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 تقرير المراجع المستقل  

 إلى المساهمين في شركة ميزوهو العربية السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 الرأي 

مساهمة سعودية مقفلة )"الشركة"(، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي  شركة -لقد راجعنا القوائم المالية لشركة ميزوهو العربية السعودية 
وقائمة التدفقات النقدية ، المساهمينوقائمة التغيرات في حقوق  اآلخرالشامل  الدخلالربح أو الخسارة و ، وقائمة2019ديسمبر  31كما في 

 المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم 
 

، وأدائها المالي 2019ديسمبر  31في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات لمعايير الدولية وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا ل

 .األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 

 أساس الرأي 
تم توضيحها في قسم  تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير

لكة مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المم
ك القواعد. باعتقادنا أن أدلة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا ألتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتل

 المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
 

 حول القوائم المالية  مسؤوليات اإلدارة
بية السعودية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العرإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل، 

، وعن النظام األساسي للشركة، وأحكام نظام الشركات ووالمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

ائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية واإلفصاح حسبما هو عند إعداد القو
ف مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية الشركة أو إيقا

 و ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.عملياتها، أ
 

 عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الشركة. ةمسؤول اإلدارةإن 
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية 
غش أو خطأ، وإصدار تقرير تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن 

وفقا للمعايير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها 
ن أن تنشأ التحريفات عن غش أو الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. ويمك

دمون خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخ
 بناًء على هذه القوائم المالية.

 
ملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة وكجزء من المراجعة، وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في الم

 الشك المهني خالل المراجعة. كما نقوم بـ:

تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية سواًء كانت ناتجه عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة  •
لة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أد

ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز 
 إلجراءات الرقابة الداخلية.
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 قائمة المركز المالي 

 2019ديسمبر  31كما في 

   

 

 2019 ديسمبر 31
  لاير سعودي

 2018ديسمبر  31
 لاير سعودي

 
 إيضاح

      الموجودات
      

      الموجودات غير المتداولة
 -      1.328.375  14 موجودات حق االستخدام

 343.275  126.705  6 ممتلكات ومعدات
 140.908  104.150  7 موجودات غير ملموسة

  286.195  285.226  16 موجودات ضريبية مؤجلة

  770.378  1.844.456   الموجودات غير المتداولة إجمالي
      

      الموجودات المتداولة
 1.497.183  960.613  8 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 55.000.000  50.000.000  10 ودائع ألجل
 8.713.959  19.274.590  9 شبه النقديةنقدية و

 65.211.142  70.235.203   الموجودات المتداولة إجمالي

  65.981.520  72.079.659   الموجودات إجمالي
      

      حقوق المساهمين والمطلوبات
      

      حقوق المساهمين
 75.000.000  75.000.000  18 رأس المال

 (14.752.056)  (7.164.816)   خسائر متراكمة
 386.587  768.578  11 اكتوارياحتياطي تقويم 

  60.634.531  68.603.762   حقوق المساهمين إجمالي
      

      المطلوبات غير المتداولة
 640.831  93.646  11 التزامات المنافع المحددة للموظفين

      
      المطلوبات المتداولة
 3.667.490  901.229  12 دائنون آخرونمصاريف مستحقة و

 -        843.407  14 قسط متداول –التزامات إيجار 
 285.181  285.393  13 مطلوبات عقود

  753.487  1.352.222  16 ضريبة دخل مستحقة 

  4.706.158  3.382.251   المطلوبات المتداولة إجمالي

  5.346.989  3.475.897   المطلوبات إجمالي

 65.981.520  72.079.659   حقوق المساهمين والمطلوبات إجمالي
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4 

 الشامل اآلخرالدخل و الخسارة والربح أقائمة 
 2019ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 

   2019  2018 

 لاير سعودي  لاير سعودي  إيضاح 
 19.370.195  16.113.478   إيرادات المشورة

 19.370.195  16.113.478   اتيراداإل إجمالي

      

  (15.068.319)  (7.447.001)  15 مصاريف عمومية وإدارية
 (279.714)  (253.328)   استهالك وإطفاء

 -       (817.102)  14 استهالك موجودات حق االستخدام

 (15.348.033)  (8.517.431)   المصاريف إجمالي
      

 1.002.486  1.480.972   دخل عمولة خاصة 

 -  47.050    دخل اخر
 -  (65.731)  14 مصاريف الفوائد )عقود اإليجار(

  5.024.648  9.058.338   الربح قبل الضريبة

      
 (825.758)  (1.471.098)  16 مصاريف ضريبة الدخل

  4.198.890  7.587.240   ربح السنة
      

      خرالشاملة اال الدخل
      الخسارةبنود لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو 

  417.268  381.991  11 إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين مكاسب
      

  4.616.158  7.969.231   الدخل الشامل  إجمالي
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 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
 2019ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 

 
 رأس المال

 

 المتراكمة الخسائر

احتياطي التقويم  
 االكتواري

 (11)إيضاح 

 
 

 جمالياإل
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي

        

 60.634.531  386.587  (14.752.056)  75.000.000  2019يناير  1كما في 

 7.587.240  -  7.587.240  - ربح السنة
 381.991  381.991  -  - الدخل الشامل اآلخر

 7.969.231  381.991  7.587.240  - الدخل الشامل  إجمالي

        

 68.603.762  768.578  (7.164.816)  75.000.000 2019ديسمبر  31كما في 

        
 56.018.373  (30.681)  (18.950.946)  75.000.000  2018يناير  1كما في 

  4.198.890  -       4.198.890  -     ربح السنة
 417.268  417.268  -      -     خرالشامل اآل دخلال

  4.616.158  417.268   4.198.890  -     الدخل الشامل  إجمالي

        

  60.634.531  386.587  (14.752.056)  75.000.000  2018ديسمبر  31كما في 
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 قائمة التدفقات النقدية

 2019ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 
 إيضاح

    2019 
 لاير سعودي 

    2018  
 لاير سعودي 

       
      التشغيلية األنشطةالتدفقات النقدية من 

      
 5.024.648  9.058.338   الربح قبل ضريبة الدخل

      تعديالت لتسوية الربح قبل الضريبة إلى صافي التدفقات النقدية:
 -   817.102   14 استهالك موجودات حق االستخدام

 242.956   216.570  6 استهالك
 36.758  36.758  7 إطفاء موجودات غير ملموسة

 -  65.731  14 )عقود إيجار( فوائدمصاريف 
 (189.283)  (165.194)  11 التزامات المنافع المحددة للموظفين، صافي

 -  (10.000)   مكاسب استبعاد ممتلكات ومعدات
 (1.002.486)  (1.480.972)   خاصةدخل عمولة 

 4.112.593  8.538.333   التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل

      
      الحركة في رأس المال العامل

 2.063.967  (37.416)   )الزيادة( النقص في المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى
 2.789.977  (2.766.261)   دائنون آخرونالمصاريف مستحقة وال)النقص( الزيادة في 

 285.181   212    الزيادة في مطلوبات عقود

   5.734.868  9.251.718 
 408.125  1.555.277    حصلةدخل عمولة خاصة م

 -  (47.993)  14 من التزامات اإليجارالعمولة دفع جزء 
 (354.262)  (871.394)  16 مدفوعةضريبة دخل 

 9.305.581  6.370.758   صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
      

      األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
 -  10.000   الممتلكات والمعدات من التخلصعائدات 

 (10.000.000)  5.000.000   الحركة في الودائع ألجل، صافي

 (10.000.000)  5.010.000   األنشطة االستثماريةصافي النقد من )المستخدم في( 
      

      التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات
 -  (820.127)  14 دفع الجزء الرئيسي من التزامات اإليجار

 -  (820.127)   التمويليةصافي النقدية المستخدمة في األنشطة 
      

(419.694)  10.560.631   الزيادة )النقص( في النقدية وشبه النقدية   
378.408.9  8.713.959  9 النقدية وشبه النقدية في بداية السنة  

 8.713.959  19.274.590  9 النقدية في نهاية السنة هالنقدية وشب
      

      غير النقدية:المعلومات التدفقات 
 -  2.145.477  14 موجودات حق االستخدام

 -  1.645.796  14 التزام إيجار 
 417.268  381.991  11 إعادة القياس على التزامات المنافع المحددة الربح من
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   التأسيس والنشاطات - 1
 20تاريخ و 51القرار الوزاري رقم  تأسست بموجب ،مقفلة مساهمة سعوديةشركة  ،("الشركة"العربية السعودية )ميزوهو شركة 
تعمل  11158-30رقم بموجب الترخيص  سوق الماليةالهيئة  لدىمسجلة الشركة (. 2009فبراير  15هـ )الموافق 1430صفر 

مارس  3هـ )الموافق 1430ربيع األول  6بتاريخ  1010263572السجل التجاري رقم  بموجبفي المملكة العربية السعودية الشركة 
 21هـ )الموافق 1429ذي الحجة  23وتاريخ  1/1398رقم  كما حصلت الشركة على ترخيص الهيئة العامة لإلستثمار(. 2009

، 11544، الدور األول، برج الفيصلية، طريق الملك فهد، الرياض ةالشمالي الردهةالمكتب المسجل للشركة في يقع  (.2008ديسمبر 
 المملكة العربية السعودية.

 لمالية. الترتيب وتقديم المشورة في أعمال األوراق ا القيام بأعمالالشركة مصرح لها فقط 

 .2020مارس  16في  أعضاء مجلس اإلدارةوفقاً لقرار  القوائم الماليةتمت الموافقة على اصدار 
 
 أسس اإلعداد  - 2

 بيان االلتزام    2-1

في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى  ةللتقرير المالي المعتمد ةالدولي للمعاييرتم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً 

المعتمدة في المملكة العربية للتقرير المالي  ةر الدوليايين )ويشار إليها مجتمعة بـ "المعالمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيي

 السعودية(.

 األحكام والتقديرات   2-2

ً يتطلب إعداد القوائم المالية، ط ، استخدام بعض التقديرات المعتمدة في المملكة العربية السعوديةالدولي للتقرير المالي  للمعاييربقا

المحاسبية الهامة. كما يتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. وقد تم اإلفصاح عن ذلك في 

 (. 5االيضاح )

 والعملة الوظيفية وعملة العرض   أسس القياس  2-3

ً لمبدأ التكلفة التاريخيةتم إعداد هذه القوائم المالي ستثناء قياس التزامات منافع الموظفين المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات با ة وفقا

والذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة . تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي ةالمتوقع ئتماناال وحدةالمستقبلية باستخدام طريقة 

 العرض للشركة، وتم تقريب المبالغ ألقرب لاير سعودي، ما لم يرد خالف ذلك.

 والتفسيرات المعايير الجديدة والمعدلة  2-4

نتيجة اعتماد هذا المعيار  تم أدناه تبيان طبيعة وأثر التغيراتألول مرة.  ،يجارعقود اإل 16للتقرير المالي طبقت الشركة المعيار الدولي  

 المحاسبي الجديد.

، ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية للشركة. لم 2019العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام  تم تطبيق 

 .صادرة وغير سارية المفعول بعدتعتمد الشركة مبكراً أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت 

 عقود اإليجار – 16 للتقرير الماليدولي المعيار ال 

( الصادر عن لجنة تفسير 4(: عقود اإليجار، والتفسير )17( محل معيار المحاسبة الدولي )16المعيار الدولي للتقرير المالي ) يحل
( الصادر عن لجنة التفسير السابقة 15المعايير الدولية للتقرير المالي: التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار، والتفسير )

( الصادر عن لجنة التفسير السابق: تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل 27الحوافز، والتفسير ) –ارات التشغيلية عقود اإليج –
( على مبادئ إثبات وقياس وعرض واالفصاح عن عقود اإليجار، 16القانوني لعقد اإليجار. ينص المعيار الدولي للتقرير المالي )

 داخل قائمة المركز المالي. واحدة قود اإليجار بموجب طريقة ويتطلب من المستأجرين إثبات كافة ع

وذلك باستخدام طريقة  2019يناير  1( اعتباًرا من تاريخ تطبيقه اإللزامي في 16قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 ونتيجة لذلك، لم يتم تعديل بيانات المقارنة. التحول المبسطة المعدلة المسموح بها بموجب أحكام التحول المحددة في المعيار. 
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 عقود اإليجار )تتمة( – 16المعيار الدولي للتقرير المالي  

 ، قامت الشركة بتطبيق الوسائل العملية التالية:16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

مما يسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم  ال،عدم إجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كان العقد ينطوي على عقد إيجار أم  •

الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية  17والتفسير  ،17معيار المحاسبة الدولي تحديدها سابقًا على أنها عقود إيجار تطبق ال

 ؛في تاريخ التطبيق األولي للتقرير المالي

 ؛استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة بصورة معقولة •

 ؛حق االستخدام بتاريخ التطبيق األولي موجودات اسيمن قاستبعاد التكاليف المباشرة األولية  •

  ؛ وعقد اإليجار أو إنهائهن العقد يشتمل على خيارات تمديد استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار إذا كا •

عدم فصل المكونات غير اإليجارية عن المكونات اإليجارية ومن ثم المحاسبة عن كل باالختيار، حسب فئة األصل محل العقد،  •

 مكون إيجار وأي مكونات غير إيجارية مصاحبة كمكون إيجاري واحد.

 
. وقد تم تعديل المبالغ بالدفعات مقدماً لاير سعودي 1.645.796، قامت الشركة بإثبات التزامات إيجار قدرها 2019يناير  1وفي 
لاير سعودي بشأن العقود التي تم  2.145.477موجودات حق استخدام قدرها  لاير سعودي من أجل إثبات 499.681 قيمتها البالغ

(. تم قياس االلتزامات بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية والمخصومة 16تحديدها كعقود إيجار وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )
زامات اإليجار، بعد تعديله اللت يلشركة.  يتم قياس موجودات حق االستخدام بمبلغ مساوالخاص با معدل االقتراض المتزايدباستخدام 

المتوسط المرجح  بلغ.  2019 يناير 1بأية دفعات إيجار مدفوعة مقدًما تتعلق بذلك اإليجار المثبت في قائمة المركز المالي كما في 
 . %5للشركة والمطبق على التزامات اإليجار  متزايدلمعدل االقتراض ال

 
( إلى التزامات اإليجار وفقًا للمعيار 17جار التشغيلي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي )يوضح الجدول التالي تسوية التزامات عقود اإلي

 : 2019يناير  1( كما في 16الدولي للتقرير المالي )
 

 2019يناير  1 
 لاير سعودي

  

 1.736.240 2018ديسمبر  31التزامات عقود اإليجار التشغيلي المفصح عنها كما في 

 (90.444) للشركة  متزايدباستخدام معدل االقتراض المبالغ مخصومة 

 1.645.796 2019يناير  1التزامات اإليجار المثبتة كما في 

 

 التأكد من المعالجات الضريبية عدم-( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي 23التفسير )

ً تؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي يتناول التفسير المحاسبة عن ضريبة الدخل عندما  يصاحب المعالجات الضريبية شكوكا
(. كما 12، وال يطبق هذا التفسير على الضرائب أو الرسوم التي تقع خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي )ضريبة الدخل – (12)

بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير  أنه ال يشتمل بشكل محدد على المتطلبات المتعلقة بالفائدة والغرامات المتعلقة
 تحديًدا ما يلي:

 فيما إذا كانت المنشأة تنظر في المعالجات الضريبية غير المؤكدة بشكل مستقل. •

 االفتراضات التي تجريها منشأة ما بشأن فحص المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية. •

الخاضعة للضريبة )الخسائر الضريبية( واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة،  كيفية قيام المنشأة بتحديد األرباح •
 واالعفاءات الضريبية غير المستخدمة، والشرائح الضريبية.

 الكيفية التي تأخذ فيها المنشأة بعين االعتبار التغيرات في الوقائع والظروف. •

ضريبية غير  فيما إذا كان من الواجب النظر في كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدة أو سوياً مع معالجة تقوم الشركة بالتأكد
 الطريقة التي يتوقع بموجبها معالجة عدم التأكد هذا بصورة أفضل.  وتستخدم مؤكدة واحدة أو أكثر،

لجات الضريبية. وعند تطبيق التفسير، قامت الشركة بالنظر تقوم الشركة باستخدام أحكام هامة عند تحديد حاالت عدم التأكد من المعا
فيما إذا كان لديها أية مواقف ضريبية غير مؤكدة. وبناءاً على دراسة االمتثال الضريبي التي قامت بها، تبين للشركة أن المعالجات 

 م المالية للشركة.الضريبية ستكون مقبولة من قبل السلطات الضريبية. ال يوجد للتفسير أي أثر على القوائ
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 (: تعديل البرنامج أو تقليصه أو تسويته19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
البرنامج أو تقليصه أو تسويته خالل الفترة ( المحاسبة عند حدوث تعديل على 19تتناول التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

المالية. تنص التعديالت على أنه عند حدوث تعديل على البرنامج أو تقليصه أو تسويته خالل الفترة المالية السنوية، فإنه يتعين على 

استخدام االفتراضات االكتوارية المستخدمة المنشأة تحديد تكلفة الخدمة الحالية للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج أو تقليصه أو تسويته، ب

 إلعادة قياس صافي التزام )أصل( المنافع المحددة الذي يعكس المنافع المقدمة بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث.

باستخدام صافي التزام )أصل(  تحديد صافي العمولة للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج أو تقليصه أو تسويته،كما يتعين على المنشأة 

المنافع المحددة الذي يعكس المنافع المقدمة بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث، ومعدل الخصم المستخدم إلعادة 

 قياس صافي التزام )أصل( المنافع المحددة.

 على البرنامج أو تقليصه أو تسويته خالل الفترة. ال يوجد للتعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة لعدم وجود أي تعديل

 المعايير الصادرة وغير السارية المفعول بعد - 3

تم أدناه بيان المعايير المعدلة الصادرة وغير السارية المفعول بعد بتاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. تقوم الشركة بتطبيق هذه 

 إذ ينطبق ذلك، عند سريانها. المعدلة،المعايير 

 : تعريف "نسبي"8، ومعيار المحاسبة الدولي 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

عرض القوائم المالية،  – 1، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 2018خالل شهر أكتوبر 

السياسات المحاسبية والتغيرات في التعديالت المحاسبية واألخطاء، ليتوافق مع تعريف "نسبي" في  – 8ومعيار المحاسبة الدولي 

ة إذا كان حذفها أو سوء الجديد على أن "المعلومات ذات أهمية نسبي التعريفنواحي التعريف. ينص  كافة المعايير ولتوضيح بعض

ها سيؤثر على قرارات المستخدمين األساسيين التي سيتخذونها على أساس القوائم المالية للغرض العام والتي ستقدم عرضها حجب

 معلومات المنشأة المعدة للقوائم المالية.

 .للشركة أثناء فترة التطبيق األولييكون للتعديالت على تعريق "نسبي" أي أثر هام على القوائم المالية  ال يتوقع بأن

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة -4

 فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية:

 تداولة"تصنيف الموجودات والمطلوبات كـ "متداولة" و "غير م
 تقوم الشركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة/غير متداولة.

 تصنف الموجودات كمتداولة وذلك:

 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو إستنفاذها خالل دورة العمليات العادية، •

 في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة، •

 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو  •

عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر  •
 شهراً بعد الفترة المالية.

 تُصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

 تصنف المطلوبات كمتداولة وذلك:

 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية، •

 في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة، •

 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو •

  شهراً بعد الفترة المالية.عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر  •

 تصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

 تُصنف موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4

 القيمة العادلة قياس  
استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم 

 متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو •

 عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.في حالة  •

 إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة. 

دات والمطلوبات تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجو
 وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي 
 ياس القيمة العادلة ككل:لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لق

 المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة )أي بدون تعديل أو تجديد األسعار(. •

للمالحظة بصورة مباشرة أو  قابلة-لقياس القيمة العادلة  الهامة-المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  •
 غير مباشرة.

 قابلة للمالحظة. غير -لقياس القيمة العادلة الهامة-المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  •

التحويل بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تم 
لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة بين التسلسل الهرمي 

 العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية. 

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة خصائص ومخاطر 
 أو المطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.الموجودات 

 االيرادات من العقود المبرمة مع العمالء

 أتعاب المشورة
يتم إثبات االيرادات من العقود مع العمالء على مدى الزمن الشركة بأنشطة الترتيب وتقديم المشورة في مجال األوراق المالية.  تقوم

الخدمات للعمالء بمبلغ يعكس العوض الذي يتوقع أن تستحقه الشركة مقابل تلك الخدمات. تبين الشركة بأنها تعمل  قديمعند توذلك 
 كأصيل في كافة ترتيبات االيرادات الخاصة بها.

ني على العقد مقابل العوض عند قيام الشركة بالوفاء بالتزام أداء وذلك بتقديم الخدمات المتعهد بها. فإن ذلك يؤدي إلى إنشاء أصل مب
 المكتسب من األداء. وفي حالة زيادة العوض الذي يستلمه العميل عن مبلغ االيرادات التي تم إثباتها، فقد ينشأ عن ذلك التزام عقد.

 يتم إثبات اإليرادات األخرى عند تحققها.

 الضريبة
 المؤجلة.يمثل مصروف ضريبة الدخل مبلغ الضريبة المستحقة حالياً والضريبة 

 الضريبة الحالية
يتم تحديد الضريبة المستحقة حالياً على أساس ربح السنة الخاضع للضريبة. يختلف الربح الخاضع للضريبة عن الربح المفصح عنه 

ي بسبب بنود اإليرادات والمصاريف الخاضعة للضريبة أو القابلة لالستقطاع فاآلخر. في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
إن الشرائح الضريبية واألنظمة الضريبية المستخدمة السنوات األخرى وكذلك البنود غير الخاضعة للضريبة أو القابلة لالستقطاع. 

في احتساب المبلغ هي تلك الصادرة والسارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية الذي تعمل فيه الشركة وتحقق دخل خاضع 
 للضريبة.

قائمة الربح وليس في في قائمة حقوق الملكية في حقوق الملكية  بة الدخل الحالية المتعلقة بالبنود المعترف بها مباشرةيتم إدراج ضري
. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم المواقف المتخذة في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت الخسارة والدخل الشامل اآلخر أو

 وجب ذلك. إذاالتي تخضع فيها اللوائح الضريبية المعمول بها للتفسير وتضع مخصص 

 الضريبة المؤجلة
ن األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات وذلك للفروقات المؤقتة بي

 وقيمتها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية بتاريخ القوائم المالية.

تحسب موجودات الضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع واإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة المرحلة، 
المرحلة وذلك بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه أرباحاً خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء  والخسائر الضريبية غير المستخدمة

 الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع أو اإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة.
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 تتمة - المؤجلةالضريبة 

يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية وتخفض بالقدر الذي ال تتوفر فيه أرباحاً كافية 
 خاضعة للضريبة تسمح باستخدام كامل موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها. يعاد تقويم موجودات الضريبة المؤجلة التي لم يتم
اثباتها بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، ويتم اثباتها بالقدر الذي يحتمل أن تنتج عنه أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة تسمح باسترداد 

 موجودات الضريبة المؤجلة.

ها الموجودات تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل السنة التي تتحقق في
أو تسدد فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية )واألنظمة الضريبية( الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم 

 المالية.

نود الضريبة إن الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج الربح أو الخسارة يتم إثباتها خارج الربح أو الخسارة. يتم اثبات ب
 .المؤجلة والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة

تقوم الشركة بمقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة وذلك فقط عند وجود حق نظام ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالية 
الضريبة المؤجلة ومطلوبات الضريبة المؤجلة تتعلق بضريبة الدخل المفروضة من مع مطلوبات الضريبة الحالية، وأن موجودات 

قبل نفس السلطة الضريبية وأن الشركة تنوي إما تسوية موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية على أساس الصافي أو بيع الموجودات 
ة أو استرداد مبالغ هامة لموجودات أو مطلوبات الضريبة وسداد المطلوبات في آن واحد، وذلك في كل فترة مستقبلية يتوقع فيها تسوي

 المؤجلة.

، فيما عدا تعلقها بالبنود المثبتة في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة قائمة الربح أو الخسارةيتم إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة في 
 جلة في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكيةفي حقوق الملكية. وفي هذه الحالة يتم أيضاً إثبات الضريبة الحالية والمؤ

 على التوالي.

 ضريبة القيمة المضافة
 مبلغ ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا: بعد خصميتم إثبات المصاريف والموجودات 

الضريبية، وفي هذه عندما تكون ضريبة المعامالت المتكبدة بشأن شراء موجودات أو خدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة  •
 الحالة، يتم إثبات ضريبة المعامالت كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من بنود المصاريف، حيثما ينطبق ذلك، و

 الذمم المدينة والدائنة التي تم إدراجها مع مبلغ ضريبة المعامالت. •

الدفع إلى، السلطة الضريبية كجزء من الذمم المدينة أو يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة المعامالت القابلة لالسترداد من، أو المستحقة 
 الدائنة في قائمة المركز المالي.

 المعامالت بالعمالت األجنبية وأرصدتها
يتم، في األصل، تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل الشركة بأسعار التحويل الفورية للعملة الوظيفية المعنية بالتاريخ الذي 

 المعاملة أوال مؤهلة لإلثبات.تصبح فيه 

 ية.تحول الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعملة الوظيفية بتاريخ إعداد القوائم المال
 . مل اآلخرقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشايتم إثبات الفروقات القائمة عن السداد أو تحويل البنود النقدية في 

عامالت تحول البنود غير النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إجراء الم
  .األولية

منها(، وعند عند تحديد سعر الصرف الفوري الستخدامه عند اإلثبات األولي لألصل المعني، أو المصاريف أو الدخل )أو أي جزء 
التوقف عن إثبات أي موجودات غير نقدية أو مطلوبات غير نقدية تتعلق بالعوض مقدماً. فإن تاريخ المعامالت سيكون التاريخ الذي 

 ً وفي حالة وجود  .تقوم فيه الشركة في البداية بإثبات الموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية الناتجة عن العوض مقدما
 ت أو مقبوضات متعددة مقبوضة مقدماً، تقوم الشركة بتحديد تاريخ كل مدفوعات أو مقبوضات للعوض مقدماً.مدفوعا

  الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات، بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة 

إذا ما تم استيفاء ضوابط االثبات  وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل استبدال جزء من المعداتعلى تكلفة 
 الخاصة بها.

وإذا كان مطلوب استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمعدات على مراحل، تقوم الشركة باستهالكها بصورة مستقلة على أساس 
لمحددة لها. وبالمقابل، وعند إجراء كل فحص رئيسي، يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات األعمار اإلنتاجية ا

قائمة الربح أو الخسارة والدخل كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير إثباتها. يتم إثبات كافة تكاليف االصالح والصيانة األخرى في 
 عند تكبدها. الشامل اآلخر

ً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية المقدرة تستهل ك التكلفة ناقصا
  للموجودات اعتباراً من التاريخ الذي تكون فيه متاحة لالستخدام.
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 )تتمة( الممتلكات والمعدات

 الشركة بتطبيق المعدالت السنوية التالية لغرض حساب االستهالك على الممتلكات والمعدات الخاصة بها:تقوم 

   ٪10  تحسينات المباني المستأجرة
   ٪20   األثاث والتركيبات

 ٪20    أجهزة الحاسب اآللي
 ٪20    السيارات

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة 
من استعماله أو استبعاده. تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي 

 عند التوقف عن إثبات األصل.  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرقيمة الدفترية لألصل( في متحصالت االستبعاد وال

يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية، وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديالها بأثر 
 مستقبلي حسبما ما هو مالئم.

 اإليجارات 
تقوم الشركة، عند نشأة العقد، بتقويم ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. يكون العقد إيجار أو ينطوي على عقد 

 إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل عوض.

 الشركة كمستأجر 
تقوم الشركة بإثبات التزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار كافة عقود اإليجارات. ياس واحدة لتطبق الشركة طريقة إثبات وق

 وموجودات حق االستخدام التي تمثل حق االستخدام لألصل المعني.

 موجودات حق االستخدام   (1
تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل المعني جاهزاً لالستعمال(. 

ً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، بعد تعديلها بأي إعادة قياس  يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصا

ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ المثبتة ر. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ التزامات اإليجار اللتزامات اإليجا

جي بدء العقد ناقصاً أية حوافز إيجار مستلمة. تستهلك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت أو على مدى العمر اإلنتا

 المقدر ومدة العقد أيهما أقصر.

 .سنوات 3-2تستهلك المباني على مدى فترة اإليجار البالغة 

 التزامات اإليجار  (2
 بتاريخ بدء اإليجار، تقوم الشركة بإثبات التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي تتم على مدى فترة اإليجار.

 معدل ما.لتي تعتمد على ا ثابتة في جوهرها(ذلك أية دفعات  تتضمن دفعات اإليجار دفعات ثابتة )بما في

عكس الزيادة في الفائدة ويخفض بدفعات اإليجار المسددة. إضافة إلى حتى ياإليجار غ التزامات وبعد تاريخ بدء العقد، يتم زيادة مبل

أو تغير في دفعات اإليجار )مثل تغير ذلك، يعاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغير في مدة اإليجار، 

شراء ر تغيير في تقييم خياو الدفعات المستقبلية الناتجة عن أي تغير في مؤشر أو معدل ما يتم استخدامه لتحديد دفعات اإليجار هذه( أ

 األصل المعني.
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 الموجودات غير الملموسة
. وبعد االثبات األولي، تقاس الموجودات غير بالتكلفة ثبات االوليغير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل عند اال موجوداتيتم قياس ال

 ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة. الملموسة بالتكلفة

جي ويتم تقويمها للتأكد من وجود انخفاض في تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية محددة على مدى العمر اإلنتا
األصل غير الملموس. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة إطفاء الموجودات غير قيمة قيمتها عند وجود دليل على وجود انخفاض في 

ي العمر اإلنتاجي المتوقع الملموسة التي لها عمر انتاجي محدد مرة واحدة على األقل نهاية كل فترة مالية. يؤخذ باالعتبار التغيرات ف
أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل من أجل تعديل طريقة أو فترة اإلطفاء حسبما هو 

مار إنتاجية رها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إثبات مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها أعامالئم، ويتم اعتب
ضمن فئة المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرمحددة في 

 المعنية. 

 .، وتتم المحاسبة عنه بطريقة القسط الثابتعلى برامج الحاسب اآللي ٪20تقوم الشركة بتطبيق معدل إطفاء سنوي قدره 

أو عند عدم توقع منافع  )أي بتاريخ حصول المستلم على السيطرة( إثبات الموجودات غير الملموسة عند االستبعاديتم التوقف عن 
اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها. يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة 

 .قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، في (الت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصلالمحتسبة بالفرق بين صافي متحص)

 االنخفاض في قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة
ليل في نهاية كل فترة مالية، تقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسة الخاصة بها للتأكد من وجود د

على وقوع خسائر انخفاض في قيمتها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل لتحديد حجم خسارة 
االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات الفردية، تقوم الشركة 

قيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي تنتمي إليها تلك الموجودات. وعند إمكانية تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، بتقدير ال
يتم توزيع موجودات الشركة على الوحدات المدرة للنقدية الفردية أو توزيعها بطريقة أخرى على أصغر مجموعة من الوحدات المدرة 

 لها تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع.  للنقدية التي يمكن

ً تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقص تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية. وعند تقدير القيمة الحالية، تخصم  ا
ة الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريب

 الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل التي لم يتم بشأنها تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. 

تخفيض القيمة وفي الحاالت التي تقل فيها القيمة القابلة لالسترداد لألصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( عن قيمته الدفترية، عندئذ يتم 
قائمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القيمة القابلة لالسترداد له. يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في 

 .الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

مة الدفترية لألصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى وفي الحاالت التي يتم فيها عكس قيد خسارة االنخفاض المثبتة سابقاً، تتم زيادة القي
التقدير المعدل للقيمة القابلة لالسترداد، بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من 

رة للنقدية( في السنوات السابقة. يتم إثبات المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة لألصل )أو الوحدة المد
  .قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرعكس القيد هذا فوًرا في 

 األدوات المالية
 .أخرى لمنشأةمالية أو أداة حقوق ملكية  ومطلوباتما  لمنشأةاألداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي 

 الموجودات المالية أ( 
 األولي والقياساإلثبات 

وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  الحقًا بالتكلفة المطفأة كمقاسةتصنف الموجودات المالية، عند االثبات األولي لها، 
 .قائمة الربح والخسارةوبالقيمة العادلة من خالل 

يتوقف تصنيف الموجودات المالية، عند اإلثبات األولي لها، على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال 
ة الشركة إلدارتها. تقوم الشركة في األصل بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعامالت في حال الموجودات المالي

 . قائمة الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل  غير المدرجة

لتصنيف وقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات 
هذا التقويم بـ "اختبار الدفعات فقط من المبلغ نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم. يشار إلى 

تصنف وتقاس الموجودات المالية التي ال ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل  األصلي والعمولة"، ويتم إجراؤه على مستوى األداة المالية.
 األعمال. ، بصرف النظر عن نموذجقائمة الربح أو الخسارةالمبلغ األصلي والعمولة بالقيمة العادلة من خالل 
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 (تتمة)ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  -4

 )تتمة( الموجودات المالية

 اإلثبات األولي والقياس )تتمة(

يشير نموذج أعمال الشركة الخاص بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية. 
ات المالية أو كالهما كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجود يحدد نموذج األعمال ما إذا

ت يتم اقتناء الموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج األعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل التدفقا
اقتناء الموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن نموذج النقدية التعاقدية، بينما يتم 

 األعمال بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيعها.

يها األنظمة أو التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عل –يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية 
 بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األًصل. –تلك المتعارف عليها بالسوق 

 القياس الالحق

 بالتكلفة المطفأة. بالشركةالموجودات المالية الخاصة  لغرض القياس الالحق، تصنف

تقاس الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة العمولة الفعلية، وتخضع الختبار االنخفاض في القيمة. يتم 
عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرإثبات األرباح أو الخسائر ضمن 

قة العمولة الفعلية هو طريقة الحتساب التكلفة المطفأة ألصل مالي أو مطلوبات مالية )أو مجموعة من الموجودات إن طري قيمته.
 معدلهو ال ةالفعلي عمولةمعدل ال إن المالية والمطلوبات المالية( وتوزيع دخل العمولة أو مصاريف العمولة على مدة الفترة المعنية.

النقدية المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو التكلفة المطفأة  مقبوضاتعات أو الالذي يقوم بالتحديد بخصم المدفو
تكاليف المعامالت وأي  باالعتبار األخذ ع)وبالتالي، التكلفة المطفأة لألصل المالي( م الفعلية العمولة معدللألداة المالية. يتم احتساب 

 .الفعلية العمولة معدلوالتكاليف التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من  تعاباألصل المالي، وكذلك األ على االستحواذخصم أو عالوة على 

 النقدية وشبه النقدية

يوماً أو أقل،  90تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي تستحق خالل 
 مبالغ نقدية معروفة وتخضع لتغييرات غير هامة في القيمة.والقابلة للتحويل إلى 

 ألجل الودائع

 أشهر من تاريخ اإليداع. 6تتكون الودائع ألجل من ودائع تم إيداعها في بنك محلي مع مدة استحقاق 

 التوقف عن االثبات
موجودات مالية متشابهة( )أي استبعاده من يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو، إذ ينطبق ذلك، جزء منه أو جزء من مجموعة من 

 قائمة المركز المالي للشركة( عند:

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو •

ن قيام الشركة بتحويل حق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دو •
صل، أو )ب( لم أي تأخير وفق اتفاقية "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قامت الشركة بتحويل معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لأل

 تقم بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
تستخدم الشركة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. عليه، ال تقوم الشركة إن وجدت،  ،بالنسبة للمدينين التجاريين

تمان المتوقعة على مدى بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئ
العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي 

 يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

يوًما. لكن في بعض الحاالت، يمكن للشركة  30الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة  تعتبر الشركة األصل المالي متعثًرا عندما تكون
أيًضا اعتبار األصل المالي متعثًرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم الشركة المبالغ 

يزات ائتمانية محتفظ بها من قبل الشركة. يتم شطب األصل المالي عند عدم التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعز
 وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

 المالية  ب( المطلوبات

 االثبات األولي والقياس

ديسمبر  31وكما في يتم في األصل إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعامالت المتعلقة بها مباشرة. 
 ، تم تصنيف كافة المطلوبات المالية للشركة بالتكلفة المطفأة.2019
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 (تتمة) ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة -4

 األدوات المالية )تتمة(

 )تتمة(المالية  المطلوباتب( 

 القياس الالحق

ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة  للمطلوباتبالنسبة  المرتبطة بعمولة بعد اإلثبات األولي لها، فإنه يتم قياسها الحقا
عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالفعلي. يتم إثبات األرباح والخسائر في 
 خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.

تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة والخصم عند الشراء وكذلك االتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزء ال يتجزأ من 
 .قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخراليف تمويل في لي كتكطريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إدراج معدل العمولة الفع

 ن والتزامات اإليجاروآلخراالدائنون  

يتم إثبات االلتزامات بالمبالغ الواجب دفعها مستقبالً عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل 
 الموردين.

 التوقف عن االثبات
مالية يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل المطلوبات ال

الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل 
قائمة الربح التعديل كتوقف عن اثبات المطلوبات األصلية واثبات مطلوبات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في أو 

 . أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 مقاصة األدوات المالية (ج
المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز 

المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن 
 واحد.

 المخصصات
داث سابقة، وأنه من المحتمل ان ناتجة عن أح الشركةعلى  (قانونية أو متوقعة)يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية 

يتطلب األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. وفي 
ات المبالغ استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثب الشركةالحاالت التي تتوقع فيها 

قائمة المستردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في 
 بعد خصم أية مبالغ مستردة. الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 االحتياطي النظامي
من دخل السنة بعد خصم الخسائر المدورة إلى االحتياطي النظامي  ٪10طبقا لنظام الشركات السعودي، يجب على الشركة تحويل 

 ، لم تقم الشركة بإجراء أي تحويل خالل السنة.ةمن رأس المال. ونظًرا للخسائر المتكبد ٪30حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -5

ركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف يتطلب إعداد القوائم المالية للش
والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة، واالفصاح عن االلتزامات المحتملة. وقد يترتب عن حاالت عدم التأكد من 

عديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بذلك في هذه االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء ت
 الفترات المستقبلية.

 األحكام
أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، قامت اإلدارة بإجراء األحكام التالية التي لها أثر جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم 

 .المالية

 التقديرات واالفتراضات
اد تم أدناه تبيان التقديرات واالفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعد

القوائم المالية، والتي لها تأثير جوهري قد يؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة 
المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. ومع ذلك، أساس تلك التقديرات واالفتراضات على  بإجراءة القادمة. قامت الشركة المالي

قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن 
 ذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.سيطرة الشركة. وتنعكس ه
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 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -5

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن المدينين التجاريين

تستخدم الشركة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن المدينين التجاريين. يتم احتساب المخصص على أساس 
 .متشابهةأيام التأخر في السداد لمجموعة من قطاعات العمالء المختلفة التي لها أنماط خسائر 

ابقة التي تمت مالحظتها. تقوم الشركة بمعايرة المصفوفة يتم إعداد مصفوفة المخصص في األصل على أساس معدالت التعثر الس
بقة بالمعلومات المستقبلية. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع تدهور الظروف االقتصادية المتوقعة عديل خسائر االئتمان السالت

ريخ إعداد كل قوائم مالية، يتم تعديل معدالت خالل السنة القادمة مما يؤدي إلى تعديل العدد المتزايد بمعدالت التعثر السابقة. وبتا
 التعثر السابقة التي تمت مالحظتها ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.

إن تقويم العالقة المتداخلة بين معدالت التعثر السابقة التي تمت مالحظتها، والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة 
مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة بالتغيرات في األحوال والظروف االقتصادية المتوقعة. كما أن خسائر االئتمان اً هاماً. يتأثر يمثل تقدير

 السابقة والظروف االقتصادية المتوقعة ال تشير إلى التعثر الفعلي في المستقبل.
 

 ممتلكات والمعداتللاألعمار اإلنتاجية 
ء بناللممتلكات والمعدات وعلى أساس التقويم الجماعي  االنتاجيةيتم تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات بناء على األعمار 

بشأن الموجودات المماثلة. يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات بتاريخ إعداد  المجال في والخبرة الممارسة على
قوائم مالية ويتم تحديثها في حالة اختالف التوقعات عن التقديرات السابقة نتيجة االستهالك الفعلي أو التقادم الفني أو التجاري. كل 

وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المحتمل أن يتأثر األداء المالي بصورة جوهرية بالتغيرات في التقديرات نتيجة حدوث تغير في أي 
 ة أعاله. كما أن مبالغ وتوقيت المصاريف المسجلة ألي فترة قد تتأثر بالتغيرات في هذه العوامل والظروف.من العوامل المذكور

 خيارات تمديد وإنهاء عقد اإليجار
عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة كافة الحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التجديد أو 

م ممارسة خيار االنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات التي يلي خيارات االنهاء( في مدة عقد اإليجار في حال ما إذا كان عد
من المؤكد بصورة معقولة أن يتم تجديده )أو لم يتم إنهائه(. تقوم الشركة، عند بدء اإليجار، بتقويم ما إذا كان من المؤكد بصورة 

خيارات التمديد. تقوم الشركة بإعادة تقويم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذه الخيارات إذا كان هناك  معقولة ممارسة
 حدث مهم أو تغير مهم في الظروف التي تقع تحت سيطرتها.

 منافع نهاية الخدمة للموظفين
باستخدام عمليات التقويم االكتواري. يتضمن  التقاعدوالقيمة الحالية اللتزامات لما بعد التعيين تحدد تكلفة برامج منافع نهاية الخدمة 

التقويم االكتواري إجراء العديد من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. تشتمل هذه االفتراضات على 
يات والزيادة المستقبلية في المعاشات. ونظرا للصعوبات تحديد معدل الخصم، والزيادات المستقبلية في الرواتب، ومعدالت الوف

المصاحبة للتقويم واالفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يتأثر كثيًرا بالتغيرات في هذه 
 االفتراضات. يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ إعداد كل قوائم مالية.

وعند تحديد معدل الخصم المالئم، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار أسعار ثر المؤشرات التي يخضع للتغيير. يعتبر معدل الخصم أك
وذلك على األقل بدرجة  بعملة تتفق مع العملة المسجلة بها التزامات منافع ما بعد التعيينالعموالت على سندات الشركات المسجلة 

المتوقعة لاللتزام مع منحى العائد لتتوافق مع المدة  معترف بها، والتي يتم استقراؤها)أأأ( الصادرة عن وكالة تصنيف عالمية تصنيف 
ً مراجعة جودة السندات المعنية، مع استبعاد تلك السندات التي لها هوامش ائتمان عالية من تحليل  المنافع المحددة. كما يتم أيضا

 تبار أنها ال تمثل سندات ذات جودة عالية. السندات الذي تم على أساسه تحديد معدل الخصم، وذلك على اع

يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدول المعنية. تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من 
ً للتغيرات الديموغرافية. تحدد زيادات الرواتب ومعاشات التقاعد المستقبلية بناء على معدالت التضخم المستقبلية  وقت آلخر وفقا

 المتوقعة للبلدان المعنية.

 الضرائب
 يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة بشأن الخسائر الضريبية غير المستخدمة وذلك بالقدر التي يحتمل أن تتوفر فيه أرباحاً خاضعة

غ موجودات الضريبة المؤجلة التي يمكن إثباتها للضريبة يمكن مقابلها استخدام الخسائر. يجب إبداء أحكام إدارية هامة لتحديد مبل
 وذلك على أساس التوقيت المحتمل ومستوى األرباح الخاضعة للضريبة مستقبالً واستراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبلي.

الخسائر لاير سعودي( تتعلق هذه  16.247.080: 2018لاير سعودي ) 13.993.377لدى الشركة خسائر ضريبية مرحلة قدرها 
 بنتائج السنوات السابقة.

وحقوق الملكية بمبلغ  سوف يزداد صافي دخل السنةوفي حالة تمكن الشركة من إثبات كافة موجودات الضريبة المؤجلة غير المثبتة، 
 لاير سعودي. 2.798.675
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 (تتمة)األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -5

 متزايدمعدل االقتراض ال تقدير - اإليجارات

الخاص بها  معدل االقتراض المتزايدال يمكن للشركة أن تحدد فوراً معدل العمولة الضمني المدرج في عقد اإليجار وأنها تستخدم 
الشركة القتراض األموال وفق شروط مماثلة  ستوقعهمعدل العمولة الذي  معدل االقتراض المتزايدلقياس التزامات اإليجار. يمثل 

 وبضمانات مماثلة من أجل الحصول على نفس قيمة موجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة.

المبلغ الذي يتعين على الشركة دفعه والذي يتطلب التقدير في حالة عدم وجود معدالت قابلة  معدل االقتراض المتزايدوبالتالي، يعكس 
 حظة أو يجب تعديلها لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار )مثل عندما تكون اإليجارات بغير العملة الوظيفية للشركة التابعة(.للمال

للشركة األم  معدل االقتراض المتزايد باستخدام معدل االقتراض المتزايدلم تقم الشركة بإبرام معامالت تمويل وبالتالي تقوم بتقدير 
 من إدارة الخزينة المركزية والذي يتم تعديله بعالوة المخاطر للشركة المعنية والبلد المعني. الذي يتم الحصول عليه

 

 الممتلكات والمعدات - 6
تحسينات المباني  

 المستأجرة
 لاير سعودي

األثاث 
 والتركيبات 
 لاير سعودي

أجهزة الحاسب 
 اآللي

 لاير سعودي
 السيارات

 لاير سعودي
  جمالياإل

 لاير سعودي
 ────── ────── ────── ────── ────── 

      التكلفة:
 3.371.900 408.550 1.056.672 323.579  1.583.099 2018يناير  1في 
 - - - - - ضافاتلإل

 - - - - - ستبعاداتلإل
 ────── ───── ────── ───── ────── 

 3.371.900 408.550 1.056.672 323.579  1.583.099 2018ديسمبر  31في 
 - - - - - ضافاتلإل
 (20.000) (20.000) - - - ستبعاداتلإل
 ────── ───── ────── ───── ────── 

 3,351,900 388.550 1.056.672 323.579  1.583.099 2019ديسمبر  31في 
 ────── ───── ────── ───── ────── 

      االستهالك:
  2.785.669  205.555  970.064  317.186  1.292.864 2018يناير  1في 

 242.956  45.110 38.576  960  158.310 المحمل للسنة
 - - -      -       - ستبعاداتلإل
 ────── ───── ────── ───── ────── 

 3.028.625 250.665 1.008.640 318.146 1.451.174 2018ديسمبر  31في 
 216.570  45.110  38.575  960  131.925 المحمل للسنة

 (20.000) (20.000) - - - ستبعاداتلإل
 ────── ───── ────── ───── ────── 

 3,225,195 275.775  1.047.215  319.106  1.583.099 2019ديسمبر  31في 
 ────── ───── ────── ───── ────── 

      صافي القيمة الدفترية:
  126.705  112.775  9.457  4.473 - 2019ديسمبر  31في 

 ══════ ═════ ══════ ═════ ══════ 
 343.275 157.885 48.032 5.433 131.925 2018ديسمبر  31في 

 ══════ ═════ ══════ ═════ ══════ 
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 الموجودات غير الملموسة - 7

 

 

تحسينات المباني 
 المستأجرة

 لاير سعودي
  جمالياإل

 لاير سعودي
  ───────── ───────── 

    التكلفة:
 1.268.127 1.268.127  2018يناير  1في 

 -      -        إضافات
  ───────── ───────── 

 1.268.127 1.268.127  2018ديسمبر  31في 
 -      -        إضافات 

  ───────── ───────── 
 1.268.127 1.268.127   2019ديسمبر  31في 

  ───────── ───────── 
    اإلطفاء:

 1.090.461 1.090.461  2018يناير  1في 
 36.758 36.758  المحمل للسنة

  ───────── ───────── 
 1.127.219 1.127.219  2018 ديسمبر 31في 

 36.758 36.758  اإلطفاء للسنة
  ───────── ───────── 

 1.163.977 1.163.977  2019ديسمبر  31في 
  ───────── ───────── 

    صافي القيمة الدفترية:
 104.150 104.150  2019ديسمبر  31في 

  ═════════ ═════════ 
 140.908 140.908  2018ديسمبر  31في 

  ═════════ ═════════ 
 

 خرىالموجودات األوالمصاريف المدفوعة مقدماً  - 8

 

   2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 702.778 628.473 إيرادات مستحقة
 ً  588.308 159.239 مصاريف مدفوعة مقدما

 118.020  90.315  الغيرتأمينات لدى 
 88.077  82.586  موجودات أخرى

 ───────── ───────── 

 960.613 1.497.183 

 ═════════ ═════════ 
 
 شبه النقديةالنقدية و  - 9

   2019    2018 
 لاير سعودي سعوديلاير  
 ───────── ───────── 

 8.713.959 19.274.590 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
 ───────── ───────── 
 19.274.590 8.713.959 
 ═════════ ═════════ 

 
 ودائع ألجل  - 10

   2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 55.000.000 50.000.000 لدى بنك محليودائع ألجل 
 ───────── ───────── 
 50.000.000 55.000.000 
 ═════════ ═════════ 

قدرها  أصليةلها فترة استحقاق لاير سعودي(  55.000.000: 2018لاير سعودي ) 50.000.000البالغ قدرها الودائع ألجل  إن

  ٪(.2.5: 2018)٪ 2.5 : كان2019ديسمبر  31معدل العمولة الفعلي على الودائع ألجل كما في  نكاأشهر.  ستة
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 التزامات المنافع المحددة للموظفين  - 11
   2019    2018 

 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 1.247.382 640.831 الرصيد في بداية السنة
 339.956 242.140 تكلفة الخدمة الحالية

 44.064 27.056 تكلفة العمولة
 (417.268) (381.991) اكتوارية أرباح

 (573.303) (434.390) منافع مدفوعة
 ───────── ───────── 

 640.831 93.646 الرصيد في نهاية السنة
 ═════════ ═════════ 

 المتوقعة. وحدة االئتمانمؤهل مستقل باستخدام طريقة  تم إجراء آخر تقويم اكتواري من قبل خبير اكتواري

 المستخدمة ألغراض التقويم االكتواري:األساسية فيما يلي بيان باالفتراضات 

  
2019 

 لاير سعودي
2018 

 لاير سعودي
  ───────── ───────── 

 ٪5.25 %3.85  معدل الخصم
 ٪5.00 %5.00   اإلستقالةمعدل 

 ٪5.00 %5.00  معدل زيادات الرواتب
  ═════════ ═════════ 

االكتوارية التي األرباح  (الخسائر) تم إثبات كافة الحركات في التزامات المنافع المحددة للموظفين ضمن الربح او الخسارة، فيما عدا
 تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر.

 اآلخر. االكتوارية المثبتة في الدخل الشاملاألرباح فيما يلي الحركة في 
   2019    2018 

 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 (30.681) 386.587 في بداية السنة
 87.681 (163.669) تأثير التغيرات في االفتراضات المالية -أرباح إعادة القياس )خسائر( 

 329.587 545.660 تأثير التعديالت المبينة على اساس الخبرة -أرباح إعادة القياس 
 ───────── ───────── 

 386.587 768.578 في نهاية السنة
 ═════════ ═════════ 

 تحليل الحساسية

تم تحديد تحاليل الحساسية المعروضة أدناه على أساس التغيرات المحتملة المعقولة في االفتراضات المعنية التي تحدث في نهاية الفترة 

 نقص في االلتزام. يلبااللتزام، بينما يمثل المبلغ السزيادة في  اإليجابيالمالية، مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة. يمثل المبلغ 

إن تحاليل الحساسية ال تعتبر مؤشراً على التغير الفعلي في التزام المنافع المحددة ألنه من غير المحتمل أن تحدث التغيرات في 

 االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض.
   2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

  96.706 17.576 ٪ 1زيادة في معدل الخصم بواقع 
  (120.314) (23.267) ٪ 1نقص في معدل الخصم بواقع 

 (119.365) (22.726) ٪1زيادة في معدل الزيادة في الرواتب بواقع 
 97.748 17.554 ٪1نقص في معدل الزيادة في الرواتب بواقع 

 ═════════ ═════════ 

 المحددة في السنوات المقبلة: للمنافعالمتوقعة  الدفعاتفيما يلي 
   2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 20.176 498 شهر القادمة 12خالل 
 169.809 20.421 سنوات  5و  2بين 

 640.293 299.287 بعد خمس سنوات 
 ═════════ ═════════ 
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 خروناآلدائنون المستحقة والمصاريف ال - 12

  2019 2018 

      سعوديلاير  لاير سعودي 

 3.582.035 891.714 مصاريف مستحقة

      85.455 9.515 دائنون آخرون

 901.229 3.667.490 

   تم تحليلها كـ:

 3.667.490 901.229 مطلوبات متداولة

      - - مطلوبات غير متداولة

      3.667.490 901.229 مطلوبات متداولة – خروناآلدائنون المستحقة والمصاريف ال

 :شروط وأحكام المطلوبات المالية أعاله 
  .أشهر ثالثةأي عمولة وتسدد عادة خالل  االخرونال تحمل أرصدة الدائنين   *

 مطلوبات العقود  - 13
  2019 2018 

       لاير سعودي لاير سعودي  

    مطلوبات عقود

       285.181 285.393  متداولة

 285.181 285.393  مطلوبات العقود إجمالي
      

يهما يحدث أوالً( من العميل قبل قيام الشركة بتحويل البضاعة أو أيتم إثبات مطلوبات العقود في حالة استالم أو استحقاق المبلغ )
على البضاعة  أي تحويل السيطرة)يرادات عند قيام الشركة بتأدية الخدمات طبقاً للعقد إالخدمات المعنية. يتم إثبات مطلوبات العقود ك

 أو الخدمات المعنية إلى العميل(.

 اإليجارات  - 14

سنوات. إن التزامات  3و  2ما بين  ح مدتهاوتتراعقود إيجار المباني إن عقود إيجار للمباني المستخدمة في عملياتها.  الشركةلدى 
التنازل عن وتأجير الموجودات المؤجرة. بشكل عام، تم تقييد الشركة من  صك ملكيةالشركة بموجب عقود إيجارها مضمونة بموجب 

 .الموجودات المؤجرة من الباطن

 :سنةخالل ال المثبتة والحركاتحق االستخدام  لموجوداتفيما يلي القيم الدفترية 

 جمالياإل المباني  

       لاير سعودي لاير سعودي  

 2.145.477 2.145.477  2019يناير  1كما في 
 (817.102) (817.102)  مصروف إستهالك 

      

 1.328.375 1.328.375  2019ديسمبر  31في 
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 )تتمة( اإليجارات - 14

 :سنة( والحركات خالل البعمولةفيما يلي القيم الدفترية اللتزامات اإليجار )المدرجة ضمن االلتزامات 

 جمالياإل المباني  

       لاير سعودي سعوديلاير   

 1.645.796 1.645.796  2019يناير  1كما في 
 65.731 65.731  زيادة في العمولة

 (820.127) (820.127)  دفع الجزء الرئيسي من التزامات االيجار 
       (47.993) (47.993)  دفع جزء الفائدة من التزامات االيجار 

       843.407 843.407  2019ديسمبر  31في 

 843.407 843.407  متداول
 - -  غير متداول

 :قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرفيما يلي المبالغ المثبتة في 

    2019 

    لاير سعودي 

 817.102 مصروف إستهالك موجودات حق االستخدام 

    65.731 مصروف عمولة على التزامات إيجار 

    882.833 2019ديسمبر  31في 

 المصاريف العمومية واإلدارية - 15
   2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 10.221.950 5.584.526 منافع موظفين
 879.329 952.175 أتعاب مهنية 

 587.848 266.579 سفر ومصاريف متعلقة بها
 140.219 218.783 تقنية معلومات

 220.480 88.279 استقطاعضريبة 
 17.778  44.477 مصاريف تأمين

 618.120 28.125 إيجار
 2.382.595 264.057 أخرى

 ───────── ───────── 
 7.447.001 15.068.319 
 ═════════ ═════════ 

 
 ةبيالضر  - 16

   2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي ضريبة الدخل 16-1
 ───────── ───────── 

 742.562 1.352.222 الضريبة الحالية للسنة
 - 117.907 تسوية الضريبة المؤجلة للسنة 

 83.196 969 (2-16 المالحظةالضريبة المؤجلة للسنة )انظر  تسوية
 ───────── ───────── 
 1.471.098 825.758 
 ═════════ ═════════ 

طبقاً للقوائم المالية من الربح المعدل الخاضع للضريبة. نشأت الفروق بين الربح المالي  ٪20تم احتساب مخصص السنة الحالية بواقع 

 والربح الخاضع للضريبة بصورة رئيسية نتيجة المخصصات وبعض المصاريف غير المسموح بها ألغراض الضريبة.
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 )تتمة( الضريبة - 16

 )تتمة( ضريبة الدخل 16-1

 :المستحقة على النحو التاليكانت الحركة في ضريبة الدخل 
   2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 365.187 753.487 الرصيد في بداية السنة
 742.562 1.470.129 المحملة على الربح او الخسارة

 (354.262) (871.394) مدفوعة خالل السنة
 ───────── ───────── 

 753.487 1.352.222 السنةالرصيد في نهاية 
 ═════════ ═════════ 

 :2019و  2018الضريبة المحلية للمملكة العربية السعودية لعامي  معدلمضروبة في  مصروف الضريبة والربح المحاسبيتسوية 

      2019      2018 

      لاير سعودي لاير سعودي 

 5.024.648 9.058.338 الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل 

 940.942 390.866 يضاف: مصاريف غير قابلة للخصم ألغراض الضريبة

 ً  (1.428.704) (2.253.703) ناقصاً: استخدام الخسائر الضريبية غير المثبتة سابقا

      (824.078) (434.390) ناقصاً: المطالبات  

      3.712.808 6.761.111 الدخل الضريبي إجمالي

 في قائمة الربح المصرح عنها  %20مصاريف ضريبة الدخل بواقع 
 والدخل الشامل اآلخر أو الخسارة

  
1.352.222 742.562 

 الضريبة المؤجلة  16-2

بالمنافع وذلك بخصوص الفروقات الزمنية الناتجة عن عدم السماح ، قامت الشركة بإثبات ضريبة مؤجلة بتاريخ قائمة المركز المالي

 .٪20بواقع  الشريحة الضريبيةعلى أساس  روقات في أساس االستهالك المحتسبللموظفين والف المحددة

 الحركة في موجودات الضريبة المؤجلة خالل السنة:

   2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 369.391 286.195 في بداية السنة
 (83.196) (969) تسويات خالل السنة

 ───────── ───────── 
 286.195 285.226 في نهاية السنة

 ═════════ ═════════ 

 تتكون من:

   2019    2018 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 158.029 168.468 استهالك متسارع
 128.166 116.758 التزامات المنافع المحددة للموظفين

 ───────── ───────── 
 285.226 286.195 
 ═════════ ═════════ 

 الربوط الضريبية

ديسمبر  31عن جميع السنوات حتى السنة المنتهية في  "الهيئة" الضريبية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل هاقدمت الشركة إقرارات

 لم يتم إجراء الربط بعد من قبل الهيئة. . 2018
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 بالجهات ذات العالقةالمعلومات المتعلقة   -17

 فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة الرئيسية خالل السنة:  

  2019 2018 
 لاير سعودي لاير سعودي طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة
        

 19.077.082 15.942.670 دخل مشورة ينمساهم
 820.614 907.210 مدفوعة الى األطراف ذات العالقةمصاريف  

 2.533.685: 2018لاير سعودي ) 2.047.033 السنة قصيرة األجل خالل لكبار موظفي اإلدارة كمنافعبلغت التعويضات المدفوعة  

 لاير سعودي(.

 رأس المال  - 18

 لاير سعودي. 10، قيمة كل سهم (مليون سهم 7.5: 2018) مليون سهم 7.5يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 

 االلتزامات المحتملة  - 19
 لم يكن لدى الشركة التزامات محتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية. 

 
 الموجودات المالية والمطلوبات المالية  - 20
 الموجودات المالية   20-1

 2019 2018 

      لاير سعودي لاير سعودي 

   أدوات الدين بالتكلفة المطفأة:

 8.713.959 19.274.590 وشبة النقديةنقدية 

 55.000.000 50.000.000 ودائع قصيرة االجل

      702.778 628.473 إيرادات مستحقة

      64.416.737 69.903.063 إجمالي الموجودات المالية

. بناًء على هذا التقييم، تعتقد اإلدارة أنه ال توجد حاجة 9أجرت اإلدارة مراجعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 
 والودائع قصيرة األجل واإليرادات المستحقة. يةكبير في القيمة الدفترية للنقد تخفيضإلى أي 

 

 المطلوبات المالية  20-2

   2019 2018 

          لاير سعودي لاير سعودي ستحقاق تاريخ اال معدل العمولة 

     بعمولة متداولةالمطلوبات 

 -  843.407 سنة 1اقل من  %5 التزامات إيجار

          85.455 9.515 بدون فوائد - اآلخرون المصاريف المستحقة والدائنون

 القيمة العادلة  20-3

تم تصنيفها جميعًا ضمن المستوى  القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة القيمة الدفترية.، تقارب 2019ديسمبر  31في 
 من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. الثاني

 

 إدارة المخاطر الماليةأهداف وسياسات  20-4

إن الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات  .والتزامات اإليجار تتكون المطلوبات المالية الرئيسية الخاصة بالشركة من الدائنين اآلخرين
إليرادات وا الودائع قصيرة األجلالنقدية و المالية هو لتمويل عمليات الشركة. تشتمل الموجودات المالية الرئيسية الخاصة بالشركة على

على إدارة هذه المخاطر. يقوم مجلس  فباإلشراتتعرض الشركة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان. تقوم إدارة الشركة  المستحقة.
 اإلدارة بمراجعة وقبول سياسات إدارة كل من هذه المخاطر والملخصة أدناه:

 مخاطر السوق
عار تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األس

السوق. تتعرض الشركة لنوعين من المخاطر: مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت. تشتمل األدوات المالية التي السائدة في 
  تأثرت بمخاطر السوق على الودائع وأدوات الدين. لم تطرأ أية تغيرات في هذه الظروف منذ السنة السابقة.



 شركة ميزوهو العربية السعودية 

  (مساهمة سعودية مقفلةشركة )

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(  -20

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( 20-4

 العموالت أسعارمخاطر 
 تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق.

أساسي بالتزامات اإليجار الخاصة بالشركة. ال تتعرض تعلق التعرض لمخاطر التغيرات في أسعار العموالت السائدة بالسوق بشكل ي
 الشركة لحركات في أسعار العموالت بشأن التزامات اإليجار بتاريخ إعداد القوائم المالية للسنة الحالية أو السابقة. وبالتالي، لم يتم

 عرض تحليل الحساسية ألسعار العموالت.

 مخاطر العمالت األجنبية
لم يكن لدى خاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تمثل مخاطر العمالت الم

الشركة أي موجودات أو مطلوبات نقدية مسجلة بعمالت أجنبية هامة بتاريخ إعداد القوائم المالية كانت معرضة بشأنها للتقلبات في 
 يل الحساسية بشأن العمالت األجنبية. أسعار العمالت األجنبية. وعليه، لم يتم عرض تحل

 مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم تمكين طرف ما من الوفاء بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عند عميل ما، مما يؤدي إلى تكبد خسارة مالية. 

 المستحقة.في البنك والودائع لدى البنوك واإليرادات  النقدتتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من 
 :يلخص الجدول أدناه ملف استحقاق االلتزامات المالية للشركة على أساس المدفوعات التعاقدية غير المخصومة

 
2018 

 لاير سعودي
 

2019 
 لاير سعودي

 

 نقدية وشبة النقدية 19.274.590  8.713.959
 ودائع قصيرة االجل 50.000.000  55.000.000

 مستحقةإيرادات  628.473  702.778
588.308  159.239  ً  مصاريف مدفوعة مقدما
 تأمينات لدى الغير  90.315   118.020
 موجودات أخرى  82.586   88.077

65.211.142  70.235.203  

 السيولة مخاطر

تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. وتتمثل طريقة الشركة في إدارة 
السيولة في التأكد، قدر المستطاع، من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حين استحقاقها، في ظل كل من الظروف 

 تكبد خسائر غير مقبولة أو االضرار بسمعة الشركة.  العادية أو الظروف الصعبة، وذلك بدون

 :يلخص الجدول أدناه ملف استحقاق االلتزامات المالية للشركة على أساس المدفوعات التعاقدية غير المخصومة
 
 

 2019ديسمبر  31
 3من  اقل

  أشهر

 
 أشهر 3 من

 سنة  1حتى 

 سنة 1 من 
 5 حتى

 سنوات

 
 5من  أكثر

 سنوات 

 

 اإلجمالي 
 سعودي لاير  سعودي لاير  سعودي لاير  سعودي لاير  سعودي لاير 
          

 868.120  -  -  868.120  - اإليجارات  التزامات
 9.515  -  -  -  9.515 دائنون آخرون

 9.515  868.120  -  -  877.635 

 
 
 

 2018ديسمبر  31
 3من  اقل

  أشهر

 
 أشهر 3 من

 سنة  1حتى 

 سنة 1 من 
 5 حتى

 سنوات

 
 5من  أكثر

 سنوات 

 

 اإلجمالي 
 سعودي لاير  سعودي لاير  سعودي لاير  سعودي لاير  سعودي لاير 

 178.507  -  -  -  178.507 دائنون آخرون

 األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية  - 21
ت لم تكن هناك أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية والتي تتطلب إجراء تعديالت أو تقديم إفصاحا

  بشأنها في هذه القوائم المالية.


