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الماليالمركزقائمة
٢٠٢١دیسمبر٣١فيكما

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

٢٠٢١٢٠٢٠
سعودي لایرسعودي لایرإیضاح 

الموجودات
المتداولة غیرالموجودات
١٤٢٬٧٠٣٬٣٨٨٣٬٤٥٧٬٧٧٤االستخدام حقموجودات 
٦٣٤٬٣٨٠٨٦٬٣٥٩ومعدات ممتلكات

٦٧٬٣٨٦- ٧ملموسة غیر موجودات 
١٦٣٣٦٬٤١٦٢٩٨٬٢٠١مؤجلة ضریبةموجودات 
٣٬٠٧٤٬١٨٤٣٬٩٠٩٬٧٢٠المتداولةغیرالموجوداتإجمالي

المتداولةالموجودات
٨٤٥٠٬٨٤١٤٢٥٬٦٧٥أخرى وموجودات مقدماً مدفوعةمصاریف 

- ١٠٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ألجلودائع
٩٦٬٩٣٥٬٧٣٩٦٨٬٣٣٠٬٨٣٣نقدیةوشبھنقدیة

٦٧٬٣٨٦٬٥٨٠٦٨٬٧٥٦٬٥٠٨المتداولةالموجوداتإجمالي
٧٠٬٤٦٠٬٧٦٤٧٢٬٦٦٦٬٢٢٨الموجودات إجمالي

والمطلوبات المساھمینحقوق 

المساھمین حقوق 
١٨٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠المال رأس 
)٨٬١٠٠٬٤٢٦()٩٬٩٨٠٬٥٩٦(متراكمة خسائر

١١٨٤٣٬٠٧٠٨٣٣٬٢٣٩اكتواري تقویم  احتیاطي
٦٥٬٨٦٢٬٤٧٤٦٧٬٧٣٢٬٨١٣المساھمین حقوق إجمالي

المتداولةغیرالمطلوبات
١١٢٢٠٬٤٣٤١٥٧٬٩٣٤للموظفینالمحددةالمنافعالتزامات

١٤١٬٥٩٨٬٣٤٨٢٬٣٤٠٬٩٥٥اإلیجارعقدالتزاممنمتداولغیر جزء
١٬٨١٨٬٧٨٢٢٬٤٩٨٬٨٨٩المتداولة غیرالمطلوبات إجمالي

المتداولةالمطلوبات
١٢١٬٧٩٧٬٢٢٣١٬٤٨٧٬٩٩٤آخرون ودائنون الدفعمستحقة مصاریف 

١٤٧٤٢٬٦٠٨٧٠٧٬٢٤٦إیجار التزاممنمتداولجزء
١٣٢٣٩٬٦٧٧٢٣٩٬٢٨٦عقود مطلوبات 
٢٬٧٧٩٬٥٠٨٢٬٤٣٤٬٥٢٦المتداولةالمطلوبات إجمالي
٤٬٥٩٨٬٢٩٠٤٬٩٣٣٬٤١٥المطلوبات إجمالي
٧٠٬٤٦٠٬٧٦٤٧٢٬٦٦٦٬٢٢٨والمطلوبات المساھمینحقوق إجمالي



العربیة السعودیةمیزوھو شركة
) مقفلةسعودیةمساھمة(شركة 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة فيللسنة 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

٢٠٢١٢٠٢٠
سعودي لایرسعودي لایر إیضاح 

٥٬٩٥٣٬٥٨٠٦٬٨٧٦٬٥٦١المشورةإیرادات
٥٬٩٥٣٬٥٨٠٦٬٨٧٦٬٥٦١اإلیرادات إجمالي

)٧٬٤٤٣٬٢٨٢()٧٬٠٦٥٬٠٣٨(١٥وإداریةعمومیةمصاریف
) ٩٠٬٩٠٨()٦٨٬١٩٦(وإطفاءاستھالك
) ٧٧٣٬٢٦١()٧٥٤٬٣٨٦(١٤االستخدامحقموجوداتاستھالك
)٨٬٣٠٧٬٤٥١()٧٬٨٨٧٬٦٢٠(المصاریف إجمالي

١٧٩٬٦٢٥٦٦٢٬٥٨٣خاصة عمولةدخل
) ١٤٨٬٤٠٦()١٤٠٬٩٢٧(عمولةمصاریف

- )٢٣٬٠٤٣(مصروفات أخرى، بالصافي  
) ٩١٦٬٧١٣()١٬٩١٨٬٣٨٥(الضریبة قبلالخسارة

) ١٨٬٨٩٧(١٦٣٨٬٢١٥الدخل ضریبةمصاریف
) ٩٣٥٬٦١٠()١٬٨٨٠٬١٧٠(السنة خسارة

اآلخر الشاملالدخل
: الخسارةأوالربحإلىالحًقاتصنیفھایعادلنبنود

١١٩٬٨٣١٦٤٬٦٦١المحددة المنافعالتزاماتقیاسإعادةمكاسب
) ٨٧٠٬٩٤٩()١٬٨٧٠٬٣٣٩(للسنة الشاملةالخسارةإجمالي
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المساھمین حقوقفيالتغیراتقائمة
٢٠٢١دیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنة

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

المتراكمةالخسائر المال رأس

التقویم احتیاطي
االكتواري

اإلجمالي ) ١١إیضاح (
سعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایر

٧٦٨٬٥٧٨٦٨٬٦٠٣٬٧٦٢)٧٬١٦٤٬٨١٦(٢٠٢٠٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ینایر ١فيكما
) ٩٣٥٬٦١٠(- ) ٩٣٥٬٦١٠(- السنةخسارة
٦٤٬٦٦١٦٤٬٦٦١- - اآلخر الشاملالدخل
) ٨٧٠٬٩٤٩(٦٤٬٦٦١) ٩٣٥٬٦١٠(- الشاملة الخسارةإجمالي
٨٣٣٬٢٣٩٦٧٬٧٣٢٬٨١٣)٨٬١٠٠٬٤٢٦(٢٠٢٠٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠دیسمبر ٣١فيكما

)١٬٨٨٠٬١٧٠(- )١٬٨٨٠٬١٧٠(- السنةخسارة
٩٬٨٣١٩٬٨٣١- - اآلخر الشاملالدخل
)١٬٨٧٠٬٣٣٩(٩٬٨٣١)١٬٨٨٠٬١٧٠(- الشاملة الخسارةإجمالي
٨٤٣٬٠٧٠٦٥٬٨٦٢٬٤٧٤) ٩٬٩٨٠٬٥٩٦(٢٠٢١٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠دیسمبر٣١فيكما



العربیة السعودیةمیزوھو شركة
) مقفلةسعودیةمساھمة(شركة 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة فيللسنة 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦

إیضاح 
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

التشغیلیة األنشطة
) ٩١٦٬٧١٣()١٬٩١٨٬٣٨٥(الضریبة قبلالخسارة

:التعدیالت لتسویة الخسارة قبل الضریبة إلى صافي التدفقات النقدیة
١٤٧٥٤٬٣٨٦٧٧٣٬٢٦١االستخدامحقموجوداتاستھالك
٦٥١٬٩٧٩٥٤٬١٤٤ومعدات ممتلكاتاستھالك
٧١٦٬٢١٧٣٦٬٧٦٤ملموسة غیرموجوداتإطفاء

١٤١٣٥٬١٢٠١٤٤٬٤٩٩اإلیجار علىعمولةمصروف
١١١٠٧٬٥٢٠١٣٤٬٥٩٦للموظفین المحددةالمنافعالتزاماتمخصص

) ٦٦٢٬٥٨٣()١٧٩٬٦٢٥(خاصة عمولةدخل
- ٥١٬١٦٩ملموسةغیرموجوداتاستبعادخسارة
) ٤٣٦٬٠٣٢()٩٨١٬٦١٩(العامل المالرأسفيالتغیراتقبلالتشغیلیةالنقدیةالتدفقات

العامل المالرأسفيالتغیرات 
) ٩٣٬٥٣٥(٣٩٬٤٥٩أخرى وموجودات مقدماً مدفوعةمصاریف
٣٠٩٬٢٢٩٥٨٦٬٧٦٥آخرون ودائنونالدفعمستحقةمصاریف
) ٤٦٬١٠٧(٣٩١عقودمطلوبات

)١١٬٠٩١) ٦٣٢٬٥٤٠

١١٥٬٠٠٠١٬٢٩١٬٠٥٦مستلمةخاصةعمولةدخل
) ٤٦٬٥٦٩()٤٦٬٥٦٩(١٤اإلیجار التزاماتمنالفائدةجزءسداد

)٥٬٦٤٧()٣٥٬١٨٩(١١للموظفین مدفوعةمحددةمنافعالتزامات
)١٬٣٨٤٬٠٩٤(- ١٦مدفوعة دخلضریبة
) ١٣٤٬١٦٣() ٥٩٩٬٢٩٨(التشغیلیة األنشطةفيالمستخدمةالنقدیةصافي

االستثماریة األنشطة
) ١٣٬٧٩٨(- ومعدات ممتلكاتإضافة
٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠)٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠(١٠صافي ألجل،الودیعةفيالحركة
٤٩٬٩٨٦٬٢٠٢)٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠(االستثماریة األنشطةمن) في (المستخدمة النقدیةصافي

التمویلي النشاط
) ٧٩٥٬٧٩٦()٧٩٥٬٧٩٦(١٤اإلیجار التزاماتمنرئیسيجزءسداد
) ٧٩٥٬٧٩٦()٧٩٥٬٧٩٦(التمویلي النشاطالنقدیة المستخدمة في صافي

٤٩٬٠٥٦٬٢٤٣) ٦١٬٣٩٥٬٠٩٤(النقدیةوشبھالنقدیةفيالزیادة(النقص) 
٩٦٨٬٣٣٠٬٨٣٣١٩٬٢٧٤٬٥٩٠السنة بدایةفيالنقدیةوشبھالنقدیة
٩٦٬٩٣٥٬٧٣٩٦٨٬٣٣٠٬٨٣٣السنة نھایةفيالنقدیةوشبھالنقدیة

: النقدیة غیرالتدفقات معلومات 
١١٩٬٨٣١٦٤٬٦٦١المحددة المنافعالتزاماتقیاسإعادةمكاسب

٢٬٩٠٢٬٦٦٠- االستخدامحقموجودات
٢٬٩٠٢٬٦٦٠-اإلیجارالتزام



العربیة السعودیةمیزوھو شركة
) مقفلةسعودیةمساھمة(شركة 
المالیةالقوائمحولإیضاحات

٢٠٢١دیسمبر٣١

٧

واألنشطةالتأسیس- ١

صفر  ٢٠وتاریخ  ٥١العربیة السعودیة ("الشركة")، شركة مساھمة سعودیة مقفلة، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم  میزوھوشركة
في الشركةتعمل. ١١١٥٨-٣٠رقم مسجلة لدى ھیئة السوق المالیة بموجب الترخیص الشركة). ٢٠٠٩فبرایر ١٥ھـ (الموافق ١٤٣٠
). ٢٠٠٩مارس٣ھـ (الموافق  ١٤٣٠األولربیع٦بتاریخ١٠١٠٢٦٣٥٧٢رقمجاريالتالسجلبموجبالسعودیةالعربیةالمملكة

). ٢٠٠٨دیسمبر٢١ھـ (الموافق  ١٤٢٩الحجةذي٢٣وتاریخ١/١٣٩٨رقملالستثمارالعامةالھیئةترخیصعلىالشركةحصلتكما 
. السعودیةالعربیةالمملكة،  ١١٥٤٤الریاضفھد،الملكطریقالفیصلیة،برجاألول،الدورفيللشركةالمسجلالمكتبیقع
. المالیةالسوقھیئةقبلمنالمالیةاألوراقأعمالفيالمشورةوتقدیمالترتیببأعمالالقیامفقطلھا مصرحالشركةإن

اإلعدادأسس- ٢

االلتزام بیان١-٢
األخرى إعداد القوائم المالیة للشركة طبقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات  تم

العربیة المملكةفيالمعتمدةالماليللتقریرالدولیةالمعاییر"بـالمعتمدة من الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین (یشار إلیھا مجتمعة  
").  السعودیة

والتقدیرات األحكام٢-٢
التقدیرات بعضاستخدامالسعودیة،العربیةالمملكةفيالمعتمدةالماليللتقریرالدولیةللمعاییرطبقاً المالیة،القوائمإعدادیتطلب

.٥عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة المفصح عنھا في االیضاح  األحكامممارسةاإلدارةیتطلب من كما . الھامةالمحاسبیة

أسس القیاس والعرض والعملة الوظیفیة ٣-٢
الحالیة بالقیمةتحدیدھا یتمالتيللموظفینالمحددةالمنافعالتزاماتقیاسباستثناءالتاریخیةالتكلفةلمبدأوفقاً المالیةالقوائمھذه إعدادتم

العملة یعتبروالذيالسعودي،باللایرالمالیةالقوائمھذهعرضتم.  المتوقعةاالئتمانوحدةطریقةباستخدامالمستقبلیةلاللتزامات
. ذلكخالفیردمالمسعودي،لایرألقربالمبالغكافةتقریبوتمللشركة،والعرضالوظیفیة

والتفسیرات الجدیدة والمعدلة  المعاییر٤-٢
لم . ٢٠٢١ینایر١بعدأوفيتبدأالتيالسنویةالفتراتعلىتسريوالتي مرة،ألولوالتعدیالتالمعاییربعضبتطبیقالشركةقامت
.بعدالمفعولساریةوغیرصادرةأخرىتعدیالتأوتفسیراتأومعاییرأليالمبكربالتطبیقالشركةتقم

) ٣٩(الدوليالمحاسبةومعیار)  ٩(الماليللتقریرالدوليالمعیارعلى التعدیالت : الثانیةالمرحلة-المرجعيالفائدةسعرإحالل
) ١٦) والمعیار الدولي للتقریر المالي (٤الدولي للتقریر المالي (ر) والمعیا٧(الماليللتقریرالدوليوالمعیار

تقریًباخالًیا بدیلفائدةبسعرالحاليالمرجعيالفائدةسعرإحاللعندالمالي التقریرعلىاآلثارتعالجمؤقتةإعفاءاتالتعدیالتھذهتقدم
:التالیةالعملیةالوسائلعلىالتعدیالتتشتمل. المخاطرمن

باعتبارھامباشرةبصورةاإلحاللیتطلبھا التيالنقدیةالتدفقاتعلىالتغیراتأوالتعاقدیة،التغیراتمعاملةتتطلبعملیةوسیلة
. ما سوقفيالسائدالعمولةمعدلفيالحركةتعادلعائمةعمولةمعدلعلىتغیرات

وقف دونالمخاطرتغطیةوتوثیقتخصیصعملیاتعلى البنوكبینالفائدةسعرإحاللیتطلبھاالتيالتغیراتبإجراءالسماح
المخاطر تغطیةعالقة

أداة تخصیصیتمعندما منفصلبشكلتحدیدھا یمكنالتيالمتطلباتتلبیةإلىاالضطرارمنللمنشآت مؤقتإعفاءتوفیر
المخاطر لمكونكتغطیةالمخاطرمنخاليفائدةبسعر

.سریانھاعندالمستقبلیةالفتراتفيالعملیةالوسیلةاستخدامالشركةتعتزم. للشركةالمالیةالقوائمعلىأثرأيالتعدیالتلھذهیكنلم
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٨

(تتمة) اإلعدادأسس-٢

والمعدلة (تتمة) المعاییر والتفسیرات الجدیدة ٤-٢

٢٠٢١یونیو٣٠تاریخبعد١٩-بكوفید ): امتیازات اإلیجار المتعلقة  ١٦التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
امتیازات -"  اإلیجار)"عقود  ١٦(الماليللتقریرالدوليالمعیارعلىتعدیالتالدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسأصدر،  ٢٠٢٠مایو٢٨في

(توفر.  ١٩-یدبكوفالمتعلقةاإلیجار المالي  للتقریر  الدولي  المعیار  إرشادات  تطبیق  من  للمستأجرین  إعفاء  المتعلقة ١٦التعدیالت   (
یختار أنللمستأجریجوزعملیة، كوسیلة. ١٩-كوفیدبالمحاسبة عن تعدیل عقود اإلیجار وامتیازات اإلیجار الناتجة مباشرة عن جائحة 

االختیار بھذایقومالذيالمستأجریقوم.  اإلیجارلعقدتعدیًال یعدالمؤجرمن١٩-بكوفیدالمرتبطاإلیجارامتیازكانإذاما تقییمعدم
عن بالمحاسبة فیھا یقومالتيالطریقةبنفس١٩-بكوفیدالمرتبطاإلیجارامتیازعنناتجاإلیجاردفعاتفيتغییرأيعنبالمحاسبة
. اإلیجارلعقدتعدیًال التغییریكنلمإذا، ١٦الماليللتقریرالدوليللمعیاروفًقا التغییر

٢٠٢١مارس٣١وبتاریخمستمًرا،زالما١٩-كوفیدتأثیرأن إال،  ٢٠٢١یونیو٣٠تاریخحتىالتعدیلتطبیقیتمأنالمقررمنكان
المالیة الفتراتعلىالتعدیلویسري.   ٢٠٢٢یونیو٣٠حتىالعلمیةالوسیلةتطبیقفترةبتمدیدالدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسقام

َ لمذلك،ومع.  التاریخذلكبعدأو٢٠٢١أبریل١فيتبدأالتيالسنویة ولكنھا،  ١٩-بكوفیدالمتعلقةاإلیجارامتیازاتأیةالشركةتتلق
. تطبیقللبھا المسموحالفترةخاللالمفعولساریةأصبحتإذاالعلمیةالوسیلةتطبیقتعتزم

بعد المفعولساریةوغیرالصادرةالمعاییر- ٣

" التامین"عقود –)  ١٧(الماليللتقریرالدوليالمعیار
جدید محاسبةمعیارالتأمین،عقود) ١٧(الماليللتقریرالدوليالمعیارالدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسأصدر، ٢٠١٧مایوشھرخالل
)  ٤(الماليللتقریرالدوليالمعیارمحلسریانھعندالمعیار ھذاسیحل. واالفصاحوالعرضوالقیاساإلثباتیغطيالتأمینلعقودشامل
على التأمین(أي  التأمینعقودأنواعكافةعلى )  ١٧(الماليللتقریرالدوليالمعیار یسري.  ٢٠٠٥عام في صدر الذيالتأمین،عقود
واألدواتالضماناتوبعضبإصداره،تقومالتيالمنشآتنوععنالنظربصرف) التأمینوإعادةالمباشروالتأمینالحیاةوغیرالحیاة
الدولي المعیارمنالعامالھدفیتمثل.  ضیقنطاقعلىقلیلةاستثناءاتتطبقسوف.  اختیاریةبصورةاالشتراكفیھا یتمالتيالمالیة
المتطلبات عكسوعلى .  التأمینلشركاتوتوافًقا نفًعا أكثرنحوعلىالتأمینلعقودمحاسبي نموذجتقدیمفي)  ١٧(الماليللتقریر

یوفر السابقة،المحلیةالمحاسبیةالسیاساتأقدمیةإلىكبیرحدإلىتستندالتي)، ٤(الماليللتقریرالدوليالمعیارفيعلیھا المنصوص
المعیار جوھر یتمثل.  العالقةذاتالمحاسبیةالجوانبكافةیغطيالتأمین،لعقودمالً شا نموذًجا )  ١٧(الماليللتقریرالدوليالمعیار
: طریقعناستكمالھیتمالذيالعام،النموذجفي) ١٧(الماليللتقریرالدولي

المتغیرةاألتعاب(طریقة المباشراالشتراكخصائصذاتللعقودالمحددالتكییف .(
المدةقصیرةللعقودأساسیةبصورة)األقساطتوزیع(طریقة المبسطةالطریقة .

إذا لھالمبكربالتطبیقویسمح.  المقارنةأرقامتقدیمویتعین،  ٢٠٢٣ینایر١بعدأوفيتبدأالتيالمالیةالفتراتعلىالمعیارھذایطبق
للمعیار أوالً المنشأةتطبیقتاریخقبلأوفي) ١٥(الماليللتقریرالدوليوالمعیار) ٩(الماليللتقریرالدوليالمعیارتطبیقأیضاً تمما 

.الشركةعلىالمعیارھذاینطبقال). ١٧(الماليللتقریرالدولي

متداولة غیرأوكمتداولةالمطلوبات تصنیف):  ١(الدوليالمحاسبةمعیارعلىالتعدیالت 
) لتحدید ١المحاسبة الدولي (من معیار٧٦إلى ٦٩، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على الفقرات من ٢٠٢٠ینایر في

:یليما التعدیالتتوضحبتصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة.  المتطلبات الخاصة
 السداد تأجیلبحقالمقصودما
المالیة الفترةنھایةفيموجودًایكونأنیجبالتأجیلحقأن
السدادتأجیلفيلحقھا المنشأةممارسةباحتمالیةیتأثرالالتصنیفأن
تصنیفھاعلى االلتزامشروطتؤثرفلنملكیة،حقوقأداةنفسھا ھيللتحویلقابلالتزامفيالضمنیةالمشتقاتإحدىكانتإذافقطأنھ.

بتقییم حالًیا الشركةتقوم. رجعيبأثرتطبیقھا ویتعین،  ٢٠٢٣ینایر١بعدأوفيتبدأالتي السنویةالمالیةالفتراتعلىالتعدیالتتسري
. بشأنھا التفاوضإعادةتتطلبقدالحالیةالقروضاتفاقیاتكانتإذاوما الحالیةالممارساتعلىالتعدیالتتأثیر
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٢٠٢١دیسمبر٣١

٩

(تتمة) بعدالمفعولساریةوغیرالصادرةالمعاییر- ٣

) ٣(المالي للتقریرالدوليالمعیارعلىالتعدیالت -المفاھیمياإلطارإلىاإلشارة
-"  األعمال تجمیععملیات  )"٣(الماليللتقریرالدوليالمعیارعلىتعدیالت الدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسأصدر،  ٢٠٢٠مایوفي

، ١٩٨٩التعدیالت إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالیة، الصادر في عام  تھدف.  المفاھیمياإلطارإلىاإلشارة
. في متطلباتھدون تغییر جوھري ٢٠١٨باإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي الصادر في مارس  

محتَملةخسائرأوأرباحإلصدارتفادًیا )  ٣(الماليلتقریرل الدوليالمعیارفيعلیھالمنصوصاإلثباتلمبدأاستثناءً أیًضا المجلسأضاف
الصادر )  ٢١(التفسیرأو)  ٣٧(الدوليالمحاسبةمعیارنطاقضمنتقعالتيالمحتملةوااللتزاماتالمطلوباتعنتنشأ "  الثاني"الیوم  في
. مستقلبشكلتكبدھا تمإذاالرسوم،: الماليللتقریرالدولیةالمعاییرتفسیرلجنةعن

الموجوداتبشأن )  ٣(المالي للتقریر الدوليالمعیارفيالواردةالحالیةاإلرشادیةالتوجیھاتتوضیحالمجلسقرَّر ذاتھ،الوقت وفي
تبدأ التيالسنویةالمالیةالفتراتعلىالتعدیالتتسري. المالیةالقوائموعرضإعدادإطارإلىاإلشارةباستبدالتتأثرلنالتيالمحتملة

. مستقبليبأثرتطبیقھا ویتم، ٢٠٢٢ینایر١بعدأوفي

) ٣٧(الدوليالمحاسبةمعیارعلىالتعدیالت -بالعقودالوفاءتكالیف-خسارتھاالمتوقعالعقود
على یتعینالتيالتكالیفلتحدید)  ٣٧(الدوليالمحاسبةمعیارعلىتعدیالتالدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسأصدر،  ٢٠٢٠مایوفي

. خاسًراأوخسارتھمتوقعالعقدكانإذاما تقییمعندإدراجھا المنشأة

لتقدیم البضاعة أو الخدمات على كل من مابعقدالتكالیف المتعلقة مباشرة  تشتمل".  مباشرةالمتعلقةالتكلفة "طریقة  التعدیالتتطبق
ویتمبالعقد،مباشربشكلواإلداریةالعمومیةالتكالیفتتعلقالالتكالیف اإلضافیة والتكالیف الموزعة المتعلقة مباشرة بأعمال العقد.  

. العقدبموجباآلخرالطرفعلىصراحةالتكالیفتلكتحمیلیتممالماستبعادھا،

التي العقودعلىالتعدیالتھذهالشركةتطبقسوف. ٢٠٢٢ینایر١بعدأوفيتبدأالتيالسنویةالمالیةالفتراتعلىالتعدیالتتسري
.مرةألولالتعدیالتفیھا تطبقالتيالسنویةالمالیةالفترةبدایةفيالتزاماتھا بجمیعبعدتفِ لم

) ١٦(الدوليالمحاسبةمعیارعلىتعدیالت -المقصوداالستخدامقبلالمتحصالت : والمعدات واآلالت الممتلكات 
والذي "، المقصوداالستخدامقبلالمتحصالت-والمعداتواآلالت"الممتلكات الدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسأصدر،  ٢٠٢٠مایوفي

إحضار أثناءالمنتجةالبنودبیعمتحصالتأي-والمعداتواآلالتالممتلكاتبنودمنبندأيتكلفةمن-الخصمالمنشآتعلىیحظر
المتحصالت بإثباتالمنشأةتقومذلك،منوبدالً .  اإلدارةتریدهالذيالنحوعلىللعمللتأھیلھالالزمةوالحالةالموقعإلىاألصلذلك
. الخسارةأوالربح فيالبنود،تلكبإنتاجالمتعلقةوالتكالیفالبنود،ھذهبیعمن

، ویجب تطبیقھ بأثر رجعي على بنود الممتلكات واآلالت ٢٠٢٢ینایر  ١بعد  أوفيالتعدیل على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ  یسري
مرة.   بتطبیق التعدیل ألول  تقوم المنشأة  أو بعد بدایة الفترة األولى المعروضة عندما  ھذا ینطبق الوالمعدات المتاحة لالستخدام في 

.الشركةعلىالمعیار

) ٨(الدوليالمحاسبةعیارمعلىالتعدیالت -المحاسبیةالتقدیرات تعریف
"للتقدیرات تعریًفا یقدمحیث)  ٨(الدوليالمحاسبةمعیارعلىتعدیالتالدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسأصدر،  ٢٠٢١فبرایرفي

كما. األخطاءوتصحیحالمحاسبیةالسیاساتفيوالتغیراتالمحاسبیةالتقدیراتفي التغیراتبینالفرقالتعدیالتتوضح ". المحاسبیة
على التعدیالتتسري.  المحاسبیةالتقدیراتوضعلغرضوالمدخالتالقیاسلطرقالمنشآتاستخدامكیفیةأیًضا التعدیالتتوضح
التقدیرات فيوالتغیراتالمحاسبیةالسیاساتفي التغیراتعلىتطبیقھا ویتم،  ٢٠٢٣ینایر ١بعدأوفيتبدأالتي السنویةالمالیةالفترات

.األمرھذاعناإلفصاحیتمأنبشرطلھا المبكربالتطبیقالسماحمعالفترة،تلكبدایةبعدأوفيتطرأالتيالمحاسبیة

من المتوقع أن یكون للتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة أثر على القوائم المالیة للشركة.     لیس



العربیة السعودیةمیزوھو شركة
) مقفلةسعودیةمساھمة(شركة 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة فيللسنة 

١٠

(تتمة) بعدالمفعولساریةوغیرالصادرةالمعاییر- ٣

) الخاص بالمعاییر الدولیة  ٢) وبیان الممارسات (١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (-اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة  
للتقریر المالي 

المحاسبة الدولي (٢٠٢١في فبرایر   الدولیة تعدیالت على معیار  معاییر المحاسبة  الخاص )٢) وبیان الممارسات (١، أصدر مجلس 
لمساعدة المنشآت على تطبیق أحكام  وأمثلة  یقدم فیھ توجیھات  والذي  "إبداء أحكام األھمیة النسبیة"،  بالمعاییر الدولیة للتقریر المالي 

المحاسبیة. بالسیاسات  المتعلقة  اإلفصاحات  على  النسبیة  عن األھمیة  إفصاحات  تقدیم  على  المنشآت  مساعدة  إلى  التعدیالت  وتھدف 
ت المحاسبیة على نحو أكثر نفًعا من خالل استبدال متطلب إفصاح المنشآت عن سیاساتھا المحاسبیة "الھامة" بمتطلب اإلفصاح  السیاسا 

عن سیاساتھا المحاسبیة "ذات األھمیة النسبیة" وإضافة إرشادات حول كیفیة تطبیق المنشآت لمفھوم األھمیة النسبیة في اتخاذ القرارات 
) على الفترات السنویة التي تبدأ في أو ١تسري التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (ن السیاسات المحاسبیة.المتعلقة باإلفصاح ع 

) تقدم إرشادات ٢ونظًرا ألن التعدیالت التي تم إجراؤھا على بیان الممارسات (، مع السماح بالتطبیق المبكر لھا.٢٠٢٣ینایر  ١بعد  
ھمیة النسبیة على المعلومات المتعلقة بالسیاسات المحاسبیة، فأنھ لیس من الضروري تحدید تاریخ  غیر إلزامیة بشأن تطبیق تعریف األ

سریان لھذه التعدیالت.

المتعلقة بالسیاسات المحاسبیة للشركة.لیس من المتوقع أن یكون للتعدیالت على السیاسات المحاسبیة أي أثر على اإلفصاحات

للمعاییرالمطبقة التابعةالشركة–مرة ألول الماليللتقریرالدولیة المعاییرتطبیق–)  ١(المالي للتقریر الدولي المعیارعلىالتعدیالت 
. مرةألول الدولیة
تعدیًال الدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسأصدرالمالي،للتقریرالدولیةالمعاییرعلى٢٠٢٠-٢٠١٨لألعوامالسنویةالتحسیناتمنكجزء
تختار التيالتابعةللشركةالتعدیلیسمح ".  مرةألولالماليللتقریرالدولیة المعاییر): "تطبیق  ١(الماليللتقریرالدوليالمعیارعلى
قبل منعنھاالمفصح المبالغباستخدامالتراكمیةالتحویلفروقاتسقیا)  ١(الماليللتقریرالدوليالمعیار من(أ)  ١٦دالفقرةتطبیق
أو الزمیلةالشركةعلى أیًضا التعدیلھذاتطبیق یتم.  الماليللتقریرالدولیةالمعاییرإلىاألم الشركةتحول تاریخعلىبناءً األم،الشركة

). ١(الماليللتقریرالدوليالمعیار من(أ) ١٦دالفقرةتطبیقیختارالذيالمشتركالمشروع

.لھالمبكربالتطبیقالسماحمع، ٢٠٢٢ینایر١بعدأوفيتبدأالتيالسنویةالمالیةالفتراتعلىالتعدیلیسري

الھامة المحاسبیةبالسیاسات ملخص- ٤

: المالیةالقوائمھذهإعدادعندالشركةقبلمنالمطبقةالھامةالمحاسبیةبالسیاساتبیاًنا یليفیما 

متداولة وغیركمتداولةوالمطلوبات الموجودات تصنیف
: وذلككمتداولةالموجوداتتصنف. متداولةغیر/كمتداولةالماليالمركزقائمةفيوالمطلوباتالموجوداتبإظھارالشركةتقوم
 العادیةالعملیاتدورةخاللاستنفادھا أوبیعھا ینويأوتحققھا یتوقععندما.
المتاجرةألغراضأساسيبشكلاقتنائھا حالةفي .
 أوالمالیة،الفترةبعدشھراً عشراثنيخاللتحققھا یتوقععندما
 اثني عنتقلاللمدة مطلوباتأیةلسداداستخدامھا أواستبدالھا علىقیودھناكتكنلمما نقدیةوشبھنقدیةتكونعندما

.المالیةالفترةبعدشھراً عشر
.متداولةغیركموجوداتاألخرىالموجوداتكافةالشركةتصنف

:وذلككمتداولةالمطلوباتتصنف
 العادیةالعملیاتدورةخاللسدادھا یتوقععندما .
المتاجرة، ألغراضأساسيبشكلاقتنائھا حالةفي
 أو المالیة،الفترةبعدشھراً عشراثنيخاللالسدادتستحقعندما
المالیةالفترةبعدشھراً عشراثنيعنتقلاللمدةالمطلوباتسدادلتأجیلمشروطغیرحقوجودعدمعند .
.متداولةغیركمطلوباتاالخرىالمطلوباتكافةالشركةتصنف
.متداولةغیرومطلوباتكموجوداتالمؤجلةالضریبةومطلوباتموجوداتتصنف
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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  

و تحویل المطلوبات قد تمت إما:یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أمتعاملین في السوق بتاریخ القیاس.
في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو
في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات

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

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

الھرمي التسلسلضمنالمالیةالقوائمفيعنھا االفصاحأوالعادلةبالقیمةقیاسھا یتمالتيوالمطلوباتالموجوداتكافةتصنف
: ككلالعادلةالقیمةلقیاسالھامةاألدنىالمستوىمدخالتأساسوعلىأدناهالمذكورةالعادلةالقیمةلمستویات

األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  ١المستوى :
قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو -الھامة لقیاس القیمة العادلة -مستوى األدنى : طرق تقویم تعتبر مدخالت ال٢المستوى

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

التحویل تمإذافیما بالتأكدالشركةتقوممتكرر،بشكلالعادلةبالقیمةالمالیةالقوائمفيإثباتھا یتمالتيوالمطلوباتللموجوداتبالنسبة
القیمةلقیاسالھامةاألدنىالمستوىمدخالتأساس(على  التصنیفتقویمبإعادةوذلكالعادلةالقیمةلمستویاتالھرميالتسلسلبین

. مالیةفترةكلنھایةفي) ككلالعادلة

ومخاطر وخصائصطبیعةأساسعلىوالمطلوباتالموجوداتفئاتبتحدیدالشركةقامتالعادلة،القیمةعناإلفصاحولغرض
.أعالهالمذكورةالعادلةالقیمةقیاسلمستویاتالھرميوالتسلسلوالمطلوباتالموجودات

العمالء معالمبرمة العقودمناإلیرادات 
المشورةأتعاب 
الزمن مدىعلىالعمالء مع العقودمناالیراداتإثباتیتم.  المالیةاألوراقمجالفيالمشورةوتقدیمالترتیببأنشطةالشركةتقوم
تعمل بأنھا الشركةتبین وقد. الخدماتتلكمقابلالشركةتستحقھأنیتوقعالذيالعوضیعكسبمبلغللعمالءالخدماتتسلیمعندوذلك

.  بھا الخاصةاالیراداتترتیباتكافةفيكأصیل

المكتسبالعوضبقیمةالعقدعلىقائًما أصًال تنشئفإنھا بھا،المتعھدالخدماتتقدیمخاللمناألداءبالتزامبالوفاءالشركةقیامعند
. العقدمطلوباتذلكعنینتجفإنھالمثبت،اإلیراداتمبلغعنالعمیلمنالمستلمالعوضقیمةزیادةحالةوفي. األداءمن

. تحققھا عنداألخرىاإلیراداتإثباتیتم

الضریبة 
یمثل مصروف ضریبة الدخل مبلغ الضریبة الحالیة المستحقة والضریبة المؤجلة.

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

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

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

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

وتجنب المخصصات، حسبما ھو مالئم.
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة فيللسنة 
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(تتمة) الضریبة
المؤجلةالضریبة
إعداد القوائم المالیة، بین األسس الضریبیة المؤقتة، بتاریخالمؤجلة باستخدام طریقة االلتزام وذلك للفروقات  مخصص للضریبةیجنب

للموجودات والمطلوبات وقیمتھا الدفتریة ألغراض إعداد التقاریر المالیة.    

والخسائر المرحلة،المستخدمةغیرالضریبیةواإلعفاءاتلالستقطاعالقابلةالمؤقتةالفروقاتلكافةالمؤجلةالضریبةموجوداتتحسب
الفروقات لقاءاستخدامھا یمكنللضریبةخاضعةأرباحاً فیھتتوفران یحتملالذيبالقدروذلكالمرحلة،المستخدمةغیرالضریبیة
. المرحلةالمستخدمةغیرالضریبیةوالخسائررحلةالمالمستخدمةغیرالضریبیةاإلعفاءاتوتلكلالستقطاعالقابلةالمؤقتة

أرباحاً فیھتتوفرأنیحتملالالذيبالقدروتخفضمالیةقوائمكلإعدادبتاریخالمؤجلةالضریبةلموجوداتالدفتریةالقیمةمراجعةتتم
لم التي المؤجلةالضریبةموجوداتتقویمیعاد.  منھا جزءأوالمؤجلةالضریبةموجوداتكافةباستخدامتسمحللضریبةخاضعةكافیة
باسترداد تسمحللضریبةخاضعةمستقبلیةأرباحعنھتنتجأنیحتملالذيبالقدراثباتھا ویتممالیة،قوائمكلإعدادبتاریخاثباتھا یتم

.  المؤجلةالضریبةموجودات

الموجوداتفیھا تتحققالتيالسنةخاللتطبیقھا یتوقعالتيالضریبیةالشرائحباستخدامالمؤجلةالضریبةومطلوباتموجوداتتقاس
القوائم إعدادبتاریخالمفعولالساریةأوالصادرة)  الضریبیة(واألنظمة  الضریبیةالشرائحأساسعلىوذلكالمطلوباتفیھا تسددأو

.  المالیة

المؤجلة الضریبةبنودإثباتیتم .  الخسارةأوالربح خارجإثباتھا یتمالخسارةأوالربح خارج المثبتةبالبنودالمتعلقةالمؤجلةالضریبةإن
.  مباشرةالملكیةحقوقضمنأواآلخرالشاملالدخلقائمةفيإما وذلكما بمعاملةوالمتعلقة

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

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

الشاملالدخلفيإثباتھا یتمالتيبالبنودفیھا تتعلقالتيالحاالتباستثناءالخسارة،أوالربحفيوالمؤجلةالحالیةالضریبةإثباتیتم
حقوق فيمباشرةأواآلخرالشاملالدخلفيوالمؤجلةالحالیةالضریبةإثباتیتمالحالةتلكوفيمباشرة،الملكیةحقوقفيأواآلخر

.  التواليعلىالملكیة،

ضریبة القیمة المضافة 
اثبات المصاریف والموجودات بعد خصم اجمالي ضریبة القیمة المضافة، فیما عدا الحاالت التالیة: یتم 
  عندما تكون ضریبة القیمة المضافة المتكبدة بشأن شراء موجودات أو خدمات غیر قابلة لالسترداد من السلطة الضریبیة. وفي تلك

شراء األصل او كجزء من البند المتعلق بالمصاریف، حیثما ینطبق ذلك. الحالة، یتم اثبات ضریبة المبیعات كجزء من تكلفة 
.عند إظھار الذمم المدینة والذمم الدائنة شاملة مبلغ ضریبة القیمة المضافة

ن  یتم إدراج صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق الدفع إلى السلطات الضریبیة كجزء من أرصدة المدینی
أو الدائنین في قائمة المركز المالي. 

المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبیة 
ھ  یتم، في األصل، تسجیل المعامالت بالعمالت األجنبیة من قبل الشركة باألسعار الفوریة للعملة الوظیفیة المعینة بالتاریخ الذي تصبح فی 

المعاملة مؤھلة أوال لإلثبات.

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

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

تاریخیة المسجلة بعملة أجنبیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ المعامالت االولیة.وتحول البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة ال
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(تتمة) المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبیة
واالیرادات ذات العالقة (أو أي جزء منھا) عند لتحدید سعر الصرف الفوري المستخدم عند االثبات األولي للموجودات والمصاریف  

التوقف عن االثبات األولي لموجودات أو مطلوبات غیر نقدیة تتعلق بالعوض المدفوع مقدًما، فإن تاریخ المعاملة یعتبر التاریخ الذي 
وفي حالة وجود دفعات متعددة قدًما.تقوم فیھ الشركة أصًال بإثبات الموجودات أو المطلوبات غیر النقدیة الناتجة عن العوض المدفوع م

مدفوعة أو مستلمة مقدماً، تقوم الشركة بتحدید تاریخ المعاملة الذي تم فیھ استالم أو سداد العوض مقدًما.

والمعدات الممتلكات 
ھذه تشتمل.  وجدتإنالقیمة،فيالمتراكماالنخفاضوخسائرالمتراكماالستھالكخصمبعدبالتكلفة،والمعداتالممتلكاتتظھر

الوفاء حالةفيوذلكاألجلطویلةاالنشائیةبالمشاریعالمتعلقةاالقتراضوتكالیفالمعداتمنأجزاءاستبدالتكلفةعلىالتكالیف
. االثباتبمعاییر

قلة على مدى أعمارھا  من الممتلكات والمعدات على مراحل، تقوم الشركة باستھالكھا بصورة مستھامةكان مطلوباً استبدال أجزاء  وإذا
حالة فيوذلككإحاللوالمعداتللممتلكاتالدفتریةالقیمةفيتكلفتھاثبات یتمرئیسي،فحصإجراءفعندوبالمقابل،اإلنتاجیة المحددة. 

.  تكبدھا عندالخسارةأوالربحقائمةفياألخرىوالصیانةاالصالحتكالیفكافةإثباتیتم. إثباتھمعاییراستیفاء

للموجودات المقدرةاإلنتاجیةاألعمارمدىعلىالثابتالقسطبطریقةوالمعداتللممتلكاتالمتبقیةالتقدیریةالقیمةناقصاً التكلفةتستھلك
. لالستخدامتوفرھا تاریخمناعتباًرا

: بھا الخاصةوالمعداتالممتلكاتعلىالتالیةالسنویةاالستھالكمعدالتبتطبیقالشركةتقوم
٪ ١٠المستأجرة المبانيتحسینات
٪ ٢٠والتركیبات األثاث
٪ ٢٠اآللي الحاسبأجھزة

٪ ٢٠السیارات

السیطرة انتقال عند (أي  االستبعاد عندوذلكالبدایةفيإثباتھتمھامجزءوأيوالمعداتالممتلكاتبنودمنبندأيإثباتعنالتوقفیتم
ناتجة خسائرأوأرباحأیةتدرج.  االستبعادأواالستخداممنمتوقعةمستقبلیةاقتصادیةمنافعوجودعدمعندأو)،  المستلمةالجھةإلى
أوالربح قائمةفي)  لألصلالدفتریةوالقیمةاالستبعادمتحصالتصافيبینكفرقاحتسابھا یتم(التي  أصلأياثباتعنالتوقفعن

. األصلاثباتعنالتوقفعندالخسارة

مستقبلي، بأثرتعدیلھا ویتممالیة،سنةكلنھایةفيوالمعداتالممتلكاتاستھالكوطرقاالنتاجیةواالعمارالمتبقیةالقیمةمراجعةیتم
. مالئماً ذلككانإذا

اإلیجارعقود
في الحقنقلالعقدبموجبتمما إذاوذلك،. إیجارعقدعلىینطويأو إیجاریعتبرالعقدكانإذاما بتحدیدالعقدنشأةعندالشركةتقوم

. لذلكمقابلنظیرمحددةلفترةمحددأصلاستخدامعلىالسیطرة

كمستأجرالشركة
وموجوداتاإلیجاردفعاتلسداداإلیجارالتزاماتبإثباتالشركةتقوم.  اإلیجاراتعقودلكافةواحدةوقیاسإثباتطریقةالشركةتطبق
.المعنیةالموجوداتاستخدامفيالحقتمثلالتياالستخدامحق

االستخدامحقموجودات) ١
حق موجوداتتقاس).  لالستخدامالمعنياألصلتوفرتاریخ(أي،  اإلیجارعقدبدءبتاریخاالستخدامحقموجوداتبإثباتالشركةتقوم

تشتمل .  اإلیجارالتزاماتقیاسإلعادةنتیجةتعدیلھا ویتمالقیمة،فياالنخفاضوخسائرالمتراكماالستھالكناقًصا بالتكلفة،االستخدام
أي ناقًصااإلیجار، بدءتاریخقبلأوفي المسددةاإلیجارودفعاتالمثبتة،اإلیجارالتزاماتقیمةعلى االستخدامحقموجوداتتكلفة
حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار أو األعمار اإلنتاجیة یتم.  مستلمةإیجارحوافز موجودات  استھالك 

المقدرة للموجودات، أیھما أقصر.   

سنوات٥البالغةاإلیجارفترةمدىعلىالمبانيتستھلك
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(تتمة) عقود اإلیجار
اإلیجارالتزامات)٢

مدى علىسدادھا یتعینالتياإلیجارلدفعاتالحالیةبالقیمةالمقاسةاإلیجارعقودالتزاماتبإثباتالشركةتقوماإلیجار،عقدبدءبتاریخ
. ما معدلعلىتعتمدالتي) جوھرھا فيالثابتةالدفعاتذلكفي(بما ثابتةدفعاتعلىاإلیجاردفعاتتشتمل. اإلیجارفترة

إلى إضافة.  المسددةاإلیجاردفعاتلتعكسوُتخفضالعمولة،زیادةلتعكساإلیجارالتزاماتقیمةزیادةیتماإلیجار،بدءتاریخوبعد
(أي اإلیجاردفعاتفيتغییرأواإلیجارمدةفيتغییرأوتعدیلھناككانإذااإلیجاراللتزاماتالدفتریةالقیمةقیاسإعادةیتمذلك،
الخاصالتقویمفيتغیرٍ وجود أو)، الدفعاتتلكتحدیدفيالمستخدمالمعدلأوالمؤشرفيالتغیرنتیجةالمستقبلیةاإلیجاردفعاتتغییر
. المعنياألصلشراءبخیار

. بعمولةالمرتبطةالمطلوباتضمنبالشركةالخاصةاإلیجارالتزاماتُتدرج

الملموسةغیرالموجودات 
الموجودات تقیدلھا،األولياإلثباتوبعد.  بالتكلفةلھا األولياإلثباتعندمستقلةبصورةعلیھا المستحوذالملموسةغیرالموجوداتتقاس
. المتراكمةاالنخفاض وخسائرالمتراكماإلطفاءناقصاً بالتكلفةالملموسةغیر

انخفاضوجودمنللتأكدھا تمراجعویتملھا،المقدرةاإلنتاجیةاألعمارمدىعلىمحددعمرلھا التيالملموسةغیرالموجوداتتطفأ 
لھاالتيالملموسة غیرالموجوداتإطفاءوطریقةفترةمراجعةیتم.  االنخفاضھذاحدوثإلىیشیردلیلوجود عندوذلكقیمتھا في
المتوقعة الطریقةأوالمتوقعاإلنتاجيالعمرفيالتغیراتباالعتباریؤخذ.  مالیةفترةكلنھایةفياألقلعلىواحدةمرةمحددعمر

قیدھاویتممالئم،ھوحسبما اإلطفاء،طریقةأوفترةبتعدیلوذلكمحاسبیاً –األصلتضمنھا التيالمستقبلیةاالقتصادیةالمنافعالستنفاد
أوالربح قائمةفيمحددانتاجيعمرلھا التيالملموسة غیرالموجوداتإطفاءمصاریفتدرج.  المحاسبیةالتقدیراتفيكتغیرات
. الملموسةغیرالموجوداتوظیفةمعیتماشىوبما كمصروفالخسارة

.الثابتالقسطبطریقةعنھالمحاسبةوتتمبھا،الخاصةاآلليالحاسببرامجعلى٪ ٢٠قدرهسنويإطفاءمعدلبتطبیقالشركةتقوم

منافعوجود عدم عندأو)،  المستلمةالجھةإلىالسیطرةانتقالبتاریخ(أي  االستبعادعندالملموسةغیرالموجوداتإثباتعنالتوقفیتم
أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل (التي یتم احتسابھا تدرج.  االستبعادأواالستخداممنمتوقعةمستقبلیةاقتصادیة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.في قائمةصافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) كفرق بین

الملموسة وغیرالملموسةالموجودات قیمةفياالنخفاض
كان إذا فیماللتأكدبھا الخاصةالملموسةوغیرالملموسةللموجوداتالدفتریةالقیمةبمراجعةمالیة،فترةكل نھایةفي الشركة،تقوم
لالسترداد القابلةالقیمةتقدیریتمالدلیل،ھذا مثلوجود حالةوفي. الموجوداتھذهقیمةفيانخفاضخسارةوقوعإلىیشیردلیلھناك
ألصل لالستردادالقابلةالقیمةتقدیرفیھا یمكنالالتيالحاالتوفي).  وجدت(إن  القیمةفياالنخفاضخسارةحجملتحدیداألصللذلك

معقول أساستحدیدإمكانیةوعند. األصلذلكإلیھا ینتميالتيللنقدیةالمدرةللوحدةلالستردادالقابلةالقیمةبتقدیرالشركةتقومفردي،
وحدة أصغرإلىتخصیصھا أخرىبطریقةیتمأوللنقدیة،مدرةوحدةكلإلىالموجوداتتخصیصأیضا یتمفإنھللتخصیص،ومتماثل
. للتخصیصومتماثلمعقولأساسلھا یحددأنالممكنمنالشركةفيللنقدیةمدرة

خصم یتمالحالیة،القیمةتحدیدوعند.  الحالیةوالقیمةاالستبعادتكالیفناقصةالعادلةللقیمةاألعلىالقیمةلالستردادالقابلةالقیمةتمثل
للقیمةالحالیةالسوقتقدیراتیعكسالذيالضریبةقبللما الخصممعدلباستخدامالحالیةقیمتھا إلىالمقدرةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقات
.  المستقبلیةالنقدیةالتدفقاتتقدیراتتعدیلبشأنھا یتملموالتيباألصلالمتعلقةوالمخاطرللنقودالزمنیة

القیمةتخفضعندئذالدفتریة،قیمتھمنبأقل)  للنقدیةالمدرةالوحدة(أو  لألصللالستردادالقابلالمبلغفیھا یقدرالتيالحاالتوفي
الربح في مباشرةالقیمةفياالنخفاض خسارة إثباتیتم.  لھا لالستردادالقابلةالقیمةإلى)  للنقدیةالمدرةالوحدة(أو  األصللذلكالدفتریة

. اآلخرالشاملوالدخلالخسارةأو

المعدلة القیمةإلى)  للنقدیةالمدرةالوحدة(أو  لألصلالدفتریةالقیمةزیادة تتمعندئذالقیمة،فياالنخفاضقیدعكسالحقاً تمما وإذا
لو فیما تحدیدھا المفترضمنكانالتيالدفتریةالقیمةعنزیادتھا تمتالتيالدفتریةالقیمةتزیدأالعلىلھ،لالستردادالقابلةالمقدرة

االنخفاض خسارةقیدعكسإثباتیتم.  السابقةالسنواتفي)  للنقدیةالمدرةالوحدة(أو  األصلذلكقیمةفياالنخفاضخسارةإثباتیتملم
. اآلخرالشاملوالدخلالخسارةأوالربحفيمباشرةالقیمةفي



العربیة السعودیةمیزوھو شركة
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ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٤

المالیة األدوات 
.أخرىلمنشأةملكیةحقوقأداةأومالیةومطلوباتمالمنشأةماليأصلعنھینشأ عقدعنعبارةھيالمالیةاألداةإن

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

وبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  

الشركة أعمالونموذجالماليلألصلالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتخصائصعلىلھا األولياإلثباتعندالمالیةالموجوداتتصنیفیتوقف
غیر المالیةالموجوداتحالفيالمعامالتتكالیفزائداً العادلةبالقیمةالمالیةالموجوداتبقیاساألصلفيشركةالتقوم.  إلدارتھا 
. الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالمدرجة

تدفقات عنھا ینتجأنیجبفإنھاآلخر،الشاملالدخلخاللمنالعادلةالقیمةأوالمطفأةبالتكلفةالمالیةالموجوداتوقیاسولتصنیف
المبلغ منفقطالدفعات"اختبار  بـالتقییمھذاإلىیشار.  القائماألصليالمبلغعلىوالعمولةاألصليالمبلغمندفعاتفقطتمثلنقدیة

تمثل الالتي النقدیةالتدفقاتذاتالمالیةالموجوداتوقیاستصنیفیتم .  المالیةاألداة مستوىعلىإجراؤهویتم"،  والعمولةاألصلي
. األعمالنموذجعنالنظربصرفالخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةوالعمولةاألصليالمبلغمندفعاتفقط

یحدد .  النقدیةالتدفقاتتحقیقبھدفالمالیةالموجودات ھذهإدارةكیفیةإلىالمالیةالموجوداتبإدارةالخاصالشركةأعمالنموذجیشیر
یتم .  كالھما أوالمالیةالموجوداتبیعأوالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتتحصیل عنستنتجالنقدیةالتدفقاتكانتإذاما األعمالنموذج

التدفقات لتحصیلالمالیةالموجوداتاقتناءبھدفأعمالنموذجضمنالمطفأةبالتكلفةوالمقاسةالمصنفةالمالیةبالموجوداتاالحتفاظ
نموذج ضمناآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةوالمقاسةالمصنفةالمالیةبالموجوداتاالحتفاظیتمبینما التعاقدیة،النقدیة
.والبیعالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتلتحصیلاقتناؤھا بھدفأعمال

تلك أواألنظمةعلیھا تنصالتيالزمنیةالفترةخاللالموجوداتتسلیمتتطلبالتي–المالیةالموجوداتبیعأوشراءعملیاتإثباتیتم
. اًألصلبیعأوبشراءالشركةفیھتلتزمالذيالتاریخأيالتداول،بتاریخ–) االعتیادیة(المعامالت بالسوقعلیھا المتعارف

الموجودات المالیة )١

الالحقالقیاس
. المطفأةبالتكلفةبالشركةالخاصةالمالیةالموجوداتكافةتصنفالالحق،القیاسلغرض
إثبات یتم.  القیمةفيلالنخفاضوتخضعالفعليالعمولةمعدلطریقةباستخدامالمطفأةبالتكلفةالمدرجةالمالیةالموجوداتالحًقا تقاس

تتمثل . قیمتھانخفاضأوتعدیلھأواألصلإثباتعنالتوقفعنداآلخرالشاملوالدخلالخسارةأوالربحقائمةفيالخسائرأواألرباح
)  المالیةالمطلوباتأوالموجوداتمنمجموعة(أو  مالیةمطلوباتأو ماليألصل المطفأة التكلفةاحتسابفيالفعلیةالعمولةطریقة
المقبوضات أوالدفعاتبالضبط یخصمالذيالسعرالفعليالعمولةمعدلیمثل.  المعنیةالفترةمدىعلىالعمولةمصروفأودخلوتوزیع
الفعلي العمولةمعدلاحتسابیتم.  المالیةلألداةالمطفأةالتكلفةإلىالمالیة لألداةالمتوقعالعمرمدىعلىالمتوقعةالمستقبلیةالنقدیة

باإلضافة االعتبار،بعین المالياألصلشراءبشأنعالوةأوخصموأيالمعامالتتكالیفبأخذ)  الماليلألصلالمطفأةالتكلفة(وبالتالي،  
. الفعليالعمولةمعدلمنیتجزأالجزًءاتشكلالتيوالتكالیفاألتعابإلى

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

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

ألجل ودائع
تتكون الودیعة ألجل من ودائع لدى بنك محلي وفترة استحقاقھا أكثر من ثالثة أشھر من تاریخ الشراء.
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(تتمة) المالیةاألدوات 

اإلثبات عنالتوقف
من استبعاده) (أي  مشابھةمالیةموجوداتمنمجموعةمنجزءأومنھجزءذلك،ینطبق إذ(أو،  ماليأصلإثباتعنالتوقفیتم

:  عند) للشركةالماليالمركزقائمة

الموجوداتمنالنقدیةالتدفقاتباستالمالمتعلقةالحقوقانتھاء
أو

دون آخرطرفإلىبالكاملالمستلمةالنقدیةالتدفقاتبسدادالتعھدأواألصلمنالنقدیةالتدفقاتاستالمحقوقبتحویلالشركةقیام
بالتحویل تقملم(ب)  أولًألصل،المصاحبةوالمنافعالمخاطركافةبتحویلالشركةقامت(أ)  ما وإذا"  فوریة"ترتیبات  وفقتأخیرأي
. األصلعلىالسیطرةبتحویلقامتولكنھا لألصل،المصاحبةوالمخاطرالمنافعمعظمعلىاإلبقاءأو

القیمةفياالنخفاض
ال تقوم الشركة  علیھ،.  المتوقعةاالئتمانخسائراحتسابعندالمبسطةالطریقةبتطبیقالشركةتقومالتجاریة،المدینةللذممبالنسبة

خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى مخاطربمتابعة التغیرات في   االئتمان ولكن تقوم بدًال من ذلك بإثبات مخصص 
یتم والتياالئتمان،خسائرفيالسابقةالخبرةإلىاستنادًامخصصاتمصفوفةبإنشاءالشركةقامتالعمر بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة. 

. االقتصادیةوالبیئةبالمدینینالخاصةالمستقبلیةبالعواملتعدیلھا 

للشركةیمكنالحاالت،بعضفيلكنیوًما.  ٣٠تعتبر الشركة األصل المالي متعثًرا عندما تكون الدفعات التعاقدیة متأخرة السداد لمدة  
التعاقدیة المبالغالشركةتستلمأنالمحتملغیرمنأنھإلىوالخارجیةالداخلیةالمعلوماتتشیرعندما متعثًراالمالياألصلاعتبارأیًضا 
توقعات وجودعدمعندالمالياألصلشطبیتم.  الشركةقبلمنبھا محتفظائتمانیةتعزیزاتأیةباالعتبارتأخذأنقبلبالكامل القائمة
. التعاقدیةالنقدیةالتدفقاتالستردادمعقولة

المالیةالمطلوبات ) ٢

والقیاساألولياألثبات 
، ٢٠٢١دیسمبر٣١في. مباشرةً بھا المتعلقةالمعامالتتكالیفخصمبعدالعادلةبالقیمةالمالیةالمطلوباتكافةإثباتاألصل،فيیتم،
.المطفأةبالتكلفةبالشركةالخاصةالمالیةالمطلوباتكافةتصنیفتم

الالحقالقیاس
األرباح إثباتیتم.  الفعليالعمولةمعدلطریقةباستخدامالمطفأةبالتكلفةالحقاً بعمولة المرتبطةالمطلوباتتقاسلھا،األولياالثباتبعد

معدل إطفاءعملیةخاللمنوكذلكالمطلوباتإثباتعنالتوقفعند اآلخرالشاملوالدخلالخسارةأوالربحقائمةفيوالخسائر
تعتبر التيالتكالیفأو األتعابوكذلكالشراءعندالخصمأو العالوةاالعتباربعیناألخذبعدالمطفأةالتكلفةتحسب.  الفعليالعمولة

الشامل والدخلالخسارةأوالربحقائمةفيتمویلكتكالیفالفعليالعمولةمعدلإطفاءویدرج. الفعليالعمولةمعدلمنیتجزأالجزءاً 
.اآلخر

والتزامات اإلیجار  اآلخرونالدائنون
من فواتیربھا تقدملمأمقدمتسواءً المستلمة،الخدماتأوالبضاعةعنالمستقبلفيدفعھا الواجبالمبالغلقاءااللتزاماتإثباتیتم
.الموردینقبل
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(تتمة) المالیةاألدوات 

اإلثبات عنالتوقف
المالیة االلتزاماتتبدیلحالةوفي.  مدتھانتھاءأوإلغائھأوالعقدفيالمحددااللتزامسدادعندالمالیةالمطلوباتاثباتعنالتوقفیتم

مثل اعتباریتمعندئذجوھري،بشكلالحالیةااللتزاماتشروطبتعدیلأوجوھرًیا،مختلفةبشروطالمقرضةالجھةنفسمنبأخرى
قائمة فيالمعنیةالدفتریةالقیمبینالفرقإثباتیتم.  جدیدةالتزاماتواثباتاألصلیةااللتزاماتاثباتعنكتوقفالتعدیلأوالتبدیلھذا

.  اآلخرالشاملوالدخلالخسارةأوالربح

المالیةاألدوات مقاصة)٣
لمقاصة ملزمنظامي حقوجودعند فقطالماليالمركزقائمةفيبالصافيوتدرجالمالیةوالمطلوباتالمالیةالموجوداتمقاصةتتم

. واحدآن في المطلوبات وسدادالموجوداتبیعأوالصافي أساسعلىالمطلوباتمعالموجوداتلتسویةنیةوجودوعندالمثبتةالمبالغ

المخصصات 
یتطلبانالمحتملمن وأنھسابقة،أحداثعنناتجةالشركةعلى)متوقعةأو(قانونیة  حالیةالتزاماتوجودعندالمخصصاتإثباتیتم

الحاالت وفي.  بھموثوقبشكلااللتزاملمبلغتقدیرٍ إجراءیمكنوأنھااللتزاملسداداقتصادیةمنافععلىتنطويموارداستخداماألمر
مستقل كأصلالتعویضإثباتیتمفإنھتأمین،عقدبموجبالمثالسبیلعلىالمخصصات،كل أوبعض تعویضالشركةفیھا تتوقعالتي
الخسارة أوالربحقائمةفيبالمخصصالمتعلق المصروف عرضیتم.  التعویضعلىالحصولالمؤكدحكمفيیكونعندما فقطوذلك

. مستردةمبالغأیةخصمبعداآلخر،الشاملوالدخل

النظامياالحتیاطي
االحتیاطي إلىسنةكلفيالمدورةالخسائرخصمبعدالسنةدخلمن٪١٠تحویلالشركةعلىیجبالسعودي،الشركاتلنظامطبقاً 

. السنةخالل تحویل أي بإجراءالشركةتقملمالمتكبدة،للخسائرونظًرا.  المالرأس من٪٣٠االحتیاطيھذامجموعیبلغحتىالنظامي

الھامةالمحاسبیةواالفتراضات والتقدیرات األحكام- ٥

إعداد القوائم المالیة للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإلیرادات والمصاریف یتطلب
المسجلة   والمطلوبات  المحتملة.  واإلفصاحاتوالموجودات  االلتزامات  عن  واإلفصاح  ھذه منالتأكدعدمعنیترتبوقدالمرفقة 

الفترات فيبذلكالمتأثرةالمطلوباتأوللموجوداتالدفتریةالقیمةعلىجوھريتعدیلإجراءتتطلبقدنتائجوالتقدیراتاالفتراضات
. المستقبلیة

األحكام
بإجراء أیة أحكام، فیما تلك المتضمنة في التقدیرات، والتي لھا أثر جوھري على  تقم اإلدارةتطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة، لم  عند

المبالغ المثبتة في القوائم المالیة. 

واالفتراضات التقدیرات 
القوائم إعدادبتاریخالتقدیراتمنالتأكدلعدماألخرىالرئیسیةوالمصادربالمستقبلالمتعلقةاألساسیةاالفتراضاتعرضأدناهتم

.  القادمةالمالیةالسنةخاللوالمطلوباتللموجوداتالدفتریةالقیمةعلىجوھريتعدیلإجراءإلىیؤديجوھريتأثیرلھا والتيالمالیة،
الظروف تتغیرقدذلك، ومع.  المالیةالقوائمإعدادعندالمتاحةالمؤشراتعلىبناءً والتقدیراتاالفتراضاتبإجراءالشركةقامت

إظھار یتم.  الشركةسیطرةعنخارجةتنشأ التيالظروفأوالسوقلتغیراتنتیجةالمستقبلیةبالتطوراتوالمتعلقةالقائمةواالفتراضات
. حدوثھا عنداالفتراضاتفيالتغیراتھذه

العقود وموجودات التجاریةالمدینةالذممبشأنالمتوقعةاالئتمانخسائرمخصص
نسبتحدیدیتم.  العقودوموجوداتالتجاریةالمدینةالذممبشأنالمتوقعةاالئتمانخسائرالحتسابمخصصمصفوفةالشركةتستخدم

.  مماثلةخسائرأنماطلھا العمالءقطاعاتمن مختلفةلمجموعاتالسدادفيالتأخرأیامعلىبناءً المخصص



العربیة السعودیةمیزوھو شركة
) مقفلةسعودیةمساھمة(شركة 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة فيللسنة 

١٨

(تتمة) الھامةالمحاسبیةواالفتراضات والتقدیرات األحكام- ٥

(تتمة) العقودوموجودات التجاریةالمدینةالذممبشأنالمتوقعةاالئتمانخسائرمخصص
المصفوفة بمعایرةالشركةوستقوم .  مالحظتھا تمتالتيالسابقةالتعثرمعدالتأساسعلىالمخصصمصفوفةتحدیداألصلفيیتم

مدى علىاالقتصادیةاألوضاعتدھورالمتوقعمن كانإذاالمثال،سبیل على.  المستقبلیةبالمعلوماتالسابقةاالئتمانخسائرلتعدیل
إعداد كل قوائم مالیة، وبتاریخ .  السابقةالتعثرمعدالتتعدیل یتمفإنھالسداد،في التعثرحاالتعدد زیادةإلى یؤديقدمما القادمة،السنة

التي تم مالحظتھا وإجراء تحلیل للتغیرات في التقدیرات المستقبلیة.   یتم تحدیث معدالت التعثر السابقة

المتوقعةاالئتمانوخسائرالمتوقعةاالقتصادیةوالظروفمالحظتھا تم التيالسابقةالتعثرمعدالتبینالمتداخلةالعالقةتقویمعملیةإن
االئتمان خسائرأنكما .  المتوقعةاالقتصادیةواألوضاعالظروففيبالتغیرات یتأثرالمتوقعةاالئتمانخسائرمبلغإن.  ھاما تقدیًراتمثل

.  المستقبلفيللعمیلالفعليالتعثرعلىمؤشًراتكونالقدالمتوقعةاالقتصادیةوالظروفبالشركةالخاصةالسابقة

للممتلكات والمعدات االنتاجیةاألعمار
الجماعي التقویمعلى أیًضا وبناءً والمعدات،للممتلكاتاالقتصادیةاألعمارعلىبناءً والمعداتللممتلكاتاإلنتاجیةاألعمارتقدیر یتم

للممتلكات المقدرة اإلنتاجیة األعمارمراجعةالمالیة،القوائمإعدادبتاریخیتم،.  المماثلةبالموجوداتوالخبرةالقطاع، لممارسات
للممتلكات والتجاريالفنيالتقادمأوالعادياالستھالكنتیجةالسابقةالتقدیراتعنالتوقعاتاختالفحالةفيوتحدیثھا والمعدات
الناتجة التقدیراتفيبالتغیراتجوھریةبصورةالمستقبليالمالياألداءیتأثرأنالمحتملمنفإنھذلك،منالرغموعلى.  والمعدات

العوامل ھذهفيبالتغیراتفترةأليالمسجلةالمصاریفوتوقیتالمبالغتتأثروسوف.  أعالهالمذكورةالعواملمنأيفيالتغیراتعن
. والظروف

واإلنھاءالتجدیدخیارات 
عدم أوالتجدیدخیارلممارسةاقتصادیاً حافزاً تحققالتيالعالقةذاتوالظروفالحقائقكافةاإلدارةتأخذاإلیجار،عقدمدةتحدیدعند

إذا ماحالفيفقطوذلكاإلیجارعقدمدةفياإلنھاءخیاراتتليالتيالفتراتأوالتجدیدخیاراتتضمینیتم.  اإلنھاءخیارممارسة
بصورة المؤكدمنكانإذاما بتقییماإلیجار بدءعندالشركةتقوم.  إنھائھعدمأواإلیجارعقدتجدیدمعقولةبصورةالمؤكدمنكان

ھناك كانإذاالخیاراتھذهممارسةمعقولةبصورةالمؤكدمنكانإذاما تقویمبإعادةالشركةتقوم.  التجدیدخیاراتممارسةمعقولة
.  سیطرتھا تحتتقعالتيالظروففيمھمتغییرأومھمحدث

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

ھذه وتشتملإجراء العدید من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل.  االكتواريالتقویم  یتضمن.  إكتواریة
ونظرا .  المعاشاتفيالمستقبلیةوالزیادة الوفیاتومعدالتالرواتب،في المستقبلیةوالزیاداتالخصم،معدلتحدیدلىعاالفتراضات

مراجعة یتم.  االفتراضاتھذهفيبالتغیراتكبیرةبصورةیتأثرالمحددةالمنافعالتزامفإناألجل،طویلةوطبیعتھللتقویمالمعقدةللطبیعة
. مالیةقوائمكلاعدادبتاریخاالفتراضاتكافة

العموالتأسعار االعتباربعیناإلدارة تأخذالمالئم،الخصممعدلتحدیدوعند.  للتغییرتخضعالتيالعوامل أكثر الخصممعدلیعتبر
تصنیف بدرجةاألقلعلىوذلكالتوظیفبعدما منافعالتزامبھا المسجلالعمالتمعتتوافقبعمالتالمسجلةالشركاتسنداتعلى

معلتتماشى العائدمعدلمعالحاجةعنداستقراؤھا ویتمبھا،معترفدولیةتصنیفوكالةقبلمنمحددھولما طبقاً فوقفما أو)  أأأ(
ائتمان ھوامشلھا التيالسنداتتلكاستبعادیتم.   المعنیةالسنداتجودةمراجعةأیضاً یتمكما .  المحددةالمنافعاللتزامالمتوقعةالمدة
.  عالیةجودةذاتسنداتتمثلالأنھا اعتبارعلىوذلكالخصم، معدلتحدیدأساسھعلىتمالذيالسنداتتحلیلمنعالیة

من فقطالتغییرإلى ھذهالوفیاتجداولتخضع.  المعنیةالدولفي للجمھورالمتاحةالوفیاتجداولعلىبناءالوفیاتمعدلتحدیدیتم
المتوقعة المستقبلیةالتضخممعدالتعلىبناءالمستقبلیةالتقاعدومعاشاتالرواتبزیاداتتحدد.  الدیموغرافیةللتغیراتوفقاً آلخروقت
. الرواتبفيالمستقبلیةوالزیاداتالمعنیةللبلدان
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(تتمة) الھامةالمحاسبیةواالفتراضات والتقدیرات األحكام- ٥

الضرائب 
للضریبة خاضعةأرباحفیھتتوفرأنیحتملالذيبالقدرالمستخدمةغیرالضریبیةالخسائربشأنالمؤجلةالضریبةموجوداتإثباتیتم

لتحدید قیمة موجودات الضریبة المؤجلة التي یمكن إثباتھا، بناء على  ھامةعلى اإلدارة إبداء أحكام  یتعین.  الخسائرلقاءاستخدامھا یمكن
حتمل ومستوى األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة، باإلضافة إلى استراتیجیات التخطیط الضریبي المستقبلیة.   التوقیت الم 

سعودي (١٣٬٩٢٦٬٧٥٦قدرھا  اكتواریةلدى الشركة خسائر ضریبیة مرحلة وخسائر أو أرباح  یوجد ١٣٬٩٣٦٬٥٨٧:  ٢٠٢٠لایر 
السنوات السابقة.لایر سعودي). وتتعلق ھذه الخسائر بنتائج 

لایر ٢٬٠٠٣٬٧٦٢بمبلغالملكیةوحقوقالربحالزدادالمثبتة،غیرالمؤجلة الضریبةموجودات كافةإثباتالشركة بمقدوركانولو
.  سعودي 

معدل االقتراض اإلضافي  تقدیر- اإلیجار عقود
التزامات لقیاس اإلضافياالقتراض معدلتستخدموعلیھبسھولة،اإلیجار عقودفي الضمني العمولةمعدلتحدیدللشركةیمكنال

ذوأصل علىللحصولالالزمةاألموالالقتراضدفعھالشركةعلىیتعین الذيالعمولةمعدلاإلضافياالقتراضمعدلیمثل .  اإلیجار
.مماثلوبضمانمماثلةفترةمدىعلىوذلكمماثلة،اقتصادیةبیئةفياالستخدامحقألصلمماثلةقیمة

للمالحظة قابلةمعدالتتوفرعدمعندالتقدیریتطلبما وھودفعھ،الشركةعلىیتعینما یعكساإلضافياالقتراضمعدلفإنوبالتالي،
الوظیفیة بالعملةاإلیجار عقودفیھا تكونال التيالحاالتالمثال،سبیل(على  اإلیجارعقدوأحكامشروطلتعكستعدیلھا یتعینعندما أو

).  التابعةللشركة

تقوم الشركة بإجراء معامالت تمویلیة، وعلیھ تقوم بتقدیر معدل االقتراض اإلضافي وذلك باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة ال
كة والدولة.    األم تم الحصول علیھ من الخزینة المركزیة والذي یتم تعدیلھ وفًقا لعالوة المخاطر المحددة للشر
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والمعدات الممتلكات - ٦
المباني تحسینات

المستأجرة 
سعودي لایر

األثاث 
والتركیبات 

سعودي لایر

الحاسب أجھزة
اآللي 

سعودي لایر
السیارات 

سعودي لایر
اإلجمالي

سعودي لایر

التكلفة:
٢٠٢٠١٬٥٨٣٬٠٩٩٣٢١٬٠٢١١٬٠٥٩٬٢٣٠٣٨٨٬٥٥٠٣٬٣٥١٬٩٠٠ینایر١في

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

 ─────── ────── ────── ────── ──────
٢٠٢١١٬٥٨٣٬٠٩٩٣١٢٬٤٨٢٤٤٦٬٢٣٤٢٢٥٬٥٥٠٢٬٥٦٧٬٣٦٥و٢٠٢٠دیسمبر ٣١في

: االستھالك
٢٠٢٠١٬٥٨٣٬٠٩٩٣١٩٬٠٢٠١٬٠٤٧٬٣٠١٢٧٥٬٧٧٥٣٬٢٢٥٬١٩٥ینایر١في

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

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

٩٥٩٥٬٨٣٦٤٥٬١٨٤٥١٬٩٧٩- للسنة المحمل
 ─────── ────── ────── ────── ──────

٢٠٢١١٬٥٨٣٬٠٩٩٣١٢٬٤٠٠٤٣٤٬٣٤٣٢٠٣٬١٤٣٢٬٥٣٢٬٩٨٥دیسمبر  ٣١في 
 ─────── ────── ────── ────── ──────

صافي القیمة الدفتریة:
٨٢١١٬٨٩١٢٢٬٤٠٧٣٤٬٣٨٠- ٢٠٢١دیسمبر٣١في

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════
١٬٠٤١١٧٬٧٢٧٦٧٬٥٩١٨٦٬٣٥٩- ٢٠٢٠دیسمبر ٣١

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════

الملموسةغیرالموجودات - ٧
الحاسببرامج

اآللي 
سعودي لایر

: التكلفة 
٢٠٢٠١٬٢٦٨٬١٢٧ینایر١في

)١٬٠٨٤٬٣٣٤(استبعادات
٢٠٢٠١٨٣٬٧٩٣دیسمبر٣١في

) ١٨٣٬٧٩٣(استبعادات
- ٢٠٢١دیسمبر٣١في

:اإلطفاء
٢٠٢٠١٬١٦٣٬٩٧٧ینایر١في

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

٢٠٢٠١١٦٬٤٠٧دیسمبر٣١في
١٦٬٢١٧للسنة اإلطفاء

) ١٣٢٬٦٢٤(استبعادات
- ٢٠٢١دیسمبر٣١في

:الدفتریةالقیمةصافي
- ٢٠٢١دیسمبر٣١في
٢٠٢٠٦٧٬٣٨٦دیسمبر٣١في



العربیة السعودیةمیزوھو شركة
) مقفلةسعودیةمساھمة(شركة 
(تتمة)المالیةالقوائمحولإیضاحات

٢٠٢١دیسمبر٣١

٢١

األخرى والموجوداتمقدماً المدفوعةالمصاریف-٨
٢٠٢١

سعودي لایر
٢٠٢٠

سعوديلایر

٢٨٠٬١٩٥٢٩٨٬٣٥١مقدًما مدفوعةمصاریف
٨٠٬٣١٥٩٠٬٣١٥آخرینلدىتأمینات
- ٧٧٬١٢٥مستحقةإیرادات
١٣٬٢٠٦٣٧٬٠٠٩أخرى

٤٥٠٬٨٤١٤٢٥٬٦٧٥

النقدیةوشبھالنقدیة-٩
٢٠٢١

سعودي لایر
٢٠٢٠

سعوديلایر

٦٬٩٢٧٬٤٦٥٦٨٬٣٢٣٬٨٥٥البنوك لدىنقد
٨٬٢٧٤٦٬٩٧٨الصندوق فينقد

٦٬٩٣٥٬٧٣٩٦٨٬٣٣٠٬٨٣٣

ألجل الودائع-١٠
٢٠٢١

سعودي لایر
٢٠٢٠

سعوديلایر

- ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠محلي بنكلدىألجلودائع 
٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -

ألجلالودائععلىالفعلي العمولةمعدلمتوسط كان. سعوديلایر٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠قدرھاألجلودائعالشركةلدىیوجد، ٢٠٢١دیسمبر ٣١في
.٢٠٢٢سنةخاللسیستحقوالذي٪٢٠٢١٠٫٤٨دیسمبر ٣١فيكما

للموظفین المحددةالمنافعالتزامات-١١
٢٠٢١

سعودي لایر
٢٠٢٠

سعوديلایر

١٥٧٬٩٣٤٩٣٬٦٤٦السنة بدایةفي الرصید
١٣٧٬٨٠٠١٣٠٬٦٨٩حالیة خدمةتكلفة
- ) ٣٦٬٠٨٧(سابقةخدمةتكلفة
٥٬٨٠٧٣٬٩٠٧العمولة تكلفة
) ٦٤٬٦٦١() ٩٬٨٣١(اكتواریةأرباح
) ٥٬٦٤٧() ٣٥٬١٨٩(مدفوعة منافع

٢٢٠٬٤٣٤١٥٧٬٩٣٤السنةنھایةفيالرصید

مؤھل مستقل باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. اكتواريمن قبل خبیر اكتواريإجراء أحدث تقویم  تم
:االكتواريیلي االفتراضات األساسیة المستخدمة ألغراض التقویم فیما

٢٠٢١
سعودي لایر

٢٠٢٠
سعوديلایر

٪٣٫٣٥٪ ٣٫٤٠الخصم معدل
٪٥٫٠٠٪ ٥٫٠٠االستقاالت معدل
٪٢٫٥٪ ٢٫٥الرواتب فيالزیادةمعدل
اثباتھا یتموالتياالكتواریة،إثبات كافة التغیرات في التزامات المنافع المحددة للموظفین في الربح أو الخسارة، فیما عدا المكاسب (الخسائر) یتم
.اآلخر الشاملالدخلفي



العربیة السعودیةمیزوھو شركة
) مقفلةسعودیةمساھمة(شركة 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة فيللسنة 

٢٢

(تتمة) للموظفینالمحددةالمنافعالتزامات - ١١

المثبتة في الدخل الشامل اآلخر: االكتواریةیلي بیان الحركة في المكاسب فیما 
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

٨٣٣٬٢٣٩٧٦٨٬٥٧٨السنةبدایةفي
- - المالیةاالفتراضاتفيالتغیراتأثر-القیاسإعادة(خسارة) 

٩٬٨٣١٦٤٬٦٦١الخبرة أساسعلىبنیة المالتسویاتأثر-القیاسإعادةأرباح
٨٤٣٬٠٧٠٨٣٣٬٢٣٩السنةنھایةفي

الحساسیةتحلیل
المالیة، الفترةنھایةفي تحدثالتيالمعنیةاالفتراضاتفيالمعقولةالمحتملةالتغیراتوفقأدناهالمعروضالحساسیةتحلیلتحدیدتم
تحلیل إن.  االلتزامفينقصالسالبالمبلغیمثلبینما االلتزام،فيزیادةالموجبالمبلغیمثل.  ثابتةاألخرىاالفتراضاتكافةبقاءمع

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

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

) ٢٥٬٥٤٥()  ٣٨٬٠٧٧(٪ ١بواقعالخصممعدلفيالزیادة
٤٧٬٧٧٩٣٢٬٣٠٩٪ ١بواقعالخصممعدلفيالنقص
٤٧٬٧٢٧٣٢٬٢٥٦٪ ١بواقعالرواتبفيالزیادةمعدلفيالزیادة
) ٢٥٬٩٥٨()  ٣٨٬٧١٢(٪ ١بواقعالرواتبفيالزیادةمعدلفيالنقص

:المستقبلیةالسنواتخاللالمحددةللمنافعالمتوقعةبالدفعاتبیانیليفیما 
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

٢٬٤٥٧١٬٢٨٥القادمة شھًرا١٢الـخالل
٤٧٬١٠٥٤١٬٦١٥سنوات٥إلى٢بینما 
٢١٥٬٩٩٧٣٥٢٬١٤٥سنوات ٥بعد

اآلخرون والدائنونالدفعالمستحقةالمصاریف- ١٢
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

١٬٧٧١٬٥٤٤١٬٤٣٧٬٨١٧مستحقةمصاریف
٢٥٬٦٧٩٥٠٬١٧٧آخرون دائنون

١٬٧٩٧٬٢٢٣١٬٤٨٧٬٩٩٤
: بین تحلیلھاتم

١٬٧٩٧٬٢٢٣١٬٤٨٧٬٩٩٤متداولةمطلوبات
- - متداولةغیرمطلوبات
١٬٧٩٧٬٢٢٣١٬٤٨٧٬٩٩٤المتداولة األخرىالدائنةوالذممالدفعالمستحقةالمصاریف

: أعاله المالیةبالمطلوباتالخاصةواألحكامبالشروطبیانیليفیما 
.  أشھرثالثةاستحقاقھا وفترةبعمولةمرتبطةغیراألخرىالدائنةالذممإن•



العربیة السعودیةمیزوھو شركة
) مقفلةسعودیةمساھمة(شركة 
(تتمة)المالیةالقوائمحولإیضاحات

٢٠٢١دیسمبر٣١

٢٣

العقود مطلوبات - ١٣
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

العقود مطلوبات 
٢٣٩٬٦٧٧٢٣٩٬٢٨٦متداولة
٢٣٩٬٦٧٧٢٣٩٬٢٨٦العقود مطلوبات إجمالي

یتم .  العالقةذاتالخدماتبتقدیمالشركةقیامقبلالعمیلمن) أوالً یحدث(أیھما استحقاقھأوالمبلغسدادعندالعقودمطلوباتإثباتیتم
.العقدبموجبباألداءالشركةقیامعندكإیراداتالعقودمطلوباتإثبات

اإلیجار عقود- ١٤

على وٌیحظر.  سنوات٥المبانيإیجارعقودمدةعادةوتبلغ.  للموظفینوسكنكمكاتبالمستخدمةللمبانيإیجارعقودالشركةلدى
. الباطنمنتأجیرھا أوالمؤجرةالموجوداتعنالتنازلعامبشكلالشركة

:السنةخاللوالحركةالمثبتةاالستخدامحقلموجوداتالدفتریةالقیمةبیانیليفیما 
حقموجودات
-االستخدام
المباني 

سعودي لایر

٢٠٢٠١٬٣٢٨٬٣٧٥ینایر١في
٢٬٩٠٢٬٦٦٠إضافات 
) ٧٧٣٬٢٦١(استھالكمصروف

٢٠٢٠٣٬٤٥٧٬٧٧٤دیسمبر٣١في
) ٧٥٤٬٣٨٦(استھالكمصروف

٢٠٢١٢٬٧٠٣٬٣٨٨دیسمبر٣١في
:السنةخاللوالتغیرات) بعمولةالمرتبطةالمطلوباتضمن(المدرجة اإلیجاراللتزاماتالدفتریةالقیمةبیانیليفیما 

اإلیجار التزام
سعودي لایر

٢٠٢٠٨٤٣٬٤٠٧ینایر١في
٢٬٩٠٢٬٦٦٠إضافات 
١٤٤٬٤٩٩العمولةفيزیادة
) ٧٩٥٬٧٩٦(اإلیجار التزاماتمنرئیسيجزءسداد
) ٤٦٬٥٦٩(اإلیجار التزاماتمنالفائدةجزءسداد
٢٠٢٠٣٬٠٤٨٬٢٠١دیسمبر٣١في

١٣٥٬١٢٠العمولةفيزیادة
) ٧٩٥٬٧٩٦(اإلیجار التزاماتمنرئیسيجزءسداد
) ٤٦٬٥٦٩(اإلیجار التزاماتمنالفائدةجزءسداد
٢٠٢١٢٬٣٤٠٬٩٥٦دیسمبر٣١في

٧٤٢٬٦٠٨متداولة
١٬٥٩٨٬٣٤٨ةمتداولغیر



العربیة السعودیةمیزوھو شركة
) مقفلةسعودیةمساھمة(شركة 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة فيللسنة 

٢٤

(تتمة) اإلیجارعقود-١٤

: الخسارةأوالربحفيالمثبتةبالمبالغبیانیليفیما 
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

٧٥٤٬٣٨٦٧٧٣٬٢٦١االستخدام حقموجوداتاستھالكمصروف
١٣٥٬١٢٠١٤٤٬٤٩٩إیجارالتزاماتعلىعمولةمصروف
٨٨٩٬٥٠٦٩١٧٬٧٦٠اإلجمالي 

واإلداریة العمومیة المصاریف-١٥
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

٥٬٥٨١٬٦٥٩٥٬٠١٩٬٨٠٦موظفینمنافع
٧٢٦٬٤٨٢١٬٤٦٥٬٢٦٩مھنیةأتعاب
١٩١٬٠٥١٣٤٨٬٣١٩معلوماتتقنیة

١١٦٬٦٩٦٢٢٥٬٤٢٤استقطاع ضریبة
٧٠٥٥٠٬٠٥٢بھ متعلقةوتكالیفسفر

٤٤٨٬٤٤٥٣٣٤٬٤١٢أخرى 
٧٬٠٦٥٬٠٣٨٧٬٤٤٣٬٢٨٢

الضریبة-١٦
٢٠٢١الدخل ضریبة١-١٦

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

- - للسنة الحالیةالضریبة
٣١٬٨٧٢- سابقةلسنواتضریبیةتسویة
) ١٢٬٩٧٥() ٣٨٬٢١٥() ٢-١٦اإلیضاح(انظر للسنةالمؤجلةالضریبةتسویة

)١٨٬٨٩٧) ٣٨٬٢١٥

الخاضعوالربحالماليالربحبینالفروقاتنشأت. للضریبةالخاضعالمعدلالربحمن٪ ٢٠بواقعالحالیةالسنةمخصصاحتسابتم
. الضریبیةلألغراضبھا المسموحغیرالمصاریفوبعضللمخصصاتنتیجةأساسیةبصفةللضریبة

:المستحقةالدخلضریبةحركةبیانیليفیما 
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

١٬٣٥٢٬٢٢٢- السنة بدایةفيالرصید
٣١٬٨٧٢- الخسارة أوالربحعلىالمحمل
)١٬٣٨٤٬٠٩٤(- السنة خاللمدفوع
- - السنةنھایةفيالرصید



العربیة السعودیةمیزوھو شركة
) مقفلةسعودیةمساھمة(شركة 
(تتمة)المالیةالقوائمحولإیضاحات

٢٠٢١دیسمبر٣١

٢٥

(تتمة) الضریبة-١٦

(تتمة) ضریبة الدخل١-١٦
: ٢٠٢١و٢٠٢٠فیما یلي تسویة مصروف الضریبة والربح المحاسبي مضروًبا في معدل الضریبة المحلیة للمملكة العربیة السعودیة لعامي  

٢٠٢١
لایر سعودي 

٢٠٢٠
سعودي لایر 

) ٩١٦٬٧١٣()١٬٩١٨٬٣٨٥(قبل ضریبة الدخل ةالمحاسبیخسارةال
٣٩٦٬٣٤٨١٬٣٨١٬٠١٩مصاریف غیر قابلة لالستقطاع لألغراض الضریبیة زائدًا:

- - استخدام خسائر ضریبیة غیر مثبتة سابقاً ناقًصا:
)١٬٠١٥٬٤٤٠()١٧٣٬٠٥٦(المطالباتناقصاً:

) ٥٥١٬١٣٤()١٬٦٩٥٬٠٩٣(الربح (الخسارة) المعدلة ألغراض حساب ضریبة الدخل 
- - المصرح عنھ في قائمة الربح أو الخسارة٪٢٠مصروف ضریبة الدخل بواقع 

المؤجلة الضریبة٢-١٦
المحددةبالمنافعالسماحعدمعنالناتجةالزمنیةالفروقاتبشأنوذلكالمالیة،القوائمإعدادبتاریخمؤجلةضریبةبإثباتالشركةقامت

٪.٢٠بواقعالدخلضریبةمعدلأساسعلىالمحتسباالستھالكأساسفيوالفروقاتللموظفین

:  یليكما السنةخاللالمؤجلةالضریبةموجوداتحركةكانت
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

٢٩٨٬٢٠١٢٨٥٬٢٢٦السنةبدایةفي
٣٨٬٢١٥١٢٬٩٧٥السنةخاللتسویات

٣٣٦٬٤١٦٢٩٨٬٢٠١السنةنھایةفي

:منتتكون
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

١٧٩٬٤٠٢١٥٥٬٦٥٣متسارعاستھالك
١٥٧٬٠١٤١٤٢٬٥٤٨للموظفین محددةمنافعالتزامات

٣٣٦٬٤١٦٢٩٨٬٢٠١

الضریبیة  الربوط
یتم ولم .٢٠٢٠دیسمبر٣١في المنتھیةالسنةحتى") الھیئة("والجماركوالضریبةالزكاةھیئةإلىالضریبیةإقراراتھا الشركةقدمت
.بعدالھیئةقبلمنالربوطإجراء



العربیة السعودیةمیزوھو شركة
) مقفلةسعودیةمساھمة(شركة 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة فيللسنة 

٢٦

العالقةذات بالجھات المتعلقةالمعلومات -١٧

:السنةخاللالعالقةذاتالجھاتمعالھامةالمعامالتتفاصیلیليفیما 

المعاملة طبیعةالعالقة ذات الجھة
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

٥٬٧٨٥٬٧٦١٦٬٥٩٦٬٦٧٢والخدمات المشورةدخلمساھم
٦٩٤٬١٠٠١٬٢٤٩٬٣٨٤الشركةعننیابةمدفوعةورواتبمصاریف

٣٤١٬٨٠٥١٧٦٬١٦٨األجل قصیرةموظفینمنافعاإلدارة موظفيكبار
اإلدارة مجلسأعضاءمكافآت

المال رأس-١٨

.سعوديلایر١٠سھمكلقیمة)، سھمملیون٧٫٥: ٢٠٢٠(سھمملیون٧٫٥منوالمدفوعوالمصدربھالمصرحالمالرأسیتكون

المحتملة االلتزامات -١٩

.المالیةالقوائمإعدادبتاریخمحتملةالتزاماتأيالشركةلدىیكنلم

المالیة والمطلوبات المالیةالموجودات -٢٠

المالیة الموجودات ١- ٢٠
٢٠٢١

سعودي لایر 
٢٠٢٠

سعودي لایر

: المطفأةبالتكلفةأدوات 
٦٬٩٣٥٬٧٣٩٦٨٬٣٣٠٬٨٣٣وشبھ نقدیة   نقدیة
- ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ألجلودائع

٨٠٬٣١٥٩٠٬٣١٥آخرین لدىتأمینات
- ٧٧٬١٢٥مستحقةإیرادات

١٣٬٢٠٦٣٧٬٠٠٩أخرىموجودات
٦٧٬١٠٦٬٣٨٥٦٨٬٤٥٨٬١٥٧

داعي البأنھاإلدارةتعتقدالمراجعة،ھذهعلىوبناء).  ٩(الماليللتقریرالدوليالمعیارلمتطلباتوفًقا مراجعةبإجراءاإلدارةقامت
. المستحقةواإلیراداتألجلوالودائعالنقدیةوشبھللنقدیةالدفتریةالقیمةفيجوھريانخفاضأيإلثبات

العادلة القیمة٢- ٢٠
. الدفتریةقیمتھا تقاربأنھا علىبالشركةالخاصةالمالیةوالمطلوباتالمالیةللموجوداتالعادلةالقیمةتقدیرتم،  ٢٠٢١دیسمبر٣١في

.العادلةالقیمةلقیاسالھرميالتسلسلمن٢المستوىضمنجمیعھا وتصنف



العربیة السعودیةمیزوھو شركة
) مقفلةسعودیةمساھمة(شركة 
(تتمة)المالیةالقوائمحولإیضاحات

٢٠٢١دیسمبر٣١

٢٧

(تتمة) الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة-٢٠

األدوات المالیة مخاطروسیاسات إدارة أھداف٣- ٢٠
المطلوباتھذه منالرئیسيالغرضیتمثلوالتزامات اإلیجار.  األخرىالمطلوبات المالیة الخاصة بالشركة على الذمم الدائنة  تشتمل
. المستحقة واإلیراداتألجلوالودائعالبنكلدىالنقدعلىبالشركةالخاصةالمالیةالموجوداتتشتمل.  الشركةعملیاتتمویلفيالمالیة

اإلدارة مجلسیقوم. المخاطرھذهإدارةعلىباإلشرافبالشركةالعلیا اإلدارةتقوم. االئتمانومخاطرالسوقلمخاطرالشركةتتعرض
: أدناهملخصھوكما المخاطر،ھذهكافةبإدارةالخاصةالسیاساتواعتمادبمراجعة

السوق مخاطر
السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة ما نتیجة التغیرات في األسعار مخاطرتمثل

المالیةاألدواتتشملومخاطر العمالت.  السوق: مخاطر أسعار العموالت  مخاطرالشركة لنوعین من  تتعرضالسائدة في السوق.  
.السوقبمخاطرتتأثرالتي

أسعار العموالت  مخاطر
عن تذبذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق. أسعار العموالت المخاطر الناتجة  مخاطرتمثل
لم. بالشركةالخاصةاإلیجاربالتزاماترئیسیةبصورةالسوقفيالسائدةالعموالتأسعارفيالتغیراتلمخاطرالشركةتعرضیتعلق

وعلیھ، .السابقةأوالحالیةالمالیةالقوائمإعدادفترةخاللاإلیجارعقودالتزاماتعلىالعموالتأسعارفيتغیراتأليالشركةتتعرض
.العموالتأسعاربشأنالحساسیةتحلیلعرضیتملم

العمالت األجنبیة  مخاطر
أسعار مخاطرتمثل في  التغیرات  بسبب  المستقبلیة  النقدیة  التدفقات  أو  العادلة  القیمة  تذبذب  عن  الناتجة  المخاطر  األجنبیة  العمالت 

تعرضت ھامةیكن لدى الشركة بتاریخ إعداد القوائم المالیة أي موجودات أو مطلوبات مسجلة بعمالت أجنبیة  ولمالصرف األجنبي.  
. األجنبیةالعمالتبشأنالحساسیةتحلیلعرضیتملموعلیھ،األجنبیة. عار العمالتبات في أسلبشأنھا للتقالشركة 

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

. المستحقةواإلیراداتالبنوكلدىوالودائعالبنكلدىالنقدبشأناالئتمانلمخاطرالشركةتتعرضخسارة مالیة. 

: الماليالمركزقائمةببنودالمتعلقةاالئتمانلمخاطرعرضللتاألقصىالحدالتاليالجدولیبین

٢٠٢١
سعودي لایر 

٢٠٢٠
سعودي لایر

- ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠محلي بنكلدىألجلودائع
٦٬٩٣٥٬٧٣٩٦٨٬٣٣٠٬٨٣٣الصندوق فيونقدالبنوكلدىأرصدة
٨٠٬٣١٥٩٠٬٣١٥آخرین لدىتأمینات
- ٧٧٬١٢٥مستحقةإیرادات

١٣٬٢٠٦٣٧٬٠٠٩أخرىموجودات
٦٧٬١٠٦٬٣٨٥٦٨٬٤٥٨٬١٥٧



العربیة السعودیةمیزوھو شركة
) مقفلةسعودیةمساھمة(شركة 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
٢٠٢١دیسمبر٣١المنتھیة فيللسنة 

٢٨

(تتمة) الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة-٢٠

السیولة مخاطر
مخاطر طریقة الشــــركة في إدارة  وتتمثلالســــیولة عدم مقدرة الشــــركة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة حال اســــتحقاقھا.  مخاطرتمثل

ــتحقاقھا، في ظل كل من الظروف العادیة أو   ــیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھا حین اس ــتطاع، بأن لدیھا س ــیولة، وذلك بالتأكد، قدر المس الس
كبد خسائر غیر مقبولة أو االضرار بسمعة الشركة.الظروف الصعبة، وذلك بدون ت

:المخصومةغیرالتعاقدیةالدفعاتأساسعلىبالشركةالخاصةالمالیةالمطلوباتاستحقاقتواریخأدناهالجدولیلخص

إلى سنةأشھر٣أشھر ٣خالل٢٠٢١دیسمبر٣١
٥سنة إلى 
سنوات

٥منأكثر
اإلجمالي سنوات

سعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایرسعودي لایر

٢٬٥٢٧٬٠٩٥- ٨٤٢٬٣٦٥١٬٦٨٤٬٧٣٠- إیجار التزامات
٢٥٬٦٧٩- - - ٢٥٬٦٧٩آخروندائنون

٢٬٥٥٢٬٧٧٤- ٢٥٬٦٧٩٨٤٢٬٣٦٥١٬٦٨٤٬٧٣٠

إلى سنةأشھر ٣أشھر ٣خالل٢٠٢٠دیسمبر ٣١
٥سنة إلى
سنوات 

٥منأكثر 
اإلجمالي سنوات 

سعودي لایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایر

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

٣٬٤١٩٬٦٣٧- ٥٠٬١٧٧٨٤٢٬٣٦٥٢٬٥٢٧٬٠٩٥

والعملیات الشركةعلى ١٩-كوفیدتأثیر-٢١

فيالسریعبانتشارهاعتراًفا جائحةأنھعلى")  ١٩-("كوفیدكورونا فیروستفشيالعالمیةالصحةمنظمةأعلنت،  ٢٠٢٠مارسخالل
واتخذت .  السعودیةالعربیةالمملكةذلك فيبما الخلیجي،التعاونمجلسمنطقةعلىأیًضا الفیروستفشيأثروقد.  العالمأنحاءجمیع

الخصوص،وجھعلىالسعودیة،العربیةالمملكةوقامت.  الفیروسانتشاراحتواءبھدف خطواتالعالمأنحاءجمیعفي الحكومات
.البالدمستوىعلىالتجولوحظراإلغالقوفرضاالجتماعي،للتباعدإرشاداتوإصدارالحدود،بإغالق

اإلدارة قامتاالعمال،واستمراریةواالقتصادیةاالجتماعیةاالنشطةلبعض تعطیلمنعنھنتجوما للفیروسالسریعلالنتشارواستجابة
.وأسرھمالموظفینسالمةلضمانبعدعنالعملتفعیلذلكفيبما والوقائیة،االحترازیةاإلجراءاتمنسلسلةباتخاذ

لم تحدد اإلدارة أي تأثیر جوھري على عملیات الشركة ،٢٠٢١دیسمبر  ٣١من تاریخ إعداد القوائم المالیة للسنة المنتھیة في  اعتباًرا 
كوفید تفشي  من  المالیة  المالي، والوضعالنقدیةوالتدفقاتالمستقبلیةالمالیةالنتائجعلى تؤثرقدالتطوراتھذهإن.  ١٩-ونتائجھا 

. المالیةونتائجھا الشركةأعمالعلىالتأثیروحجمطبیعةتقییماإلدارةوستواصل

المالیة القوائماعتماد-٢٢

مارس ١٤ھـ (الموافق  ١٤٤٣شعبان ١١بتاریخاإلدارةمجلس أعضاءقبلمنإصدارھا واعتمادالمالیة القوائمھذهعلىالموافقةتمت
٢٠٢٢ .(


