان  شھر  خالل  المالیة  سدرة  أطلقت 
المبارك مبادرة للمشاركة المجتمعّیة، ُخّصصت 
الشركة  موظفو  تبّرع  حیث  المملكة،  ألیتام 
بالمالبس واأللعاب؛ لیستشعروا روحانیة الشھر 

الكریم، ویحتفلوا بعید الفطر المبارك.

للمتبرعین  العالمي  بالیوم  المالیة  سدرة  احتفلت 
بالدم،  للتبرع  حملة  تنظیم  خالل  من  بالدم 
التخصصي  الملك فیصل  بالتعاون مع مستشفى 
الحملة  في  وشارك  جدة.  في  األبحاث  ومركز 
أكثر من ۱۰۰ متبرع، من ضمنھم موظفو سدرة 

الذین تبرعوا بالدم وساھموا في إنقاذ األرواح.

شاركت سدرة احتفالھا بالیوم الوطني السعودي 
۹۱ مع أیتام المملكة إلدخال الفرح والسرور إلى 
األلعاب  المناسبة  بھذه  فقّدمت  األطفال.  قلوب 
دور  أحد  ألطفال  األخرى  والھدایا  والقرطاسیة 

األیتام في جدة. 

األولیة،  لإلسعافات  العالمي  الیوم  بمناسبة 
القلبي  لإلنعاش  إجادة  مركز  مع  وبالتعاون 
الرئوي، أقامت سدرة المالیة دورة تدریبیة حول 
األولیة في مكتبھا في جدة. وشملت  اإلسعافات 
في  والمھارات  المعارف  من  مجموعة  الدورة 
وعالجھا  الطارئة  الطبیة  الحاالت  تقییم  مجال 

الفوري. 

ترسیخ ثقافة صحیة وآمنة مرنةاالحتفال بالیوم الوطني السعوديتبّرع بالدم … أنقذ األرواحاالحتفال بشھر رمضان المبارك مع األیتام

۱۲۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

ملخص عن أنشطة الشركة | الممارسات البیئیة واالجتماعیة وحوكمة الشركات



تقریـــــر الحوكمـــــة



مقدمة
تلتزم شركة سدرة المالیة بتبني ممارسات حوكمة الشركات المقبولة والمعیاریة ذات الصلة بالقطاع والمصممة بما یتماشى مع اللوائح واألنظمة المعمول بھا داخل المملكة العربیة السعودیة. وتتضمن األھداف ذات الصلة 

بحوكمة شركة سدرة المالیة حمایة مصالح المساھمین فیھا وعمالئھا من خالل العمل وفقا لقواعد ولوائح ھیئة السوق المالیة.

األنشطة المرخص بھا للشركة
حصلت الشركة على ترخیص من ھیئة السوق المالیة لممارسة األنشطة التالیة: 

• التعامل.   
• إدارة االستثمارات وتشغیل الصنادیق.  

• الترتیب.   
• تقدیم المشورة.  

• الحفظ.   

عناوین الشركة والشركات التابعة لھا

شركة سدرة المالیة (المملكة المتحدة) المحدودة ھي شركة تابعة بنسبة ۱۰۰٪ للشركة، تأسست وتمارس أعمالھا حالیاً في لندن، المملكة المتحدة. ونشاطھا الرئیسي ھو تقدیم الخدمات االستشاریة العقاریة لتعزیز قدرات 
الشركة الداخلیة التي تتعلق باالستثمار العقاري في المملكة المتحدة وأوروبا. یبلغ رأس مال شركة سدرة المالیة (المملكة المتحدة) المحدودة ٥۰۰،۰۰۰ جنیة إسترلیني.

سدرة المالیة (شركة خاصة محدودة) ھي شركة تابعة بنسبة ۱۰۰٪  للشركة التي تأسست وتعمل حالیاً في سنغافورة، وھي مرخصة من قبل السلطة النقدیة السنغافوریة لتقدیم خدمات إدارة الصنادیق االستثماریة. نشاطھا 
الرئیسي ھو تأسیس وإدارة صنادیق التمویل الخاص في منطقة شرق آسیا.  ولدیھا رأس مال صادر ومدفوع قدره ۲٥۰,۰۰۰ دوالر سنغافوري.

شركة سدرة المالیة المحدودة ھي شركة تابعة بنسبة ۱۰۰٪ للشركة  التي تأسست وتعمل حالیاً في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، االمارات العربیة المتحدة. نشاطھا الرئیسي ھو تقدیم المشورة في المنتجات المالیة 
وترتیب الصفقات في االستثمارات. لدیھا رأس مال صادر ومدفوع قدره ۱,۰۰۰,۰۰۰ دوالر أمریكي.  

۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

تقریــر الحوكمــة

جدة
(المقر الرئیس)

الطابق الثالث، برج المرجانة، 
شارع األمیر سلطان

ص.ب ۱۱۸٥۲۸
جدة ۲۱۳۱۲

المملكة العربیة السعودیة

الریاض
(فرع)

مكتب ۱۱، الطابق األول، مبنى (ب)
النخیل النمر مركز

طریق اإلمام سعود بن عبد  5262
العزیز - النخیل

الریاض ۱۲۳۸۱
المملكة العربیة السعودیة

سدرة المالیة
(المملكة المتحدة) المحدودة (شركة تابعة)

٤۸ شارع تشارلز
5EN W1J مایفیر ، لندن

المملكة المتحدة

سدرة المالیة 
(شركة خاصة محدودة) (شركة تابعة)

۳ شارع فریسر
۲٤-۰٥#

برج دو
سنغافورة 
۱۸۹۳٥۲

شركة سدرة المالیة المحدودة 
(شركة تابعة)

مكتب ۱۰۷
الطابق ۱، 

كارنسي ھاوس، برج ۲
مركز دبي المالي العالمي

رمز برید ٤۲۸۲۰۸٦
دبي، اإلمارات العربیة المتحدة

۱٤



المنصبتصنیف العضویــةاالســم
ھاني عثمان باعثمان

أنس محمد صالح صیرفي
شوكت عزیز 

عمار فاروق زھران
ریاز كاسم

غیر تنفیذي 
مستقل
مستقل

غیر تنفیذي 
مستقل

رئیس مجلس اإلدارة
نائب رئیس مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة 
عضو مجلس اإلدارة 
عضو مجلس اإلدارة

۱

۱  لم یعد عضواً في مجلس اإلدارة اعتباراَ من ۹ دیسمبر ۲۰۲۱

مجلس اإلدارة
یدیر شركة سدرة المالیة مجلس إدارة یتكون من (٥) خمسة أعضاء یختارھم المساھمون لمدة (۳) ثالث سنوات، ویجوز إعادة انتخاب كل عضو مرة أخرى بعد أن تنتھي مدتھ وذلك وفقا للنظام األساسي للشركة، ویكون مجلس 
اإلدارة مسؤوًال عن تقدیم التوجیھ االستراتیجي الالزم فیما یتعلق بأعمال الشركة وشؤونھا وفًقا لرؤیتھا وأھدافھا. تكمن المسؤولیة الرئیسة لمجلس اإلدارة في توفیر التوجیھ الالزم لتعزیز األداء العام لشركة سدرة المالیة وحمایة 

مصالح المساھمین باإلضافة إلى إدارة مصالح أصحاب العالقة اآلخرین. وفیما یلي بیان باألدوار الرئیسیة األخرى المسندة إلى مجلس اإلدارة:
      

أعضاء مجلس اإلدارة

• استعراض وتقدیم التوجیھ االستراتیجي بشأن استراتیجیة الشركة، وخطط العمل الرئیسة التي تشمل النفقات الرأسمالیة، وعملیات االستحواذ والتصفیة، ومدى تحّمل المخاطر، والمیزانیات السنویة وخطط         
األعمال، وأداء األعمال. 

• مراقبة مدى فاعلیة ممارسات الحوكمة الخاصة بالشركة وتحسینھا. 
• ضمان توافر السیاسات واإلجراءات المالئمة وتماشیھا مع االستراتیجیة العامة للشركة. 

• استعراض الھیاكل التنظیمیة والوظیفیة الخاصة بالشركة واعتمادھا. 
• مراقبة وإدارة حاالت تضارب المصالح المحتملة والمتصلة بتضارب مصالح اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والمساھمین، بما في ذلك سوء استخدام أصول شركة سدرة المالیة وإساءة استغالل المعامالت 

المتعلقة باألطراف ذات الصلة. 
• تشكیل لجان فرعیة حسبما تقضي الحاجة مع تحدید المھام والحقوق وااللتزامات ذات الصلة بتلك اللجان بصورة واضحة. 
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سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
فیما یلي سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م:

أسماء الشركات داخل المملكة وخارجھا التي یكون عضو مجلس اإلدارة عضواً في مجالس إدارتھا أو من مدیریھا

االجتماع األول: ۲٥ مارس ۲۰۲۱ماالســم
ھاني عثمان باعثمان 

أنس محمد صالح صیرفي 
شوكت عزیز

عمار فاروق زھران
ریاز كاسم

•
•
•
•
•

اسم الشركةاســم عضو مجلس اإلدارة المنصب الوظیفــي
ھاني عثمان باعثمان

أنس محمد صالح صیرفي

شوكت عزیز

عمار فاروق زھران

  

نائب رئیس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
رئیس مجلس اإلدارة 
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

نائب رئیس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة 
عضو مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

اب تاون جدة
(KAEC) مدینة الملك عبدهللا االقتصادیة-اعمار

شركة الخزامى لإلدارة
رؤى الحرم

شركة أینوكس كابیتال المحدودة
شركة سدرة المالیة المحدودة (االمارات العربیة المتحدة)

شركة سدرة المالیة (المملكة المتحدة) المحدودة 
شركة سدرة المالیة الخاصة المحدودة (سنغافورة)

شركة طیبة لالستثمار
أم القرى لإلنشاءات والتطویر 

شركة وادي طیبة
آرش المالیة

میلینیوم آند كابثورن ھوتیلز بي إل سي
بیرجروین انستیتوت أوف جوفرنینس

شركة مجموعة المرجان القابضة
شركة سدرة المالیة المحدودة (االمارات العربیة المتحدة)

االجتماع الثاني: ۷ دیسمبر ۲۰۲۱م

•
•
•
•
•

تقریــر الحوكمــة
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اللجان الفرعیة التابعة لمجلس اإلدارة 
لدى شركة سدرة المالیة لجنتین فرعیتین تابعة لمجلس اإلدارة، وتقدم ھذه اللجنتین المساعدة لمجلس اإلدارة للوفاء بمسؤولیتھ على أكمل وجھ. وتتضمن مھام واختصاصات اللجنتین الفرعیة ما یلي:

• إسداء المشورة للمجلس بشأن األمور المتخصصة بطریقة أكثر كفاءة من خالل السماح للخبراء بالتركیز على أمور محددة وتقدیم تحلیالت وتوصیات مفصلة.  
• مساعدة المجلس في إنشاء خبرات محددة بموضوعات معینة حول أعمال الشركة، وأبرزھا اإلفصاح المالي وإدارة المخاطر والضوابط الداخلیة.  

• تعزیز موضوعیة واستقاللیة قرارات مجلس اإلدارة وعزلھا عن التأثیر المحتمل.  

۱- لجنة المراجعة والمخاطر
لجنة المراجعة والمخاطرھي لجنة فرعیة تابعة لمجلس اإلدارة وھي معنیة بتقدیم التوصیات إلى مجلس اإلدارة للموافقة علیھا. تقدم اللجنة المذكورة المساعدة إلى مجلس اإلدارة فیما یتعلق بأداء مسئولیاتھ الرقابیة ذات الصلة بما 

یلي: 
• إعداد القوائم المالیة للشركة وغیرھا من البیانات المالیة التي تقدمھا الشركة إلى المساھمین وعموم الناس وغیرھم من أصحاب العالقة.   

• التزام الشركة بالمتطلبات القانونیة والتنظیمیة.   
• متابعة أداء إدارة المراجعة الداخلیة التابعة للشركة.   

• متابعة أداء األنشطة المتعلقة بإدارة المخاطر وااللتزام والرقابة.   

أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر

فیما یلي سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة والمخاطر للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

المنصب الوظیفياسم العضو
عبد اإللھ عبده مكرد

عمار فاروق زھران 
سیدي كیتا 

  

رئیس اللجنة 
عضو 
عضو 

  
االجتماع األول: ۲۱ مارس ۲۰۲۱ماالســم

عبد اإللھ عبده مكرد
عمار فاروق زھران 

سیدي كیتا 

  

االجتماع الرابع: ۱۳ دیسمبر ۲۰۲۱ماالجتماع الثالث: ۲۹ سبتمبر ۲۰۲۱ماالجتماع الثاني: ۱٥یونیو ۲۰۲۱م

تقریــر الحوكمــة
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۲- لجنة الترشیحات والمكافآت
لجنة الترشیحات والمكافآت ھي لجنة فرعیة تابعة لمجلس اإلدارة، وقد تشكلت اللجنة لوضع وتنفیذ المبادئ والمعاییر الالزمة لترشیح أعضاء مجلس اإلدارة واألفراد المعنیین باإلدارة العلیا وتحدید المكافآت الممنوحة لھم. تقوم 

لجنة الترشیحات والمكافآت بمباشرة المھام والمسئولیات المحددة المدرجة أدناه: 
• استعراض تشكیل مجلس اإلدارة وضمان تمتع أعضاء مجلس اإلدارة لمجموعة المھارات والخبرات وغیرھا من العوامل التي تحتاج إلیھا الشركة والسلطات الرقابیة للوفاء بالمسئولیات الواقعة على عاتقھا.   

• استعراض الترتیبات ذات الصلة بشأن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العلیا وتقدیم توصیات فیما یتعلق بھذا الصدد إلى مجلس اإلدارة.   

أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشیحات والمكافآت
حضر األعضاء التالي ذكرھم اجتماعات لجنة الترشیحات والمكافآت للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م: 

مكافآت وتعویضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین بالشركة
یعرض الجدول أدناه تفاصیل المكافآت والتعویضات المدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفیذیین بالشركة ممن تلقوا أعلى المكافآت و التعویضات، مضاف  إلیھم الرئیس التنفیذي والمدیر المالي إن لم یكونا 

من ضمنھم، وذلك للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱. 

-
-
٥۰,۰۰۰
-
-
٥۰,۰۰۰

-
-
-
-
-
-

•
•
•

المنصب الوظیفياسم العضو
ھاني عثمان باعثمان 

أنس محمد صالح صیرفي 
عمار فاروق زھران 

  

رئیس اللجنة 
عضو 
عضو

تاریخ االجتماع ۳۰ نوفمبر ۲۰۲۱ماسم العضو  
ھاني عثمان باعثمان

أنس محمد صالح صیرفي
عمار فاروق زھران 

أعضاء المجلس التنفیذیینالبیان
بدل حضور جلسات المجلس
بدل حضور جلسات اللجان
المكافآت الدوریة والسنویة

الخطط التحفیزیة
أي تعویضات أو مزایا عینیة أخرى تدفع بشكل شھري أو سنوي

المجموع

أعضاء المجلس المستقلین أعضاء المجلس غیر التنفیذیین
-
-
٤۰۰,۰۰۰
-
-
٤۰۰,۰۰۰

تقریــر الحوكمــة
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۳,۹۷۸,۳۳۳
۱,٤۱٤,۹۱۷
۲,٦٥٥,۱٥۹
-
-
-
۸,۰٤۸,٤۰۹

البیان
الرواتب واألجور

البدالت
المكافآت الدوریة والسنویة

الخطط التحفیزیة
العموالت

أي تعویضات أو مزایا عینیة أخرى تدفع بشكل شھري أو سنوي
المجموع

خمسة من كبار التنفیذیین ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعویضات مضاف إلیھم الرئیس التنفیذي والمدیر المالي إن لم یكونا من ضمنھم

نتائج تقریر المراجعة للنظم واإلجراءات الرقابیة لدى الشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة والمخاطر في مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة بالشركة.
تضم شركة سدرة المالیة ضمن ھیكلھا التنظیمي قسماً مستقالً إلدارة المخاطر والتدقیق الداخلي، وذلك بھدف توفیر ضمانات بشأن فاعلیة إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلیة. ویركز ھذا القسم الحیوي على تعزیز وحمایة 
قیمة أصحاب المصلحة، وذلك من خالل نھج قائم على الحد من المخاطر للتدقیق وممارساتھ األخرى. ومن أجل تحقیق اھدافھا اإلستراتیجیة، یتعین على قسم إدارة المخاطر والتدقیق الداخلي في الشركة تنفیذ مراجعات التدقیق 

الداخلي مع مقدم خدمة تدقیق داخلي تم تعیینھ خارجیاً.

طور قسم المخاطر والتدقیق الداخلي داخلًیا خطة تدقیق مدتھا ثالثة سنوات قائمة على المخاطر والتي تم تنفیذھا بالتشاور مع اإلدارة التنفیذیة للشركة ولجنة المراجعة والمخاطر والتي تستند إلى فھم استراتیجیات الشركة ، أھداف 
العمل والمخاطر المرتبطة بھا وعملیات إدارة المخاطر. وتخضع ھذه الخطة للمراجعات أثناء أعمال التدقیق لضمان استمرار التركیز على المجاالت ذات المخاطر األعلى. كما تم إجراء مراجعة للمتابعة داخلًیا لتقییم مدى كفایة 

وفعالیة وحسن توقیت اإلجراءات التي اتخذتھا اإلدارة بشأن المالحظات والتوصیات المبلغ عنھا.

خالل العام ۲۰۲۱ أجرى مكتب BDO الدكتور محمد العمري وشركاه خمسة مراجعات تدقیق وتم عرض النتائج على لجنة المراجعة والمخاطر. كجزء من توصیات التدقیق الداخلي، تضمن اللجنة أیًضا تنفیذ نتائج مراجعات 
التدقیق وأي إجراءات تصحیحیة ضمن الجداول الزمنیة المتفق علیھا.

ووفقاً لنتائج التقییم حتى تاریخھ، لم یتم رصد أي نقاط ضعف جوھریة محددة للنظم واإلجراءات الداخلیة للشركة. وعلیھ، فإن اللجنة تعتقد أن لدى الشركة نظاًما سلیًما وفعاًال للضوابط الداخلیة - في كل من التصمیم والتنفیذ - 
وأن الشركة تسعى باستمرار للتمیز إلضافة قیمة ألصحاب المصلحة.

معلومات متعلقة بأي مخاطر تواجھھا الشركة وسیاسة إدارة ھذه المخاطر ومراقبتھا
تتفھم الشركة أن المخاطر جزء ال یتجزأ من أي عمل استثماري وھي تحرص على اتخاذ قرارات مدروسة بعنایة قبل قبول أي مخاطر. وھذا یمكن الشركة من الموازنة بین المخاطر على الوجھ األمثل في أي من قرارات 

االعمال. وتعمل الشركة في الوقت الراھن على وضع إطار حوكمة قوي إلدارة المخاطر على الوجھ األمثل.

تقریــر الحوكمــة
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وتدرك الشركة أن المخاطر تكون متداخلة ومترابطة وال یمكن التعامل مع كل منھا على حدة، وبالتالي تتبع الشركة منھج متكامل في التعامل مع المخاطر كما ھو موضح في التالي:

أ) مخاطر االئتمان 
تعتبر مخاطر االئتمان واحدة من المخاطر التشغیلیة األكثر إلحاحاً التي تواجھھا الشركة، والتي تتمثل في إخفاق واحد أو أكثر من األطراف النظیرة الرئیسة. وللحد من ھذه المخاطر، فقد قامت الشركة بتنویع عالقاتھا المصرفیة عبر العدید من البنوك 

السعودیة والعالمیة التي تتمتع بتقییم ائتماني قوي. وفیما یتعلق بإدارة ومراقبة مخاطراالئتمان، تطبق الشركة قواعد الكفایة المالیة الموضوعة من قبل ھیئة السوق المالیة، وھي أحد المكونات المستخدمة لحساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال.

ب) مخاطر السوق 
وھي مخاطر انخفاض قیمة االستثمار بسبب التقلبات في السوق. بعد إجراء مناقشات مع جھة المراجعة الخارجیة لشركة سدرة المالیة، ونظراً ألن الشركة ال تمتلك دفتر تداول، فإن مخاطر السوق الوحیدة التي تنطبق على ھذه الحالة ھي أسعار صرف 

العمالت األجنبیة. تطبق الشركة مرة أخرى قواعد الكفایة المالیة الموضوعة من قبل ھیئة السوق المالیة إلدارة ومراقبة مخاطر السوق، مع االستمرار في تقییم أي من متطلبات التحوط.

ج) مخاطر السیولة
وھي المخاطر الناتجة عن عدم قدرة الشركة على تمویل محفظتھا من األصول واإلیفاء بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا، أو اإلخفاق في إیجاد فرص تجاریة مربحة واالستمرار كشركة لدیھا القدرة على مواصلة أعمالھا بسبب 
شح الموارد الفعالة من حیث التكلفة. كما یمكن أن تنشأ مخاطر السیولة نتیجة لعدم قدرة الشركة على تسییل إحدى ممتلكاتھا بشكل مناسب من حیث التوقیت والسعر. وتقوم الشركة بإدارة ومراقبة متطلبات السیولة من خالل 

الرصد الدقیق لنسبة السیولة.
د) مخاطر تشغیلیة

مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة الناتجة عن قصور العملیات الداخلیة أو أداء األشخاص أو األنظمة، إلى جانب مخاطر الخسارة الناشئة عن المؤثرات الخارجیة. تطبق الشركة قواعد الكفایة المالیة الموضوعة من قبل ھیئة 
السوق المالیة السعودیة إلدارة ومراقبة المخاطر التشغیلیة. كما یستخدم النھج القائم على اإلنفاق، والذي یضیف تكلفة مخاطر بنسبة ۲٥٪ إلى مستوى نفقات التشغیل في العام السابق.

وتتم إدارة ومراقبة ھذه المخاطر ورصدھا بشكل شھري، وذلك ضمن إطار إدارتھا لتحدید متطلبات كفایة رأس المال المحددة من قبل ھیئة السوق المالیة، كما یتم االفصاح عنھا في مالحظات ۲٤ من البیانات المالیة المدققة.

أي عقوبة أو جزاء أو تدبیر احترازي أو قید احتیاطي مفروض على الشركة من قبل أي جھة إشرافیة أو تنظیمیة أو قضائیة  
تجري الشركة أعمالھا بما یتماشى مع أعلى المعاییر ذات الصلة بأخالقیات العمل وبما یتفق مع األنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الجھات الرقابیة والتنظیمیة في السعودیة. 

خالل عام ۲۰۲۱م،  لم تتلق الشركة أي عقوبة أو غرامة من قبل ھیئة السوق المالیة أو أي جھة إشرافیة أو تنظیمیة أو قضائیة أخرى. 

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة 
تؤكد شركة سدرة المالیة عدم وجود أي قروض مستحقة على الشركة للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م.

بیان ألي ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفیذیین عن أي مكافآت وتعویضات 
تؤكد شركة سدرة المالیة أنھ لم یكن ھناك أي ترتیب تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفیذیین عن أي مكافاة أو تعویضات للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م.

تقریــر الحوكمــة

۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر  ۲۰



فیما یلي وصف ألي مصلحة وأوراق مالیة تعاقدیة وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین وأقربائھم في أسھم أو أدوات دین الشركة أو أي من شركاتھا التابعة، وأي تغییر في تلك 
المصلحة أو تلك األوراق المالیة أو تلك الحقوق خالل السنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م: 

معامالت الشركة مع األشخاص ذو الصلة 
تؤكد شركة سدرة المالیة أنھ لم ُتجر أي صفقات بین الشركة واألشخاص ذوي الصلة خالل السنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م.

األعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فیھا أو كانت فیھا مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفیذیین أو ألي شخص ذي عالقة بأي منھم 
تؤكد شركة سدرة المالیة أنھ ال توجد ھناك أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فیھا، أو یكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین أو ألي شخص ذي عالقة بأي منھم مصلحة فیھا خالل السنة المالیة المنتھیة في 

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م.

الختام 
یوّجھ أعضاء مجلس اإلدارة الشكر والتقدیر إلدارة الشركة وجمیع العاملین بھا، ممن أثرت خدماتھم وجھودھم وساھمت بدور حیوي في اإلنجازات التي حققتھا الشركة وفي دفع عجلة نمو الشركة خالل العام.  

۹۰,۰۰۰
۱,٤٤۰,۰۰۰

۱
۱٦

۹۰,۰۰۰
۱,٤٤۰,۰۰۰

۱
۱٦

۱۰
۱۰

نوع العالقةالمسمى الوظیفياالسم
عدد األسھم كما في
۲۰۲۱/۱/۱

ھاني عثمان باعثمان
عمار فاروق زھران

رئیس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

حصة غیر مباشرة
حصة غیر مباشرة

نسبة الملكیة كما في
۲۰۲۱/۱/۱

عدد األسھم كما في
۲۰۲۱/۱۲/۳۱

نسبة الملكیة كما في
۲۰۲۱/۱۲/۳۱

القیمة األسمیة للسھم 
باللایر السعودي

تقریــر الحوكمــة

۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر  ۲۱



عــن العـــام ۲۰۲۱م 
القوائم المالیة الموحدة 



۲۳

تقریــر الحوكمــة

۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 



۲٤

۱,۲٤۰,٥۱٦
۲۳۳,۱٦۷

٥,۱۲٥,۰۰۰
۹۷,۷۰۷,۹۱٦
۲,٦۲٤,۳۲۰

۱۰٦,۹۳۰,۹۱۹
۳۰,۲۰۹,۳۲۷
۱,۸٦۱,٥٦۱

٦۹,۹٤۲,٦٦۹
۱۰۲,۰۱۳,٥٥۷
۲۰۸,۹٤٤,٤۷٦

۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,٦۸۸,۷۷۲

(۲۲,۳۰۱)
۷۷,۹۹۷,٥۸۱

۱۸۰,٦٤٤,۰٥۲

٦,۱٤۸,۷۷۷
۱,۷۳۸,۷۷۱
۷,۸۸۷,٥٤۸

۹۰۹,۳۷٦
۱۹,۳۷۸

۱٦,۷۲۷,۳۰۸
۲,۷٥٦,۸۱٤

۲۰,٤۱۲,۸۷٦
۲۸,۳۰۰,٤۲٤

۲۰۸,۹٤٤,٤۷٦

الموجودات
ممتلكات ومعدات

موجودات غیر ملموسة
عقارات استثماریة

استثمارات 
موجودات حق االستخدام

الموجودات غیر المتداولة
ذمم مدینة تجاریة وأخرى

مدفوعات مقدما 
النقد وما في حكمھ

الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات

حقوق الملكیة
رأس المال

احتیاطي نظامي 
احتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة

أرباح مبقاة 
إجمالي حقوق الملكیة

المطلوبات
مزایا الموظفین 

مطلوبات عقود إیجار
المطلوبات غیر المتداولة

التزام اإلیجار –الجزء المتداول
ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

مصروفات مستحقة
الزكاة وضریبة الدخل المستحقة

المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات 

إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات

٤
٥
٦
۷
۸

۹
۱۰
۱۱

۱۲
۱۳

۱٤
۱٥

۱٥
۱٦
۱۷
۱۸

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۲.٤۷۲.٥۲۲
۲٥۸.۸۳٦

٥.۱۲٥.۰۰۰
۱۰٤.۲۸۷.۰۸۰

۲.٥۸۲.۱۸۹
۱۱٤.۷۲٥.٦۲۷
۱٦.۷٦۸.٤۹٥
۱.۲۷٥.۹٦۰

۳۹.٦۸۱.۷۸۲
٥۷.۷۲٦.۲۳۷

۱۷۲.٤٥۱.۸٦٤

۹۰.۰۰۰۰۰
٦.۹۹۸.۷۳۷

۲۷.٤۲٥
٥۷.۲۱۸.٥۸۹

۱٥٤.۲٤٤.۷٥۱

٥.۱۷۱.۲۲۳
۱.۸۰۷.۱۲۰
٦.۹۷۸.۳٤۳

۸۰٤ .۸۷
٦۸٥.۰۳۷

۸.٤۳٤.۸۰۲
۱.۳۰٤.۷٤٤

۱۱.۲۲۸.۷۷۰
۱۸.۲۰۷.۱۱۳

۱۷۲.٤٥۱.۸٦٤

اإلیضاح

تعتبر اإلیضاحات في الصفحات من ۲۸ إلى ٦٥ جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة. 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مقائمة المركز المالي الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|

۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 



۲٥

۷۸,۳٦۸,۰۲٥
۲۰,٤۱۱,۷٤٦
۳,۸۷۳,۳٤٥

۱۰۲,٦٥۳,۱۱٦

(۳۰,۸٥۰,٤۹۷)
(۳۲۱,۳۷٦)

(۱۹,۱۱٦,٦۲۰)
--
--

٥,۰۲۷,۰۲۹
(٤٥,۲٦۱,۱۰٤)

٥۷,۳۹۲,۰۱۲
۱,۷۱۱,۳۰۰

۳٥٤,٦۰۳
٥۹,٤٥۷,۹۱٥
(۲,۷٥۷,٥٦۹)
٥٦,۷۰۰,۳٤٦

(۲٥۱,۳۱۹)

(٤۹,۷۲٦)
(۳۰۱,۰٤٥)

٥٦,۳۹۹,۳۰۱
٦.۳۰

اإلیرادات
خدمات إداریة

خدمات ترتیب واستشارات
استثمارات تشغیلیة
إجمالي اإلیرادات

المصروفات التشغیلیة
تكالیف موظفین

مصروفات تسویق وإعالن
مصروفات عمومیة وإداریة

االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة
عكس االنخفاض في قیمة عقارات استثماریة

أرباح من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إجمالي مصروفات التشغیل

الربح التشغیلي
إیرادات أخرى

أرباح فروق عمالت أجنبیة
الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل

الزكاة وضریبة الدخل
ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر
بنود لن یتم إعادة تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة

إعادة قیاس مطلوبات المنافع المحددة
بنود معاد أو قد یعاد تصنیفھا الحقا إلى الربح أو الخسارة

العملیات األجنبیة – احتیاطي ترجمة العمالت األجنبیة
الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة
ربحیة السھم األساسیة والمخفضة

۱۹
۹
٦

۲۰

۱۸

۱٤

۲۱

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

٤٤,۸۰۹,۲٥۳
٦,۷۹٦,۸۳٤
۳,۱۲۰,۳۱۷

٥٤,۷۲٦,٤۰٤

(۲۰,٤٦۷,٦۹۲)
(۳۱۰,٦٥۳)

(۱۳,۳۰۷,۹۰۹)
(۳۰۱,۸۸۲)
۱,۱۳۲,۰۰۰

٦۳٤,٥۱۳
(۳۲,٦۲۱,٦۲۳)

۲۲,۱۰٤,۷۸۱
۲۳۹,۰۱۳
۸۸٦,٥۰۱

۲۳,۲۳۰,۲۹٥
(۱,۲٤۲,۹٦۱)
۲۱,۹۸۷,۳۳٤

٦٤٫۷۱٤

(۱۱٫۲۳۷)
٥۳٫٤۷۷

۲۲٫۰٤۰٫۸۱۱
۲,٤٤

اإلیضاح

للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|

۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 
تعتبر اإلیضاحات في الصفحات من ۲۸ إلى ٦٥ جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة. 



۲٦

للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مقائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|

احتیاطي نظاميرأس المال
احتیاطي ترجمة

عمالت أجنبیة
أرباح مبقاة / 

إجمالي حقوق الملكیة(خسائر متراكمة)

الرصید كما في ۱ ینایر ۲۰۲۰م
ربح السنة

الخسارة الشاملة األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة

المحول إلى االحتیاطي النظامي
الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰م

ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر

إجمالي الدخل الشامل للسنة
المحول إلى االحتیاطي النظامي

توزیعات األرباح المدفوعة
الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م

۹۰,۰۰۰,۰۰۰
--
--
--

۹۰,۰۰۰,۰۰۰
--
--
--
--
--

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,٦٦۲
--

(۱۱,۲۳۷)
(۱۱,۲۳۷)

--
۲۷,٤۲٥

--
(٤۹,۷۲٦)
(٤۹,۷۲٦)

--
--

(۲۲,۳۰۱)

٤,۸۰۰,۰۰٤
--
--
--

۲,۱۹۸,۷۳۳
٦,۹۹۸,۷۳۷

--
--
--

٥,٦۷۰,۰۳٥
--

۱۲,٦۸۸,۷۷۲

۳۷,۳٦٥,۲۷٤
۲۱,۹۸۷,۳۳٤

٦٤,۷۱٤
۲۲,۰٥۲,۰٤۸
(۲,۱۹۸,۷۳۳)
٥۷,۲۱۸,٥۸۹
٥٦,۷۰۰,۳٤٦

(۲٥۱,۳۱۹)
٥٦,٤٤۹,۰۲۷
(٥,٦۷۰,۰۳٥)

(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
۷۷,۹۹۷,٥۸۱

۱۳۲,۲۰۳,۹٤۰
۲۱,۹۸۷,۳۳٤

٥۳,٤۷۷
۲۲,۰٤۰,۸۱۱

--   
۱٥٤,۲٤٤,۷٥۱
٥٦,۷۰۰,۳٤٦

(۳۰۱,۰٤٥)
٥٦,۳۹۹,۳۰۱

--
(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۸۰,٦٤٤,۰٥۲

۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 
تعتبر اإلیضاحات في الصفحات من ۲۸ إلى ٦٥ جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة. 



۲۷

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل

التعدیالت لـ:
استھالك ممتلكات ومعدات

استھالك موجودات حق االستخدام 
إطفاء

عقود إیجار
انخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة

ربح استثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
خسارة التخلص من ممتلكات ومعدات

خسارة من بیع استثمار
ربح صرف عمالت أجنبیة من استثمار

عكس في قیمة عقارات استثماریة
مزایا الموظفین

التغییرات في
زیادة في الذمم المدینة التجاریة واألخرى

الزیادة في المدفوعات مقدما
الزیادة في الذمم الدائنة التجاریة  واألخرى

الزیادة في المصروفات المستحقة
النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

زكاة مدفوعة
منافع موظفین مدفوعة

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة
التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

استثمارات مكونة خالل السنة
متحصالت من بیع استثمارات
إضافات في ممتلكات ومعدات

متحصالت التخلص من ممتلكات ومعدات
إضافات في موجودات غیر ملموسة

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة
التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

مدفوعات لعقود إیجار خالل السنة
توزیعات أرباح مدفوعة خالل السنة

صافي التغیر في النقد وما في حكمھ
تأثیر أسعار صرف العمالت على النقد وما في حكمھ

النقد وما في حكمھ كما في ۱ ینایر
النقد وما في حكمھ كما في ۳۱ دیسمبر

٤
۸
٥

۱۹
۹

٦
۱٤

۱۸
۱٤

٤
٤
٥

۱۱

٥۹,٤٥۷,۹۱٥

۱,٤۸۰,۲۷٥
۱,۱۳٥,۳۳۰

۱۰۸,۹۰۹
۲۹۳,۹۰۱

--
(٥,۰۲۷,۰۲۹)

۳,۷۱۱
۱۰,۰۰۰

(۲٤۸,۰۹۸)
--

۸۳۷,۷۸٤
٥۸,۰٥۲,٦۹۸

(۱۳,٤٤۰,۸۳۲)
(٥۸٥,٦۰۲)
(٦٦٥,٦٥۹)
۸,۲۹۲,٥۰٦

٥۱,٦٥۳,۱۱۱
(۱,۳۰٥,٤۹۹)

(۱۱۱,٥٤۹)
٥۰,۲۳٦,۰٦۳

(۲۹,۳۷٤,۷۸۲)
٤۱,۲۲۹,۹٤٤

(۲٥۲,۰۳۹)
--

(۸۳,۲۸۰)
۱۱,٥۰۹,۸٤۳

(۱,٤۳٥,۲۹۳)
(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۳۱,٤۳٥,۲۹۳)

۳۰,۳۱۰,٦۱۳
(٤۹,۷۲٦)

۳۹,٦۸۱,۷۸۲
٦۹,۹٤۲,٦٦۹

۲۳,۲۳۰,۲۹٥

۱,۷۸۱,٤٤۸
۷۹۰,۳۰۳
۱۰۰,۷۱۹

--
۳۰۱,۸۸۲

(٦۳٤,٥۱۳)
--

٥۰,٦٤۸
(۸۱٥,۰۳۰)

(۱,۱۳۲,۰۰۰)
۸٦۰,٦۱۳

۲٤,٥۳٤,۳٦٥

(٦,۰۹۹,٦۲٤)
(٥٤,۰٦۲)

(۱۳۳,۱٦٥)
۸٥۸,٥٤۹

۱۹,۱۰٦,۰٦۳
(۱,۳٥۰,۳٥۸)

(۷٤٤,۳٤۱)
۱۷,۰۱۱,۳٦٤

(٥۱,۰٤۸,٥۷۰)
۳۱,٤۸۱,۰٦۲
(۲,٦۱۸,۸۹۷)

٤۲۷,۱۲۲
(۹٦,۲۷٦)

(۲۱,۸٥٥,٥٥۹)

(٦۸۲,۳٥۲)
--

(٦۸۲,۳٥۲)
(٥,٥۲٦,٥٤۷)

(۳۳,٥۳۸)
٤٥,۲٤۱,۸٦۷
۳۹,٦۸۱,۷۸۲

۲۰۲۰م۲۰۲۱م اإلیضاح

للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مقائمة التدفقات النقدیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك
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تعتبر اإلیضاحات في الصفحات من ۲۸ إلى ٦٥ جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة. 



۲۸

۱. المنشأة المعد لھا التقریر
شركة سدرة المالیة ("الشركة") ھي شركة مساھمة مقفلة سعودیة مسجلة بجدة، المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم ٤۰۳۰۱۸۷۰۲٥ بتاریخ ۲٥ فبرایر ۲۰۰۹م، الموافق ۳۰ صفر ۱٤۳۰ھـ. وفقاً للوائح 

ونظام الشركة، بدأت الشركة عملھا وفقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة بتاریخ ۲٤ ینایر ۲۰۰۹م، الموافق ۲۷ محرم ۱٤۳۰ھـ.

وتشمل األنشطة الرئیسیة للشركة التعامل بصفة أساسیة أو كوكیل إلدارة وترتیب وحفظ األوراق المالیة وتقدیم االستشارات المالیة بموجب الترخیص رقم ۳۷-۰۸۱۱٦ الصادر من ھیئة سوق المال بتاریخ ۱ سبتمبر ۲۰۰۸
م، والمجدد للفترة من ۱ یولیو ۲۰۲۱م حتى ۳۰ یونیو ۲۰۲۲م.

یقع المركز المسجل للشركة في العنوان التالي:
الطابق الثالث، برج المرجانة، 

حي الروضة، 
صندوق برید ۱۱۸٥۲۸، 

جدة ۲۱۳۱۲،
المملكة العربیة السعودیة.

۲. أساس اإلعداد
( أ) بیان االلتزام

تم إعداد ھذه القوائم المالیة للمجموعة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة من الھیئة السعودیة للمراجعین و المحاسبین في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة 
للمراجعین و المحاسبین (یشار إلیھا مجتمعة بـ "المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة").

( ب) أسس القیاس
تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي، وافتراض االستمراریة وفقاً ألساس التكلفة التاریخیة، فیما عدا التالي:

أسس القیاسالبنود
مزایا الموظفین 

استثمارات 
القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة محددة كما ھو موضح في اإلیضاح ۱٤

تم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة لھذه االستثمارات كما في ۳۱ دیسمبر۲۰۲۱م كما ھو مبین في اإلیضاح رقم ۷.

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك
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۲. أساس اإلعداد    تابع
( ج) عملة النشاط والعرض

یتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي والذي یمثل عملة النشاط للشركة.

( د) أساس توحید القوائم المالیة
تتكون ھذه القوائم المالیة الموحدة من القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا (یشار إلیھا مًعا باسم "المجموعة"). لدى المجموعة الشركات التابعة التالیة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م:

*استحوذت المجموعة على شركة سدرة المالیة المحدودة نھایة العام ۲۰۲۱م.

تشتمل القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م. تتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة ، أو لدیھا حقوق ، في عوائد متغیرة من مشاركتھا مع الشركة المستثمر 
فیھا ولدیھا القدرة على التأثیر في تلك العوائد من خالل سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا. على وجھ التحدید ، تسیطر المجموعة على الشركة المستثمر فیھا إذا ، وفقط إذا ، كانت المجموعة:  

• السیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فیھا)؛
• األحقیة، أو حقوق الحصول على عوائد متغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا؛ و 

• القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.

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

• الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب حق التصویت األخرین في الشركة المستثمر فیھا
• الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى

• حقوق تصویت المجموعة وحقوق التصویت المحتملة

تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على الشركة المستثمر فیھا أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى أن ھناك تغییرات في واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل 
المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. یتم تضمین موجودات ومطلوبات وإیرادات ومصروفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في قائمة 

الدخل الشامل من تاریخ حصول المجموعة على السیطرة حتى تاریخ توقف المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة.

۲۹

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك
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بلد التأسیسالشركة التابعة
األنشطة الرئیسیة

سدرة المالیة البریطانیة المحدودة
سدرة المالیة المحدودة *

سدرة المالیة بي تي اي المحدودة

إنجلترا وویلز
دبي- اإلمارات العربیة المتحدة

سنغافورا

٪۱۰۰
٪۱۰۰
٪۱۰۰

٪۱۰۰
٪۰
٪۰

۲۰۲۰م۲۰۲۱م



۳۰

۲. أساس اإلعداد    تابع
تابع ( د) أساس توحید القوائم المالیة   

ینسب الربح أو الخسارة وكل عنصر من مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مساھمي الشركة األم وإلى الحقوق غیر المسیطرة. یتم حذف جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصروفات والتدفقات 
النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید. یتم المحاسبة عن التغییر في حصة ملكیة شركة تابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا:

• تلغي االعتراف بالموجودات (بما في ذلك الشھرة) والتزامات الشركة التابعة.
• تلغي االعتراف بالقیمة الدفتریة ألي حصص غیر مسیطرة.

• تلغي االعتراف بفروق التحویل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة.
• االعتراف بالقیمة العادلة للمقابل المستلم.

• االعتراف بالقیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ.
• االعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة.

• إعادة تصنیف حصة الشركة األم من المكونات المعترف بھا سابًقا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو األرباح المحتجزة ، حسب االقتضاء ، كما ھو مطلوب إذا قامت المجموعة باستبعاد الموجودات أو 
المطلوبات ذات الصلة بشكل مباشر.

یتم إعداد القوائم المالیة الموحدة للشركات التابعة لنفس السنة المالیة للشركة األم وباستخدام نفس السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل الشركة األم. إذا استخدمت إحدى الشركات التابعة سیاسات محاسبیة غیر تلك المطبقة في 
القوائم المالیة الموحدة لمعامالت وأحداث مماثلة في ظروف مماثلة ، یتم إجراء التعدیالت المناسبة على القوائم المالیة لتلك المجموعة التابعة ، عند إعداد القوائم المالیة الموحدة لضمان التوافق مع المعاییر الدولیة 

( ه) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة

یتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة من اإلدارة استخدام بعض التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإلیرادات، المصروفات، الموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات المرفقة واإلفصاحات عن المطلوبات المحتملة. 
تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات على أساس مستمر وھي معتمدة على الخبرة السابقة وعناصر أخرى من بینھا الحصول على استشارات مھنیة وتوقعات األحداث المستقبلیة والتي یعتقد أن تكون مالئمة للظروف. وقد 

تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. یتم إثبات مراجعة التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھا.

األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة

فیما یلي أھم المجاالت التي استخدمت فیھا اإلدارة األحكام والتقدیرات واالفتراضات:

(۱) األعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة للممتلكات والمعدات وموجودات حق االستخدام والموجودات غیر الملموسة
التقدیر بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع  تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات وموجودات حق االستخدام والموجودات غیر الملموسة بغرض احتساب االستھالك / اإلطفاء. ویتم تحدید ھذا 

للموجودات أو التلف المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة، طریقة االستھالك / اإلطفاء واألعمار اإلنتاجیة سنویاً، ویتم تعدیل االستھالك في المستقبل متى ترى اإلدارة أنھا تختلف عن التقدیرات السابقة.

(۲) االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
تقوم المجموعة بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على االنخفاض في القیمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، یتم تقدیر قیمة الموجودات القابلة لالسترداد. یتم إثبات خسارة 

االنخفاض في القیمة في حالة زیادة مبلغ القیمة الدفتریة للموجودات عن القیمة القابلة لالسترداد والتي تمثل القیمة العادلة للموجودات بعد خصم تكلفة البیع وقیمة االستخدام أیھما أعلى. 

یتم مراجعة الموجودات غیر المالیة وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قیمتھا وذلك الحتمالیة عكس االنخفاض في القیمة في تاریخ كل تقریر مالي. یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة فقط للمدى الذي ال یتعدى فیھ المبلغ 
الدفتري لألصل مبلغھ الدفتري بعد خصم االستھالك أو اإلطفاء التي كان من الممكن تحدیدھا ما لم یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة. ویتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القیمة كإیرادات مباشرة في قائمة الربح أو 

الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك
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۲. أساس اإلعداد    تابع
تابع ( ه) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة   

(۳) مزایا الموظفین 
إن تكلفة خطة المنافع (مكافأة نھایة الخدمة) والقیمة الحالیة اللتزام مكافأة نھایة الخدمة یتم تحدیدھا باستخدام تقییمات إكتواریة. یتضمن التقییم اإلكتواري وضع العدید من االفتراضات المتنوعة التي قد تختلف عن التطورات 
الفعلیة في المستقبل. ویشمل ذلك تحدید معدل التخفیض، زیادات الرواتب المستقبلیة، أسعار الوفیات وزیادات المعاشات المستقبلیة. ونظرا لتعقد عملیة التقییم وطبیعتھا طویلة األجل، یعتبر التزام المنافع المحددة عالي الحساسیة 

للتغیرات في ھذه االفتراضات. 

(٤) االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة واألخرى
تطبق المجموعة نموذج خسائر ائتمانیة متوقعة على مدى العمر لتحدید االنخفاض في قیمة الذمم المدینة والذمم المدینة األخرى، ویتطلب ذلك من المجموعة أخذ بعض العوامل المستقبلیة بعین االعتبار أثناء حساب احتمال 

التعثر.

(٥) قیاس القیم العادلة
یتطلب عدد من السیاسات  واإلفصاحات المحاسبیة  للمجموعة قیاس القیم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالیة وغیر المالیة.

لدى المجموعة إطار مراقبة ثابت فیما یتعلق بقیاس القیم العادلة. ویشمل ذلك فریق تقییم یتحمل المسؤولیة الكاملة عن اإلشراف على جمیع قیاسات القیمة العادلة الھامة، بما في ذلك المستوى ۳ للقیمة العادلة، ویتبع المدیر 
المالي مباشرًة.

یقوم فریق التقییم بمراجعة منتظمة للمدخالت الھامة التي ال یمكن مالحظتھا وكذلك تعدیالت التقییم. في حالة استخدام معلومات الطرف الثالث، مثل أسعار السمسرة أو خدمات التسعیر، لقیاس القیم العادلة، یقوم فریق التقییم 
بتقییم األدلة التي تم الحصول علیھا من األطراف الثالثة لدعم االستنتاج بأن ھذه التقییمات تلبي متطلبات المعاییر الدولیة للتقریر المالي، بما في ذلك المستوى الذي ینبغي أن تصنف فیھ التقییمات في تسلسل القیمة العادلة.

یتم رفع مشكالت التقییم الھامة إلى لجنة المراجعة التابعة للمجموعة.

عند قیاس القیمة العادلة ألصل أو إلتزام مالي، تستخدم المجموعة البیانات التي یمكن رصدھا في السوق قدر المستطاع. یتم تصنیف القیم العادلة ضمن مستویات تسلسل ھرمي على أساس المعطیات المستخدمة في أسالیب 
التقییم كما یلي::

•  المستوى ۱: األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.
•  المستوى ۲: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى (۱) القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام، سواًء بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غیر مباشرة (أي مستمدة من األسعار)

•  المستوى ۳: المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غیر القابلة للمالحظة).

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، فإن قیاس القیمة العادلة یتم تصنیفھ بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الھرمي للقیمة 
العادلة كأدنى مستوى من المدخالت ذات األھمیة للقیاس بالكامل.

تثبت المجموعة التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییر.

یتضمن اإلیضاح ۳ (ز) - الموجودات والمطلوبات المالیة - المزید من المعلومات حول االفتراضات التي تم استخدامھا في قیاس القیم العادلة.

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك
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۳۲

۳. السیاسات المحاسبیة الھامة   

باستثناء ما ورد في اإلیضاح رقم (۲٥) ، فإن السیاسات المحاسبیة المطبقة في ھذه القوائم المالیة الموحدة ھي ذاتھا المطبقة في آخر قوائم مالیة سنویة موحدة. فیما یلي أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل الشركة:

( أ) تصنیف المتداول مقابل تصنیف غیر المتداول
تبوب المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة وغیر متداولة.

الموجودات:

یعتبر األصل متداوالً في حال:

• یتوقع أن یتحقق أو توجد نیة لبیعھ أو استھالكھ في دورة التشغیل العادیة؛
• االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أساسي؛

• متوقع تحقیقھ خالل اثني عشر شھرا بعد تاریخ التقریر؛ أو
تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة في القوائم المالیة الموحدة:

• النقد أو ما یعادلھ من النقد ما لم یكن ممنوًعا من تبادلھ أو استخدامھ لتسویة التزام لمدة اثني عشر شھًرا على األقل بعد فترة التقریر.
یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة.

المطلوبات:
یعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال:

• توقع تسویتھ خالل دورة األعمال العادیة؛
• محتفظ بھا بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛

• توقع تسویتھ خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر المالي؛ أو
• عدم وجود حق غیر مرتبط بشرط لتأجیل تسویة االلتزام لمدة اثني عشر شھراً على األقل بعد تاریخ التقریر المالي.

یتم تصنیف جمیع المطلوبات األخرى كموجودات غیر متداولة.

( ب) الممتلكات والمعدات

یتم قید الممتلكات والمعدات بالتكلفة ویتم إظھارھا بالصافي بعد خصم االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت. ال یتم استھالك األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ. یتم استھالك تكلفة الممتلكات والمعدات 
باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات كما یلي:

سنوات

تحسینات على عقارات مستأجرة
أثاث ومفروشات 

معدات مكتبیة
حاسب آلي 

  

فترة اإلیجار أو العمر اإلنتاجي ٥ سنوات أیھما أقل
۱۰

٤-۲
٤-۲
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۳۳

۳. السیاسات المحاسبیة الھامة    تابع
( ب) الممتلكات والمعدات     تابع 

یتم تحدید األرباح والخسائر من االستبعاد بمقارنة صافي متحصالت البیع مع القیم الدفتریة. ویتم إدراجھا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. یتم مراجعة الممتلكات والمعدات للتحقق من حدوث أي 
انخفاض في القیمة عند وجود أحداث أو تغیرات في الظروف تشیر إلى إمكانیة عدم استرداد القیمة الدفتریة. یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل فوراً إلى قیمتھ القابلة لالسترداد إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل أكبر من قیمتھ 

التقدیریة القابلة لالسترداد.

یتم مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة في تاریخ كل تقریر ویتم تعدیلھا مستقبال، إذا لزم األمر.

( ج) موجودات غیر ملموسة

یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة، بخالف الشھرة، التي یتم شراؤھا من قبل المجموعة ولھا أعمار إنتاجیة محددة بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة.

تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزید المنافع االقتصادیة الكامنة في األصل التي تتعلق بھ تلك المصروفات. ویتم إثبات جمیع النفقات األخرى، بما في ذلك النفقات على الشھرة والعالمات التجاریة المولدة داخلیا، 
في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند تكبدھا.

یتم احتساب اإلطفاء على أساس تكلفة األصل، بعد خصم قیمتھ المتبقیة ویتم إثباتھ في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة لمدة أربع سنوات للموجودات غیر 
الملموسة (برامج الحاسب اآللي) من تاریخ إتاحتھا لالستخدام حیث أن ھذه ھي الطریقة األمثل التي تعكس بشكل دقیق مدى استھالك المنافع االقتصادیة الكامنة في األصل.

یتم قیاس الربح أو الخسارة الناتجة عن إلغاء إثبات األصل غیر الملموس على أساس الفرق بین صافي متحصالت البیع والقیمة الدفتریة لألصل ویتم اإلدراج في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند 
استبعاد األصل.

( د) موجودات حق االستخدام

تثبت المجموعة موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر األصل ذي الصلة لالستخدام). یتم قیاس موجودات حق االستخدام مبدئیا بالتكلفة، ناقصا أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض في القیمة، 
ویتم تعدیلھ ألي عملیة إعادة قیاس لمطلوبات عقود اإلیجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ مطلوبات عقود اإلیجار المثبتة، والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تم دفعھا في أو قبل 
تاریخ البدء، مطروحا منھا أي حوافز إیجار مستلمة. ما لم تكن المجموعة لدیھا قدر معقول من الیقین في الحصول على ملكیة األصل المؤجر في نھایة مدة عقد اإلیجار، یتم استھالك موجودات حق االستخدام المثبتة على 

أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإلیجار، أیھما أقصر. موجودات حق االستخدام معرضة لالنخفاض في القیمة.

( ه) مطلوبات عقود اإلیجار

في بدایة عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإدراج التزامات اإلیجار الُمقاسة بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار طوال مدة اإلیجار. تشمل مدفوعات اإلیجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة المضمونة) مطروحا منھا 
حوافز اإلیجار المستحقة القبض ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. تتضمن دفعات اإلیجار أیضا سعر الممارسة لخیار الشراء الذي من 
المتوقع بقوة أن تمارسھ المجموعة ودفعات الغرامات المتصلة بإنھاء العقد فیما إذا كانت شروط اإلیجار تعطي المجموعة الحق في انھاء عقد اإلیجار. یتم إثبات مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو سعر 

كمصروفات في الفترة التي یحدث فیھا الحدث أو الشرط الذي یؤدي إلى سداد المدفوعات.

عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم المجموعة التكلفة الداخلیة لألموال كمعدل االقتراض اإلضافي في تاریخ بدء اإلیجار إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد بدایة 
العقد یتم زیادة مبلغ التزامات اإلیجار لیعكس تراكم الفائدة ویتم تخفضھ بالنسبة لمدفوعات عقود اإلیجار التي تمت. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات عقود اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في 

مدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعات اإلیجار الثابت المضمون أو تغییر في التقییم لشراء األصل ذي الصلة. یتم إدراج مطلوبات عقود اإلیجار ضمن المطلوبات األخرى.

عقود اإلیجار القصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة
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۳٤

۳. السیاسات المحاسبیة الھامة    تابع
( ه) مطلوبات عقود اإلیجار     تابع

تطبق المجموعة اإلعفاء من إثبات عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل الخاصة بھا (أي عقود اإلیجار التي تبلغ مدة اإلیجار فیھا ۱۲ شھرا أو أقل من تاریخ البدء وال تحتوي على خیار شراء). 
كما أنھا تطبق اإلعفاء من إثبات عقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة. یتم إثبات مدفوعات اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على 

مدى مدة اإلیجار.

حكم ھام في تحدید مدة عقد اإلیجار مع خیارات التجدید

تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخیار تمدید عقد اإلیجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارستھ، أو أي فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، 
إذا  كان من المؤكد بشكل معقول عدم ممارستھ.

( و) الموجودات والمطلوبات المالیة

۱.اإلثبات األولي وإلغاء اإلثبات

اإلثبات األولي

یتم قیاس األصل المالي أو االلتزام المالي (ما لم یكن ذمم مدینة تجاریة / ذمم مدینة أخرى بدون مكون تمویل كبیر) مبدئیا بالقیمة العادلة باإلضافة إلى تكالیف المعاملة التي یمكن أن تنسب مباشرة إلى االستحواذ أو 
اإلصدار، للبند غیر المسجل بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم قیاس الذمم المدینة التجاریة واألخرى بدون مكون تمویلي كبیر مبدئیا بسعر المعاملة. 

إلغاء اإلثبات

یتم إلغاء إثبات األصل المالي (أو جزء منھ، أو جزء من مجموعة موجودات مالیة مماثلة) عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل المالي. ال یمكن استبعاد االلتزام المالي (أو جزء منھ) إال عند إطفاءه، 
أي عندما یتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتھاء صالحیتھ.

۲.التصنیف بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي ۹

موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

یقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطین التالیین وھو غیر محدد بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
    

• األصل محتفظ بھ ضمن نموذج أعمال ھدفھ االحتفاظ بالموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة؛ و
• الشروط التعاقدیة لألصل المالي تؤدي إلى تدفقات نقدیة في تواریخ محددة تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على أصل المبلغ القائم.

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

لغرض القیام بھذا التقییم، فإن "أصل المبلغ" ھو القیمة العادلة لألصل المالي عند اإلثبات األولي. "الفائدة" ھي مقابل للقیمة المالیة للوقت، واالئتمان ومخاطر االقتراض األساسیة األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل 
فترة زمنیة معینة وتكالیف االقتراض األساسیة األخرى (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة)، إضافة لھامش الربح.
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۳٥

۳. السیاسات المحاسبیة الھامة    تابع
(و) الموجودات والمطلوبات المالیة      تابع

۲.التصنیف بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي ۹     تابع

عند القیام بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة ألصل المبلغ، فإن المجموعة تأخذ في اعتبارھا األحكام التعاقدیة لألداة. یتضمن ذلك تقییم ما إذا كان األصل المالي یتضمن 
شروط تعاقدیة یمكنھا تغییر توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التعاقدیة حیث أنھ بذلك لن یستوفي ھذا الشرط. عند إجراء التقییم، یراعى ما یلي:

• األحداث المحتملة التي قد تؤدي لتغییر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة؛
• خصائص الرافعة؛

• الدفع المقدم وشروط التمدید؛
• الشروط التي تقید مطالبات المجموعة في التدفقات النقدیة من أصل محدد (أي ترتیبات أصل دون حق الرجوع)؛ و

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

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تقاس أداة الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطین التالیین وھي غیر محددة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

• االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي یتحقق الغرض منھ عن طریق تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة؛ و
• الشروط التعاقدیة لألصل المالي تؤدي إلى تدفقات نقدیة في تواریخ محددة تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على أصل المبلغ القائم.

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

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

یتم تصنیف جمیع الموجودات المالیة األخرى كموجودات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافًة لذلك، وعند اإلثبات األولي، قد تختار المجموعة بصورة غیر قابلة لإللغاء قیاس أصل مالي یفي 
بمتطلبات القیاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وكذلك بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القیام بذلك یلغي أو یقلص بصورة جوھریة التباین المحاسبي الذي قد ینشأ.

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

تقییم نموذج األعمال        

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

   
• یتم العمل على ضوء السیاسات واألھداف المبینة للمحفظة. وبشكل محدد، إذا ما كانت استراتیجیة اإلدارة تركز على تحقیق إیرادات الفائدة التعاقدیة أو االحتفاظ بمعدل فائدة محدد أو یكون ھناك توافق بین مدة 

الموجودات المالیة ومدة المطلوبات المالیة التي تمول تلك الموجودات أو تحقیق تدفقات نقدیة من خالل بیع موجودات؛
• كیفیة تقییم أداء المحفظة وإرسال تقاریر بشأنھا إلى إدارة المجموعة؛

• المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة إدارة المخاطر؛
• كیفیة تعویض مدیري األعمال - على سبیل المثال ما إذا كان التعویض یعتمد على القیمة العادلة لألصول المدارة أو التدفقات النقدیة التعاقدیة المحصلة ؛ و

• تكرار وكمیة وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة وأسباب البیع والتوقعات بشأن أنشطة المبیعات المستقبلیة. إال أن المعلومات حول أنشطة المبیعات ال تعتبر منفصلة، ولكن تعتبر جزًء من التقییم الشامل عن كیفیة 
تحقیق المجموعة لھدفھا في إدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقیق التدفقات النقدیة.
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۳٦

۳. السیاسات المحاسبیة الھامة    تابع
(و) الموجودات والمطلوبات المالیة      تابع

۲.التصنیف بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي ۹      تابع

یستند تقییم نموذج األعمال على السیناریوھات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سیناریوھات "الوضع األسوأ" أو "الوضع الصعب". إذا تحققت التدفقات النقدیة بعد اإلثبات األولي بطریقة مختلفة عن التوقعات 
األصلیة للمجموعة، فإن المجموعة ال تغیر تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال، ولكن یتم دمج المعلومات عند عمل تقییم للموجودات المالیة المستحدثة حدیثا أو المشتراة حدیثا في المستقبل.

   
یتم قیاس الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة والتي یتم تقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنھا لیست محتفظة لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وال ھي محتفظة لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة 

وبیع موجودات مالیة.

تصنیف المطلوبات المالیة

تقوم المجموعة بتصنیف مطلوباتھا المالیة، باعتبارھا مقاسة بالتكلفة المطفأة. یتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على أموال اإلصدار والتكالیف التي تعد جزًءا ال یتجزأ من سعر 
الفائدة الفعلي الالحق لإلثبات األولي، ویتم قیاس المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة، ما لم یكن مطلوبا قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو إذا اختارت المنشأة قیاس المطلوبات بالقیمة العادلة من خالل الربح 

أو الخسارة وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي ۹.
  

یتم عرض المطلوبات المالیة المصنفة على أنھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خیار القیمة العادلة، إن وجدت بعد اإلثبات األولي، بالنسبة للمطلوبات والتغییرات في القیمة العادلة المتعلقة بالتغیرات في 
مخاطر االئتمان الخاصة بھا بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل اآلخر ویتم عرض جمیع التغیرات في القیمة العادلة األخرى في والدخل الشامل اآلخر.

ال یتم إعادة تدویر المبالغ المدرجة في قائمة الدخل الشامل اآلخر المتعلقة باالئتمان الخاص بھا في قائمة الربح أو الخسارة حتى عندما یتم إلغاء إثبات المطلوبات وتحقق المبالغ األخرى.
   

إن المطلوبات المالیة الالزم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة سیتم إثبات جمیع تحركاتھا بالقیمة العادلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتغیرات في المخاطر االئتمانیة للمطلوبات، في قائمة الربح أو الخسارة 
والدخل الشامل اآلخر.

۳. االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي ۹

تقوم المجموعة بإثبات مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الموجودات المالیة، التي ھي أدوات دین وال یتم إثباتھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بمبلغ یساوي الخسائر االئتمانیة المتوقعة للعمر الكلي، 
باستثناء ما یلي، حیث یتم قیاسھا كخسائر ائتمانیة متوقعة على مدى ۱۲ شھر:

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

ذمم مدینة تجاریة وأخرى 

یتم قیاس مخصصات الخسارة للذمم المدینة التجاریة واألخرى دائما بمبلغ یساوي الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. تعتبر المجموعة سندات الدین التي ُصنفت على أنھا ذات مخاطر ائتمان متدنیة عندما یكون 
تصنیف مخاطر االئتمان لھا یتوافق مع تعریف المفھوم العام لـ "درجة االستثمار".

     
إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى ۱۲ شھرا ھي جزء من خسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنشأ عن أحداث التعثر في األدوات المالیة المحتملة خالل ۱۲ شھرا بعد تاریخ التقریر المالي.    
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۳۷

۳. السیاسات المحاسبیة الھامة    تابع
(و) الموجودات والمطلوبات المالیة      تابع

۳. االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي ۹    تابع

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

• احتمال التعثر
• الخسارة بافتراض التعثر في السداد

• مخاطر التعرض للتعثر

تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة في ثالث مراحل وفقاً لمنھجیة المعیار الدولي للتقریر المالي ۹ كما یلي: 

• المرحلة ۱ - موجودات األداء: الموجودات المالیة التي لم تنخفض قیمتھا بصورة جوھریة من حیث الجودة االئتمانیة منذ نشأتھا. یتم تسجیل مخصص االنخفاض في القیمة بناًء على احتمالیة التعثر على مدى ۱۲ شھرا.
• المرحلة ۲ - موجودات األداء الضعیف: الموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا بصورة جوھریة من حیث الجودة االئتمانیة منذ نشأتھا.

• المرحلة ۳ - الموجودات المنخفضة القیمة: بالنسبة للموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا بصورة جوھریة، تقوم المجموعة بإثبات مخصص االنخفاض في القیمة استنادا إلى احتمال التعثر مدى الحیاة.

یتم إجراء تقییم جودة االئتمان ھذا بمقارنة احتمال التعثر على مدى العمر المتبقي كما في تاریخ التقریر مع الوقت المحدد في احتمال التعثر على مدى العمر الذي تم تقدیره عند اإلثبات األولي للتعرض لمخاطر االئتمان 
(والذي یتم تعدیلھ بالشكل المناسب للتغیرات في توقعات الدفع المقدم). یتم تسجیل مخصص االنخفاض في القیمة استنادا إلى الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. یتم تسجیل مخصص االنخفاض في القیمة استنادا إلى 

احتمال التعثر على مدى العمر.

تأخذ المجموعة أیضا في االعتبار المعلومات المتوقعة مستقبال في تقییمھا لالنخفاض الجوھري في مخاطر االئتمان منذ نشأتھا إضافة إلى قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة.
      

سوف تتضمن المعلومات المتوقعة مستقبال عناصر تمثل عوامل االقتصاد الكلي (مثل: البطالة، معدل النمو المحلي اإلجمالي، التضخم، أسعار الربح، أسعار المنازل) والتوقعات االقتصادیة التي یتم الحصول علیھا من خالل 
المصادر الداخلیة والخارجیة.

٤. االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة

تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كان ھنالك أي مؤشرات النخفاض الموجودات. في حالة وجود أي دلیل، أو عند طلب اختبار االنخفاض في القیمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدیر قیمة األصل 
القابلة لالسترداد. القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد ناقصاً تكالیف االستبعاد أو ھي القیمة قید االستخدام أیھما أعلى. یتم تحدید القیمة العادلة ناقصا تكالیف االستبعاد من خالل أخذ 
المعامالت السوقیة الحدیثة في االعتبار. وفي حالة عدم القدرة على تحدید مثل ھذه المعامالت، فیتم استخدام نموذج تقییم مالئم لھذا الغرض. یتم تقدیر قیمة االستخدام بواسطة تخفیض التدفقات النقدیة المستقبلیة النقدیة إلى 
قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لألصل. یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد ألصل واحد ما لم یكن األصل غیر مولد لتدفقات 
نقدیة داخلة إلى داخل الشركة مستقالً بشكل كبیر عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قیمتھ أو قیمتھا القابلة لالسترداد فإنھ یتم اعتبار منخفض 

القیمة ویتم خفض قیمتھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد.

یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة. یتم توزیع خسائر االنخفاض في القیمة المثبتة فیما یتعلق بالوحدات المولدة للنقد لتخفیض القیمة الدفتریة ألي شھرة موزعة للوحدات المولدة للنقد، ومن ثم 
تخفیض القیمة الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة المولدة للنقد (مجموعة الوحدات) على أساس تناسبي.

یتم تحدید االنخفاض في قیمة الشھرة من خالل تقییم المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة تولید نقد (أو مجموعة من وحدات تولید النقد) التي تتعلق بھا الشھرة. عندما تقل القیمة القابلة لالسترداد لوحدة تولید النقد عن قیمتھا 
الدفتریة، یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة. وال یمكن عكس خسائر االنخفاض في قیمة الشھرة في الفترات المستقبلیة.

(ز) ذمم دائنة وأخرى ومستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

یتم إثبات المطلوبات بالمبالغ التي سیتم دفعھا في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتیر بھا من قبل المورد أم ال.
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۳۸

۳. السیاسات المحاسبیة الھامة    تابع
( ح) مزایا الموظفین 

تتكون مزایا الموظفین  من منافع ما بعد التوظیف. یحتسب صافي التزامات المجموعة بالنسبة لخطط مكافأة نھایة الخدمة المحددة ما بعد التوظیف غیر الممولة ("الخطة") عن طریق تقدیر مبلغ المكافأة المستقبلیة الذي استحقھ 
الموظفون مقابل خدمتھم في الفترة الحالیة والفترات السابقة. أما معدل الخصم الذي یستخدم في ذلك، فھو عائد السوق في تاریخ القوائم المالیة على السندات الحكومیة التي یقارب تاریخ استحقاقھا فترات استحقاق التزامات 
المجموعة. یتم تحدید تكلفة تقدیم المكافأة المحددة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة لتحدید القیمة الحالیة اللتزام المجموعة. كما في تاریخ قائمة المركز المالي الموحد، یتم تمثیل خطة المنافع المحددة بعد التوظیف 

الخاصة بالمجموعة بخطة مكافأة نھایة الخدمة للموظفین.

مكافأة إنھاء الخدمة
یتم إثبات منافع إنھاء الخدمة كمصروف عندما تلتزم المجموعة بشكل واضح، دون إمكانیة واقعیة لالستقالة، بخطة تفصیلیة رسمیة إما إلنھاء الخدمة قبل تاریخ التقاعد أو تقدیم منافع إنھاء الخدمة نتیجة عرض مقدم لتشجیع 

التقاعد الطوعي. یتم إثبات منافع التقاعد الطوعي كمصروفات إذا قدمت المجموعة عرضا للتقاعد الطوعي من المحتمل قبولھ وكان من الممكن تقدیر عدد من قبلوا بھ بشكل موثوق. 

منافع قصیرة األجل
تقاس التزامات مزایا الموظفین قصیرة األجل على أساس عدم الخصم وتسجل كمصروفات عند تقدیم الخدمة ذات الصلة. یتم إثبات المطلوبات الخاصة بالمبلغ المتوقع دفعھ في إطار المكافآت النقدیة قصیرة األجل، إذا كان 

لدى المجموعة التزامات قانونیة حالیة أو استداللیة لدفع ھذا المبلغ كنتیجة للخدمة السابقة التي تم تقدیمھا للموظف ویمكن تقدیر االلتزام بشكل موثوق. 

( ط) عقارات استثماریة 
یتم قیاس العقارات االستثماریة مبدئًیا بتكلفتھا ویتم تضمین تكالیف المعاملة في القیاس األولي. تتبع المجموعة نموذج التكلفة للقیاس الالحق للعقارات االستثماریة الذي یشمل األرض ویتم الحًقا إدراجھ بالتكلفة ناقًصا خسائر 

انخفاض القیمة.

( ي) النقد وما في حكمھ
یتمثل النقد وما في حكمھ في النقد واألرصدة لدى البنوك والموجودات المالیة األخرى، ذات االستحقاق األصلي لمدة ثالثة أشھر أو أقل، والتي والمعرضة لمخاطر طفیفة نتیجة التغیرات في قیمتھا العادلة.

( ك) الزكاة وضریبة الدخل 
تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة ھیئة الزكاة والضریبة و الجمارك ("الھیئة"). وتخضع الشركة التابعة األجنبیة ألنظمة ضریبة الدخل ذات الصلة المطبقة في دول مقرھا. تستحق الزكاة وحصتھا في ضریبة دخل الشركة 
التابعة األجنبیة وتحمل على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة حالیاً. ویتم احتساب التزامات الزكاة اإلضافیة وضریبة الدخل، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على السنوات السابقة في الفترة التي یتم 

فیھا إصدار الربط النھائي

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

الفعلي المستحق الدفع. 

تتم مراجعة المخصصات في نھایة كل فترة تقریر وتعدیلھا لتعكس أفضل تقدیر حالي. إذا لم یعد من المحتمل وجود حاجة إلى تدفق خارجي للموارد التي تمثل منافع اقتصادیة لتسویة االلتزام، یتم عكس المخصص في قائمة 
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

المطلوبات المحتملة ھي:
 أ)   التزام محتمل ینتج عن أحداث سابقة ویتأكد وجود ذلك االلتزام فقط من وقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر من حدث مستقبلي غیر مؤكد لیس ضمن سیطرة المنشأة بالكامل؛ أو

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

۱. عدم وجود احتمال بأن تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادیة سیكون مطلوبا لتسویة االلتزام، أو
۲. إن مبلغ المطلوبات ال یمكن قیاسھ بشكل موثوق.
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۳۹

۳. السیاسات المحاسبیة الھامة    تابع
( ل) المخصصات واالرتباطات وااللتزامات المحتملة     تابع

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

تتمثل االرتباطات في اتفاقیات ملزمة للمجموعة لتنفیذ بعض اإلجراءات المحددة التي تتعلق بتحویل النقد أو أي أصل آخر لألطراف المقابلة. للتعرف على التفاصیل المتعلقة بارتباطات والتزامات المجموعة في تاریخ التقریر، 
یرجى الرجوع إلى اإلیضاح ۲۳.

( م) إثبات اإلیرادات
یتم قیاس اإلیرادات على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العمیل ویستثني المبالغ التي یتم تحصیلھ بالنیابة عن أطراف ثالثة. تقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات في وقت محدد عند انتقال السیطرة على األصل إلى العمیل، أي 

عندما تنتقل الملكیة والمخاطر والمنافع المرتبطة بالخدمات إلى العمیل. یتم اتباع الخطوات الخمس التالیة:
الخطوة ۱. تحدید العقد (العقود) مع عمیل: العقد ھو اتفاقیة ُتعقد بین طرفین أو أكثر تؤسس حقوقا وتعھدات وتضع المعاییر التي یجب الوفاء بھا لكل عقد.

الخطوة ۲. تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء ھو وعد في العقد مع العمیل بتحویل بضائع أو تقدیم خدمات إلى العمیل.
الخطوة ۳. تحدید سعر المعاملة: سعر المعاملة ھو المبلغ الذي تتوقع الشركة أن تحصل علیھ مقابل نقل بضائع وتقدیم خدمات للعمیل. یقاس سعر المعاملة بناء على القیمة العادلة للقیمة المستلمة، مع األخذ في االعتبار شروط 

الدفع المتفق علیھا، باستثناء الضرائب والرسوم والمبالغ المحصلة بالنیابة عن آخرین وتسجل ھذه المبالغ بالصافي بعد خصم الخصومات التجاریة وخصومات الكمیات.
الخطوة ٤. تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: في العقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، ستقوم الشركة بتوزیع سعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ یحدد مقدار المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول 

علیھ في مقابل الوفاء بكل التزام أداء. 
الخطوة ٥. إثبات اإلیراد متى (أو عندما) تفي الشركة بالتزام أداء.

األتعاب 
یتم إثبات اإلیرادات من خدمات اإلدارة عند تنفیذ االلتزامات المقابلة.

خدمات ترتیب واستشارات
یتم احتساب رسوم الترتیب عندما یتم االنتھاء من الصفقة مع العمیل ونشأة الحق في تلقي تلك الرسوم.

استثمارات تشغیلیة        
تحقق المجموعة إیرادات متفق علیھا مسبقا وإیرادات ثابتة من االستثمارات في المشاریع والصنادیق العقاریة.

( ن) المصروفات
یتم تصنیف جمیع المصروفات كمصروفات عمومیة وإداریة ما لم یتم تكبدھا أو كانت متعلقة بأنشطة الشركة األساسیة المولدة للدخل وفي ھذه الحالة تصنف على أنھا مصروفات مباشرة. یتم توزیع المصروفات المشتركة 

بین تكلفة اإلیرادات والمصروفات العمومیة واإلداریة، عند االقتضاء، على أساس ثابت ویتالءم مع طبیعة بند المصروف وظروف المجموعة.

( س) توزیعات األرباح
یتم قید توزیعات األرباح النھائیة كمطلوبات في القوائم المالیة الموحدة في الفترة التي یتم اعتمادھا فیھا من قبل مساھمي المجموعة.

( ع) ربحیة السھم
تعرض المجموعة ربحیة السھم األساسیة والمخفضة لألسھم العادیة. یتم احتساب الربحیة األساسیة للسھم بقسمة الربح أو الخسارة العائدة للمساھمین العادیین بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة 
خالل الفترة، والمعدلة باألسھم المملوكة (إن وجدت). یتم تحدید الربحیة المخفضة للسھم بتعدیل الربح أو الخسارة العائدة للمساھمین العادیین والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة والمعدلة باألسھم المملوكة وتأثیرات 

جمیع األسھم العادیة المحتملة المخفضة.

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

۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



٤۰

٤. الممتلكات والمعدات 
فیما یلي الحركة في الممتلكات والمعدات خالل السنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م:

التكلفة
الرصید في ۱ ینایر ۲۰۲۱م

إضافات خالل السنة
استبعادات

أثر ترجمة العمالت
الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م

االستھالك المتراكم
الرصید في ۱ ینایر ۲۰۲۱م

استھالك
استبعادات

أثر ترجمة العمالت
الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م

القیمة الدفتریة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م

۳,۰۸۷,۱۷۰
--
--
--

۳,۰۸۷,۱۷۰

۲,۱۰۰,۱۲۰
۷٥۱,۰۸۰

--
--

۲,۸٥۱,۲۰۰
۲۳٥,۹۷۰

اإلجماليمعدات الحاسب اآللي  أثاث ومفروشاتتحسینات على عقارات مستأجرة

۱,۸۹۷,۷٦۱
۳۷,٥۹۲
(۳,۸٥۰)

(۲۹)
۱,۹۳۱,٤۷٤

۱,۳۰۸,٥۸۱
۱۰۰,٤۱٥
(۳,۸٤۹)

--
۱,٤۰٥,۱٤۷

٥۲٦,۳۲۷

۱,۳۰۲,۹۸۲
۹٥,۱٦۹

(٦٥۳,۱٥۸)
(۳۰)

۷٤٤,۹٦۳

۱,۱۳۳,۷۰۱
۹۰,٤۰٦

(٦٤۹,٤٤۸)
--

٥۷٤,٦٥۹
۱۷۰,۳۰٤

۷,۷۳٦,۷۳۳
۲٥۲,۰۳۹

(۷۱۳,٥۹۲)
(٥۹)

۷,۲۷٥,۱۲۱

٥,۲٦٤,۲۱۱
۱,٤۸۰,۲۷٥
(۷۰۹,۸۸۱)

--
٦,۰۳٤,٦۰٥
۱,۲٤۰,٥۱٦

معدات مكتبیة

۱,٤٤۸,۸۲۰
۱۱۹,۲۷۸
(٥٦,٥۸٤)

--
۱,٥۱۱,٥۱٤

۷۲۱,۸۰۹
٥۳۸,۳۷٤
(٥٦,٥۸٤)

--
۱,۲۰۳,٥۹۹

۳۰۷,۹۱٥

فیما یلي الحركة في الممتلكات والمعدات خالل السنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰م:
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التكلفة
الرصید في ۱ ینایر ۲۰۲۰م

إضافات خالل السنة
استبعادات

أثر ترجمة العمالت
الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰م

االستھالك المتراكم
الرصید في ۱ ینایر ۲۰۲۰م

استھالك
استبعادات

أثر ترجمة العمالت
الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰م

القیمة الدفتریة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰م

۲.۳۱۹.۳٤۹
۱.۱۹٤.۹٤۳
(٤۲۷.۱۲۲)

--
۳.۰۸۷.۱۷۰

۱.۲۸۷.۱٤۷
۹٦۹.٥۸۸

(۱٥٦.٦۱٥)
--

۲.۱۰۰.۱۲۰
۹۸۷.۰٥۰

اإلجماليمعدات الحاسب اآللي  أثاث ومفروشاتتحسینات على عقارات مستأجرة

۱.۷٥٥.۳٤٥
۱٤۱.۲۲۲

--
۱.۱۹٤

۱.۸۹۷.۷٦۱

۱.۲۰۹.۷٦٥
۹۸.۰۹۹

--
۷۱۷

۱.۳۰۸.٥۸۱
٥۸۹.۱۸۰

۱.۲٥٤.٤۱۸
٤۷.٦۳۷

--
۹۲۷

۱.۳۰۲.۹۸۲

۹۷۹.۱۹۰
۱٥۳.۸٥۸

--
٦٥۳

۱.۱۳۳.۷۰۱
۱٦۹.۲۸۱

٥.٥٤۲.۸۳۷
۲.٦۱۸.۸۹۷
(٤۲۷.۱۲۲)

۲.۱۲۱
۷.۷۳٦.۷۳۳

۳.٦۳۸.۰۰۸
۱.۷۸۱.٤٤۸
(۱٥٦.٦۱٥)

۱,۳۷۰
٥.۲٦٤.۲۱۱
۲.٤۷۲.٥۲۲

معدات مكتبیة

۲۱۳.۷۲٥
۱.۲۳٥.۰۹٥

--
--

۱.٤٤۸.۸۲۰

۱٦۱.۹۰٦
٥٥۹.۹۰۳

--
--

۷۲۱.۸۰۹
۷۲۷.۰۱۱

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
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٥. الموجودات غیر الملموسة
فیما یلي الحركة في الموجودات غیر الملموسة (تتمثل في البرمجیات) خالل السنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م و ۲۰۲۰م:

٦. عقارات استثماریة
فیما یلي تحلیل للحركة في العقارات االستثماریة خالل السنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م و ۲۰۲۰م:

٦۰٦,٥٥۸
۸۳,۲۸۰

--
٦۸۹,۸۳۸

۳٤۷,۷۲۲
۱۰۸,۹۰۹

٤۰
٤٥٦,٦۷۱
۲۳۳,۱٦۷

التكلفة
الرصید كما في ۱ ینایر

إضافات
أثر ترجمة العمالت

الرصید كما في ۳۱ دیسمبر
اإلطفاء المتراكم

الرصید كما في ۱ ینایر
إطفاء

أثر ترجمة العمالت
الرصید كما في ۳۱ دیسمبر

القیم الدفتریة

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

٥۱۰.۲۸۲
۹٦.۲۷٦

--
٦۰٦.٥٥۸

۲٤۷.۰۰۳
۱۰۰.۷۱۹

--
۳٤۷.۷۲۲
۲٥۸.۸۳٦

٥,۱۲٥,۰۰۰

--
--
--

٥,۱۲٥,۰۰۰

التكلفة كما في ۱ ینایر و ۳۱ دیسمبر
المخصص المتراكم لالنخفاض في القیمة

الرصید كما في ۱ ینایر 
عكس خسائر االنخفاض في القیمة للسنة  

الرصید كما في ۳۱ دیسمبر
القیمة الدفتریة كما في ۳۱ دیسمبر

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

٥.۱۲٥.۰۰۰

۱.۱۳۲.۰۰۰
(۱.۱۳۲.۰۰۰)

--
٥.۱۲٥.۰۰۰

۲. أساس اإلعداد    تابع
تابع ( ه) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة   

(۳) مزایا الموظفین 
إن تكلفة خطة المنافع (مكافأة نھایة الخدمة) والقیمة الحالیة اللتزام مكافأة نھایة الخدمة یتم تحدیدھا باستخدام تقییمات إكتواریة. یتضمن التقییم اإلكتواري وضع العدید من االفتراضات المتنوعة التي قد تختلف عن التطورات 
الفعلیة في المستقبل. ویشمل ذلك تحدید معدل التخفیض، زیادات الرواتب المستقبلیة، أسعار الوفیات وزیادات المعاشات المستقبلیة. ونظرا لتعقد عملیة التقییم وطبیعتھا طویلة األجل، یعتبر التزام المنافع المحددة عالي الحساسیة 

للتغیرات في ھذه االفتراضات. 

(٤) االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة واألخرى
تطبق المجموعة نموذج خسائر ائتمانیة متوقعة على مدى العمر لتحدید االنخفاض في قیمة الذمم المدینة والذمم المدینة األخرى، ویتطلب ذلك من المجموعة أخذ بعض العوامل المستقبلیة بعین االعتبار أثناء حساب احتمال 

التعثر.

(٥) قیاس القیم العادلة
یتطلب عدد من السیاسات  واإلفصاحات المحاسبیة  للمجموعة قیاس القیم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالیة وغیر المالیة.

لدى المجموعة إطار مراقبة ثابت فیما یتعلق بقیاس القیم العادلة. ویشمل ذلك فریق تقییم یتحمل المسؤولیة الكاملة عن اإلشراف على جمیع قیاسات القیمة العادلة الھامة، بما في ذلك المستوى ۳ للقیمة العادلة، ویتبع المدیر 
المالي مباشرًة.

یقوم فریق التقییم بمراجعة منتظمة للمدخالت الھامة التي ال یمكن مالحظتھا وكذلك تعدیالت التقییم. في حالة استخدام معلومات الطرف الثالث، مثل أسعار السمسرة أو خدمات التسعیر، لقیاس القیم العادلة، یقوم فریق التقییم 
بتقییم األدلة التي تم الحصول علیھا من األطراف الثالثة لدعم االستنتاج بأن ھذه التقییمات تلبي متطلبات المعاییر الدولیة للتقریر المالي، بما في ذلك المستوى الذي ینبغي أن تصنف فیھ التقییمات في تسلسل القیمة العادلة.

یتم رفع مشكالت التقییم الھامة إلى لجنة المراجعة التابعة للمجموعة.

عند قیاس القیمة العادلة ألصل أو إلتزام مالي، تستخدم المجموعة البیانات التي یمكن رصدھا في السوق قدر المستطاع. یتم تصنیف القیم العادلة ضمن مستویات تسلسل ھرمي على أساس المعطیات المستخدمة في أسالیب 
التقییم كما یلي::

•  المستوى ۱: األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.
•  المستوى ۲: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى (۱) القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام، سواًء بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غیر مباشرة (أي مستمدة من األسعار)

•  المستوى ۳: المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غیر القابلة للمالحظة).

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، فإن قیاس القیمة العادلة یتم تصنیفھ بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الھرمي للقیمة 
العادلة كأدنى مستوى من المدخالت ذات األھمیة للقیاس بالكامل.

تثبت المجموعة التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییر.

یتضمن اإلیضاح ۳ (ز) - الموجودات والمطلوبات المالیة - المزید من المعلومات حول االفتراضات التي تم استخدامھا في قیاس القیم العادلة.

٤۱۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



٦. عقارات استثماریة      تابع 

تتكون العقارات االستثماریة من أرض شاغرة تقع في حي المنارات بجدة بالمملكة العربیة السعودیة. ۱-٦

بلغ عكس خسارة االنخفاض في القیمة المثبتة من قبل المجموعة خالل السنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰م ما قیمتھ ۱,۱۳۲,۰۰۰لایر سعودي. ۲-٦

قیاس القیم العادلة ۳-٦

(۱) تسلسل القیمة العادلة
كما في ۳۱ دیسمبر۲۰۲۱م، تم تقدیر القیمة العادلة للعقارات بمبلغ ٦٫۳ ملیون لایر سعودي (۲۰۲۰م: ٦٫۰ ملیون لایر سعودي) وتم تحدید القیم العادلة لالستثمارات العقاریة من قبل مقیَّمین عقاریین مستقلین خارجیین لدیھم 

مؤھالت احترافیة مالئمة وخبرات سابقة في موقع وفئة العقارات التي جرى تقییمھا بینما یتم استخدام احتساب انعكاس متوسط مصروفات االنخفاض في القیمة لكال التقییمین العقاریین.

تم تصنیف قیاس القیمة العادلة لجمیع العقارات االستثماریة ضمن المستوى ۳ من ھرمیة القیم العادلة استنادا إلى معطیات أسلوب التقییم المستخدم.

(۲) أسلوب التقییم والمدخالت الھامة غیر القابلة للمالحظة
أسلوب مقارنة السوق: یعتمد نموذج التقییم على مضاعفات السوق المستمدة من األسعار المدرجة للشركات القابلة للمقارنة مع الشركة المستثمر فیھا.

۷. االستثمارات

االستثمارات بالتكلفة المطفأة ۱-۷

۲,۱٥۱,۰۲٦
۹٥,٥٥٦,۸۹۰

۹۷,۷۰۷,۹۱٦

استثمارات بالتكلفة المطفأة
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الرصید كما في ۳۱ دیسمبر

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

٥.۲۷۰.۳٥٦
۹۹.۰۱٦.۷۲٤

۱۰٤.۲۸۷.۰۸۰

۱-۷
۲-۷

اإلیضاح

۲,۱٥۱,۰۲٦
--

۲,۱٥۱,۰۲٦

دریك ھاوس
صندوق المملكة المتحدة لالستثمار العقاري بالجنیھ االسترلیني

الرصید كما في ۳۱ دیسمبر

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۲.۳۲٤.۱۲۹
۲.۹٤٦.۲۲۷
٥.۲۷۰.۳٥٦

المملكة المتحدة
المملكة المتحدة

المقر

٤۲۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



۷. االستثمارات    تابع 

االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ۲-۷

الحركة في االستثمار في األسھم الخاص ۱-۲-۷

الحركة في االستثمار في صنادیق مشتركة ۲-۲-۷

االستثمارات في مشروع آخر محتفظ بھا باسم طرف ذي عالقة بالنیابة عن المجموعة. ۳-۲-۷

٤۰,۷۰۰,٤٥۰
٤۹,۱۷۳,۰۱۷
٥,٦۸۳,٤۲۳

۹٥,٥٥٦,۸۹۰

االستثمار في األسھم الخاصة
استثمارات في صنادیق مشتركة

استثمارات في مشروع آخر
الرصید كما في ۳۱ دیسمبر

۲۰۲م۲۰۲۱م

۲۸.۰۰٤.۳۳۸
٦٦.۱۹۲.۹۳۹
٤.۸۱۹.٤٤۷

۹۹.۰۱٦.۷۲٤

۷-۲-۱ و ۲-۷-٤
۷-۲-۲ و ۲-۷-٥

۷-۲-۳

اإلیضاح

۲۸,۰۰٤,۳۳۸
۱۸,۸٤٤,۱۳۲

(۱٤,۱۰۳,٦٥٦)
۷,۹٥٥,٦۳٦

٤۰,۷۰۰,٤٥۰

الرصید كما في ۱ ینایر
إضافات خالل السنة

استبعادات خالل السنة
تعدیل القیمة العادلة للسنة

الرصید كما في ۳۱ دیسمبر

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

٤۱.٦٦۸.۷۲۷
--

(۱۱.۳۳۸.۱٦۰)
(۲.۳۲٦.۲۲۹)
۲۸.۰۰٤.۳۳۸

٦٦,۱۹۲,۹۳۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰

(۲۳,٦۸۹,٥۱٤)
(۳,۳۳۰,٤۰۸)
٤۹,۱۷۳,۰۱۷

الرصید كما في ۱ ینایر
إضافات خالل السنة

استبعادات خالل السنة
تعدیل القیمة العادلة للسنة

الرصید كما في ۳۱ دیسمبر

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۳۳.۰۰٦.۹۸۸
٤۹.۲۸۲.٥۸۱

(۲۰.۰۱۷.۲۳۰)
۳.۹۲۰.٦۰۰

٦٦.۱۹۲.۹۳۹

٤۳۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



۷. االستثمارات    تابع 

االستثمار في األسھم الخاصة ٤-۲-۷

خالل السنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰م، قرر مجلس إدارة الشركة من خالل قرار أصدره أن ینقل جمیع أسھم شركة توازن اإلنجاز إلى شركة المرجان العربیة المتحدة المحدودة، وھي طرف ذي عالقة. تم االنتھاء 
منالمتطلبات القانونیة لتفعیل التحویل والتعدیل في النظام األساسي لشركة توازن اإلنجازخالل العام۲۰۲۱م. لذلك، تم استبعاد االستثمار.

االستثمار في الصنادیق المشتركة ٥-۲-۷

--
۸۰۰,۰۰۰

٦,۳٤۷,۳٦۰
--

٦,۷٤۰,۸۰٥
٥۰,۲۷۹

۷,٥۲۹,۳۰۱
۱۰,۸٥٥,٥۰٦

٤۷۱,۷٦۲
٦۲۲,٥۰۰
٦۲٥,٥۱۱

٦,٦٥۷,٤۲٦
٤۰,۷۰۰,٤٥۰

شركة توازن اإلنجاز
شارع غریكوات

دریك ھاوس
میرسي ھیلث

المحفظة الصناعیة
كویست

USSAP - سكن طالب
المحفظة الصناعیة - ۳۰ عقار

أربوركرست
  أي آي سي ھیرتالند

۱۰٫۰۰۰ - انیرجي درایف
أوكمونت – جي إل إل

رصید اإلقفال

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۱۰.۰۰۰
۱.٥۳۱.۱۱۲
۱.۸٤۲.۹٦٥
٥.٥۱۰.۸۸۱
٤.۲۱۲.۱۸۹

٥۲.٦٥۲
۷.۰۰۱.۳٥۷
۷.۸٤۳.۱۸۲

--
--
--
--

۲۸.۰۰٤.۳۳۸

٪۰
٪۱,۸۱
٪۸,۳٤
٪٤,۰۲
٪۱,۷٥
٪۰,۳۸
٪۲,۷۷
٪۲,٦۳
٪۰.۱۹
٪٥.۰۲
٪۰.۲۷
٪۷.۸۲

نسبة الملكیة

السعودیة
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة

الوالیات المتحدة األمریكیة
الوالیات المتحدة األمریكیة

أسترالیا
الوالیات المتحدة األمریكیة
الوالیات المتحدة األمریكیة
الوالیات المتحدة األمریكیة
الوالیات المتحدة األمریكیة
الوالیات المتحدة األمریكیة
الوالیات المتحدة األمریكیة

المقر

--
۱۲,۳۰۰,۸٦۸

۲۸۸,۰۱۸
٤۲۸,٥۲۷

۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۲,٦۷٦,٦۲٤
٥,۰۳۳,٤۸۰
۹,٤٤٥,٥۰۰

٤۹,۱۷۳,۰۱۷

صندوق المملكة المتحدة لالستثمار العقاري بالجنیھ االسترلیني
صندوق سدرة أنسیل

صندوق سدرة أنسیل مع خیار تحویل التمویل ألسھم - أوبیس
صندوق انفیستكورب الخلیجي للملكیة الخاصة

صندوق انفیستكورب للملكیة الخاصة
صندوق انفیستكورب الصیني

صندوق سدرة للدخل
صندوق سدرة  المالیة للتطویر السكني

رصید اإلقفال

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۷.۹۱٦.۳٤۲
۱٥.۷۲۱.۹٦۷

۳۱۸.۱۷٥
۸۱۱.۳۳۲

۳۳.٦٥۷.٤۷۹
۲.۷٦۷.٦٤٤
٥.۰۰۰.۰۰۰

--
٦٦.۱۹۲.۹۳۹

٪۰
٪۳,٥۰
٪۰,۷٥
٪۰,۳۸

٪۱۷,۰۸
٪۸,٦٦
٪۰,۰۷

٪٤۳.۰۱

نسبة الملكیة

المملكة المتحدة
لوكسمبورج
لوكسمبورج

الوالیات المتحدة األمریكیة
الوالیات المتحدة األمریكیة
الوالیات المتحدة األمریكیة

المملكة العربیة السعودیة
المملكة العربیة السعودیة

المقر

٤٤۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



۷. االستثمارات    تابع 

االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة     تابع ۲-۷

تتمثل في استثمارات المجموعة في أسھم خاصة عن طریق ضخ أسھم وتمویل إضافي في صورة قرض من أحد الشركاء لیس لھ مدفوعات أو عوائد ثابتة. ال تنوي المجموعة طلب التمویل اإلضافي في المستقبل  ٦-۲-۷
القریب. تم تأسیس الكیانات كجزء من ھیاكل الستثمارات مستقبلیة في الممتلكات العقاریة المحتفظ بھا للبیع التطویر وتولید الدخل.

۷-۲-۷ في تاریخ التقریر، تتكون الصنادیق المستثمر فیھا من صنادیق تمویل تجارة مقرھا لوكسمبورج وجدة وصنادیق عقارات مقرھا جیرسي.

۸. موجودات حق االستخدام

٤,۰۷۱,۲۱۲
۱,۱۷۸,۲۳۱

(۲,٥٦۷)
٥,۲٤٦,۸۷٦

التكلفة
الرصید في ۱ ینایر
إضافات خالل السنة
أثر ترجمة العمالت

الرصید في ۳۱ دیسمبر

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۹۲۸.٤۹۹
۲.۸٦۳.۰۹۱

۲۷۹.٦۲۲
٤.۰۷۱.۲۱۲

۲۰

اإلیضاح

۱,٤۸۹,۰۲۳
۱,۱۳٥,۳۳۰

(۱,۷۹۷)
۲,٦۲۲,٥٥٦
۲,٦۲٤,۳۲۰

التكلفة
الرصید في ۱ ینایر

استھالك
أثر ترجمة العمالت

الرصید في ۳۱ دیسمبر
الرصید في ۳۱ دیسمبر

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

٤۲۹.۹٥٥
۷۹۰.۳۰۳
۲٦۸.۷٦٥

۱.٤۸۹.۰۲۳
۲.٥۸۲.۱۸۹

۲۰

اإلیضاح

٤٥۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



٤٦

۹. الذمم المدینة التجاریة واألخرى

فیما یلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانیة (تشمل المخصص المحدد للدخل المستحق) خالل السنة:

ً ۱۰. المدفوعات مقدما

۱۱,۸۷٥,۱۲٤
٦,۸٤۷,۱۳۹

۱۱,۱٦۲,۸۳۳
۲,۳۲٥,٤٥۳

۳۲,۲۱۰,٥٤۹
(۲,۰۰۱,۲۲۲)
۳۰,۲۰۹,۳۲۷

ذمم مدینة تجاریة
مستحق من أطراف ذات عالقة - ذمم مدینة تجاریة

إیرادات مستحقة
ذمم مدینة أخرى

إجمالي الذمم المدینة التجاریة واألخرى
یخصم: مخصص دیون معدومة

صافي الذمم المدینة التجاریة واألخرى

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۱.٥۷۹.۲۷۷
--

۱٥.٦۲٥.۰۸۰
۱.٥٦٥.۳٦۰

۱۸.۷٦۹.۷۱۷
(۲.۰۰۱.۲۲۲)
۱٦.۷٦۸.٤۹٥

۲۲

اإلیضاح

۲,۰۰۱,۲۲۲
--

۲,۰۰۱,۲۲۲

الرصید في بدایة السنة
المحمل للسنة

الرصید في نھایة السنة

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۱.٦۹۹.۳٤۰
۳۰۱.۸۸۲

۲.۰۰۱.۲۲۲

۱,۸٦۱,٥٦۱
۱,۸٦۱,٥٦۱

ً مدفوعات مقدما

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۱.۲۷٥.۹٦۰
۱.۲۷٥.۹٦۰

۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



۱۱. النقد وما في حكمھ

۱۱-۱  خالل السنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م، حققت المجموعة ربح / خسارة من صرف العمالت األجنبیة بمبلغ  ۰٫۰٤۹ ملیون لایر سعودي (۲۰۲۰م: ۰٫۰۳۳ ملیون لایر سعودي) نتیجة تحویل الموجودات 
النقدیة بالعملة األجنبیة إلى العملة الوظیفیة للمجموعة، بما في ذلك النقد لدى البنوك في حسابات العمالت األجنبیة.

باإلضافة إلى النقد لدى البنوك المفصح عنھ أعاله، لدى المجموعة حسابات مصرفیة معینة یتم االحتفاظ بأموال العمیل فیھا بصفة ائتمانیة.  ۲-۱۱

۱۲. رأس المال
كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م، بلغ رأس مال المجموعة ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي (۲۰۲۰م: ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي) مقسم إلى ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ حصة (۲۰۲۰م: ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ حصة) قیمة كل منھا ۱۰ لایر 

سعودي (۲۰۲۰م: ۱۰ لایر سعودي لكل حصة) كما یلي:

۱۱۷,۰۰۰
۱۷,۰٦۳,۰۷۸
٥۲,۸٦۲,٥۹۱

٦۹,۹٤۲,٦٦۹

النقد في الصندوق
نقد لدى البنوك في حساب جاري - بالعملة المحلیة

نقد لدى البنوك في حسابات جاریة - بالعملة األجنبیة

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۱۷.۰۰۰
۲.٥٦۰.۳٥۰

۳۷.۱۰٤.٤۳۲
۳۹.٦۸۱.۷۸۲

شركة مجموعة المرجان القابضة المحدودة
الشیخ/ أحمد سالم بقشان

الشیخ/ عبد الرحمن خالد بن محفوظ
الشیخ سلطان خالد بن محفوظ

شركة تالد العربیة التجاریة

٪۹۱.٤٤
٪۰

٪٦.٥٦
٪۱
٪۱

٪۱۰۰

۸.۲۲۹.٦۰۰
--

٥۹۰,٤۰۰
۹۰.۰۰۰
۹۰.۰۰۰

۹.۰۰۰.۰۰۰

۸۲.۲۹٦.۰۰۰
--

٥,۹۰٤,۰۰۰
۹۰۰.۰۰۰
۹۰۰.۰۰۰

۹۰.۰۰۰.۰۰۰

نسبة الملكیة

٪۹۱
٪٦
٪۱
٪۱
٪۱

٪۱۰۰

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰

رأس المالعدد االسھمنسبة الملكیةرأس المالعدد االسھم

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱

۸.۲۲۹.٦۰۰
٥۰۰.٤۰۰
۹۰.۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۹۰.۰۰۰

۹.۰۰۰.۰۰۰

۸۲.۲۹٦.۰۰۰
٥.۰۰٤.۰۰۰

۹۰۰.۰۰۰
۹۰۰.۰۰۰
۹۰۰.۰۰۰

۹۰.۰۰۰.۰۰۰

٤۷۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك
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۱۳. االحتیاطي النظامي
وفقاً لعقد تأسیس الشركة، قامت المجموعة بتكوین احتیاطي نظامي بتحویل ۱۰٪ من صافي الربح إلى االحتیاطي النظامي حتى یبلغ ۳۰٪ من رأس المال. ھذا االحتیاطي غیر متاح لتوزیعات األرباح.  

۱٤. منافع الموظفین
تقوم المجموعة بتنفیذ خطة مكافأة نھایة الخدمة غیر ممول معتمد لموظفیھا وفقاً لمتطلبات نظام العمل السعودي. یتم تحدید المبلغ المثبت في قائمة المركز المالي الموحد كما یلي:

وتم إجراء تحلیل إكتواري مستقل في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م، لضمان كفایة مخصصات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقاً للقواعد المنصوص علیھا في نظام العمل السعودي باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة كما 
ھو مطلوب بموجب معیار المحاسبة الدولي ۱۹: مزایا الموظفین.

الحركة في صافي المطلوبات المحددة
فیما یلي الحركة في القیمة الحالیة في مكافأة نھایة الخدمة للموظفین على مدار السنة:

٦,۱٤۸,۷۷۷ القیمة الحالیة اللتزامات خطة المنافع المحددة

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

٥.۱۷۱.۲۲۳

٥,۱۷۱,۲۲۳

۷۳۹,۸٤۷
۹۷,۹۳۷

۸۳۷,۷۸٤

۲٥۱,۳۱۹
--

۲٥۱,۳۱۹

(۱۱۱,٥٤۹)
٦,۱٤۸,۷۷۷

الرصید في ۱ ینایر
المدرج في الربح أو الخسارة

تكلفة الخدمة الحالیة
تكلفة الفوائد

اإلجمالي
المدرج في الدخل الشامل اآلخر

خسارة إكتواریة ناتجة عن:
- افتراضات مالیة

- تعدیالت بناًء على الخبرة
اإلجمالي

أخرى
منافع مدفوعة

الرصید في ۳۱ دیسمبر

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

٥.۱۱۹.٦٦٥

۷۰۹.۷۷۱
۱٥۰.۸٤۲
۸٦۰.٦۱۳

(٦٤.۷۱٤)
--

(٦٤.۷۱٤)

(۷٤٤.۳٤۱)
٥.۱۷۱.۲۲۳

٤۸۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك
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۱٤. منافع الموظفین    تابع
یتم إثبات المصروفات ضمن البنود التالیة من قائمة الدخل الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة:

االفتراضات اإلكتواریة
فیما یلي تتمثل االفتراضات اإلكتواریة الرئیسیة المستخدمة لحساب مطلوبات خطط المنافع المحددة غیر الممولة الھامة (المعبر عنھا كمتوسطات مرجحة): 

تحلیل الحساسیة:
قد تؤثر التغییرات المحتملة بشكل معقول في تاریخ التقریر، مع ثبات االفتراضات األخرى، على أحد االفتراضات اإلكتواریة ذات الصلة بخطة المنافع المحددة بمقدار المبالغ المبینة أدناه.

۷۳۹,۸٤۷
۹۷,۹۳۷

تكالیف موظفین
مصروفات عمومیة وإداریة - أخرى

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۷۰۹.۷۷۱
۱٥۰.۸٤۲

۲.۳۰٪
۲.۳۰٪

االفتراضات المالیة
معدل الخصم

نمو الرواتب في المستقبل / معدل زیادة الرواتب المتوقع

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۱,۸٥٪
۱,۸٥٪

۰.۰۷٥٪
٦۰ سنة

عالي

االفتراضات الدیموغرافیة
معدل الوفیات

سن التقاعد
(تسریح الموظفین (حسب العمر

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۰,۰۷٥٪
٦۰ سنة

عالي

٤۹۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



۱٤. منافع الموظفین    تابع
في تاریخ التقریر، مع ثبات االفتراضات األخرى، على أحد االفتراضات اإلكتواریة ذات الصلة بخطة المنافع المحددة بمقدار المبالغ المبینة أدناه:

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م، كانت مدة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة ۷٫۳۹  سنوات (۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰م: ۷٫۷۸ سنوات).

خالل السنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م، تم إجراء تحلیل إكتواري مستقل لضمان كفایة مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقاً للقواعد المنصوص علیھا في نظام العمل والعمال في المملكة العربیة السعودیة 
باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة كما ھو مطلوب بموجب معیار المحاسبة الدولي ۱۹.

وعلى الرغم من أن التحلیل ال یأخذ في االعتبار التوزیع الكامل للتدفقات النقدیة المتوقعة في إطار الخطة، إال أنھ یقدم تقدیرا مقاربا لحساسیة االفتراضات المعروضة.

۱٥. مطلوبات عقود اإلیجار

تستخدم المجموعة معدل إقراض ٤٫٤٦٪ لعقود اإلیجار.

۱٦. الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 

معدل الخصم (۰٫٥٪ حركة)
نمو الرواتب المستقبلیة (۰٫٥٪ حركة)

معدل تسریح الموظفین (متوسط إلى مرتفع)

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

(۲۲۰,٦۰۸)
۲٤۳,۹۰٥

مرتفع

(۷۹.۹۳۸)
٤۹۸.۳۹۷

مرتفع

النقص  الزیادة  النقص  الزیادة  

۲۳٤,۷۰۱
(۲۳۱,۳۳۱)

--

٤۹۰.۲۱۸
(۷۰.۳۸٤)

--

۹۰۹,۳۷٦
۱,۷۳۸,۷۷۱
۲,٦٤۸,۱٤۷
۲,٦۱۱,۳۰۷
۱,۱۷۸,۲۳۲

۲۳۹,۹۰۱
(۱,٤۳٥,۲۹۳)

--
۲,٦٤۸,۱٤۷

مطلوبات عقود اإلیجار – الجزء المتداو
مطلوبات عقود اإلیجار – الجزء غیر المتداول  

مطلوبات عقود اإلیجار كما في ۳۱ دیسمبر
مطلوبات عقود اإلیجار كما في ۱ ینایر

إضافات خالل السنة
المحمل خالل للسنة

مدفوعات خالل السنة
أثر ترجمة العمالت

مطلوبات عقود اإلیجار كما في ۳۱ دیسمبر

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۸۰٤,۱۸۷
۱,۸۰۷,۱۲۰
۲,٦۱۱,۳۰۷

۳۱۷.٤٤٥
۲.۸٦۳.۰۹۱

۱۰٤.٦۲٤
(٦۸۲.۳٥۲)

۸.٤۹۹
۲.٦۱۱.۳۰۷

۱٦,۹۷٦
۲,٤۰۲

۱۹,۳۷۸

المستحق إلى أطراف ذات عالقة
ذمم دائنة

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

٥۸٤.٦۸۳
۱۰۰.۳٥٤
٦۸٥.۰۳۷

۲۲

اإلیضاح

٥۰۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك
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۱۷. المصروفات المستحقة

۱۸. الزكاة وضریبة الدخل
تتكون الزكاة وضریبة الدخل المستحقة في ۳۱ دیسمبر مما یلي: ۱-۱۸

یتكون مخصص الزكاة والضریبة للسنة مما یلي: ۲-۱۸

تم احتساب الزكاة للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م على أساس وعاء الزكاة الذي یمثل األسھم مخصوماً منھا القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل والتي تتكون مما یلي:  ۳-۱۸

تم تعدیل بعض المبالغ السابق ذكرھا (بما یتفق مع قواعد الزكاة) للوصول إلى الزكاة المحملة للسنة. 

۷,۰۲۰,۸۸٤
۹,۷۰٦,٤۲٤

۱٦,۷۲۷,۳۰۸

تكلفة موظفین مستحقة
مصروفات مستحقة

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۳.۰۲۸.۹۲۷
٥.٤۰٥.۸۷٥
۸.٤۳٤.۸۰۲

۲,۷٥٦,۸۱٤
۲,۷٥٦,۸۱٤

الزكاة المستحقة
الزكاة وضریبة الدخل المستحقة

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۱.۳۰٤.۷٤٤
۱.۳۰٤.۷٤٤

۲,۷٥۷,٥٦۹
--

۲,۷٥۷,٥٦۹

الزكاة المحملة
ضریبة محملة

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۱.۲۸٤.۰۸۰
(٤۱.۱۱۹)

۱.۲٤۲.۹٦۱

۱٥٤,۲۱۷,۳۲٦
۱٦,۰۷٤,۹۰۹

(۱۰٦,۸٤٤,٤۸۳)
٤٤,۷۰٤,۲۲۲

۱۰۸,۱٥۱,۹۷٤

حقوق الملكیة
بدالت افتتاحیة وتعدیالت أخرى

القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل
ربح / (خسارة) السنة الخاضع للزكاة

الوعاء الزكوي على أساس صافي الخسارة المعدلة أو الوعاء الزكوي، أیھما أعلى

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۱٦٥.۲۰۰.٦۷٥
٦.۸۱۹.۰۰٥

(۱۱٤.۷۲٥.٦۲۷)
۲٤.۲۷٥.۰٥۱
٥۰.٤۷٥.۰٤۸

٥۱۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



۱۸. الزكاة وضریبة الدخل      تابع
فیما یلي الحركة في الزكاة وضریبة الدخل المستحقة للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر: ٤-۱۸

قامت الشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة حتى السنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰ لدى ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك (الھیئة). كما حصلت الشركة على شھادة زكاة صالحة حتى ۳۰ أبریل ۲۰۲۲.  ٥-۱۸
أصدرت الھیئة الربوط الزكویة لألعوام من ۲۰۱٥ إلى ۲۰۱۹. قامت الشركة بتقدیم استئناف ضد الربوط الزكویة للسنوات من ۲۰۱٥ إلى ۲۰۱۹ لدى األمانة العامة للجان الضریبیة. 

۱۸-٦ قامت الشركة التابعة أیًضا بتقدیم اإلقرار الضریبي للدخل حتى عام ۲۰۲۰م وال یوجد أي ربط معلق حتى ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م.

۱۹. المصروفات العمومیة واإلداریة

۲۰. (خسارة) / ربح صرف العمالت األجنبیة 
خالل السنة، قامت المجموعة بإثبات أرباح / (خسائر) عمالت أجنبیة على النقد وما في حكمھ، واالستثمارات والذمم المدینة واألخرى والذمم الدائنة.

۱,۳۰٤,۷٤٤
--

۲,۷٥۷,٥٦۹
(۱,۳۰٥,٤۹۹)
۲,۷٥٦,۸۱٤

۱ ینایر
إعادة تصنیف / عكس

المحمل للسنة
مدفوعات خالل السنة

۳۱ دیسمبر

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۱.۳۷۱.٦۷٥
٤۰.٤٦٦

۱.۲٤۲.۹٦۱
(۱.۳٥۰.۳٥۸)

۱.۳۰٤.۷٤٤

۸۸۲,۳٤٦
۹,۷٤٤,٦٤۲
۲,٦۱٥,٦۰٥

۱۰۸,۹۰۹
٥۱۷,۳۲٤
۲۹۳,٥٤۸
۲۹۳,۹۰۱

٤,٦٥۹,۹۸٥
۱۹,۱۱٦,۲٦۰

إیجار مكتب ومرافق ومصروفات أخرى
استشارات

استھالك
إطفاء
تأمین
سفر

رسوم عقود إیجار
أخرى

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

٦۷٤.٦۷۲
٥.۸٤۰.٥۳٦
۲.٥۷۱.۷٥۱

۱۰۰.۷۱۹
۳۰۳.۳۰۹
۱۲۰.۲۹۳
۱۰٤.٦۲٤

۳.٥۹۲.۰۰٥
۱۳.۳۰۷.۹۰۹

٤ و ۸
٦

اإلیضاح

٥۲۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



۲۱. ربحیة السھم األساسیة والمخفضة
تم احتساب الربحیة األساسیة للسھم بتقسیم أرباح السنة العائدة إلى مالكي الشركة األم على عدد األسھم القائمة خالل السنة. بما أنھ ال یوجد ربحیة مخفضة لألسھم القائمة، فإن الربحیة األساسیة والمخفضة للسھم متماثلتان.

یتم احتساب ربحیة السھم على النحو التالي:

۲۲. معامالت األطراف ذات العالقة
(أ) فیما یلي القائمة الكاملة لألطراف ذات العالقة:

٥٦,۷۰۰,۳٤٦
۹,۰۰۰,۰۰۰

٦.۳۰

ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

ربحیة السھم (باللایر السعودي) - األساسیة والمخفضة

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۲۱.۹۸۷.۳۳٤
۹.۰۰۰.۰۰۰

۲,٤٤

شركة المرجان العربیة المتحدة المحدودة
شركة المرجان العالمیة القابضة المحدودة

توازن اإلنجاز
أزالیا للخدمات جزر بریتیش فیرجین 
اس سي اتش دبلیو العقاریة المحدودة 

اس سي ایھ زد العقاریة المحدودة 
اس سي جي دبلیو القابضة المحدودة

اس سي بي ال القابضة المحدودة 
اس سي جاي اس القابضة المحدودة 

اس سي تي اس العقاریة المحدودة
كینیارد ھاوس المحدودة

اس سي اتش اتش القابضة المحدودة
اس سي دبلیو اس العقاریة المحدودة

مجموعة اس سي ۳۷ المحدودة
اس سي سي بي العقاریة المحدودة

شركة اس سي ۱۰,۰۰۰ القابضة، ال ال سي
اس سي بي جي للتمویل المحدودة

شركة اس سي ابروكرست القابضة

طبیعة المعامالتاسم المنشأة

مصروفات متكبدة بالنیابة عن األطراف ذات العالقة
مصروفات متكبدة بالنیابة عن األطراف ذات العالقة

أتعاب إداریة

إیرادات ناشئة من أطراف ذات عالقة
إیرادات ناشئة من أطراف ذات عالقة
إیرادات ناشئة من أطراف ذات عالقة
إیرادات ناشئة من أطراف ذات عالقة
إیرادات ناشئة من أطراف ذات عالقة
إیرادات ناشئة من أطراف ذات عالقة
إیرادات ناشئة من أطراف ذات عالقة
إیرادات ناشئة من أطراف ذات عالقة
إیرادات ناشئة من أطراف ذات عالقة
إیرادات ناشئة من أطراف ذات عالقة
إیرادات ناشئة من أطراف ذات عالقة
إیرادات ناشئة من أطراف ذات عالقة
إیرادات ناشئة من أطراف ذات عالقة
إیرادات ناشئة من أطراف ذات عالقة
إیرادات ناشئة من أطراف ذات عالقة

الرصید كما في ۳۱ دیسمبرمبلغ المعاملة

--
۱,۰۱٤,۷٤٤
۷،۹۰٥،۹۰۸

٦٤,۳٤۰
٦,۷۷۹,٤۹۳

۲۰,۹۱۰
۲۰,۹۱۰
۲۰,۹۱۰
۲۰,۹۱۰
۲۰,۹۱۰
۲۰,۹۱۰
۲۰,۹۱۰
۲۰,۹۱۰
۲۰,۹۱۰
۲۰,۹۱۰
۲۰,۷۳٦

۱,۸۷٤,٦۲۷
۹۷,۸۲٥

۱,٤۸۷,۲۰٤

--
٦٦,۲۹۹

--
٦,۷۸۰,۸٤۰

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

٦,۸٤۷,۱۳۹

۲۰۲۰م۲۰۲۱م۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۸۹۸.۲٥۰
۱.۰۳٦.۹۳۰

--
۳۹.۳۷٥

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

٥۳۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



۲۲. معامالت األطراف ذات العالقة     تابع
 (ب) یتكون المستحق إلى أطراف ذات عالقة كما في ۳۱ دیسمبر مما یلي:

 (ج) معامالت مع موظفي اإلدارة العلیا
۱. تتكون تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین مما یلي:

تشمل التعویضات لموظفي اإلدارة العلیا الرواتب والمساھمات في خطة المنافع المحددة بعد التوظیف.

۲۳. االرتباطات وااللتزامات المحتملة
ال یوجد على الشركة أي ارتباطات والتزامات محتملة قائمة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م.

۲٤. األدوات المالیة - القیمة العادلة وإدارة المخاطر
التصنیف المحاسبي والقیم العادلة

یوضح الجدول التالي القیم الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا وتسلسل قیمتھا العادلة. وال یشمل ذلك معلومات القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي لم یتم قیاسھا 
بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تمثل تقدیرا معقوال للقیمة العادلة. 

عالوة على ذلك، بالنسبة للسنة الحالیة، ال یلزم أیًضا اإلفصاح عن القیمة العادلة لمطلوبات عقود اإلیجار.

۹,٦٦۷,٥۱٥
۲,۷۰۷,۰٦۱

منافع موظفین قصیرة األجل
منافع ما بعد التوظیف

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۷.۹۰۱.٥۹٦
۲.۳۸۱.۷۱۱

الموجودات المالیة
استثمارات

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰م
الموجودات المالیة

استثمارات

القیمة العادلةالقیمة الدفتریة  

۹٥,٥٥٦,۸۹۰
۹٥,٥٥٦,۸۹۰

۹۹.۰۱٦.۷۲٤
۹۹.۰۱٦.۷۲٤

االجمالي  المستوى ۳  المستوى ۲  المستوى ۱  التكلفة المطفأة  القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

--
--

--
--

--
--

--
--

٤٦,۳۸۳,۸۷۳
٤٦,۳۸۳,۸۷۳

۳۲,۸۲۳,۷۸٥
۳۲,۸۲۳,۷۸٥

۹٥,٥٥٦,۸۹۰
۹٥,٥٥٦,۸۹۰

۹۹.۰۱٦.۷۲٤
۹۹.۰۱٦.۷۲٤

٤۹,۱۷۳,۰۱۷
٤۹,۱۷۳,۰۱۷

٦٦,۱۹۲,۹۳۹
٦٦,۱۹۲,۹۳۹

مبلغ المعاملة ۲۰۲۱ماسم المنشأة

شركة المرجان العربیة المتحدة المحدودة
شركة المرجان العالمیة القابضة المحدودة 

شركة المفتاح لتأجیر السیارات

--
۷,٤۹۸,٥۱۰

۳۳,٦۷۰

۳.۲۲۷.٥۸۳
۱.۷٤٦.۱۸۲

۲۷.٥۳٥

مبلغ المعاملة ۲۰۲۰م

--
٥۸٤.٦۸۳

--
٥۸٤.٦۸۳

الرصید كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰م

--
۱٦,۹۷٦

--
۱٦,۹۷٦

الرصید كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م

مصروفات 
متكبدة بالنیابة عن 

األطراف ذات العالقة

طبیعة المعامالت

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م

٥٤۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



۲٤. األدوات المالیة - القیمة العادلة وإدارة المخاطر     تابع 
خالل السنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م و ۲۰۲۰م، لم تكن ھناك تحویالت بین قیاسات القیمة العادلة من المستوى ۱ والمستوى ۲.

الموجودات والمطلوبات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة:

قیاس القیم العادلة
(۱) أسالیب التقییم والمدخالت الھامة غیر القابلة للمالحظة

توضح الجداول التالیة تقنیات التقییم المستخدمة في قیاس القیم العادلة من المستوى ۳ لألدوات المالیة في قائمة المركز المالي، باإلضافة إلى المدخالت الھامة غیر القابلة للمالحظة المستخدمة.

الموجودات المالیة
النقد ومافي حكمھ

ذمم مدینة تجاریة وأخرى

المطلوبات المالیة
ذمم دائنة تجاریة وأخرى

التزام االیجار

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰م
الموجودات المالیة
النقد ومافي حكمھ

ذمم مدینة تجاریة وأخرى

المطلوبات المالیة
ذمم دائنة تجاریة وأخرى

التزام االیجار

القیمة الدفتریة  
القیمة العادلة

٦۹,۹٤۲,٦٦۹
۳۰,۲۰۹,۳۲۷

۱۰۰,۱٥۱,۹۹٦

۱۹,۳۷۸
۲,٦٤۸,۱٤۷
۲,٦٦۷,٥۲٥

االجمالي  المستوى ۳  المستوى ۲  المستوى ۱  

--
--
--

--
--
--

--
--
--

--
--
--

--
--
--

--
--
--

--
--
--

--
--
--

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م

۳۹,٦۸۱,۷۸۲
۱٦,۷٦۸,٤۹٥
٥٦,٤٥۰,۲۷۷

٦۸٥,۰۳۷
۲,٦۱۱,۳۰۷
۳,۲۹٦,۳٤٤

--
--
--

--
--
--

--
--
--

--
--
--

--
--
--

--
--
--

--
--
--

--
--
--

٥٥۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



۲٤. األدوات المالیة - القیمة العادلة وإدارة المخاطر     تابع 
قیاس القیم العادلة     تابع

أدوات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة

القیم العادلة المتكررة للمستوى ۳

فیما یلي الحركة في القیمة العادلة للموجودات المالیة تحت المستوى ۳ للسنة المنتھیة:

خالل السنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰، لم تكن ھناك تحویالت بین قیاسات القیمة العادلة للمستوى ۱ والمستوى ۲.

النوع

أسھم خاصة واستثمارات مشاریع أخرى

صنادیق مشتركة

  

المدخالت الھامة
غیر القابلة للمالحظة

العالقة بین المدخالت الھامة
غیر القابلة للمالحظة وقیاسات القیمة العادلة

أسلوب
التقییم

المدفوعات المستقبلیة المتوقعة 
ومعدل الخصم

صافي موجودات الصندوق 
المشترك

ستزداد (تنقص) القیمة العادلة المقدرة في حال: 
كانت التدفقات النقدیة المتوقعة أعلى (أقل)؛ أو 

كان معدل الخصم المعدل حسب المخاطر أقل (أعلى).

ستزداد (تنقص) القیمة العادلة المقدرة في حال: 
كانت التدفقات النقدیة المتوقعة أعلى (أقل)

األخرى  والمشاریع  الخاصة  األسھم  في  االستثمارات  إدراج  یتم 
العادلة  للقیمة  الفعلیة  الملكیة  نسبة  أخذ  خالل  من  العادلة  بالقیمة 
تتكبدھا  ثالثة  أطراف  من  وخسائر  قروض  أي  ناقًصا  للممتلكات 
محسوبة  للعقارات  السوقیة  القیمة  الخاص.  الغرض  ذات  المنشآت 
بطریقة التدفقات النقدیة المخصومة: یأخذ نموذج التقییم في االعتبار 

القیمة الحالیة للمدفوعات المستقبلیة المتوقعة، مخصومة باستخدام 

یتم أیًضا االستثمار في الصنادیق المشتركة بالقیمة العادلة من خالل 
موجودات  قیمة  صافي  في  بھا  االحتفاظ  ویتم  الخسارة  أو  الربح 

الصندوق المشترك في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م

۳۲,۸۲۳,۷۸٥
۸,۸۱۹,٦۱۳

۱۸,۸٤٤,۱۳۱
(۱٤,۱۰۳,٦٥٦)
٤٦,۳۸۳,۸۷۳

الرصید كما في ۱ ینایر
صافي الحركة في القیمة العادلة

إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة

الرصید كما في ۳۱ دیسمبر

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

٤۷,۲۳۰,۲۲۰
(۳,۰٦۸,۲۷٥)

 -   
 (۱۱,۳۳۸,۱٦۰)

۳۲,۸۲۳,۷۸٥

٥٦۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



٥۷

۲٤. األدوات المالیة - القیمة العادلة وإدارة المخاطر     تابع 
إدارة المخاطر المالیة

تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة والناتجة عن األدوات المالیة:

(۱) مخاطر االئتمان  
(۲) مخاطر السیولة؛ و 

(۳) مخاطر السوق 

إطار إدارة المخاطر
یتحمل مجلس إدارة الشركة المسؤولیة الكاملة عن إنشاء ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر للمجموعة. إن مجلس اإلدارة مسؤول عن تطویر ومراقبة سیاسات المجموعة إلدارة المخاطر. وترفع اللجنة تقاریرھا بصورة 

منتظمة إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتھا.

تم وضع سیاسة إدارة المخاطر لدى المجموعة لتحدید وتحلیل المخاطر التي واجھتھا المجموعة من أجل وضع حدود مخاطر مالئمة وضوابط ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود. یتم مراجعة سیاسة إدارة المخاطر 
واألنظمة بصورة منتظمة لعكس التغیرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تھدف المجموعة، من خالل معاییر وإجراءات التدریب واإلدارة، إلى الحفاظ على بیئة رقابة منضبطة وبناءة یتفھم فیھا جمیع الموظفین 

أدوارھم والتزاماتھم.

تشرف لجنة المراجعة في المجموعة على كیفیة مراقبة اإلدارة للتقید بسیاسات وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة ومراجعة مالئمة إطار إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي واجھتھا المجموعة. تتم مساعدة لجنة 
المراجعة بالمجموعة القیام بدورھا الرقابي بواسطة المراجعة الداخلیة. وتقوم المراجعة الداخلیة بكل من المراجعة سواء العادیة أو إعالن استعراض خاص لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر، والنتائج التي یتم التقریر 

عنھا للجنة المراجعة.

تتعرض المجموعة نتیجة ألنشطتھا المعتادة إلى مخاطر مالیة معینة. تنشأ ھذه المخاطر المالیة من عوامل متعددة تشمل، وال تقتصر على، مخاطر السوق، مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.

(۱) مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر الخسارة المالیة للمجموعة في حالة عدم قدرة عمیل أو طرف في أداة مالیة على سداد التزاماتھ التعاقدیة وتظھر بشكل أساسي األرصدة المدینة للمجموعة من العمالء واالستثمارات في 

األسھم الخاصة والصنادیق المشتركة.

تمثل القیم الدفتریة للموجودات المالیة وموجودات العقود الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.

یتم إثبات خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة والذمم المدینة التجاریة واألخرى في الربح أو الخسارة كما یلي:

--

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۳۰۱.۸۸۲

۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

خسارة / (ربح) االنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریة الناشئة من عقود مع عمالء

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



۲٤. األدوات المالیة - القیمة العادلة وإدارة المخاطر     تابع 
إدارة المخاطر المالیة     تابع
(۱) مخاطر االئتمان      تابع

ذمم مدینة تجاریة وموجودات عقود

یتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئیسي بالخصائص الفردیة لكل عمیل. ومع ذلك، تراعي اإلدارة أیًضا العوامل التي قد تؤثر على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالئھا، بما في ذلك المخاطر االفتراضیة 
المرتبطة بالصناعة والبلد الذي یعمل فیھ العمالء

ال تطلب المجموعة ضمانات فیما یتعلق بالذمم المدینة التجاریة واألخرى. لیس لدى المجموعة ذمم مدینة تجاریة لم یتم إثبات مخصص خسارة لھا بسبب الضمانات.

في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م، كان التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم المدینة التجاریة حسب المنطقة الجغرافیة كما یلي:

تقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة لعمالء الشركات

تقوم المجموعة بتحدید درجة تصنیف ائتماني لكل تعرض للمخاطر بناًء على البیانات التي تم تحدیدھا للتنبؤ بخطر الخسارة (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر التصنیفات الخارجیة والقوائم المالیة المراجعة 
وحسابات اإلدارة وتوقعات التدفق النقدي والمعلومات الصحفیة المتوفرة عن العمالء) وتطبیق الحكم االئتماني المتمرس. یتم تحدید درجات مخاطر االئتمان باستخدام العوامل النوعیة والكمیة التي تدل على مخاطر التأخر 

في السداد.

یتم تقسیم التعرضات ضمن كل درجة مخاطر ائتمانیة حسب المنطقة الجغرافیة وتصنیف الصناعة ویتم احتساب معدل الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكل قطاع بناًء على حالة التخلف عن السداد والخسارة االئتمانیة الفعلیة 
خالل العامین الماضیین. یتم ضرب ھذه المعدالت في عوامل قیاسیة لتعكس الفروق بین الظروف االقتصادیة خالل الفترة التي تم خاللھا جمع البیانات التاریخیة والظروف الحالیة ورؤیة المجموعة لألوضاع االقتصادیة 

على مدى العمر المتوقع للذمم المدینة.

تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة من العمالء األفراد، والتي تشتمل على عدد كبیر جدا من األرصدة الصغیرة.

یتم حساب معدالت الخسارة باستخدام طریقة "معدل التعثر" استنادا إلى احتمال وجود معالجة لذمم مدینة من خالل المراحل المتتالیة للعجز في الحذف. یتم حساب معدالت التعثر بشكل منفصل للمخاطر في قطاعات 
مختلفة بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة التالیة - المنطقة الجغرافیة ومدة العالقة مع العمیل ونوع المنتج المشترى.

السعودیة
بریطانیا

أفریقیا
الوالیات المتحدة األمریكیة

أخرى

۱۰۹,٤۲٤
۱۷,٥٥٤,٤٦۰

۲٥٦,۳۱٥
--

۸۰۲,۰٦٤
۱۸,۷۲۲,۲٦۳

--

۳۰۲.٤۸۲
۹۰٤.۰۲۳
۳۷۲.۷۷۲

۱.٥۷۹.۲۷۷

۲۰۲۰م۲۰۲۱م المنطقة الجغرافیة

٥۸۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك
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۲٤. األدوات المالیة - القیمة العادلة وإدارة المخاطر     تابع 
إدارة المخاطر المالیة     تابع
(۱) مخاطر االئتمان      تابع

تقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة لعمالء الشركات    تابع
یوفر الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود من العمالء األفراد كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱م.

یوفر الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة من العمالء األفراد كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰م.

خالل السنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰م، سجلت الشركة مخصًصا محدًدا بقیمة ۱٫٦٦٤٫٦۲٥ لایر سعودي للدخل المتراكم من استثمار جریكوت على أساس الحیطة، ألن االستثمار یتكبد خسائر.

فیما یلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانیة (تشمل المخصص المحدد للدخل المستحق) خالل السنة:

متجاوز لالستحقاق بمدة ۱-۳۰ یوم
متجاوز لالستحقاق بمدة ۳۱-٦۰ یوم
متجاوز لالستحقاق بمدة ٦۱-۹۰ یوم

متجاوز لالستحقاق بمدة أكثر من ۹۰ یوم

  

مجمل
القیمة الدفتریة

مخصص
الخسارة

االئتمان
منخفض القیمة

معدل المتوسط
المرجح للخسارة

۱۷,۸۷۰,۷۱۹
۳۱,۸۸٥

--
۸۱۹,٦٥۹

۱۸,۷۲۲,۲٦۳

۱۱۲,۰۳٤
۱,٥۹٤

--
۱٦٦,۳۸۹
۲۸۰,۰۱۷

ال
ال
ال

نعم

٪۹٥
٪۰
٪۰
٪٥

٪۱۰۰

متجاوز لالستحقاق بمدة ۱-۳۰ یوم
متجاوز لالستحقاق بمدة ۳۱-٦۰ یوم
متجاوز لالستحقاق بمدة ٦۱-۹۰ یوم

متجاوز لالستحقاق بمدة أكثر من ۹۰ یوم

  

مجموع
القیمة الدفتریة

مخصص
الخسارة

االئتمان
منخفض القیمة

معدل المتوسط
المرجح للخسارة

۲٦۸٫۳۲۹
۳۷۲٫۷۷۳

٤۳٫۳۰٦
۸۹٤٫۸٦۹

۱٫٥۷۹٫۲۷۷

۹.۷٤٦
۳.۳۱۸

۱٤.۷۸۱
۲۷٤.۰۳۷
۳۰۱.۸۸۲

ال
ال
ال

نعم

٪۱۷
٪۲٤

٪۳
٪٥٦

٪۱۰۰

الرصید كما في ۱ ینایر
المحمل للسنة

مخصصات مشطوبة
الرصید في ۳۱ دیسمبر

۲,۰۰۱,۲۲۲
--
--

۲,۰۰۱,۲۲۲

۱.٦۹۹.۳٤۰
۳۰۱.۸۸۲

--
۲.۰۰۱.۲۲۲

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

٥۹۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



۲٤. األدوات المالیة - القیمة العادلة وإدارة المخاطر     تابع 
إدارة المخاطر المالیة     تابع
(۱) مخاطر االئتمان      تابع

مخاطر االئتمان ھي المخاطر التي تنشأ معھا إمكانیة إخفاق طرف في أداة مالیة في الوفاء بالتزام مما یتسبب في خسائر مالیة للطرف اآلخر. كما تسعى المجموعة إلى مراقبة المخاطر االئتمانیة وذلك من خالل مراقبة 
التعرض االئتماني، تحدید المعامالت مع أطراف محددین، واالستمرار في تقییم األنشطة االئتمانیة مع األطراف المقابلة. كما في تاریخ قائمة المركز المالي، فإن الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان یتمثل 

في القیمة الدفتریة للنقد وما في حكمھ، والذمم المدینة واألخرى. تم إیداع النقد لدى البنوك في بنوك ذات تصنیف ائتماني جید بینما الذمم المدینة واألخرى تتعلق بأطراف مقابلة ذات جدارة ائتمانیة.

(۲) مخاطر السیولة 
مخاطر السیولة تتمثل مخاطر السیولة في مخاطر مواجھة المجموعة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالیة التي تتم تسویتھا عن طریق السداد نقدا أو من خالل موجودات مالیة أخرى. یتمثل نھج 
المجموعة في إدارة السیولة في ضمان أنھا سیكون لدیھا دائما، قدر اإلمكان، السیولة الكافیة للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، تحت الظروف العادیة واالضطراریة، دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بسمعة 

المجموعة.

تستخدم المجموعة طریقة تحدید التكلفة على أساس النشاط لتحدید تكلفة خدماتھا، مما یساعدھا في مراقبة متطلبات التدفق النقدي وتحسین عائدھا النقدي على االستثمارات. 

كما تقوم المجموعة بمراقبة مستوى التدفقات النقدیة المتوقعة على الذمم المدینة التجاریة واألخرى جنبا إلى جنب مع التدفقات النقدیة المتوقعة من ذمم دائنة تجاریة وأخرى. ویستثنى من ذلك التأثیر المحتمل للظروف 
القاسیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بشكل معقول، مثل الكوارث الطبیعیة. ال تحتفظ المجموعة بخطوط ائتمان، حیث أن المجموعة تحقق عائًدا كبیًرا مقدًما ولدیھا سیولة كافیة في العملیات الیومیة.

(۳) مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثیر المحتمل للتغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار العمولة وأسعار األسھم على إیرادات المجموعة أو قیمة أدواتھا المالیة. إن الھدف من إدارة 

مخاطر السوق ھو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحقیق عائد مجزي.

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر العمالت، مخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار األخرى.

مخاطر العمالت
تتعرض المجموعة لمخاطر المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى الحد الذي یوجد فیھ تباین بین العمالت التي یتم بھا تقییم المبیعات والمشتریات والذمم المدینة والقروض والعمالت الوظیفیة ذات الصلة لشركات المجموعة. 
تتمثل العمالت الوظیفیة لشركات المجموعة بشكل أساسي في اللایر السعودي والجنیھ اإلسترلیني. العمالت التي تتم ھذه المعامالت من خاللھا بشكل رئیسي ھي الیورو والدوالر األمریكي. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر 

العمالت باستخدام األدوات المالیة المناسبة بما في ذلك استخدام المشتقات المالیة عند االقتضاء.

٦۰۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



٦۱

۲٤. األدوات المالیة - القیمة العادلة وإدارة المخاطر     تابع 
إدارة المخاطر المالیة     تابع
(۳) مخاطر السوق       تابع

في ما یلي إجمالي التعرض الھام للمركز المالي  المصنف حسب العمالت األجنبیة المنفصلة:

۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

ممتلكات ومعدات
موجودات غیر ملموسة

استثمارات
موجودات حق االستخدام
ذمم مدینة تجاریة وأخرى

مدفوعات مقدما
النقد وما في حكمھ

ذمم دائنة تجاریة وأخرى
مصروفات مستحقة

التزام االیجار

صافي التعرض

--
--

۷۲,۹٤۲,۳۱۰
٦٥۸,٦٦۹

۷,٦۲٦,۰۳۰
۹٦,۳۷۱

٦۲,۲۳۳,۳۷۰
۱٤۳,٥٥٦,۷٥۰

۱٦,۹۷٦
۱,۸٥٤,٤۷٦

۲۰٥,۹۹۱
۲,۰۷۷,٤٤۳

۱٤۱,٤۷۹,۳۰۷

--
--
--
--
--
--

٥۰۱,۷۳۰
٥۰۱,۷۳۰

--
--
--
--

٥۰۱,۷۳۰

۱۱٥,۰۹۷
۱۰,٥۲۷

۱٤,۹۸۱,۸۰۹
۸٦,٦۱۲

۱۰,۷۷۳,٦۲۰
۱۸٥,٦٤٥

۲,۸۷۸,۸۲۳
۲۹,۰۳۲,۱۳۳

۹٦۹,٤۱۱
۹۱٤,٤۹۳

۹۱,۱۷۲
۱,۹۷٥,۰۷٦

۲۷,۰٥۷,۰٥۷

دوالر امریكي

--
--

۲۸۸,۰۱۸
--

۲٥٦,٥۳۲
--

۱۸۹,۱۹۳
۷۳۳,۷٤۳

--
--
--
--

۷۳۳,۷٤۳

جنیھ استرلینيدرھم إماراتي

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱

--
--
--
--
--

٥,۹۷۹
۷٤۸,۱۲٦
۷٥٤,۱۰٥
۱٥۹,۱۳۲

۸,۰۱۲
--

۱٦۷,۱٤٤

٥۸٦,۹٦۱

دوالر سنغافوريیورو

ممتلكات ومعدات
موجودات غیر ملموسة

استثمارات
موجودات حق االستخدام
ذمم مدینة تجاریة وأخرى

مدفوعات مقدما
النقد وما في حكمھ

ذمم دائنة تجاریة وأخرى
مصروفات مستحقة

التزام االیجار

صافي التعرض

--
--

۷٤,۷۲۰,٤۰٦
--

۷۷٤,۱۰٥
--

۳٤,۷۸۰,۷۲٤
۱۱۰,۲۷٥,۲۳٥

--
--
--
--

۱۱۰,۲۷٥,۲۳٥

--
--
--
--
--
--

۲۹٤,۱۷٦
۲۹٤,۱۷٦

--
--
--
--

۲۹٤,۱۷٦

۲۸۰,۳۱۸
۱٥,۸۳۸

۲۹,۱۸٥,۸٤۷
--

۷۱۸,٥٦۳
۱۸٦,۱۹٥

۱,۸۱۰,٦۹٥
۳۲,۱۹۷,٤٥٦
۱,۸۱٥,۹۲۹

۱٤۲,٤۷۹
۲۰٤,۹۳۱

۲,۱٦۳,۳۳۹

۳۰,۰۳٤,۱۱۷

دوالر امریكي

--
--

۳۱۸,۱۷٥
۲٦۰,٦۱۷
۲۷۸,۱٥۱

--
۲۱۹,۱۲۹

۱,۰۷٦,۰۷۲
--
--
--
--

۱,۰۷٦,۰۷۲

جنیھ استرلینيدرھم إماراتي

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

دوالر سنغافوريیورو

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك
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۲٤. األدوات المالیة - القیمة العادلة وإدارة المخاطر     تابع 
إدارة المخاطر المالیة     تابع
(۳) مخاطر السوق       تابع

تم تطبیق أسعار الصرف الھامة التالیة:

تحلیل الحساسیة
كل زیادة او نقص بنسبة ٥٪ في سعر الصرف مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى سیقلل أو یزید من األرباح قبل الزكاة وضریبة الدخل بمبلغ ۲۸٦,٥۱٦ لایر سعودي (۲۰۲۰م: ۳۰۷,٦۰۹ لایر سعودي).

مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر سعر الفائدة ھي مخاطر تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة لتقلبات أسعار الفائدة في السوق. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر سعر الفائدة من خالل مراقبة مخاطر سعر الفائدة وضبط مقارنة الموجودات المالیة والمطلوبات 

المحملة بفوائد على أساس منتظم. كما في تاریخ القوائم المالیة، ال تعتبر المجموعة معرضة ألي مخاطر أسعار فائدة ھامة.

ھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة نتیجة للتغیر في أسعار السوق.

مخاطر األسعار األخرى
یتمثل الھدف األساسي الستثمار المجموعة في األوراق المالیة الخاصة في االحتفاظ باالستثمارات على المدى الطویل ألغراض إستراتیجیة. ویساعد اإلدارة مستشارون خارجیون في ھذا الصدد.

یتم تصنیف استثمارات معینة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألن أدائھا یتم مراقبتھ بشكل نشط وتتم إدارتھا على أساس القیمة العادلة.

٦۲۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

دوالر أمریكي
درھم إماراتي
جنیھ إسترلیني

یورو
دوالر سنغافوري 

۳٫۷٥
۱٫۰۲

٥٫۰٦۸۷
٤٫٤۰۹۰
۲٫۸۰٥۷

۳,۷٥
۱.۰۲

٥,۰۷٦۲
٤,٥٦۸۸
۲.۸۳۷۷

۳٫۷٥
۱٫۰۲

٥٫۰٦۱۲
٤٫۲٤۹۱
۲٫۷۷۳۲

۳,۷٥
۱.۰۲

٤,۲۸٤۲
٤,۸۱۸٤
۲.۸۰٥٤

۲۰۲۱م
األسعار الفوریة في نھایة السنة

۲۰۲۰م
معدالت المتوسط المرجح

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك
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٦۳

۲٥. التغییرات الالحقة في السیاسات المالیة

فیما یلي المعاییر والتعدیالت الجدیدة على المعاییر ساریة المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ۱ ینایر ۲۰۲۱م ویسمح بالتطبیق المبكر؛ ومع ذلك، لم تقم الشركة باعتمادھا مبكًرا في إعداد ھذه القوائم المالیة.

تعتقد اإلدارة أن التصریح أعاله لیس لھ أي تأثیر مھم على القوائم المالیة الموحدة.

۱. فیما یلي ملخص للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والتعدیالت األخرى على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي تدخل حیز التنفیذ للفترات السنویة التي تبدأ في ۱ ینایر ۲۰۲۰م أو بعد ھذا التاریخ. 

۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

۱ ینایر ۲۰۲۱

  

المعاییر الجدیدة أو التعدیالت تاریخ السریان

 (العقود غیر المجدیة - تكالیف تنفیذ عقد – (التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ۳۷
امتیازات اإلیجار المتعلقة بجائحة كوفید-۱۹ لما بعد ۳۰ یونیو ۲۰۲۱ (تعدیل على المعیار الدولي للتقریر المالي ۱٦

(تعریف التقدیرات المحاسبیة ( تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ۸
(إشارة إلى إطار المفاھیم (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي ۳

۱ ینایر ۲۰۲۱

۱ ینایر ۲۰۲۱

۱ ینایر ۲۰۲۱

  

المعیار أو التعدیل
أو التفسیر

ساریة للفترات السنویة
بدءا من أو بعد

في ینایر ۲۰۲۰م، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على الفقرات من ٦۹ إلى ۷٦ من معیار المحاسبة 
الدولي ۱ لتحدید متطلبات تصنیف المطلوبات على أنھا متداولة أو غیر متداولة. توضح التعدیالت:

• المقصود بالحق في تأجیل التسویة
• أن حق التأجیل یجب أن یكون موجوًدا في نھایة فترة التقریر

• ال یتأثر ھذا التصنیف باحتمالیة ممارسة الكیان لحقھ في التأجیل
• في حال كانت المشتقات المضمنة في المطلوبات القابلة للتحویل فقط ھي نفسھا أداة حقوق ملكیة، فلن تؤثر شروط 

المطلوبات على تصنیفھا لیس من المتوقع أن یكون للتعدیل تأثیر على القوائم المالیة للشركة.

في مایو ۲۰۲۰م، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي ۳ - دمج االعمال 
معاییر  لمجلس  المفاھیم  إطار  من  سابقة  نسخة  إلى  إشارة  استبدال  إلى  التعدیالت  تھدف  المفاھیم.  إطار  إلى  إشارة   -
المحاسبة الدولیة (إطار العمل ۱۹۸۹) باإلشارة إلى اإلصدار الحالي الصادر في مارس ۲۰۱۸م (إطار المفاھیم) دون 
تغییر متطلباتھ بشكل كبیر. تضیف التعدیالت استثناًء إلى مبدأ االعتراف في المعیار الدولي للتقریر المالي ۳ لتجنب 
إصدار األرباح أو الخسائر المحتملة لـ "الیوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات والمطلوبات المحتملة التي ستكون ضمن نطاق 
معیار المحاسبة الدولي ۳۷ المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة أو تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة 

للتقریر المالي للمعیار ۲۱ "الرسوم"، إذا تم تكبدھا بشكل منفصل.

بیع  الممتلكات واآلالت والمعدات، أي عائدات من  بند من بنود  الكیانات أن تخصم من تكلفة أي  التعدیل على  یحظر 
الأصناف المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لجعلھ قادًرا على العمل بالطریقة التي تریدھا 

اإلدارة. وبدًال من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بیع ھذه البنود، وتكالیف إنتاج تلك البنود، في األرباح والخسائر.

ملخص المتطلبات

تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ۱ - "تصنیف 
المطلوبات على أنھا متداولة أو غیر متداول"

إشارة إلى إطار المفاھیم - التعدیالت على المعیارالدولي 
للتقریر المالي ۳

الممتلكات واآلالت والمعدات: متحصالت قبل االستخدام 
المحدد - التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك
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٦٤۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

۲٥. التغییرات الالحقة في السیاسات المالیة     تابع

۲٦. المعاییر الصادرة التي لم تدخل حیز التنفیذ
فیما یلي بیان بالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر المطبقة على السنوات التي تبدأ بعد ۱ ینایر ۲۰۲۰م مع السماح بالتطبیق المبكر، ولكن لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر لھا عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة.

۱ ینایر ۲۰۲۱

۱ ینایر ۲۰۲۱

۱ ینایر ۲۰۲۱

  

المعیار أو التعدیل
أو التفسیر

ساریة للفترات السنویة
بدءا من أو بعد

الممتلكات واآلالت والمعدات، أي عائدات من بیع  بند من بنود  الكیانات أن تخصم من تكلفة أي  التعدیل على  یحظر 
الأصناف المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لجعلھ قادًرا على العمل بالطریقة التي تریدھا 

اإلدارة. وبدًال من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بیع ھذه البنود، وتكالیف إنتاج تلك البنود، في األرباح والخسائر.

المخصصات   ،۳۷ الدولي  المحاسبة  معیار  على  تعدیالت  الدولیة  المحاسبة  معاییر  مجلس  أصدر  ۲۰۲۰م،  مایو  في 
والمطلوبات والموجودات المحتملة لتحدید التكالیف التي یجب على المنشاة إدراجھا عند تقییم ما إذا كان العقد ینطوي 

على خسارة محتملة أم یؤدي إلى خسارة مؤكدة. تطبیق التعدیالت"" نھج تكلفة ذات صلة مباشرة.

یوضح التعدیل الرسوم التي تقوم المنشأة بإدراجھا عند تقییم ما إذا كانت شروط المطلوبات المالیة الجدیدة  أو المعدلة 
تختلف اختالًفا جوھرًیا عنن شروط المطلوبات المالیة األصلیة. وتشمل ھذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة بین 
المقترض و المقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نیابًة عن اآلخر.وال یوجد 
تعدیل مماثل مقترح لمعیار المحاسبة الدولي ۳۹. تقوم المنشأة بتطبیق التعدیل على المطلوبات المالیة التي تم تعدیلھا  أو 

تبادلھا في أو بعد بدایة فترة التقریر السنوي التي تطبق فیھا المنشاة التعدیل ألول مرة.

ملخص المتطلبات

الممتلكات واآلالت والمعدات: متحصالت قبل االستخدام 
المحدد - التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ۱٦

عقود متوقع خسارتھا - تكلفة تنفیذ عقد - التعدیال على 
معیار المحاسبة الدولي ۳۷

تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي ۹ االدوات 
المالیة - "الرسوم" في اختبار الـ"۱۰ في المائة" إللغاء 

االعتراف بالمطلوبات المالیة

۱ ینایر ۲۰۲۲م

۱ ینایر ۲۰۲۱م

  

المعاییر الجدیدة أو التعدیالت تاریخ السریان

التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ۳۷ - العقود غیر المجدیة - تكالیف تنفیذ عقد

التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي ۹ ومعیار المحاسبة الدولي ۳۹ والمعیار الدولي للتقریر المالي ۷، والمعیار
الدولي للتقریر المالي ٤ والمعیار الدولي للتقریر المالي ۱٦ - إصالح معیار سعر الفائدة - المرحلة ۲

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك
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٦٥

۲۷. إدارة رأس المال    
إن ھدف المجموعة من إدارة رأس المال ھو االمتثال لمتطلبات ھیئة السوق المالیة للحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة والحفاظ على قاعدة رأس مال قویة.

خالل السنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۳م، تم إصدار قواعد احترازیة من قبل ھیئة السوق المالیة ("القواعد") موجب القرار رقم ۱-٤۰-۲۰۱۲ الصادر بتاریخ ۱۷/۲/۱٤۳٤ھـ، الموافق ۳۰/۱۲/۲۰۱۲م. تنص القواعد 
على أن الشخص المصرح لھ یمكن أن یمتلك قاعدة رأس مال تساوي ما ال یقل عن إجمالي متطلبات رأس المال كما ھو مبین في الجزء ۳ من القواعد االحترازیة.

تھدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة المجموعة على االستمرار بمبدأ مفھوم االستمراریة لكي تتمكن من االستمرار في توفیر عوائد للشركاء ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرین، وللحفاظ على رأس 
مال أساسي قوي لدعم التنمیة المستدامة ألعمالھا. تتم إدارة رأس مال في المجموعة كما یلي:

۲۸. الموافقة على القوائم المالیة الموحدة
تم اعتماد ھذه القوائم المالیة الموحدة لإلصدار من قبل مجلس إدارة الشركة في ۲۷ مارس ۲۰۲۲م، الموافق ۲٤ شعبان ۱٤٤۳ھـ.

۱۸۰,٤۱۱
۱۸۰,٤۱۱

۷۷,۰۰٥
۷,٦۳۲

۱۱,۳۱٥
۹٥,۹٥۲

۱٫۸۸
۸٤,٤٥۹

الوصف:
قاعدة رأس المال:

الشریحة األولى لرأس المال
اإلجمالي

الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:
مخاطر االئتمان
مخاطر السوق

المخاطر التشغیلیة
اإلجمالي

نسبة إجمالي رأس المال
الفائض في رأس المال

۲۰۲۰م۲۰۲۱م

۱٥۳.۹۸٦
۱٥۳.۹۸٦

٥٤.٥۹۲
۷.۱۹٤
۸.۳٦۳

۷۰.۱٤۹
۲,۲۰

۸۳.۸۳۷

۲۰۲۱ لعـــــام  اإلدارة  مجلـــــس  تقریـــــر 

كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱مإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

|



جـــــدة 
الطابق الثالث، برج المرجانة،   

شارع األمیر سلطان
ص.ب ۱۱۸٥۲۸

جدة ۲۱۳۱۲
المملكة العربیة السعودیة

9988 602 12 966+ھاتف : 

الریــــاض
مكتب ۱۱، الطابق األول، مبنى (ب)

مركز النمر النخیل
٥۲٦۲ طریق اإلمام سعود بن عبد 

العزیز - النخیل
الریاض ۱۲۳۸۱

المملكة العربیة السعودیة

9988 602 12 966+ھاتف : 

لنــــدن
٤۸ شارع تشارلز

٥EN W۱J مایفیر ، لندن
المملكة المتحدة

2842 026 203 44+ھاتف : 

سنغافــــورة
۳ شارع فریسر

۲٤-۰٥#
برج دو

سنغافورة 
۱۸۹۳٥۲

2667 9425 65+ھاتف : 

دبــــي
مكتب ۱۰۷
الطابق ۱، 

كارنسي ھاوس، برج ۲
مركز دبي المالي العالمي

رمز برید ٤۲۸۲۰۸٦
دبي، اإلمارات العربیة المتحدة

97143862899+ھاتف : 


