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قائمة المركز المالي 
٢٠٢٠دیسمبر 31 كما في

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

لایر سعودي لایر سعوديإیضاح

الموجودات 

الموجودات غیر المتداولة 
١٤٣٬٤٥٧٬٧٧٤١٬٣٢٨٬٣٧٥موجودات حق االستخدام

٦٨٦٬٣٥٩١٢٦٬٧٠٥ممتلكات ومعدات 
٧٦٧٬٣٨٦١٠٤٬١٥٠موجودات غیر ملموسة 
١٦٢٩٨٬٢٠١٢٨٥٬٢٢٦موجودات ضریبة مؤجلة

٣٬٩٠٩٬٧٢٠١٬٨٤٤٬٤٥٦إجمالي الموجودات غیر المتداولة 

الموجودات المتداولة 
٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠-١٠ودیعة ألجل

٨٤٢٥٬٦٧٥٩٦٠٬٦١٣مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
٩٦٨٬٣٣٠٬٨٣٣١٩٬٢٧٤٬٥٩٠نقدیة وشبھ نقدیة 

٦٨٬٧٥٦٬٥٠٨٧٠٬٢٣٥٬٢٠٣إجمالي الموجودات المتداولة 
٧٢٬٦٦٦٬٢٢٨٧٢٬٠٧٩٬٦٥٩إجمالي الموجودات 

حقوق المساھمین والمطلوبات 

حقوق المساھمین 
١٨٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال

)٧٬١٦٤٬٨١٦()٨٬١٠٠٬٤٢٦(خسائر متراكمة
١١٨٣٣٬٢٣٩٧٦٨٬٥٧٨احتیاطي تقویم اكتواري

٦٧٬٧٣٢٬٨١٣٦٨٬٦٠٣٬٧٦٢إجمالي حقوق المساھمین 

المطلوبات غیر المتداولة 
١١١٥٧٬٩٣٤٩٣٬٦٤٦التزامات منافع محددة للموظفین

-١٤٢٬٣٤٠٬٩٥٥غیر متداولجزء -التزام إیجار 
٢٬٤٩٨٬٨٨٩٩٣٬٦٤٦

المطلوبات المتداولة 
١٢١٬٤٨٧٬٩٩٤٩٠١٬٢٢٩دائنون تجاریون وآخرون

١٤٧٠٧٬٢٤٦٨٤٣٬٤٠٧جزء متداول-التزام إیجار 
١٣٢٣٩٬٢٨٦٢٨٥٬٣٩٣مطلوبات عقود

١٬٣٥٢٬٢٢٢-١٦ضریبة دخل مستحقة
٢٬٤٣٤٬٥٢٦٣٬٣٨٢٬٢٥١المطلوبات المتداولة إجمالي 

٤٬٩٣٣٬٤١٥٣٬٤٧٥٬٨٩٧إجمالي المطلوبات 
٧٢٬٦٦٦٬٢٢٨٧٢٬٠٧٩٬٦٥٩إجمالي حقوق المساھمین والمطلوبات 



العربیة السعودیة شركة میزوھو
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعودي لایر سعوديإیضاح

٦٬٨٧٦٬٥٦١١٦٬١١٣٬٤٧٨إیرادات المشورة
٦٬٨٧٦٬٥٦١١٦٬١١٣٬٤٧٨اإلیرادات إجمالي 

)٧٬٤٤٧٬٠٠١()٧٬٤٤٧٬١٨٩(١٥مصاریف عمومیة وإداریة
)٢٥٣٬٣٢٨() ٩٠٬٩٠٨(استھالك وإطفاء

)٨١٧٬١٠٢()٧٧٣٬٢٦١(١٤استھالك موجودات حق االستخدام
)٨٬٥١٧٬٤٣١()٨٬٣١١٬٣٥٨(إجمالي المصاریف 

٦٦٢٬٥٨٣١٬٤٨٠٬٩٧٢خاصةدخل عمولة 
)٦٥٬٧٣١()١٤٤٬٤٩٩(١٤مصروف عمولة (إیجارات)

٤٧٬٠٥٠-إیرادات أخرى
٩٬٠٥٨٬٣٣٨)٩١٦٬٧١٣((الخسارة)/ الربح قبل الضریبة 

)١٬٤٧١٬٠٩٨()١٨٬٨٩٧(١٦مصاریف ضریبة الدخل
٧٬٥٨٧٬٢٤٠)٩٣٥٬٦١٠((خسارة)/ ربح السنة 

الدخل الشامل اآلخر 
بنود لن یعاد تصنیفھا الحًقا إلى الربح أو الخسارة: 

١١٦٤٬٦٦١٣٨١٬٩٩١مكاسب إعادة قیاس التزامات المنافع المحددة

٧٬٩٦٩٬٢٣١)٨٧٠٬٩٤٩(إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل للسنة 
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قائمة التغیرات في حقوق المساھمین 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

الخسائر المتراكمةرأس المال

احتیاطي التقویم 
االكتواري

اإلجمالي)١١(إیضاح 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٧٦٨٬٥٧٨٦٨٬٦٠٣٬٧٦٢)٧٬١٦٤٬٨١٦(٢٠٢٠٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ینایر ١كما في 
)٩٣٥٬٦١٠(-)٩٣٥٬٦١٠(-خسارة السنة

٦٤٬٦٦١٦٤٬٦٦١--الدخل الشامل اآلخر
)٨٧٠٬٩٤٩(٦٤٬٦٦١)٩٣٥٬٦١٠(-إجمالي الخسارة الشاملة

٨٣٣٬٢٣٩٦٧٬٧٣٢٬٨١٣)٨٬١٠٠٬٤٢٦(٢٠٢٠٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠دیسمبر ٣١كما في 

٣٨٦٬٥٨٧٦٠٬٦٣٤٬٥٣١)١٤٬٧٥٢٬٠٥٦(٢٠١٩٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ینایر ١كما في 
٧٬٥٨٧٬٢٤٠-٧٬٥٨٧٬٢٤٠-ربح السنة

٣٨١٬٩٩١٣٨١٬٩٩١--الدخل الشامل اآلخر
٧٬٥٨٧٬٢٤٠٣٨١٬٩٩١٧٬٩٦٩٬٢٣١-إجمالي الدخل الشامل

٧٦٨٬٥٧٨٦٨٬٦٠٣٬٧٦٢)٧٬١٦٤٬٨١٦(٢٠١٩٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠دیسمبر ٣١كما في 
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قائمة التدفقات النقدیة 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦

إیضاح 
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

٩٬٠٥٨٬٣٣٨)٩١٦٬٧١٣((الخسارة)/ الربح قبل الضریبة
التعدیالت لتسویة الربح قبل الضریبة إلى صافي التدفقات النقدیة:

١٤٧٧٣٬٢٦١٨١٧٬١٠٢استھالك موجودات حق االستخدام
٦٥٤٬١٤٤٢١٦٬٥٧٠استھالك ممتلكات ومعدات 

٧٣٦٬٧٦٤٣٦٬٧٥٨إطفاء موجودات غیر ملموسة 
١٤١٤٤٬٤٩٩٦٥٬٧٣١مصروف عمولة (إیجارات)

)١٠٬٠٠٠(-مكاسب استبعاد ممتلكات ومعدات 
)١٦٥٬١٩٤(١١١٢٨٬٩٤٩التزامات المنافع المحددة للموظفین، صافي

)١٬٤٨٠٬٩٧٢()٦٦٢٬٥٨٣(دخل عمولة خاصة
٨٬٥٣٨٬٣٣٣)٤٤١٬٦٧٩(التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل

التغیرات في رأس المال العامل 
)٣٧٬٤١٦()٩٣٬٥٣٥(زیادة في المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى

)٢٬٧٦٦٬٢٦١(٥٨٦٬٧٦٥الزیادة (النقص) في المصاریف المستحقة الدفع والدائنین اآلخرین
٢١٢)٤٦٬١٠٧((النقص) الزیادة في مطلوبات عقود

٥٬٤٤٤٥٬٧٣٤٬٨٦٨
١٬٢٩١٬٠٥٦١٬٥٥٥٬٢٧٧دخل عمولة خاصة مستلمة

)٤٧٬٩٩٣()٤٦٬٥٦٩(١٤من التزامات اإلیجارالعمولةسداد جزء 
)٨٧١٬٣٩٤()١٬٣٨٤٬٠٩٤(١٦ضریبة دخل مدفوعة

٦٬٣٧٠٬٧٥٨)١٣٤٬١٦٣(صافي النقدیة (المستخدمة في) الناتجة من األنشطة التشغیلیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
١٠٬٠٠٠-٦ممتلكات ومعدات متحصالت من استبعاد 

-)١٣٬٧٩٨(إضافة إلى الممتلكات والمعدات
١٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠الحركة في الودیعة ألجل، صافي

٤٩٬٩٨٦٬٢٠٢٥٬٠١٠٬٠٠٠صافي النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة 

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
)٨٢٠٬١٢٧()٧٩٥٬٧٩٦(١٤سداد جزء رئیسي من التزامات اإلیجار

)٨٢٠٬١٢٧()٧٩٥٬٧٩٦(صافي النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة 

٤٩٬٠٥٦٬٢٤٣١٠٬٥٦٠٬٦٣١الزیادة في النقدیة وشبھ النقدیة 

٩١٩٬٢٧٤٬٥٩٠٨٬٧١٣٬٩٥٩النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة السنة

٩٦٨٬٣٣٠٬٨٣٣١٩٬٢٧٤٬٥٩٠النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة السنة 

معلومات التدفقات غیر النقدیة 
٢٬٩٠٢٬٦٦٠٢٬١٤٥٬٤٧٧موجودات حق االستخدام

٢٬٩٠٢٬٦٦٠١٬٦٤٥٬٧٩٦التزام إیجار
١١٦٤٬٦٦١٣٨١٬٩٩١المحددةمكاسب إعادة قیاس التزامات المنافع 



شركة میزوھو العربیة السعودیة 
سعودیة مقفلة) (شركة مساھمة 

إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٧

التأسیس واألنشطة -١
صفر ٢٠وتاریخ  ٥١شركة میزوھو العربیة السعودیة ("الشركة")، شركة مساھمة سعودیة مقفلة، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم  

.  تعمل الشركة ١١١٥٨-٣٠رقم جب الترخیص ).  الشركة مسجلة لدى ھیئة السوق المالیة بمو٢٠٠٩فبرایر ١٥ھـ (الموافق ١٤٣٠
).  ٢٠٠٩مارس  ٣ھـ (الموافق  ١٤٣٠ربیع األول  ٦بتاریخ  ١٠١٠٢٦٣٥٧٢في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

).  ٢٠٠٨دیسمبر  ٢١ھـ (الموافق  ١٤٢٩ذي الحجة  ٢٣وتاریخ  ١/١٣٩٨كما حصلت الشركة على ترخیص الھیئة العامة لالستثمار رقم  
، المملكة العربیة ١١٥٤٤یقع المكتب المسجل للشركة في اللوبي الشمالي، الدور األول، برج الفیصلیة، طریق الملك فھد، الریاض 

السعودیة. 
إن الشركة مصرح لھا فقط القیام بأعمال الترتیب وتقدیم المشورة في أعمال األوراق المالیة من قبل ھیئة السوق المالیة. 

).٢٠٢١مارس٣٠ھـ (الموافق ١٤٤٢شعبان١٧بتاریخ تمت الموافقة على إصدار القوائم المالیة وفقاً لقرار أعضاء مجلس اإلدارة 

أسس اإلعداد-٢

اللتزام بیان ا١-٢
ات األخرى تم إعداد القوائم المالیة للشركة طبقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدار

المعتمدة في المملكة العربیة المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (یشار إلیھا مجتمعة بـ "المعاییر الدولیة للتقریر المالي 
السعودیة"). 

األحكام والتقدیرات ٢-٢
ت المحاسبیة یتطلب إعداد القوائم المالیة، طبقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، استخدام بعض التقدیرا

).٥السیاسات المحاسبیة للشركة المفصح عنھا في االیضاح (الھامة. كما یتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام عند تطبیق 

أسس القیاس والعرض والعملة الوظیفیة ٣-٢
القیمة الحالیة تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء قیاس التزامات المنافع المحددة للموظفین التي یتم تحدیدھا ب

ة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. تم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي، والذي یعتبر العملة الوظیفیة لاللتزامات المستقبلی
والعرض للشركة، وتم تقریب كافة المبالغ ألقرب لایر سعودي، مالم یرد خالف ذلك.

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة ٤-٢

): تعریف األعمال ٣التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
): "عملیات تجمیع األعمال" أنھ لكي یتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجاریة، ٣توضح التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (

ى، مدخالت وعملیات موضوعیة تسھم معا بشكل كبیر في فإنھ یجب أن تتضمن أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدن
القدرة على تحقیق المخرجات. عالوة على ذلك، توضح التعدیالت أن األعمال التجاریة یمكن أن تتواجد دون أن تشمل جمیع المدخالت 

.والعملیات الالزمة لتحقیق المخرجات. لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة للشركة

إحالل سعر -) ٣٩) ومعیار المحاسبة الدولي (٩) والمعیار الدولي للتقریر المالي (٧التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
الفائدة المرجعي 

عددًا من ) األدوات المالیة: یوفر اإلثبات والقیاس٣٩) ومعیار المحاسبة الدولي (٩التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
اإلعفاءات التي تسري على كافة أدوات تغطیة المخاطر التي تتأثر مباشرة بإحالل سعر الفائدة المرجعي. تتأثر أداة التغطیة إذا نتج عن 

لم یكن اإلحالل عدم تأكد من توقیت و/ أو قیمة التدفقات النقدیة المستندة إلى المؤشرات المرجعیة للبند المغطى أو أداة تغطیة المخاطر. 
لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة للشركة نظًرا ألنھ لیس لدیھا أي أدوات تغطیة مخاطر مرتبطة بعمولة.

): تعریف األھمیة النسبیة ٨) ومعیار المحاسبة الدولي (١التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
ر تقدم التعدیالت تعریًفا جدیدًا لألھمیة النسبیة ینص على أن "المعلومات تكون ذات أھمیة نسبیة إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن یؤث

إغفالھا أو تحریفھا أو حجبھا على القرارات التي یتخذھا المستخدمون الرئیسیون للقوائم المالیة المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك 
ائم المالیة، والتي توفر معلومات مالیة عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالیة." توضح التعدیالت أن األھمیة النسبیة تتوقف على طبیعةالقو

وحجم المعلومات، سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى، في سیاق القوائم المالیة. إن "تحریف المعلومات یكون 
ن من المتوقع بشكل معقول أن یؤثر على القرارات التي یتخذھا المستخدمون الرئیسیون للقوائم المالیة. إن ھذه التعدیالت جوھرًیا إذا كا 

لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة للشركة ولیس من المتوقع أن یكون لھا أي أثر مستقبلي علیھا.
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٨

أسس اإلعداد (تتمة) -٢

والتفسیرات الجدیدة والمعدلة (تتمة) المعاییر  ٤-٢

٢٠١٨مارس ٢٩اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي الصادر بتاریخ 
إن اإلطار المفاھیمي لیس معیاًرا وال تُلغي المفاھیم الواردة فیھ المفاھیم أو المتطلبات الواردة في أي معیار آخر. یتمثل الغرض من 

یر المحاسبة الدولیة في وضع المعاییر، ومساعدة الُمعدِّین على تطویر سیاسات محاسبیة اإلطار المفاھیمي في مساعدة مجلس معای
متسقة في الحاالت التي ال یوجد فیھا معیار ساري، ومساعدة جمیع الجھات على فھم المعاییر وتفسیرھا. سیؤثر ذلك على المنشآت 

ي. یتضمن اإلطار المفاھیمي المعدل بعض المفاھیم الجدیدة، التي قامت بوضع سیاساتھا المحاسبیة بناًء على اإلطار المفاھیم
والتعریفات المحدثة ومعاییر إثبات الموجودات والمطلوبات، ویوضح بعض المفاھیم الھامة. لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على 

القوائم المالیة للشركة.  

١٩-یجار المتعلقة بكوفید : امتیازات اإل١٦التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
-"عقود اإلیجار" ١٦، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠٢٠مایو ٢٨في 

١٦. توفر التعدیالت إعفاء للمستأجرین من تطبیق إرشادات المعیار الدولي للتقریر المالي ١٩-امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید
. كوسیلة عملیة، یمكن للمستأجر ١٩-دیل عقود اإلیجار وامتیازات اإلیجار الناتجة مباشرة عن جائحة كوفید  المتعلقة بالمحاسبة عن تع

من المؤجر یعد تعدیًال لعقد اإلیجار. یقوم المستأجر الذي یقوم بھذا ١٩-أن یختار عدم تقییم ما إذا كان امتیاز اإلیجار المرتبط بكوفید
بنفس الطریقة التي یقوم فیھا ١٩-في دفعات اإلیجار ناتج عن امتیاز اإلیجار المرتبط بكوفیداالختیار بالمحاسبة عن أي تغییر

، إذا لم یكن التغییر تعدیًال لعقد اإلیجار. تسري التعدیالت على الفترات ١٦بالمحاسبة عن التغییر وفًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي 
أو بعد ذلك التاریخ، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا. لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على ٢٠٢٠ینایر ١المالیة السنویة التي تبدأ في 

القوائم المالیة للشركة.

المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد -٣

) ٣التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (-اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي 
-"عملیات تجمیع األعمال" ٣، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠٢٠في مایو 

، ١٩٨٩اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي. تھدف التعدیالت إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالیة، الصادر في عام 
دون تغییر متطلباتھ بشكل كبیر. أضاف المجلس أیًضا استثناًء ٢٠١٨طار المفاھیمي للتقریر المالي الصادر في مارس باإلشارة إلى اإل

) تفادًیا إلصدار أرباح أو خسائر محتَملة في "الیوم الثاني" تنشأ عن ٣لمبدأ اإلثبات المنصوص علیھ في المعیار الدولي للتقریر المالي (
) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر ٢١) أو التفسیر (٣٧المحتملة التي تقع ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي (المطلوبات وااللتزامات 

ردة الدولیة للتقریر المالي: الرسوم، إذا تم تكبدھا بشكل مستقل. وفي الوقت ذاتھ، قرَّر المجلس توضیح التوجیھات اإلرشادیة الحالیة الوا
) بشأن الموجودات المحتملة التي لن تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالیة. ٣لمالي (في المعیار الدولي للتقریر ا

، ویتم تطبیقھا بأثر مستقبلي.٢٠٢٢ینایر ١تسري التعدیالت على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد 

١٦التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -ام المقصود الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخد
المتحصالت قبل االستخدام المقصود"، والذي -، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة "الممتلكات واآلالت والمعدات ٢٠٢٠في مایو 

الت بیع البنود المنتجة أثناء إحضار أي متحص-من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات -یحظر على المنشآت الخصم 
من ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأھیلھ للعمل على النحو الذي تریده اإلدارة. وبدًال من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات المتحصالت

١الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في بیع ھذه البنود، والتكالیف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة. یسري التعدیل على 
أو بعد ذلك التاریخ، ویجب تطبیقھ بأثر رجعي على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بدایة ٢٠٢٢ینایر 

دیالت أي أثر جوھري على الشركة. الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبیق التعدیل ألول مرة. لیس من المتوقع أن یكون للتع

٣٧التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -تكالیف الوفاء بالعقود -العقود المتوقع خسارتھا 
لتحدید التكالیف التي یتعین على المنشأة ٣٧، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  ٢٠٢٠في مایو  

تقییم ما إذا كان العقد متوقع خسارتھ أو خاسًرا. تطبق التعدیالت "طریقة التكلفة المتعلقة مباشرة". تشتمل التكالیف المتعلقة إدراجھا عند 
لیف مباشرة بعقد تقدیم البضاعة أو الخدمات على كل من التكالیف اإلضافیة وتوزیع التكالیف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. ال تتعلق التكا 

واإلداریة مباشرة بالعقد ویتم استبعادھا ما لم یتم تحمیلھا صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. تسري التعدیالت على العمومیة
أو بعد ذلك التاریخ. لیس من المتوقع أن یكون للتعدیالت أي أثر جوھري على ٢٠٢٢ینایر ١الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في 

الشركة.
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درة وغیر ساریة المفعول بعد (تتمة) المعاییر الصا-٣

لغرض التوقف ٪١٠األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة –): األدوات المالیة ٩التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
عن إثبات المطلوبات المالیة 

على المعاییر الدولیة للتقریر المالي، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیًال ٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء من التحسینات السنویة لألعوام  
. یوضح التعدیل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجھا عند تقییم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي ٩على المعیار الدولي للتقریر المالي 

ید أو المعدل تختلف اختالًفا جوھرًیا عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشتمل ھذه الرسوم فقط على تلك الرسوم المدفوعة أو  الجد
المستلمة بین المقترض والجھة المقرضة، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجھة المقرضة نیابة عن 

التعدیل على المطلوبات المالیة التي تم تعدیلھا أو تبدیلھا في أو بعد بدایة الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا اآلخر. تطبق المنشأة ھذا
المنشأة أوًال ھذا التعدیل.

لمجموعة ، مع السماح بالتطبیق المبكر لھ. سوف تطبق ا٢٠٢٢ینایر ١یسري التعدیل على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد 
ًال ھذا ھذا التعدیل على المطلوبات المالیة التي تم تعدیلھا أو تبدیلھا في أو بعد بدایة الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا المنشأة أو

التعدیل. لیس من المتوقع أن یكون للتعدیالت أي أثر جوھري على الشركة.

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة -٤

ا بالسیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة من قبل الشركة عند إعداد ھذه القوائم المالیة:فیما یلي بیانً 

تصنیف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة 
تقوم الشركة بإظھار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة/ غیر متداولة. تصنف الموجودات كمتداولة وذلك: 

عندما یتوقع تحققھا أو ینوي بیعھا أو استنفادھا خالل دورة العملیات العادیة،·
في حالة اقتنائھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،·
عندما یتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة، أو·
استخدامھا لسداد أیة مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عندما تكون نقدیة وشبھ نقدیة ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو ·

عشر شھرًا بعد الفترة المالیة.
تصنف الشركة كافة الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة.

تصنف المطلوبات كمتداولة وذلك:
عندما یتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة،·
في حالة اقتنائھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،·
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة، أو·
عند عدم وجود حق غیر مشروط للمنشأة لتأجیل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة.·

تصنف الشركة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غیر متداولة.
لمؤجلة كموجودات ومطلوبات غیر متداولة.تصنف موجودات ومطلوبات الضریبة ا
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قیاس القیمة العادلة 
القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم بین 

القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات قد تمت إما:متعاملین في السوق بتاریخ 

في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات أو·
في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات.·

دة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل الشركة.إن األسواق الرئیسیة أو األسواق األكثر فائ

تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات أو المطلوبات 
وأنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة.

قیاسھا بالقیمة العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن التسلسل الھرمي تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم 
لمستویات القیمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل:

ت مماثلة. : األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبا ١المستوى ·
قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو -الھامة لقیاس القیمة العادلة -: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ٢المستوى ·

غیر مباشرة.
غیر قابلة للمالحظة.-الھامة لقیاس القیمة العادلة -: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ٣المستوى ·

للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة بالقیمة العادلة بشكل متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فیما إذا تم التحویل بالنسبة  
بین التسلسل الھرمي لمستویات القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة 

ل) في نھایة كل فترة مالیة.العادلة كك

ولغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت الشركة بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر 
الموجودات والمطلوبات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة أعاله.

اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء 
أتعاب المشورة

تقوم الشركة بأنشطة الترتیب وتقدیم المشورة في مجال األوراق المالیة.  یتم إثبات االیرادات من العقود مع العمالء على مدى الزمن 
بأنھا وذلك عند تسلیم الخدمات للعمالء بمبلغ یعكس العوض الذي یتوقع أن تستحقھ الشركة مقابل تلك الخدمات.  وقد تبین الشركة 

تعمل كأصیل في كافة ترتیبات االیرادات الخاصة بھا.

سب  عند قیام الشركة بالوفاء بالتزام األداء من خالل تقدیم الخدمات المتعھد بھا، فإنھا تنشئ أصًال قائًما على العقد بقیمة العوض المكت
المثبت، فإنھ ینتج عن ذلك مطلوبات العقد.من األداء. وفي حالة زیادة قیمة العوض المستلم من العمیل عن مبلغ اإلیرادات

یتم إثبات اإلیرادات األخرى عند تحققھا.
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الضریبة 
یمثل مصروف ضریبة الدخل مبلغ الضریبة الحالیة المستحقة والضریبة المؤجلة.

الضریبة الحالیة
المستحقة على أساس ربح السنة الخاضع للضریبة. ویختلف الربح الخاضع للضریبة عن الربح المصرح یتم احتساب الضریبة الحالیة 

عنھ في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بسبب بنود اإلیرادات والمصاریف الخاضعة للضریبة أو القابلة لالستقطاع في 
أو القابلة لالستقطاع. إن الشرائح واألنظمة الضریبیة المستخدمة في حساب المبلغ السنوات األخرى وكذلك البنود غیر الخاضعة للضریبة  

ھي تلك الصادرة أو الساریة المفعول بتاریخ إعداد القوائم المالیة في البلدان التي تعمل فیھا الشركة وحققت فیھا دخل خاضع للضریبة.

في حقوق الملكیة ولیس في قائمة الربح أو –ة مباشرًة ضمن حقوق الملكیة یتم اثبات ضریبة الدخل الحالیة المتعلقة بالبنود المثبت
ة الخسارة. تقوم اإلدارة دوریًا بتقویم المواقف المتخذة في اإلقرارات الضریبیة بشأن الحاالت التي تخضع فیھا األنظمة الضریبیة المطبق

للتفسیر وتجنب المخصصات، حسبما ھو مالئم.

الضریبة المؤجلة
یجنب مخصص للضریبة المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام وذلك للفروقات المؤقتة ،بتاریخ إعداد القوائم المالیة، بین األسس الضریبیة 

للموجودات والمطلوبات وقیمتھا الدفتریة ألغراض إعداد التقاریر المالیة.   

لالستقطاع واإلعفاءات الضریبیة غیر المستخدمة المرحلة، والخسائر تحسب موجودات الضریبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة 
ة الضریبیة غیر المستخدمة المرحلة، وذلك بالقدر الذي یحتمل ان تتوفر فیھ أرباحاً خاضعة للضریبة یمكن استخدامھا لقاء الفروقات المؤقت

خسائر الضریبیة غیر المستخدمة المرحلة.القابلة لالستقطاع وتلك اإلعفاءات الضریبیة غیر المستخدمة المرحلة وال

ًا تتم مراجعة القیمة الدفتریة لموجودات الضریبة المؤجلة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة وتخفض بالقدر الذي ال یحتمل أن تتوفر فیھ أرباح 
كافیة خاضعة للضریبة تسمح باستخدام كافة موجودات الضریبة المؤجلة أو جزء منھا. یعاد تقویم موجودات الضریبة المؤجلة التي لم 

تھا بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، ویتم إثباتھا بالقدر الذي من المحتمل أن ینتج عنھ أرباح مستقبلیة خاضعة للضریبة تسمح باسترداد یتم إثبا 
موجودات الضریبة المؤجلة.

فیھا الموجودات تقاس موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا خالل الفترة التي تتحقق 
أو تسدد فیھا المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضریبیة (واألنظمة الضریبیة) الصادرة أو الساریة المفعول بتاریخ إعداد القوائم 

المالیة.

ت بنود الضریبة المؤجلة إن الضریبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج الربح أو الخسارة یتم إثباتھا خارج الربح أو الخسارة. یتم إثبا 
والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما في قائمة الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الملكیة مباشرة.

تقوم الشركة بمقاصة موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة وذلك فقط عند وجود حق نظام ملزم لتسویة موجودات الضریبة الحالیة مع  
موجودات الضریبة المؤجلة ومطلوبات الضریبة المؤجلة تتعلق بضریبة الدخل المفروضة من قبل نفس مطلوبات الضریبة الحالیة، وأن 

السلطة الضریبیة وتنوي الشركة إما تسویة موجودات ومطلوبات الضریبة الحالیة على أساس الصافي أو بیع الموجودات وسداد 
تسویة أو استرداد مبالغ ھامة لموجودات أو مطلوبات الضریبة المؤجلة.المطلوبات في آن واحد، وذلك في كل فترة مستقبلیة یتوقع فیھا 

شامل یتم إثبات الضریبة الحالیة والمؤجلة في الربح أو الخسارة، باستثناء الحاالت التي تتعلق فیھا بالبنود التي یتم إثباتھا في الدخل ال
لضریبة الحالیة والمؤجلة في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق اآلخر أو في حقوق الملكیة مباشرة، وفي تلك الحالة یتم إثبات ا

الملكیة، على التوالي.

ضریبة القیمة المضافة 
یتم اثبات المصاریف والموجودات بعد خصم اجمالي ضریبة القیمة المضافة، فیما عدا الحاالت التالیة:

ات أو خدمات غیر قابلة لالسترداد من السلطة الضریبیة. وفي تلك عندما تكون ضریبة القیمة المضافة المتكبدة بشأن شراء موجود·
الحالة، یتم اثبات ضریبة المبیعات كجزء من تكلفة شراء األصل او كجزء من البند المتعلق بالمصاریف، حیثما ینطبق ذلك.

عند إظھار الذمم المدینة والذمم الدائنة شاملة مبلغ ضریبة القیمة المضافة.·

إدراج صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق الدفع إلى السلطات الضریبیة كجزء من أرصدة المدینین یتم 
أو الدائنین في قائمة المركز المالي.
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المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبیة 
لمعامالت بالعمالت األجنبیة من قبل الشركة باألسعار الفوریة للعملة الوظیفیة المعینة بالتاریخ الذي تصبح فیھ یتم، في األصل، تسجیل ا

المعاملة مؤھلة أوال لإلثبات.

ئم المالیة.یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار التحویل الفوریة للعملة الوظیفیة بتاریخ إعداد القوا

یتم اثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تحویل البنود النقدیة في الربح أو الخسارة.

لیة.وتحول البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة المسجلة بعملة أجنبیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ المعامالت االو

المستخدم عند االثبات األولي للموجودات والمصاریف واالیرادات ذات العالقة (أو أي جزء منھا) عند لتحدید سعر الصرف الفوري 
م التوقف عن االثبات األولي لموجودات أو مطلوبات غیر نقدیة تتعلق بالعوض المدفوع مقدًما، فإن تاریخ المعاملة یعتبر التاریخ الذي تقو

المطلوبات غیر النقدیة الناتجة عن العوض المدفوع مقدًما. وفي حالة وجود دفعات متعددة فیھ الشركة أصًال بإثبات الموجودات أو 
مدفوعة أو مستلمة مقدماً، تقوم الشركة بتحدید تاریخ المعاملة الذي تم فیھ استالم أو سداد العوض مقدًما.

الممتلكات والمعدات 
متراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القیمة، إن وجدت. تشتمل ھذه التكالیف تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بعد خصم االستھالك ال

بات.على تكلفة استبدال أجزاء من المعدات وتكالیف االقتراض المتعلقة بالمشاریع االنشائیة طویلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعاییر االث

ات على مراحل، تقوم الشركة باستھالكھا بصورة مستقلة على مدى أعمارھا وإذا كان مطلوباً استبدال أجزاء ھامة من الممتلكات والمعد
ة اإلنتاجیة المحددة. وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئیسي، یتم اثبات تكلفتھ في القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات كإحالل وذلك في حال

ألخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدھا.استیفاء معاییر إثباتھ. یتم إثبات كافة تكالیف االصالح والصیانة ا

جودات تستھلك التكلفة ناقصاً القیمة التقدیریة المتبقیة للممتلكات والمعدات بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للمو
اعتباًرا من تاریخ توفرھا لالستخدام.

للممتلكات والمعدات الخاصة بھا:تطبق الشركة معدالت االستھالك السنویة التالیة

٪١٠تحسینات المباني المستأجرة
٪٢٠األثاث والتركیبات

٪٢٠أجھزة الحاسب اآللي
٪٢٠السیارات

السیطرة یتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء ھام تم إثباتھ في البدایة وذلك عند االستبعاد (أي عند انتقال 
إلى الجھة المستلمة)، أو عند عدم وجود منافع اقتصادیة مستقبلیة متوقعة من االستخدام أو االستبعاد. تدرج أیة أرباح أو خسائر ناتجة 
عن التوقف عن اثبات أي أصل (التي یتم احتسابھا كفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الربح أو 

ارة عند التوقف عن اثبات األصل.الخس

ي، یتم مراجعة القیمة المتبقیة واالعمار االنتاجیة وطرق استھالك الممتلكات والمعدات في نھایة كل سنة مالیة، ویتم تعدیلھا بأثر مستقبل
إذا كان ذلك مالئمًا.



شركة میزوھو العربیة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

١٣

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ملخص-٤

عقود اإلیجار 
ي تقوم الشركة عند نشأة العقد بتحدید ما إذا كان العقد یعتبر إیجار أو ینطوي على عقد إیجار. وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق ف

السیطرة على استخدام أصل محدد لسنة محددة نظیر مقابل لذلك.

الشركة كمستأجر
تطبق الشركة طریقة إثبات وقیاس واحدة لكافة عقود اإلیجارات. تقوم الشركة بإثبات التزامات اإلیجار لسداد دفعات اإلیجار وموجودات 

حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام الموجودات المعنیة.

موجودات حق االستخدام) ١
دء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر األصل المعني لالستخدام). تقاس موجودات حق تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاریخ ب

ل االستخدام بالتكلفة، ناقًصا االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، ویتم تعدیلھا نتیجة إعادة قیاس التزامات اإلیجار. تشتم
بتة، ودفعات اإلیجار المسددة في أو قبل تاریخ بدء اإلیجار، ناقًصا أي تكلفة موجودات حق االستخدام على قیمة التزامات اإلیجار المث

حوافز إیجار مستلمة. یتم استھالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار أو األعمار اإلنتاجیة المقدرة 
للموجودات، أیھما أقصر.  

سنوات  ٥بالغة تستھلك المباني على مدى فترة اإلیجار ال

التزامات اإلیجار )٢
فترة بتاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم الشركة بإثبات التزامات اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار التي یتعین سدادھا على مدى  

تعتمد على معدل ما.اإلیجار. تشتمل دفعات اإلیجار على دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوھرھا) التي 

وبعد تاریخ بدء اإلیجار، یتم زیادة قیمة التزامات اإلیجار لتعكس زیادة العمولة، وُتخفض لتعكس دفعات اإلیجار المسددة. إضافة إلى 
ي ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة اللتزامات اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في دفعات اإلیجار (أ

دفعات اإلیجار المستقبلیة نتیجة التغیر في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحدید تلك الدفعات)، أو وجود تغیٍر في التقویم الخاص تغییر
بخیار شراء األصل المعني.

ُتدرج التزامات اإلیجار الخاصة بالشركة ضمن المطلوبات المرتبطة بعمولة. 

الموجودات غیر الملموسة
یر الملموسة المستحوذ علیھا بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لھا بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي لھا، تقید الموجودات تقاس الموجودات غ

غیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة.

یة المقدرة لھا، ویتم مراجعھا للتأكد من وجود انخفاض تطفأ الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاج
في قیمتھا وذلك عند وجود دلیل یشیر إلى حدوث ھذا االنخفاض. یتم مراجعة فترة وطریقة إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا 

اجي المتوقع أو طریقة استنفاذ المنافع عمر محدد مرة واحدة على األقل في نھایة كل فترة مالیة. یتم معالجة التغیرات في العمر اإلنت
محاسبیًا وذلك بتعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء، حسبما ھو مالئم، ویتم اعتبارھا كتغیرات –االقتصادیة المستقبلیة التي تضمنھا األصل 

ئمة الربح أو الخسارة في التقدیرات المحاسبیة. تدرج مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر انتاجي محدد في قا 
كمصروف وبما یتماشى مع وظیفة الموجودات غیر الملموسة. 

٪ على برامج الحاسب اآللي الخاصة بھا، وتتم المحاسبة عنھ بطریقة القسط الثابت.٢٠تقوم الشركة بتطبیق معدل إطفاء سنوي قدره 

یخ انتقال السیطرة إلى الجھة المستلمة)، أو عند عدم وجود منافع یتم التوقف عن إثبات الموجودات غیر الملموسة عند االستبعاد (أي بتار
اقتصادیة مستقبلیة متوقعة من االستخدام أو االستبعاد. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل (التي یتم احتسابھا 

ح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.كفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الرب
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االنخفاض في قیمة الموجودات الملموسة وغیر الملموسة 
تقوم الشركة، في نھایة كل فترة مالیة، بمراجعة القیمة الدفتریة للموجودات الملموسة وغیر الملموسة الخاصة بھا للتأكد فیما إذا كان 
ھناك دلیل یشیر إلى وقوع خسارة انخفاض في قیمة ھذه الموجودات. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد 
لذلك األصل لتحدید حجم خسارة االنخفاض في القیمة (إن وجدت). وفي الحاالت التي ال یمكن فیھا تقدیر القیمة القابلة لالسترداد ألصل 

قوم الشركة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدیة التي ینتمي إلیھا ذلك األصل. وعند إمكانیة تحدید أساس معقول فردي، ت
ومتماثل للتخصیص، فإنھ یتم أیضا تخصیص الموجودات إلى كل وحدة مدرة للنقدیة، أو یتم بطریقة أخرى تخصیصھا إلى أصغر وحدة 

ركة یمكن أن یحدد لھا أساس معقول ومتماثل للتخصیص.مدرة للنقدیة في الش

خصم التدفقات تمثل القیمة القابلة لالسترداد القیمة األعلى للقیمة العادلة ناقصة تكالیف البیع والقیمة الحالیة. وعند تحدید القیمة الحالیة، یتم
ا قبل الضریبة الذي یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم لم

للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل والتي لم یتم بشأنھا تعدیل تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة.

لدفتریة، عندئذ تخفض القیمة وفي الحاالت التي یقدر فیھا المبلغ القابل لالسترداد لألصل (أو الوحدة المدرة للنقدیة) بأقل من قیمتھ ا
الربح الدفتریة لذلك األصل (أو الوحدة المدرة للنقدیة) إلى القیمة القابلة لالسترداد لھا. یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة مباشرة في

أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

لقیمة الدفتریة لألصل (أو الوحدة المدرة للنقدیة) إلى التقدیر المعدل وفي الحاالت التي یتم فیھا عكس قید االنخفاض في القیمة، تتم زیادة ا
و لم یتم للقیمة القابلة لالسترداد، بحیث ال تزید القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا عن القیمة الدفتریة التي كان من المفترض تحدیدھا فیما ل

ة للنقدیة) في السنوات السابقة. یتم إثبات عكس قید خسارة االنخفاض في إثبات خسارة االنخفاض في قیمة ذلك األصل (أو الوحدة المدر
القیمة مباشرة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

األدوات المالیة 
إن األداة المالیة ھي عبارة عن عقد ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالیة أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.

االثبات األولي والقیاس 
تصنف الموجودات المالیة، عند االثبات األولي لھا، كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة، وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 

وبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  

التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصل المالي ونموذج أعمال الشركة  یتوقف تصنیف الموجودات المالیة عند اإلثبات األولي لھا على خصائص  
إلدارتھا. تقوم الشركة في األصل بقیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة زائدًا تكالیف المعامالت في حال الموجودات المالیة غیر 

المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ات المالیة بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنھ یجب أن ینتج عنھا تدفقات ولتصنیف وقیاس الموجود
غ نقدیة تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم. یشار إلى ھذا التقویم بـ "اختبار الدفعات فقط من المبل

اؤه على مستوى األداة المالیة. یتم تصنیف وقیاس الموجودات المالیة ذات التدفقات النقدیة التي ال تعد فقط األصلي والعمولة"، ویتم إجر
دفعات من المبلغ األصلي والعمولة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال.

یة إلى كیفیة إدارة ھذه الموجودات المالیة بھدف تحقیق التدفقات النقدیة. یحدد یشیر نموذج أعمال الشركة الخاص بإدارة الموجودات المال
االحتفاظ نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدیة ستنتج عن تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بیع الموجودات المالیة أو كالھما. یتم  

مطفأة ضمن نموذج أعمال بھدف اقتناء الموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة بالموجودات المالیة المصنفة والمقاسة بالتكلفة ال
التعاقدیة، بینما یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة المصنفة والمقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن نموذج أعمال 

بھدف اقتناؤھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة والبیع.

التي تتطلب تسلیم الموجودات خالل الفترة الزمنیة التي تنص علیھا األنظمة أو تلك –یتم إثبات عملیات شراء أو بیع الموجودات المالیة 
بتاریخ التداول، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ الشركة بشراء أو بیع اًألصل.–المتعارف علیھا بالسوق (المعامالت االعتیادیة) 
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الموجودات المالیة )١

القیاس الالحق 
لغرض القیاس الالحق، تصنف كافة الموجودات المالیة الخاصة بالشركة بالتكلفة المطفأة.

إثبات تقاس الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة الحًقا باستخدام طریقة العمولة الفعلیة، وتخضع الختبار االنخفاض في القیمة. یتم  
الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند التوقف عن إثبات األصل أو تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ. تتمثل األرباح أو الخسائر في قائمة الربح أو 

طریقة العمولة الفعلیة في احتساب التكلفة المطفأة ألصل مالي أو مطلوبات مالیة (أو مجموعة من الموجودات أو المطلوبات المالیة)  
یة. یمثل معدل العمولة الفعلي السعر الذي یخصم بالضبط الدفعات أو المقبوضات وتوزیع دخل أو مصروف العمولة على مدى الفترة المعن

الفعلي النقدیة المستقبلیة المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة إلى التكلفة المطفأة لألداة المالیة. یتم احتساب معدل العمولة 
مالت وأي خصم أو عالوة بشأن شراء األصل المالي بعین االعتبار، باإلضافة إلى (وبالتالي، التكلفة المطفأة لألصل) بأخذ تكالیف المعا 

األتعاب والتكالیف التي تشكل جزًءا ال یتجزأ من معدل العمولة الفعلي.

النقدیة وشبھ النقدیة 
یوًما أو أقل والقابلة ٩٠ستحقاقھا تتكون النقدیة وشبھ النقدیة من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصیرة األجل وفترات ا

للتحویل إلى مبالغ نقدیة معروفة وتخضع لمخاطر غیر جوھریة بشأن التغیرات في القیمة.

الودیعة ألجل
أشھر من تاریخ الشراء.٦تتكون الودیعة ألجل من ودائع لدى بنك محلي وفترة استحقاقھا 

التوقف عن االثبات 
یتم التوقف عن إثبات الموجودات المالیة (أو، إذ ینطبق ذلك، أي جزء منھا أو مجموعة من الموجودات المالیة المشابھة) بصورة رئیسیة 

(أي استبعادھا من قائمة المركز المالي للشركة) عند:
انتھاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من الموجودات·

أو
ویل حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون قیام الشركة بتح 

أي تأخیر وفق "ترتیبات فوریة" وإذا ما (أ) قامت الشركة بتحویل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لًألصل، أو (ب) لم تقم بالتحویل 
ع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة على األصل.أو اإلبقاء على معظم المناف

االنخفاض في القیمة 
متابعة بالنسبة للذمم المدینة التجاریة، تقوم الشركة بتطبیق الطریقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. علیھ، ال تقوم الشركة ب

تقوم بدًال من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاریخ التغیرات في مخاطر االئتمان ولكن  
امل إعداد كل قوائم مالیة. قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي یتم تعدیلھا بالعو

االقتصادیة.المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة 

یوًما. لكن في بعض الحاالت، یمكن للشركة ٣٠تعتبر الشركة األصل المالي متعثًرا عندما تكون الدفعات التعاقدیة متأخرة السداد لمدة 
غ التعاقدیة أیًضا اعتبار األصل المالي متعثًرا عندما تشیر المعلومات الداخلیة والخارجیة إلى أنھ من غیر المحتمل أن تستلم الشركة المبال

القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أیة تعزیزات ائتمانیة محتفظ بھا من قبل الشركة. یتم شطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات 
معقولة السترداد التدفقات النقدیة التعاقدیة.
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المطلوبات المالیة )٢

األثبات األولي والقیاس 
، ٢٠٢٠سبتمبر ٣١في یتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة بعد خصم تكالیف المعامالت المتعلقة بھا مباشرًة.

تم تصنیف كافة المطلوبات المالیة الخاصة بالشركة بالتكلفة المطفأة.

القیاس الالحق 
األرباح بعد االثبات األولي لھا، تقاس المطلوبات المرتبطة بعمولة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي. یتم إثبات  

ة  والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملیة إطفاء معدل العمول
الفعلي. تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكالیف التي تعتبر جزءًا ال

ویدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.یتجزأ من معدل العمولة الفعلي.

دائنون اآلخرون والتزامات اإلیجار ال
ن یتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بھا فواتیر م

قبل الموردین.

التوقف عن االثبات 
لمالیة یتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. وفي حالة تبدیل االلتزامات ا

بأخرى من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة جوھرًیا، أو بتعدیل شروط االلتزامات الحالیة بشكل جوھري، عندئذ یتم اعتبار مثل ھذا 
بدیل أو التعدیل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلیة واثبات التزامات جدیدة. یتم إثبات الفرق بین القیم الدفتریة المعنیة في قائمة الت

الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

مقاصة األدوات المالیة  )٣
تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة 
المبالغ المثبتة وعند وجود نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بیع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

المخصصات 
بات المخصصات عند وجود التزامات (قانونیة أو متوقعة) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنھ من المحتمل ان یتطلب األمر یتم إث

استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادیة لسداد االلتزام وأنھ یمكن إجراء تقدیٍر لمبلغ االلتزام بشكل موثوق بھ. وفي الحاالت التي 
تعویض بعض أو كل المخصصات، على سبیل المثال بموجب عقد تأمین، فإنھ یتم إثبات التعویض كأصل مستقل تتوقع فیھا الشركة

وذلك فقط عندما یكون في حكم المؤكد بأن المنشأة ستحصل على التعویض. یتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح 
مستردة.أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، بعد خصم أیة مبالغ 

االحتیاطي النظامي 
من صافي دخل السنة بعد خصم الخسائر المدورة في كل سنة إلى ٪١٠طبقًا لنظام الشركات السعودي، یجب على الشركة تحویل 

تحویل من رأس المال. ونظًرا للخسائر المتكبدة، لم تقم الشركة بإجراء أي ٪٣٠االحتیاطي النظامي حتى یبلغ مجموع ھذا االحتیاطي 
خالل السنة.
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األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة -٥

یتطلب إعداد القوائم المالیة للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإلیرادات والمصاریف
االلتزامات المحتملة. وقد یترتب عن عدم التأكد من ھذه  والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن 

االفتراضات والتقدیرات نتائج قد تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بذلك في الفترات 
المستقبلیة.

األحكام  
أي أحكام بمعزل عن تلك المتضمنة في التقدیرات، والتي لھا أثر جوھري عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة، لم تقم اإلدارة بإجراء

على المبالغ المثبتة في القوائم المالیة.

التقدیرات واالفتراضات 
تم أدناه عرض االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ إعداد القوائم 

راء المالیة، والتي قد ینتج عنھا فروقات جوھریة في القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة التالیة. قامت الشركة بإج
فتراضات والتقدیرات على أساس المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالیة. ومع ذلك، قد تتغیر الظروف واالفتراضات القائمة اال

والمتعلقة بالتطورات المستقبلیة نتیجة لتغیرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سیطرة الشركة. یتم عكس ھذه التغیرات في 
.االفتراضات عند حدوثھا 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود 
تستخدم الشركة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود. یتم تحدید نسب  

ت العمالء لھا أنماط خسائر مماثلة.المخصص بناًء على أیام التأخر في السداد لمجموعات مختلفة من قطاعا 

یتم في األصل تحدید مصفوفة المخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تمت مالحظتھا. وستقوم الشركة بمعایرة المصفوفة 
تصادیة على مدى السنة  لتعدیل خسائر االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلیة. على سبیل المثال، إذا كان من المتوقع تدھور األوضاع االق

، یتم القادمة، مما قد یؤدي إلى زیادة عدد حاالت التعثر في السداد، فإنھ یتم تعدیل معدالت التعثر السابقة. وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة
تحدیث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتھا وإجراء تحلیل للتغیرات في التقدیرات المستقبلیة.  

تقویم العالقة المتداخلة بین معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتھا والظروف االقتصادیة المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة  إن عملیة 
مان تمثل تقدیًرا ھاما. إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة یتأثر بالتغیرات في الظروف واألوضاع االقتصادیة المتوقعة. كما أن خسائر االئت

الخاصة بالشركة والظروف االقتصادیة المتوقعة قد ال تكون مؤشًرا على التعثر الفعلي للعمیل في المستقبل.السابقة

األعمار االنتاجیة للممتلكات والمعدات 
ویم الجماعي یتم تقدیر األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات بناًء على األعمار االقتصادیة للممتلكات والمعدات، وبناًء أیًضا على التق

المعدات لممارسات القطاع، والخبرة بالموجودات المماثلة. یتم، بتاریخ إعداد القوائم المالیة، مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات و
ت والمعدات. وعلى وتحدیثھا في حالة اختالف التوقعات عن التقدیرات السابقة نتیجة االستھالك العادي أو التقادم الفني والتجاري للممتلكا 

الرغم من ذلك، فإنھ من المحتمل أن یتأثر األداء المالي المستقبلي بصورة جوھریة بالتغیرات في التقدیرات الناتجة عن التغیرات في أي 
من العوامل المذكورة أعاله. وسوف تتأثر المبالغ وتوقیت المصاریف المسجلة ألي فترة بالتغیرات في ھذه العوامل والظروف.

خیارات التجدید واإلنھاء 
دم عند تحدید مدة عقد اإلیجار، تأخذ اإلدارة كافة الحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حافزًا اقتصادیاً لممارسة خیار التجدید أو ع

ك فقط في حال ما إذا ممارسة خیار اإلنھاء. یتم تضمین خیارات التجدید أو الفترات التي تلي خیارات اإلنھاء في مدة عقد اإلیجار وذل
كان من المؤكد بصورة معقولة تجدید عقد اإلیجار أو عدم إنھائھ. تقوم الشركة عند بدء اإلیجار بتقییم ما إذا كان من المؤكد بصورة 

ان ھناك معقولة ممارسة خیارات التجدید. تقوم الشركة بإعادة تقویم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة ھذه الخیارات إذا ك
حدث مھم أو تغییر مھم في الظروف التي تقع تحت سیطرتھا.
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١٨

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٥

برامج المنافع المحددة
عملیات تقویم تحدد تكلفة برامج منافع التقاعد المحددة والمنافع الطبیة لما بعد التوظیف األخرى والقیمة الحالیة اللتزامات التقاعد وفق

إكتواریة. یتضمن التقویم االكتواري إجراء العدید من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. وتشتمل ھذه  
االفتراضات على تحدید معدل الخصم، والزیادات المستقبلیة في الرواتب، ومعدالت الوفیات والزیادة المستقبلیة في المعاشات.  ونظرا 

جعة لطبیعة المعقدة للتقویم وطبیعتھ طویلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة یتأثر بصورة كبیرة بالتغیرات في ھذه االفتراضات. یتم مرال
كافة االفتراضات بتاریخ اعداد كل قوائم مالیة.

المالئم، تأخذ اإلدارة بعین االعتبار أسعار العموالت یعتبر معدل الخصم أكثر العوامل التي تخضع للتغییر. وعند تحدید معدل الخصم 
على سندات الشركات المسجلة بعمالت تتوافق مع العمالت المسجل بھا التزام منافع ما بعد التوظیف وذلك على األقل بدرجة تصنیف 

د الحاجة مع معدل العائد لتتماشى مع  (أأأ) أو فما فوق طبقًا لما ھو محدد من قبل وكالة تصنیف دولیة معترف بھا، ویتم استقراؤھا عن
تمان المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة. كما یتم أیضًا مراجعة جودة السندات المعنیة.  یتم استبعاد تلك السندات التي لھا ھوامش ائ

ات ذات جودة عالیة.عالیة من تحلیل السندات الذي تم على أساسھ تحدید معدل الخصم، وذلك على اعتبار أنھا ال تمثل سند

یتم تحدید معدل الوفیات بناء على جداول الوفیات المتاحة للجمھور في الدول المعنیة. تخضع جداول الوفیات ھذه إلى التغییر فقط من 
المستقبلیة المتوقعة  وقت آلخر وفقاً للتغیرات الدیموغرافیة. تحدد زیادات الرواتب ومعاشات التقاعد المستقبلیة بناء على معدالت التضخم  

للبلدان المعنیة والزیادات المستقبلیة في الرواتب.

الضرائب 
یتم إثبات موجودات الضریبة المؤجلة بشأن الخسائر الضریبیة غیر المستخدمة بالقدر الذي یحتمل أن تتوفر فیھ أرباح خاضعة للضریبة 

ام ھامة لتحدید قیمة موجودات الضریبة المؤجلة التي یمكن إثباتھا، بناء على یمكن استخدامھا لقاء الخسائر. یتعین على اإلدارة إبداء أحك
التوقیت المحتمل ومستوى األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة، باإلضافة إلى استراتیجیات التخطیط الضریبي المستقبلیة.  

لایر سعودي).  تتعلق ھذه الخسائر ١٣٬٥٠٣٬٢٣٤: ٢٠١٩لایر سعودي (١٣٬٩٣٦٬٥٨٧لدى الشركة خسائر ضریبیة مرحلة قدرھا 
بنتائج السنوات السابقة.

لایر .٢٬٧٨٧٬٣١٧الربح وحقوق الملكیة بمبلغ الزدادولو كان بمقدور الشركة إثبات كافة موجودات الضریبة المؤجلة غیر المثبتة، 
سعودي. 

معدل االقتراض اإلضافي تقدیر- عقود اإلیجار
تحدید معدل العمولة الضمني في عقود اإلیجار بسھولة، وعلیھ تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقیاس التزامات ال یمكن للشركة 

اإلیجار. یمثل معدل االقتراض اإلضافي معدل العمولة الذي یتعین على الشركة دفعھ القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذو  
اقتصادیة مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل.قیمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بیئة 

وبالتالي، فإن معدل االقتراض اإلضافي یعكس ما یتعین على الشركة دفعھ، وھو ما یتطلب التقدیر عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة 
ت التي ال تكون فیھا عقود اإلیجار بالعملة الوظیفیة أو عندما یتعین تعدیلھا لتعكس شروط وأحكام عقد اإلیجار (على سبیل المثال، الحاال

للشركة التابعة).

ال تقوم الشركة بإبرام معامالت تمویل، وبالتالي تقوم بتقدیر معدل االقتراض اإلضافي باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة األم 
بعالوة المخاطر للشركة المعنیة والبلد المعني.   الذي یتم الحصول علیھ من إدارة الخزینة المركزیة والذي یتم تعدیلھ 
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١٩

الممتلكات والمعدات -٦
تحسینات المباني  

المستأجرة
لایر سعودي

األثاث 
والتركیبات 
لایر سعودي

أجھزة الحاسب  
اآللي 

لایر سعودي
السیارات 
لایر سعودي

اإلجمالي 
لایر سعودي 

 ────── ────── ────── ────── ──────
التكلفة:

٢٠١٩١٬٥٨٣٬٠٩٩٣٢١٬٠٢١١٬٠٥٩٬٢٣٠٤٠٨٬٥٥٠٣٬٣٧١٬٩٠٠ینایر ١في 
) ٢٠٬٠٠٠()٢٠٬٠٠٠(---استبعادات 

 ────── ────── ────── ────── ──────
٢٠١٩١٬٥٨٣٬٠٩٩٣٢١٬٠٢١١٬٠٥٩٬٢٣٠٣٨٨٬٥٥٠٣٬٣٥١٬٩٠٠دیسمبر ٣١في 

١٣٬٧٩٨-١٣٬٧٩٨--إضافات 
)٧٩٨٬٣٣٣()١٦٣٬٠٠٠()٦٢٦٬٧٩٤()٨٬٥٣٩(-استبعادات 

 ────── ────── ────── ────── ──────
٢٠٢٠١٬٥٨٣٬٠٩٩٣١٢٬٤٨٢٤٤٦٬٢٣٤٢٢٥٬٥٥٠٢٬٥٦٧٬٣٦٥دیسمبر ٣١في 

 ────── ────── ────── ────── ──────

االستھالك:
٢٠١٩١٬٤٥١٬١٧٤٣١٨٬٠٦٠١٬٠٠٨٬٧٢٦٢٥٠٬٦٦٥٣٬٠٢٨٬٦٢٥ینایر ١في 

١٣١٬٩٢٥٩٦٠٣٨٬٥٧٥٤٥٬١١٠٢١٦٬٥٧٠المحمل للسنة
) ٢٠٬٠٠٠()٢٠٬٠٠٠(---استبعادات 

 ────── ────── ────── ────── ──────
٢٠١٩١٬٥٨٣٬٠٩٩٣١٩٬٠٢٠١٬٠٤٧٬٣٠١٢٧٥٬٧٧٥٣٬٢٢٥٬١٩٥دیسمبر ٣١في 

٩٦٠٨٬٠٠٠٤٥٬١٨٤٥٤٬١٤٤-المحمل للسنة
)٧٩٨٬٣٣٣()١٦٣٬٠٠٠()٦٢٦٬٧٩٤()٨٬٥٣٩(-استبعادات 

 ────── ────── ────── ────── ──────
٢٠٢٠١٬٥٨٣٬٠٩٩٣١١٬٤٤١٤٢٨٬٥٠٧١٥٧٬٩٥٩٢٬٤٨١٬٠٠٦دیسمبر ٣١في 

 ────── ────── ────── ────── ──────

صافي القیمة الدفتریة:
١٬٠٤١١٧٬٧٢٧٦٧٬٥٩١٨٦٬٣٥٩-٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════
٢٬٠٠١١١٬٩٢٩١١٢٬٧٧٥١٢٦٬٧٠٥-٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════
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٢٠

الموجودات غیر الملموسة-٧

برامج الحاسب اآللي 
لایر سعودي

────────
التكلفة: 

٢٠١٩١٬٢٦٨٬١٢٧ینایر ١في 
────────

٢٠١٩١٬٢٦٨٬١٢٧دیسمبر ٣١في 
────────

)١٬٠٨٤٬٣٣٤(استبعادات
٢٠٢٠١٨٣٬٧٩٣دیسمبر ٣١في 

────────
اإلطفاء:

٢٠١٩١٬١٢٧٬٢١٩ینایر ١في 
٣٦٬٧٥٨اإلطفاء للسنة

────────
٢٠١٩١٬١٦٣٬٩٧٧دیسمبر ٣١في 

٣٦٬٧٦٤اإلطفاء للسنة
)١٬٠٨٤٬٣٣٤(استبعادات

────────
٢٠٢٠١١٦٬٤٠٧دیسمبر ٣١في 

────────
صافي القیمة الدفتریة:

٢٠٢٠٦٧٬٣٨٦دیسمبر ٣١في 

٢٠١٩١٠٤٬١٥٠دیسمبر ٣١

المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى-٨
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 

٦٢٨٬٤٧٣-إیرادات مستحقة
٢٩٨٬٣٥١١٥٩٬٢٣٩مصاریف مدفوعة مقدًما 

٩٠٬٣١٥٩٠٬٣١٥تأمینات لدى آخرین
٣٧٬٠٠٩٨٢٬٥٨٦موجودات أخرى

٤٢٥٬٦٧٥٩٦٠٬٦١٣مبالغ قابلة لالسترداد خالل سنة



شركة میزوھو العربیة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
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٢١

النقدیة وشبھ النقدیة -٩
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 

٦٨٬٣٣٠٬٨٣٣١٩٬٢٧٤٬٥٩٠الصندوقأرصدة لدى البنوك ونقد في 
٦٨٬٣٣٠٬٨٣٣١٩٬٢٧٤٬٥٩٠

الودائع ألجل -١٠
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 
٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠-ودائع ألجل لدى بنك محلي

-٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

العمولة الفعلي على الودائع لایر سعودي. كان معدل ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠، كان لدى الشركة ودائع ألجل قدرھا ٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١واسٌتحق خالل السنة المنتھیة في ٪٢٠١٩٢٫٥دیسمبر ٣١ألجل كما في 

التزامات المنافع المحددة للموظفین -١١
٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

٩٣٬٦٤٦٦٤٠٬٨٣١الرصید في بدایة السنة
١٣٠٬٦٨٩٢٤٢٬١٤٠تكلفة الخدمة الحالیة

٣٬٩٠٧٢٧٬٠٥٦تكلفة عمولة
)٣٨١٬٩٩١()٦٤٬٦٦١(أرباح اكتواریة

)٤٣٤٬٣٩٠()٥٬٦٤٧(منافع مدفوعة من قبل صاحب العمل
١٥٧٬٩٣٤٩٣٬٦٤٦الرصید في نھایة السنة 

مؤھل مستقل باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.تم إجراء أحدث تقویم اكتواري من قبل خبیر اكتواري
فیما یلي االفتراضات األساسیة المستخدمة ألغراض التقویم االكتواري:

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

٪٣٫٨٥٪٣٫٣٥معدل الخصم
٪٥٫٠٠٪٥٫٠٠معدل االستقاالت

٪٥٫٠٠٪٢٫٥معدل الزیادات في الرواتب

یتم إثبات كافة التغیرات في التزامات المنافع المحددة للموظفین في الربح أو الخسارة، فیما عدا المكاسب (الخسائر) االكتواریة والتي
یتم اثباتھا في الدخل الشامل اآلخر.
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٢٢

التزامات المنافع المحددة للموظفین (تتمة) -١١

فیما یلي بیان الحركة في المكاسب االكتواریة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر:
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩
لایر سعودي 

٧٦٨٬٥٧٨٣٨٦٬٥٨٧في بدایة السنة
)١٦٣٬٦٦٩(-أثر التغیرات في االفتراضات المالیة-(خسارة) إعادة القیاس 

٦٤٬٦٦١٥٤٥٬٦٦٠التسویات المبینة على أساس الخبرةأثر -أرباح إعادة القیاس 
٨٣٣٬٢٣٩٧٦٨٬٥٧٨في نھایة السنة
تحلیل الحساسیة

تم تحدید تحلیل الحساسیة المعروض أدناه وفق التغیرات المحتملة المعقولة في االفتراضات المعنیة التي تحدث في نھایة الفترة المالیة،
االفتراضات األخرى ثابتة. یمثل المبلغ الموجب زیادة في االلتزام، بینما یمثل المبلغ السالب نقص في االلتزام. إن تحلیل مع بقاء كافة 

الحساسیة قد ال یكون مؤشرًا على وجود تغیر فعلي في التزام المنافع المحددة حیث أنھ من غیر المحتمل أن تحدث التغیرات في 
بعضھا البعض.االفتراضات بصورة منفصلة عن 

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

)١٧٬٥٧٦()٢٥٬٥٤٥(٪١الزیادة في معدل الخصم بواقع 
٣٢٬٣٠٩٢٣٬٢٦٧٪١النقص في معدل الخصم بواقع 

٣٢٬٢٥٦٢٢٬٧٢٦٪١الزیادة في معدل الزیادة في الرواتب بواقع 
)١٧٬٥٥٤()٢٥٬٩٥٨(٪١النقص في معدل الزیادة في الرواتب بواقع 

فیما یلي بیان بالدفعات المتوقعة للمنافع المحددة خالل السنوات المستقبلیة:
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 
١٬٢٨٥٤٩٨شھًرا القادمة١٢خالل الـ 

٤١٬٦١٥٢٠٬٤٢١سنوات٥سنة إلى ٢ما بین 
٣٥٢٬١٤٥٢٩٩٬٢٨٧سنوات ٥بعد 

المصاریف المستحقة الدفع والدائنون اآلخرون -١٢
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 
١٬٤٣٧٬٨١٧٨٩١٬٧١٤مصاریف مستحقة الدفع

٥٠٬١٧٧٩٬٥١٥دائنون آخرون
١٬٤٨٧٬٩٩٤٩٠١٬٢٢٩

تم تحلیلھا بین: 
١٬٤٨٧٬٩٩٤٩٠١٬٢٢٩المطلوبات المتداولة

--المتداولةالمطلوبات غیر 
١٬٤٨٧٬٩٩٤٩٠١٬٢٢٩المصاریف المستحقة الدفع والذمم الدائنة األخرى المتداولة  

الشروط واألحكام الخاصة بالمطلوبات المالیة أعاله:
أشھر. ثالثةإن الذمم دائنة األخرى غیر مرتبطة بعمولة وفترة استحقاقھا •



شركة میزوھو العربیة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٣

مطلوبات العقود -١٣
٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

مطلوبات عقود
٢٣٩٬٢٨٦٢٨٥٬٣٩٣متداولة

٢٣٩٬٢٨٦٢٨٥٬٣٩٣إجمالي مطلوبات العقود 

یتم یتم إثبات مطلوبات العقود عند سداد المبلغ أو استحقاقھ (أیھما یحدث أوًال) من العمیل قبل قیام الشركة بتقدیم الخدمات ذات العالقة.
العقود كإیرادات عند قیام الشركة باألداء بموجب العقد.إثبات مطلوبات 

عقود اإلیجار -١٤

سنوات. وٌیحظر على ٥لدى الشركة عقود إیجار للمباني المستخدمة كمكاتب وسكن للموظفین. وتبلغ عادة مدة عقود إیجار المباني 
الباطن.الشركة بشكل عام التنازل عن الموجودات المؤجرة أو تأجیرھا من 

فیما یلي بیان القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام المثبتة والحركة خالل السنة:
موجودات حق  

المباني -االستخدام 
لایر سعودي

٢٠١٩:٢٬١٤٥٬٤٧٧ینایر ١كما في 
)٨١٧٬١٠٢(مصروف استھالك

٢٠١٩١٬٣٢٨٬٣٧٥دیسمبر ٣١
٢٬٩٠٢٬٦٦٠إضافات

)٧٧٣٬٢٦١(استھالكمصروف 
٢٠٢٠٣٬٤٥٧٬٧٧٤دیسمبر ٣١

فیما یلي بیان القیمة الدفتریة اللتزامات اإلیجار (المدرجة ضمن المطلوبات المرتبطة بعمولة) والتغیرات خالل السنة:
التزام إیجار 
لایر سعودي

٢٠١٩١٬٦٤٥٬٧٩٦ینایر ١كما في 
٦٥٬٧٣١زیادة العمولة

)٨٢٠٬١٢٧(رئیسي من التزامات اإلیجارسداد جزء 
)٤٧٬٩٩٣(سداد جزء رئیسي من التزامات اإلیجار

٢٠١٩٨٤٣٬٤٠٧دیسمبر ٣١
٢٬٩٠٢٬٦٦٠إضافات

١٤٤٬٤٩٩زیادة العمولة
)٧٩٥٬٧٩٦(سداد جزء رئیسي من التزامات اإلیجار
)٤٦٬٥٦٩(سداد جزء رئیسي من التزامات اإلیجار

٢٠٢٠٣٬٠٤٨٬٢٠١دیسمبر ٣١

٧٠٧٬٢٤٦متداولة
٢٬٣٤٠٬٩٥٥غیر متداولة

فیما یلي بیان المبالغ المثبتة في الربح أو الخسارة:
٢٠٢٠٢٠١٩

٧٧٣٬٢٦١٨١٧٬١٠٢مصروف استھالك موجودات حق االستخدام
١٤٤٬٤٩٩٦٥٬٧٣١مصروف العمولة على التزامات اإلیجار

٩١٧٬٧٦٠٨٨٢٬٨٣٣اإلجمالي 



شركة میزوھو العربیة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٤

المصاریف العمومیة واإلداریة -١٥

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

٥٬٠٢٣٬٧١٣٥٬٥٨٤٬٥٢٦منافع الموظفین
١٬٤٦٥٬٢٦٩٩٥٢٬١٧٥أتعاب مھنیة

٣٤٨٬٣١٩٢١٨٬٧٨٣تقنیة معلومات
٢٢٥٬٤٢٤٨٨٬٢٧٩ضریبة استقطاع

٥٠٬٠٥٢٢٦٦٬٥٧٩سفر وتكالیف متعلقة بھ
٣٣٤٬٤١٢٣٣٦٬٦٥٩أخرى

٧٬٤٤٧٬١٨٩٧٬٤٤٧٬٠٠١

الضریبة -١٦
٢٠٢٠ضریبة الدخل ١-١٦

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 

١٬٣٥٢٬٢٢٢-الضریبة الحالیة للسنة
٣١٬٨٧٢١١٧٬٩٠٧تسویة ضریبیة لسنوات سابقة

٩٦٩)١٢٬٩٧٥()١٦٫٢اإلیضاح (تسویة الضریبة المؤجلة للسنة (انظر 
١٨٬٨٩٧١٬٤٧١٬٠٩٨

٪ من الربح المعدل الخاضع للضریبة. نشأت الفروقات بین الربح المالي والربح الخاضع ٢٠تم احتساب مخصص السنة الحالیة بواقع 
الضریبیة.للضریبة بصفة أساسیة نتیجة للمخصصات وبعض المصاریف غیر المسموح بھا لألغراض 

فیما یلي بیان حركة ضریبة الدخل المستحقة:
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 
١٬٣٥٢٬٢٢٢٧٥٣٬٤٨٧الرصید في بدایة السنة

٣١٬٨٧٢١٬٤٧٠٬١٢٩المحملة على الربح أو الخسارة
)٨٧١٬٣٩٤()١٬٣٨٤٬٠٩٤(مدفوع خالل السنة

١٬٣٥٢٬٢٢٢-الرصید في نھایة السنة 

٢٠١٩فیما یلي تسویة مصروف الضریبة والربح المحاسبي مضروًبا في معدل الضریبة المحلیة للمملكة العربیة السعودیة لعامي 
:٢٠٢٠و

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

٩٬٠٥٨٬٣٣٨)٩١٦٬٧١٣(الربح المحاسبي قبل ضریبة الدخلالخسارة) (
١٬٣٨١٬٠١٩٣٩٠٬٨٦٦قابلة لالستقطاع لألغراض الضریبیةزائدًا: مصاریف غیر 

)٢٬٢٥٣٬٧٠٣(-ناقًصا: استخدام خسائر ضریبیة غیر مثبتة سابقاً 
)٤٣٤٬٣٩٠()١٬٠٥١٬٤٤١(ناقًصا: المطالبات

٦٬٧٦١٬١١١)٥٥١٬١٣٤(إجمالي الدخل الخاضع للضریبة
١٬٣٥٢٬٢٢٢-قائمة الربح أو الخسارةالمصرح عنھ في ٪٢٠مصروف ضریبة الدخل بواقع 



شركة میزوھو العربیة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٥

الضریبة (تتمة) -١٦

الضریبة المؤجلة ٢-١٦
ة قامت الشركة بإثبات ضریبة مؤجلة بتاریخ إعداد القوائم المالیة، وذلك بشأن الفروقات الزمنیة الناتجة عن عدم السماح بالمنافع المحدد

٪.٢٠المحتسب على أساس معدل ضریبة الدخل بواقع للموظفین والفروقات في أساس االستھالك 
كانت حركة موجودات الضریبة المؤجلة خالل السنة كما یلي:

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

٢٨٥٬٢٢٦٢٨٦٬١٩٥في بدایة السنة
)٩٦٩(١٢٬٩٧٥تسویات خالل السنة

٢٩٨٬٢٠١٢٨٥٬٢٢٦في نھایة السنة

تتكون من: 
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 
١٥٥٬٦٥٣١٦٨٬٤٦٨استھالك متسارع

١٤٢٬٥٤٨١١٦٬٧٥٨التزامات منافع محددة للموظفین
٢٩٨٬٢٠١٢٨٥٬٢٢٦

الربوط الضریبیة 
. ولم یتم إجراء ٢٠١٩دیسمبر ٣١قدمت الشركة إقراراتھا الضریبیة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") حتى السنة المنتھیة في 

الربوط من قبل الھیئة بعد.

المعلومات المتعلقة بالجھات ذات العالقة-١٧

العالقة خالل السنة:فیما یلي تفاصیل المعامالت الھامة مع الجھات ذات 

طبیعة المعاملة الجھة ذات العالقة 
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠١٩

لایر سعودي 

٦٬٥٩٦٬٦٧٢١٥٬٩٤٢٬٦٧٠دخل مشورةمساھم 
١٬٢٤٩٬٣٨٤٩٠٧٬٢١٠مصاریف ورواتب مدفوعة نیابة عن الشركة

: ٢٠١٩لایر سعودي (١٧٦٫١٦٨األجل خالل السنة بلغت التعویضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة في شكل منافع قصیرة 
لایر سعودي). ٢٬٠٤٧٬٠٣٣

رأس المال -١٨

لایر سعودي.١٠ملیون سھم)، قیمة كل سھم ٧٫٥:  ٢٠١٩ملیون سھم (٧٫٥یتكون رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع من 

االلتزامات المحتملة -١٩

محتملة بتاریخ إعداد القوائم المالیة.لم یكن لدى الشركة أي التزامات 



شركة میزوھو العربیة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٦

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة -٢٠

الموجودات المالیة ١-٢٠

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

أدوات الدین بالتكلفة المطفأة: 
٦٨٬٣٣٠٬٨٣٣١٩٬٢٧٤٬٥٩٠نقدیة وشبھ نقدیة   

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠-ودائع ألجل
٦٢٨٬٤٧٣-إیرادات مستحقة

٦٨٬٣٣٠٬٨٣٣٦٩٬٩٠٣٬٠٦٣

وبناء على ھذه المراجعة، تعتقد اإلدارة بأنھ ال داعي ).٩قامت اإلدارة بإجراء مراجعة وفًقا لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي (
إلثبات أي انخفاض جوھري في القیمة الدفتریة للنقدیة وشبھ النقدیة والودائع ألجل واإلیرادات المستحقة.

القیمة العادلة ٢-٢٠
ة بالشركة على أنھا تقارب قیمتھا الدفتریة. ، تم تقدیر القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الخاص٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

من التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة.٢وتصنف جمیعھا ضمن المستوى 

أھداف وسیاسات إدارة مخاطر األدوات المالیة ٣-٢٠
تشتمل المطلوبات المالیة الخاصة بالشركة على الذمم الدائنة أألخرى والتزامات اإلیجار. یتمثل الغرض الرئیسي من ھذه المطلوبات 
المالیة في تمویل عملیات الشركة. تشتمل الموجودات المالیة الخاصة بالشركة على النقد لدى البنك واإلیرادات المستحقة. تتعرض الشركة  

ق ومخاطر االئتمان. تقوم اإلدارة العلیا بالشركة باإلشراف على إدارة ھذه المخاطر. یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد لمخاطر السو
السیاسات الخاصة بإدارة كافة ھذه المخاطر، كما ھو ملخص أدناه:

مخاطر السوق 
لنقدیة المستقبلیة ألداة مالیة ما نتیجة التغیرات في األسعار تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات ا

السائدة في السوق. تتعرض الشركة لنوعین من مخاطر السوق: مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت. تشتمل األدوات المالیة 
التي تتأثر بمخاطر السوق على الودائع وأدوات الدین. 

مخاطر أسعار العموالت 
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق.  
یتعلق تعرض الشركة لمخاطر التغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق بصورة رئیسیة بالتزامات اإلیجار الخاصة بالشركة. ال 

خاطر التغیرات في أسعار العموالت بشأن التزامات اإلیجار بتاریخ إعداد القوائم المالیة للسنة الحالیة أو السابقة. تتعرض الشركة لم
وبالتالي، لم یتم عرض تحلیل الحساسیة ألسعار العموالت. 

مخاطر العمالت األجنبیة 
و التدفقات النقدیة المستقبلیة بسبب التغیرات في أسعار تمثل مخاطر العمالت األجنبیة المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أ

الصرف األجنبي. ولم یكن لدى الشركة بتاریخ إعداد القوائم المالیة أي موجودات أو مطلوبات مسجلة بعمالت أجنبیة ھامة تعرضت 
العمالت األجنبیة.الشركة بشأنھا للتقبات في أسعار العمالت األجنبیة. وعلیھ، لم یتم عرض تحلیل الحساسیة بشأن 



شركة میزوھو العربیة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٧

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تتمة) -٢٠

مخاطر االئتمان 
د تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماتھ تجاه أداة مالیة ما أو عقد عمیل مما یؤدي إلى تكب

بشأن النقد لدى البنك والودائع لدى البنوك واإلیرادات المستحقة.خسارة مالیة. تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان 

یبین الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

٦٨٬٣٣٠٬٨٣٣١٩٬٢٧٤٬٥٩٠أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠-ودائع ألجل لدى بنك محلي

٦٢٨٬٤٧٣-إیرادات مستحقة
٩٠٬٣١٥٩٠٬٣١٥تأمینات لدى آخرین
٣٧٬٠٠٩٨٢٬٥٨٦موجودات أخرى

٦٨٬٤٥٨٬١٥٧٧٠٬٢٣٥٬٢٠٣

مخاطر السیولة 
استحقاقھا. وتتمثل طریقة الشركة في إدارة مخاطر السیولة، تمثل مخاطر السیولة عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة حال 

ــتحقاقھا خالل الظروف العادیة وغیر العادیة، دون تكبد ــیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھا حال اس ــتطاع، بأن لدیھا س وذلك بالتأكد، قدر المس
خسائر غیر مقبولة أو التعرض لمخاطر تضر بسمعة الشركة.

خ استحقاق المطلوبات المالیة الخاصة بالشركة على أساس الدفعات التعاقدیة غیر المخصومة:یلخص الجدول أدناه تواری

أشھر٣خالل ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
أشھر إلى ٣من 

سنة
٥إلى ١

سنوات
٥أكثر من 
اإلجماليسنوات

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٣٬٣٦٩٬٤٦٠-٨٤٢٬٣٦٥٢٬٥٢٧٬٠٩٥-التزامات إیجار
٥٠٬١٧٧--٥٠٬١٧٧دائنون آخرون

٣٬٤١٩٬٦٣٧-٥٠٬١٧٧٨٤٢٬٣٦٥٢٬٥٢٧٬٠٩٥

أشھر٣خالل ٢٠١٩دیسمبر ٣١
أشھر إلى ٣من 

سنة
٥إلى ١

سنوات
٥أكثر من 
اإلجماليسنوات

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٨٦٨٬١٢٠--٨٦٨٬١٢٠-التزامات إیجار
٩٬٥١٥--٩٬٥١٥دائنون آخرون

٨٧٧٬٦٣٥--٩٬٥١٥٨٦٨٬١٢٠



شركة میزوھو العربیة السعودیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٨

على الشركة وعملیاتھا ١٩-كوفید تأثیر -٢١

") على أنھ جائحة اعتراًفا بانتشاره السریع في ١٩-، أعلنت منظمة الصحة العالمیة تفشي فیروس كورونا ("كوفید٢٠٢٠خالل مارس 
العالم. وقد أثر تفشي الفیروس أیًضا على منطقة مجلس التعاون الخلیجي، بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة. واتخذت  جمیع أنحاء 

الحكومات في جمیع أنحاء العالم خطوات بھدف احتواء انتشار الفیروس. وقامت المملكة العربیة السعودیة على وجھ الخصوص بإغالق 
عد االجتماعي، وفرض اإلغالق وحظر التجول على مستوى البالد.الحدود، وإصدار إرشادات للتبا

واستجابة لالنتشار السریع للفیروس وما نتج عنھ من اضطراب لبعض االنشطة االجتماعیة واالقتصادیة واستمراریة االعمال، قامت  
بعد لضمان سالمة الموظفین وأسرھم.اإلدارة باتخاذ العدید من اإلجراءات االحترازیة والوقائیة، بما في ذلك تفعیل العمل عن

، لم تحدد اإلدارة أي أثر جوھري على العملیات والنتائج المالیة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١وكما بتاریخ إعداد القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
نقدیة والوضع المالي، وستواصل . إن ھذه التطورات قد تؤثر على النتائج المالیة المستقبلیة والتدفقات ال١٩-للشركة جراء تفشي كوفید

اإلدارة تقییم طبیعة وحجم التأثیر على أعمال الصندوق ونتائجھ المالیة.
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