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تقرير مراجع الحسابات المستقل  
للسـادة مساهمي شركة مجموعة الدخيل المالية 

الرأي 

ديسمبر   31)"الشركة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في  لشركة مجموعة الدخيل الماليةلقد راجعنا القوائم المالية 
ح2020 في  والتغيرات  اآلخر،  الشامل  الدخل  وقوائم  التاريخ،  م،  ذلك  في  المنتهية  للسنة  النقدية  والتدفقات  الملكية،  قوق 

 علومات التفسيرية األخرى.من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمواإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية، المكونة 

31لمركز المالي للشركة كما في  وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، ا
شآت لمنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنم وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة ا2020ديسمبر  

السعودية    الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة
 للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.  
ستقلون عن الشركة  تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا. ونحن م

المالية،   للقوائم  السعودية ذات الصلة بمراجعتنا  العربية  المملكة  المعتمدة في  المهنة  لقواعد سلوك وآداب  التزمنا وفقاً  وقد 
بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس  

 رأينا. إلبداء

أمور أخرى

آخر أبدى رأيًا غير معدل   مراجع حساباتمن قبل  م2019ديسمبر  31المالية للشركة للسنة المنتهية في  القوائم المراجعةتم 
 . م2020مارس   19المالية في   القوائمحول تلك 

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة  بصورة عادلة وفقاً وعرضها  ن إعداد القوائم المالية  إن اإلدارة هي المسؤولة ع
الحجم المملكة المعتمد ومتوسطة  الهيئة والمعايير السعودية،  العربية في  من  المعتمدة  األخرى   السعودية واإلصدارات 

األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية  كات ونظام الشركة  القانونيين واألحكام المعمول بها في نظام الشر للمحاسبين
 التي تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ. 

االستمرارية، وعن بدأ  وعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار وفقاً لم
اإلفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، ما  

 لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك. 

لس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة. ي مجإن المكلفين بالحوكمة، أ

KPMG professional Services, a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia. With the paid-up capital of SAR (15,000,000). (Previously known 
as “KPMG Al Fozan & Partners Certified Public Accountants”) A non-partner member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG 

International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 

  كي بي إم جي لالستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية، رأس مالها )15,000,000( لاير سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون 
ومراجعون قانونيون". و هي عضو غير شريك في الشبكة العالمية لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة، شركة انجليزية محدودة بضمان. جميع الحقوق محفوظة. 
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 تقرير مراجع الحسابات المستقل  
 للسـادة مساهمي شركة مجموعة الدخيل المالية )يتبع( 

 الحسابات عن مراجعة القوائم الماليةمسؤوليات مراجع 

هري سواًء بسبب غش ذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إ
أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس 

في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً   بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة  ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام
أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن عن  

تصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه  بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات االق
 لقوائم المالية.  ا

 
وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ 

 على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضاً: 
 

وتقييم   • كانتحديد  المالية، سواًء  القوائم  الجوهرية في  التحريفات  وتنفيذ مخاطر  أو خطأ، وتصميم  ناتجة عن غش  ت 
اجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد إجراءات مراجعة لمو

خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ  خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن
 د أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية. أو تزوير أو حذف متعم

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف،   •
 داخلية بالشركة. وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة ال

بية واإلفصاحات ذات العالقة التي  مستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاستقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية ال •
 قامت بها اإلدارة.

تم   • التي  المراجعة  أدلة  إلى  واستناداً  المحاسبة،  في  كأساس  االستمرارية  لمبدأ  اإلدارة  استخدام  مناسبة  مدى  استنتاج 
أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الشركة   عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث الحصول
لمبدأ االستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في على االس تمرار وفقاً 

فإنه يتعين القوائم المالية، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية،  تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في  
دلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن  علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أ

 تمرارية.األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االس

م المالية تعبر عن  ية، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائتقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المال •
 المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة.  

والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق  
   الل مراجعة الشركة.قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خ في ذلك أي أوجه

 كي بي إم جي لالستشارات المهنية 
 

 
 

 
 هاني بن حمزة بن أحمد بديري

 460رقم الترخيص  
 

 هـ1443محرم  3الرياض: 
                م2021 أغسطس 11 :الموافق



شركة مجموعة الدخيل المالية  

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة المركز المالي 

م2020ديسمبر  31كما في 

 دي( )المبالغ بالريال السعو

3 

م 2019م  2020إيضاح

الموجودات

243,810 4940,888 نقد وما في حكمهال

2,561,346   5985,381مدينة، بالصافي الذمم ال

-- 616,590,420للبيعاستثمارات متاحة 

7243,468129,174 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى 

4,532,9274,601,300 8 صافيبالممتلكات ومعدات، 

23,293,0847,535,630 إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 المطلوبات 

مستحقة زكاة  9 5,226,122 72,827 

01 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى   646,459 346,543 

 2,255,033 1,439,434 ارصدة دائنة اخرى 

11510,9541,026,788 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

7,822,9693,701,191 إجمالي المطلوبات 

 حقوق الملكية 

2,000,0002,000,000 12 رأس المال 

131,000,0001,000,000 احتياطي نظامي 

834,439 ( 99,055) أرباح مبقاة 

-- 12,569,170احتياطي القيمة العادلة 

15,470,1153,834,439إجمالي حقوق الملكية

23,293,0847,535,630لملكيةوبات وحقوق ا إجمالي المطل

( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 19إلى )( 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )



 شركة مجموعة الدخيل المالية  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الدخل الشامل والدخل الشامل اآلخر  

 م 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 .( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية19( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 

 

 

 

 

 

 

 م  2019 م 2020 إيضاح 

 

 اإليرادات 

   

   4,778,431    10,430,980  دخل الخدمات المصرفية االستثمارية

 --  251,370  دخل توزيعات أرباح 

 44,654 119,166  رادات أخرى يإ

  10,801,516    4,823,085   

    

    المصروفات 

 (3,833,341) ( 4,441,069) 15 رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

 ( 151,786) ( 150,189) 8 مصروفات استهالك وإطفاء 

 ( 200,004) ( 200,000)  ومصروفات مباني اتإيجار

 ( 824,532) ( 1,380,430)   16 مصروفات عمومية وإدارية أخرى

 ( 425,000) ( 318,548)  5 مخصص خسائر االنخفاض في القيمة

  (6,490,236 ) (5,434,663) 

    

 ( 611,578)     4,311,280  لسنة قبل الزكاة لخسارة(  الربح/ )ال

    

 ( 53,210) ( 5,244,774) 9 الزكاةمصروف 

    

 ( 664,788) ( 933,494)  صافي خسارة السنة بعد الزكاة 

    

    الدخل الشامل اآلخر 

    بنود سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

 --  12,569,170  اتلالستثمارإعادة قياس القيمة العادلة 

    

 --  12,569,170  إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

 ( 664,788)      11,635,676  إجمالي الدخل/)الخسارة( الشاملة للسنة

    



 شركة مجموعة الدخيل المالية  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية  

 م 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 رأس المال 

االحتياطي 

 النظامي

احتياطي القيمة 

 العادلة 

األرباح 

 اإلجمالي المبقاة 

      

يناير   1الرصيد كما في 

 3,834,439 834,439 --  1,000,000 2,000,000 م 2020

لشامل اآلخر  الدخل اإجمالي 

      للسنة

( 933,494) --  --  --  صافي خسارة السنة    (933,494 )  

2,569,1701 --  12,569,170 --  --  للسنة الدخل الشامل اآلخر  

الدخل الشامل اآلخر  إجمالي 

( 933,494) 12,569,170 --  --  للسنة   11,635,676 

ديسمبر    31الرصيد كما في 

(   99,055) 12,569,170   1,000,000 2,000,000 م 2020  15,470,115 

      

   4,499,227 1,499,227 --    1,000,000   2,000,000 م 2019يناير  1الرصيد كما في 

( 664,788) -- -- -- صافي خسارة السنة   (664,788 )  

ديسمبر    31الرصيد كما في 

   3,834,439   834,439 --  1,000,000     2,000,000 م 2019

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 19( إلى )1ت المرفقة من )تعتبر اإليضاحا

 

 

 

 



 المالية شركة مجموعة الدخيل 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التدفقات النقدية 
 م 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

6 

 

 م 2019 م 2020 إيضاحات 

    األنشطة التشغيلية

 ( 611,578)     4,311,280  صافي ربح / )خسارة( السنة قبل الزكاة

    

    تسويات لــ:

   151,786   150,189 8 استهالك وإطفاء 

 425,000 318,548  القيمةمخصص خسائر االنخفاض في 

 --  ( 251,370)  دخل توزيعات أرباح 

   153,585    582,157 11 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

    

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (1,458,066)   1,257,417  الذمم المدينةالنقص / )الزيادة( في 

 ( 6,203) ( 114,294)  موجودات أخرىمصروفات مدفوعة مقدماً والزيادة في 

   277,490   299,916  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى الزيادة في 

   59,331 ( 815,599)  ارصدة دائنة اخرى النقص( / الزيادة في )

 (1,008,655)       5,738,244  الناتج من/)المستخدم في( العمليات النقد 

    

     --  ( 1,097,991)  دفوعة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الم

 ( 91,315) ( 91,479) 9 زكاة مدفوعة

 (1,099,970) 4,548,774  صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التشغيلية

    

    االستثماريةاألنشطة 

     --  ( 81,816)  شراء ممتلكات ومعدات

     --  ( 4,021,250)  شراء استثمارات متاحة للبيع

 --  251,370  أرباح مستلمةعات توزي

     --  ( 3,851,696)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

    

 (1,099,970)   697,078   صافي الزيادة/ )النقص( في نقد وما في حكمه

 1,343,780   243,810   نقد وما في حكمه في بداية السنة ال

   243,810   940,888  4 نقد وما في حكمه في نهاية السنةال

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 19( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 

 

 

 

 

 

 

 



 خيل المالية شركة مجموعة الد

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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شركة مجموعة الدخيل المالية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم  

اآلخر    25بتاريخ    161 )الموافق  1428جمادى  العر2007وليو  ي  11هـ  بالمملكة  الرياض  في  وسجلت  بية  م(، 

 م(. 2007يوليو  24هـ )الموافق 1428رجب  10بتاريخ  1010236134السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 

  30-13171السوق المالية رقم  تقدم الشركة خدمات الترتيب والمشورة في األوراق المالية بموجب ترخيص هيئة  

هـ )الموافق  1442ذو القعدة    20  م الذي يسري مفعوله حتى2013نوفمبر    13بتاريخ    6/6362بموجب خطابها رقم  

 م(. يقع مكتب الشركة المسجل في العنوان التالي: 2021يونيو  30

 

 حي الوزارات -شارع نعيم بن حماد 

   2462ص.ب. 

 الرياض  

11451 

 السعودية المملكة العربية

 

 أسس اإلعداد   .2
 

 بيان االلتزام  2-1
 

لقوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة د هذه اتم إعدا

)يشار إليه فيما العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  

 متوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية"(. يلي بـ "المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة و

 
 أسس القياس  2-2

 

تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية المصنفة  

 تاحة للبيع" التي تقاس بالقيمة العادلة. كـ "االستثمارات الم

 

مد على التحسينات في نتائجها التشغيلية. تتوقع اإلدارة أنها ستكون قادرة على  منشأة مستمرة يعتاستمرار الشركة ك

زمة  تحسين األداء المالي والتدفقات النقدية للشركة، من خالل تحصيل الذمم المدينة من العمالء وكذلك تنفيذ التدابير الال

  م 2021اإلدارة تحسينات في التدفقات النقدية اعتباًرا من عام    لتوفير التكاليف. بناًء على المعلومات المتاحة ، تتوقع

وما بعده وهي واثقة من أن الشركة لديها موارد كافية لمواصلة عملياتها في المستقبل المنظور. وفقًا لذلك ، تم إعداد  

 دأ االستمراريةالمالية على أساس مب القوائمهذه 

 
 19- كوفيد 2-3

 

د من المناطق الجغرافية "موجة ثانية" من العدوى ألسواق العالمية حيث تشهد العدي تُعطل ا  19-ال تزال جائحة كوفيد

على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية صارمة مثل فرض  

كومة المملكة العربية اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة. ومع ذلك، فقد تمكنت حقيود على السفر وعمليات  

الفيرو  تفشي  على  بنجاح  السيطرة  من  غير السعودية  اإلجراءات  إلى  األول  المقام  في  ذلك  ويرجع  اآلن،  حتى  س 

ق واتخاذ إجراءات مرحلية للعودة  المسبوقة والفعالة التي اتخذتها الحكومة، وتبع ذلك إنهاء الحكومة لعمليات اإلغال

 إلى الوضع الطبيعي.

 

واعتمادها للتوزيع الشامل من قبل مختلف الحكومات في جميع أنحاء    19-من لقاحات كوفيد  تطوير عدد  وتم مؤخراً 

معينة العالم. كما اعتمدت الحكومة لقاحاً تم توفيره في الوقت الحالي للعاملين في مجال الرعاية الصحية وفئات أخرى  

 م.   2021عام من األفراد والذي يجب أن يكون متاحاً للناس بشكل عام خالل 
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 )يتبع(   19-كوفيد    2-3

 

، إال أن نتائج االختبارات أظهرت معدالت نجاح  19- وعلى الرغم من وجود بعض حاالت عدم التأكد حول لقاح كوفيد

- ضها كوفيدتستمر الشركة في إدراك كالً من تحديات االقتصاد الجزئي والكلي التي فرعالية بشكل استثنائي. لذلك،  

 عن كثب تعرضاتها للمخاطر بشكل دقيق. ، والتي يمكن الشعور بتبعاتها الناشئة لبعض الوقت، وتراقب19

  

 عملة العرض والنشاط     2-4

 

تم تقريب كافة المبالغ ألقرب تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يعتبر عملة العرض والنشاط للشركة.  

 لاير سعودي.

 

 استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات   2-5

 

الح الصغيرة ومتوسطة  للمنشآت  المالي  للتقرير  الدولي  للمعيار  المالية وفقاً  القوائم  إعداد  اإلدارة  إن  يتطلب من  جم 

دات استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجو

 والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 

بها   المتعلقة  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  عنها  تتم  تترتب  التي  التعديالت  أثر  إظهار  يتم  أساس مستمر.  على 

 ه التعديالت. مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة وأي فترات مستقبلية تتأثر بهذ

 

 مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

 

أن الشركة لن تكون   يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على

قادرة على تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية لالتفاقية. إن الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه 

العميل، وإمكانية دخول العميل في مرحلة إفالس أو إعادة الهيكلة المالية، والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعها  

 يل موضوعي لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة. مؤشرات على وجود دل

 
 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير القائمة 2-6

 

جم المعتمد في المملكة العربية السعودية اي  لمالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحال يتضمن المعيار الدولي للتقرير ا

 متطلبات مرتقبة. معايير جديدة غير سارية المفعول بعد وال أي 
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 نقد وما في حكمهال    3-1
 

ابات الجارالنقد في الصـندوق والنقد ف ما في حكمهيـشمل النقد و تثمارات األخرى قصـيرة ي البنوك في الحـس ية واالـس

األجل عالية الســيولة ذات فترات االســتحقاق األصــلية لمدة ثالثة أشــهر أو أقل من تاريخ االســتحواذ ، إن وجدت ، 

 والمتاحة للشركة دون أي قيود.
 
 األدوات المالية    3-2

 

ــركة متطلبات اال ــبة الدولي  عتراف والقياس لمعيار المحاتطبق الشــ ــها االعتراف ب - 39ســ األدوات المالية وقياســ

وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشــآت الصــغيرة   12و    11ومتطلبات اإلفصــاح الواردة في القســمين 

 والمتوسطة.

 
 الموجودات المالية: 

 

األخرى  اإلثبات األولي لجميع الموجودات المالية  للموجودات المالية في تاريخ نشأتها. يتم  تقوم الشركة باإلثبات األولي  

 بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة.

 

تتوقف الشركة عن إثبات الموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للشركة في الحصول على تدفقات نقدية 

ع أو  الموجودات،  تلك  يتم  من  معاملة  من خالل  التعاقدية  النقدية  التدفقات  على  الحصول  حقوق  بتحويل  تقوم  ندما 

 رة هامة. لي بصوبموجبها نقل كافة مخاطر ومنافع ملكية األصل الما

 

 لدى الشركة الموجودات المالية غير المشتقة التالية:  

 
 الذمم المدينة  

 

ثبات األولي يمكن تحديدها وغير متداولة في سوق نشطة. ويتم اإلوهي عبارة عن موجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو  

لهذه الموجودات بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف معامالت مباشرة. وبعد اإلثبات األولي، تقاس الذمم المدينة بالتكلفة 

فاض تبار الدليل على انختأخذ الشركة في االعاقصاً أي انخفاض في قيمتها.  المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي ن

قيمة الذمم المدينة ألصل معين. يتم تقييم جميع الذمم المدينة الفردية النخفاض القيمة المحدد. يتم االعتراف بالخسائر 

حدث الحق في انخفاض    الدخل الشامل ويتم إظهارها في مخصص خسارة انخفاض القيمة. عندما يتسبب  قائمةفي  

 الدخل الشامل.  قائمةل يتم عكس االنخفاض في خسارة انخفاض القيمة من خال مبلغ خسارة انخفاض القيمة ،

 
 الموجودات المالية المتاحة للبيع 

 

.  ة للبيع بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف معامالت مباشرةيتم في األصل قياس االستثمارات المصنفة على أنها متاح

يمة، في قائمة الدخل  سجل التغيرات فيها، بخالف خسائر االنخفاض في القوبعد اإلثبات األولي، تقاس بالقيمة العادلة وت

إثبات هذه   التوقف عن  الملكية. وعند  الظاهر ضمن حقوق  العادلة  القيمة  احتياطي  الشامل اآلخر ويتم تجميعها في 

 . دخل الشامللا  إلى قائمةالقيمة العادلة  تراكمة في االحتياطي الموجودات، يعاد تصنيف الربح أو الخسارة الم

 

يعتبر االنخفاض الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة لالستثمار في أداة حقوق ملكية أقل من تكلفتها دليالً موضوعياً 

على انخفاض القيمة. يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع عن طريق إعادة تصنيف 

الدخل الشامل. إذا زادت القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة    قائمةلة إلى  ي القيمة العادالخسائر المتراكمة في احتياط

للبيع المنخفضة القيمة الحقًا ويمكن أن ترتبط الزيادة بشكل موضوعي بحدث وقع بعد االعتراف بخسارة انخفاض  

م عكسها من خالل الدخل  ال يتشامل ، وإالدخل ال  قائمةالقيمة ، فعندئذ يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل  

 الشامل اآلخر 
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 األدوات المالية )يتبع(    3-2

 
 المطلوبات المالية

 

يتم اإلثبات األولي للمطلوبات المالية في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي تصبح الشركة فيه طرفًا في األحكام التعاقدية  

 لألداة.  

 

مقاصة   تتم  انقضاءها.  أو  إلغاءها  أو  التعاقدية  التزاماتها  سداد  عند  المالية  المطلوبات  إثبات  عن  الشركة  تتوقف 

ة ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق قانوني ملزم للشركة بإجراء  الموجودات والمطلوبات المالي

كة التسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات مقاصة للمبالغ المدرجة وعندما تعتزم الشر

 في آن واحد.  

  
 مقاصة األدوات المالية

 

المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي؛ فقط عندما عند يكون لدى الشركة  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات  

ا تعتزم  للمبالغ وعندما  قانوني ملزم بإجراء مقاصة  الموجودات  حق  الصافي أو تحقيق  التسوية على أساس  لشركة 

 وسداد المطلوبات في آن واحد. 
 
 الممتلكات والمعدات    3-3

 

ــعر النقدي المعادل في تاريخ االقتناء(.  ممتلكات ولليتم اإلثبات األولي  ــمن التكلفة النفقات  المعدات بالتكلفة )السـ تتضـ

اء باإلضــافة إلى أي تكاليف أخرى مباشــرة من أجل الوصــول  المباشــرة القتناء األصــل والتي تشــمل تكلفة الشــر

 الحالة التشغيلية وإعدادها لالستخدام المحدد لها.  بالموجودات إلى

 

قات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات والمعدات وعندما  يتم رسملة النف

 ورة موثوقة. ويتم قيد جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها. يمكن قياس تكلفة البند بص

 

 االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة ، إن وجدت. يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا 

 

ل أو مبلغ آخر بديل عن التكلفة، ناقصاً  يتم المحاسبة عن االستهالك على المبلغ القابل لالستهالك الذي يمثل تكلفة األص

القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية في قائمة الدخل الشامل على أساس طريقة  قيمته المتبقية. يتم إثبات االستهالك  

ويتوقف   لالستخدام  متاحة  تكون  عندما  الموجودات  استهالك  يبدأ  والمعدات.  الممتلكات  بند  من  لكل مكون  المقدرة 

الموجودات. إثبات  التوقف عن  يتم  اإلهالك   استهالكها عندما  اإلنتاجية وطرق  المتبقية واألعمار  القيم  تتم مراجعة 

 وتعديلها مستقبليًا إذا كان ذلك مناسبًا، إذا كان هناك مؤشر على تغيير جوهري منذ تاريخ آخر تقرير.للموجودات،  

 وفيما يلي بياناً باألعمار اإلنتاجية المقدرة:
 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة )سنوات( 

 20 مباني 

 10 أثاث وتجهيزات 

 4 أجهزة حاسب آلي

 

الممتلكات وال  معدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو يتم استبعاد بند من 

استبعاده. يتم تضمين أي مكسب أو خسارة ناتجة عن استبعاد األصول )محسوبة على أنها الفرق بين صافي عائدات 

 تبعاد األصل.الشامل في السنة التي تم فيها اس  الدخل قائمةاالستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في 
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية    3-4

 

يتم في تاريخ كل تقرير مراجعة الممتلكات والمعدات لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على حدوث خسارة انخفاض  

اض محتمل في القيمة، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألي  في قيمة هذه الموجودات. إذا كان هناك مؤشر على انخف

رية. وإذا كانت القيمة المقدرة القابلة لالسترداد أقل، يتم تخفيض القيمة أصل متأثر بهذا االنخفاض ومقارنته بقيمته الدفت

إذا انعكست   .الدخل الشاملئمة الدفترية إلى قيمتها القابلة لالسترداد وإثبات خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قا

الدخل الشامل ويتم زيادة  قائمة  خسارة انخفاض القيمة الحقًا ، يتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القيمة مباشرة في  

القيمة الدفترية لألصل إلى التقدير المعدل لقيمته القابلة لالسترداد ولكن ليس بالزيادة عن المبلغ الذي كان سيتم تحديده 

 انخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة.م االعتراف بخسارة لم يت
 

 الزكاة     3-5
 

تخضع الشركة للزكاة وذلك وفقاً ألنظمة الزكاة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية 

  % 2.5بمعدل ثابت بواقع    شامل. تُفرض الزكاة)"الهيئة"( والتي تخضع للتفسيرات. ويتم إثبات الزكاة في قائمة الدخل ال

 من وعاء الزكاة وفقاً لما هو محدد في نظام الزكاة.

 

تقوم إدارة الشركة بتكوين المخصصات حيثما كان ذلك مالئماً على أساس المبالغ المتوقع دفعها للهيئة كما تقوم بإجراء  

 تخضع فيها الئحة الزكاة المطبقة للتفسير. بالحاالت التي  تقييم دوري للمواقف المتخذة في إقرارات الزكاة فيما يتعلق

 
 المخصصات    3-6

 

يتم إثبات المخصصات إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام )قانوني أو تعاقدي( في تاريخ التقرير 

يل المنافع االقتصادية  يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق به ومن المحتمل )أي على األرجح( أن يتطلب من الشركة تحو

 عند تسوية هذا االلتزام.  

 

تقرير بمراجعة المخصصات وتعديلها لتعكس أفضل تقدير حالي للمبلغ المطلوب لتسوية  وتقوم الشركة في تاريخ كل

م يتم  ما لالدخل الشامل االلتزام في تاريخ التقرير. يتعين على الشركة إثبات أي تسويات على المبالغ المثبتة سابقاً في 

 تسجيل المخصص في السابق كجزء من تكلفة األصل.

 
 المطلوبات المحتملة   3-7

 

جميع االلتزامات المحتملة الناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف يتأكد وجودها فقط من خالل وقوع أو عدم وقوع  

ن قبل الشركة، أو جميع حدث واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة والتي ال تخضع لسيطرة كاملة م

الناجمة عن   الحالية  )االلتزامات  التالية:  مثبتة لألسباب  تدفق  1أحداث سابقة ولكنها غير  بأن  احتمال  ( عدم وجود 

( عدم إمكانية قياس مبلغ االلتزام 2الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادية سيكون مطلوباً لتسوية االلتزام، أو )

كافية عنبموثوقية  واإلفصاح  تقرير  بتاريخ كل  تقييمها جميعا  يجب  فانه  القوائم ؛  في  المحتملة  المطلوبات  ها ضمن 

 المالية. 

 
 منافع التوظيف     3-8

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 

العمل  نظام  وأحكام  شروط  بموجب  العاملين  الموظفين  لكافة  مقطوع  كمبلغ  الخدمة  نهاية  مكافأة  استحقاق  قيد  يتم 

االلتزام على أساس القيمة الحالية للمنافع المقررة التي يستحقها  ودي عند انتهاء عقود عملهم. ويتم احتساب هذا  السع

الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي. تستند دفعات مكافأة نهاية الخدمة إلى الرواتب األخيرة 

في المملكة العربية حدد في الشروط الواردة في النظام المعمول به  للموظفين والسنوات المتراكمة للخدمة كما هو م

 السعودية.

 

 



 خيل المالية شركة مجموعة الد

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .3
 

 )يتبع(  منافع التوظيف    3-8

 
 منافع الموظفين قصيرة األجل 

 

النقد غير  المنافع  ذلك  في  بما  والرواتب  باألجور  المتعلقة  الموظفين  منافع  التزام  إثبات  السنوية  يتم  واإلجازة  ية 

المرضية وتذاكر السفر وبدالت تعليم األطفال خالل الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة، باإلضافة إلى المبلغ واإلجازات  

غير المخصوم من المنافع المتوقع سدادها مقابل هذه الخدمة على أساس أن الخدمة ذات الصلة تم تنفيذها. يتم قياس  

بالمبلغ الذي ال يمكن خصمه ومن المتوقع دفعه مقابل   رة األجلالتي تتعلق بمنافع الموظفين قصيااللتزامات المثبتة  

 الخدمة المقدمة.

 
 إثبات اإليرادات    3-9

 

إنجاز   إلى مرحلة  استناداً  الخدمة بشكل موثوق به  نتائج  الخدمات عندما يمكن تقدير  إثبات اإليرادات من تقديم  يتم 

 نتائج المعاملة بصورة موثوقة عند استيفاء جميع الشروط أدناه:خ التقرير. يمكن تقدير الخدمات في نهاية تاري

 

 يمكن قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوقة؛  •

 وجود احتمالية تدفق منافع اقتصادية مرتبطة بالمعاملة للمنشأة؛ •

 يمكن قياس مرحلة إنجاز المعاملة بصورة موثوقة في نهاية فترة التقرير؛ و  •

 المتكبدة للمعاملة وتكاليف إنجاز المعاملة بصورة موثوقة.ياس التكاليف يمكن ق •

 

 :الدخل المصرفي االستثماري

يتم االعتراف بإيرادات الخدمات المصرفية االستثمارية بناًء على عقد الخدمة المعمول به ، وعادةً ما يتم ذلك على 

ال الخدمات  تعتبر  الخدمات.  تقديم  أثناء  تناسبي زمني  اأساس  فيها  يتم  أو تي  الجوهري األساسي  العمل  النتهاء من 

 الحاالت التي ال تتطلب أي أنشطة أخرى القيام بها مكتسبة بالكامل.

 
 العمالت األجنبية   3-10

 

يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك 

يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية على أساس   المعامالت.

 . الدخل الشاملروقات ترجمة العمالت األجنبية بشكل عام في قائمة أسعار التحويل في تاريخ التقرير. يتم إثبات ف

 
 النقد وما في حكمه  .    4

  

 

 إيضاحات

ديسمبر   31

 م 2020

ديسمبر  31 

 م 2019

      

 243,810  7,380 1-4  حسابات جارية  –نقد لدى البنوك 

 --   6,000   نقد في الصندوق

 --   927,508 2-4  نقد لدى الوسطاء

   940,888  243,810 

 

 يتمثل النقد وما في حكمه في الحسابات الجارية لدى البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.    4-1

 

في   4-2 المنتهية  السنة  الشركة مبلغ  2020ديسمبر    31خالل  أودعت  الوسيط    927,508م،  لدى  شركة لاير سعودي 

 بأموال احتياطية للقيام باستثمار محتمل. النفيعي بغرض االحتفاظ مجموعة 
 

 

 

 

 



 خيل المالية شركة مجموعة الد

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 .    الذمم المدينة، صافي 5

  

 

 إيضاح

ديسمبر   31

 م 2020

ديسمبر  31 

 م 2019

      

 2,986,346  1,303,929   ينة الذمم المد

 ( 425,000)  ( 318,548)  5-1  مخصص خسائر االنخفاض في القيمة

   985,381  2,561,346 

 

 )يتبع(   المدينة، صافي.    الذمم 5
 

 مخصص خسائر االنخفاض في القيمة   5-1

  

 

 

ديسمبر   31

 م 2020

ديسمبر  31 

 م 2019

      

 326,429  425,000 .  الرصيد في بداية السنة 

 425,000  318,548   المحمل للسنة 

 ( 326,429)  ( 425,000)   شطب خالل السنة

 425,000  318,548   الرصيد في نهاية السنة 

 

 ات المتاحة للبيعاالستثمار.     6
 

في   الشركة  استثمار  هذا  )  167,580يمثل  العقارية.  2019ديسمبر    31سهماً  سمو  أسهم شركة  من  م: ال شيء( 

م )تاريخ إثبات االستثمار(.  2020مايو    15خضع استثمار الشركة لفترة تجميد مدتها اثني عشر شهراً اعتباراً من وي

 التكلفة والقيمة العادلة لهذا االستثمار هي كما يلي: إن 
 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 

 القيمة العادلة  التكلفة القيمة العادلة  التكلفة  
     أدوات حقوق ملكية 

 --  --  16,590,420 4,021,250 للبيع  ةمتاحال اتاستثمار -

 

 المتداولة األخرىالمصروفات المدفوعة مقدماً والموجودات  .7

 

 

 

ديسمبر   31

 م 2020

ديسمبر  31

 م 2019

    

 4,512 2,631  لموظفيناسلف 

 ً  85,600 203,194  تأمين صحي مدفوع مقدما

 ً  39,062 37,643  اشتراكات مدفوعة مقدما

  243,468 129,174 

 

 

 

 

 

  



 خيل المالية شركة مجموعة الد

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 صافي بالالممتلكات والمعدات، .     8

  

 

  مبانيال  راضي األ

 ثاثاأل

  تجهيزات الو

 حاسبالأجهزة 

  لياآل

 برامج الحاسب

 اإلجمالي  اآللي

             التكلفة: 

 8,497,099  --   1,850  3,495,249  2,000,000  3,000,000  م 2020يناير  1الرصيد كما في 

 81,816  5,000  67,210  9,606  --   --   إضافات  

 8,578,915  5,000  69,060  3,504,855  2,000,000  3,000,000  م 2020ديسمبر   31الرصيد كما في 

             

             االستهالك المتراكم:

 3,895,799  --   1,394  3,419,409  474,996  --   م 2020يناير  1الرصيد كما في 

 150,189  1,146  7,097  41,946  100,000  --   المحمل للسنة 

 4,045,988  1,146  8,491  3,461,355  574,996  --   م 2020ديسمبر   31الرصيد كما في 

             

             صافي القيمة الدفترية في: 

 4,532,927  3,854  60,569  43,500  1,425,004  3,000,000  م 2020ديسمبر  31
 

  

 

  مبانيال  راضي األ

ثاث  األ

  تركيبات الو

 حاسبالأجهزة 

  لياآل

 برامج الحاسب

 اإلجمالي  اآللي

             التكلفة: 

 8,497,099  --   1,850  3,495,249  2,000,000  3,000,000  م 2019يناير  1الرصيد كما في 

 8,497,099  --   1,850  3,495,249  2,000,000  3,000,000  م 2019ديسمبر   31الرصيد كما في 

             

             االستهالك المتراكم: 

 3,744,013  --   926  3,368,087  375,000  --   م 2019يناير  1الرصيد كما في 

 151,786  --   468  51,322  99,996  --   المحمل للسنة 

 3,895,799  --   1,394  3,419,409  474,996  --   م 2019ديسمبر   31الرصيد كما في 

             

             صافي القيمة الدفترية في: 

 4,601,300  --   456  75,840  1,525,004  3,000,000  م 2019ديسمبر  31

مليون لاير سعودي(.    2.98م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3.053بمبلغ  )أثاث وتركيبات(  تتضمن هذه البنود موجودات مستهلكة بالكامل  



 خيل المالية شركة مجموعة الد

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 مستحقة  زكاة .9
 

 : الدخل الشاملفيما يلي تفاصيل مصروف الزكاة في قائمة  9-1
 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  إيضاحات 

 م 2019 م 2020  
    

    مصروف الزكاة

 53,210 130,318 2 السنة الحالية  -

 --  5,114,456 3 السنوات السابقة -

  5,244,774 53,210 
 

 الزكاة الدائنة:فيما يلي بياناً بالحركة في  9-2
 

 ديسمبر  31 

 م 2020 

ديسمبر  31

 م 2019
   

 110,932 72,827 الرصيد في بداية السنة 

 53,210 5,244,774 مصروف الزكاة للسنة 

 ( 91,315) ( 91,479) المدفوع خالل السنة 

 72,827 5,226,122 الرصيد في نهاية السنة 

 

 الزكاة الخاصة بالشركة: يلي العناصر األساسية لوعاء فيما  9-3

 

 ديسمبر   31

 م 2020

ديسمبر  31

 م 2019
   

 2,000,000 2,000,000 رأس المال 

 1,000,000 1,000,000 احتياطي نظامي 

 1,499,227 834,439 أرباح مبقاة 

 2,122,329 1,439,434 ارصدة دائنة اخرى 

 --  ( 4,021,250) ات استثمار

 892,820 --  ات المخصص

 --  18,290 ايرادات ودفعات مقدمة

 (4,601,301) ( 4,532,927) ممتلكات ومعدات

 2,913,075 ( 3,262,013) وعاء الزكاة باستثناء الربح المعدل

 

 ( 15,593) 5,212,736 الربح المعدل للسنة 
 

 

 ديسمبر   31

 2020م 

ديسمبر  31

 2019م 

 2,913,075 5,212,736 الزكاة، أيهما أعلىاء حصة المساهم في صافي الربح المعدل/ وع

 72,827 130,318 ( %2.5مخصص الزكاة للسنة )

 

فيها سنة     3.9 المالية حتى وبما  للسنوات  الهيئة  إلى  الزكوية  إقراراتها  الشركة  الزكاة  2019قدمت  الهيئة ربوط  أنهت  م. 

م والتي  2014م حتى 2007دي للسنوات من  مليون لاير سعو 5.1م بمطالبات إضافية تصل إلى  2014للسنوات حتى 

المطالبات اإلضافية بشكل رئيسي من "عدم السماح باحتساب    . وقد نشأت هذهالدخل الشاملتم تسجيلها بالكامل في قائمة  

االستثمارات طويلة األجل في وعاء الزكاة". وكانت اإلدارة قد قدمت اعتراضاً لدى لجنة االعتراضات االبتدائية والذي 

 ازعات. تصعيده إلى لجنة تسوية المنازعات خالل السنة. إن اإلدارة بصدد عرض قضيتها على لجنة تسوية المنتم 

 

للسنوات من   الربوط  بإصدار  بعد  الهيئة  تقم  إلى  2015ولم  في  2019م  كما  الشركة  2020ديسمبر    31م.  م، كونت 

 مخصص زكاة يمثل أفضل تقدير للشركة اللتزاماتها تجاه الهيئة.

  



 خيل المالية شركة مجموعة الد

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 
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لوبات األخرىالمصروفات المستحقة والمط.   01                                                                
 

 

 

 

 ديسمبر  31

 م 2020

 ديسمبر 31

 م 2019
    

   28,638  38,583  المستحق للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  

   127,011  451,176  ضريبة القيمة المضافة المستحقة

   17,400  --   مخصص إجازات 

   173,494  156,700  ذمم دائنة أخرى 

 
 646,459 346,543 

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  .11
 

 

 

 

ديسمبر   31

 م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

    

 873,203 1,026,788  الرصيد في بداية السنة 

 153,585 582,157  المحمل للسنة 

 --  ( ,9911,097)  خالل السنة  مدفوعات

 1,026,788 510,954  الرصيد في نهاية السنة 

 

طريقة وحدة االئتمان المخططة )طريقة التقييم االكتواري( لقياس مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها  قررت اإلدارة عدم تطبيق  

هما والفروقات التي "منافع الموظف". إن تطبيق طريقة وحدة االئتمان المخططة يعد تكلفة وجهد ال مبرر ل  28وفقاً للقسم  

 للقوائم المالية.  قد تنتج عن تطبيقها ال تعد جوهرية

 

 رأس المال .12
 

  31لاير سعودي للسهم الواحد )  10سهم بقيمة    200,000يتكون رأس المال الُمصدر والمدفوع بالكامل للشركة من  

 مساهمين كما يلي:لاير سعودي للسهم الواحد( وهو مملوك من ال 10سهم بقيمة  200,000م:  2019ديسمبر 

 

 نسبة الملكية  عدد األسهم 

ديسمبر   31

 م 2020

ديسمبر  31

 م 2019

  ٪   
   1,000,000   1,000,000 50 100,000 محمد عبدالعزيز محمد الدخيل

   1,000,000   1,000,000 50 100,000 خلود عبدالعزيز محمد الدخيل 

 200,000 100 2,000,000   2,000,000   

 

  امي االحتياطي النظ .13
 

ــ )الموافق 1437رجب   25الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ  وفقاً لعقد تأسيس الشركة ونظام الشركات السعودي  هــ

% من أرباحها الصــافية لتكوين احتياطي نظامي حتى 10م(، يتعين على الشــركة أن تجنب في كل ســنة 2016مايو   2

وى م، كان االحتياطي النظامي متماشـياً مع المسـت2020يسـمبر  د  31% من رأس المال. كما في 30يبلغ هذا االحتياطي  

 المحدد أعاله. وبالتالي، لم يتم إجراء أي تحويالت.

 

 

 

 

  



 خيل المالية شركة مجموعة الد

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي( 

17 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها .  14
 

 ي:كالتال تتكون األطراف ذات العالقة بالشركة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين
 

 أعضاء مجلس إدارة  

 م 2019 م 2020 

   

 2,388,000 1,852,500 الموظفين وبدالترواتب 

 

على   والرقابة  والتوجيه  التخطيط  مسؤولية  ويتحملون  بالسلطة  يتمتعون  الذين  األشخاص  هم  العليا  اإلدارة  موظفو 

 لشركة.كبار التنفيذيين بامن  أنشطة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ويتألف

 

 بالموظفين متعلقة المصروفات الرواتب وال .15
 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 م 2019 م 2020  

 3,679,756   3,858,912  الموظفين رواتب وبدالت

 153,585   582,157   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  4,441,069 3,833,341 

 

 المصروفات العمومية واإلدارية األخرى .16
 

 ديسمبر  31لمنتهية في للسنة ا 

 م 2019 م 2020 

   

 545,002 669,000 أتعاب مهنية 

 --  358,978 طرف ثالث أتعاب 

 53,308 70,799 مصروفات اتصاالت 

 58,461 68,976 متنوعة اخرى مصروفات

 44,996 65,688 رسوم هيئة السوق المالية

 64,634 65,348 حكومية مصاريف

 19,310 25,201 مرافق خدمية

 16,040 25,115 مصروفات سفر

 10,318 17,432 منشورات ومطبوعات وقرطاسية

 6,407 6,400 مصاريف بنكية

 3,111 3,067 مصاريف اشتراكات 

 --  3,000 مصروفات إعالنات

 --  751 ضريبة استقطاع 

 2,945 675 مصروفات صيانة وإصالح

 1,380,430 824,532 

 

 

  



 خيل المالية شركة مجموعة الد

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
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القيمة العادلة هي السعر الذي يتم بموجبه تبادل أصل أو سداد التزام بين أطراف راغبة في ذلك بشروط قائمة على أسس  

اح على أساس السياسات والمطلوبات المالية ألغراض القياس/اإلفصتجارية بحتة. يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات  

المحاسبية المفصح عنها في القوائم المالية. كما في تاريخ التقرير، كانت القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية 

 تعادل قيمتها العادلة تقريباً. 

 

 إدارة المخاطر المالية 17-2

  

ارة المخاطر في الشركة. تكون اإلدارة مسؤولة  تقع على عاتق اإلدارة المسؤولية الكاملة إلنشاء واإلشراف على إطار إد

 عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في الشركة.  

 

 فيما يلي ملخصاً بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة وطرق التقليل منها بواسطة اإلدارة:

 

 السيولةمخاطر  

 

ول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحص

مرتبطة بأدوات مالية. قد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. 

 طريق مراقبة متطلبات التمويل الخاصة بها والتأكد من توفر مصادر التمويل.تدير الشركة مخاطر السيولة عن 

 

 ر االئتمان مخاط 

 

مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف  

ال الموجودات  اآلخر لخسارة مالية. تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي من  المدينة، والنقد وما في حكمه وبعض  ذمم 

 األخرى.

 

خاطر االئتمان عن طريق مراقبة التعرضات االئتمانية ووضع حدود للمعامالت مع أطراف أخرى تقوم الشركة بإدارة م

 محددة والتقييم المستمر للقدرة االئتمانية لألطراف األخرى.

 

 مخاطر السوق 

 

تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة على مخاطر السوق هي مخاطر  

ربح الشركة أو القيمة العادلة لما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة وضبط التعرض للمخاطر 

 ضمن الحدود المقبولة مع تحقيق العائد األمثل.

 

لقيمة  هي مخاطر تعرض الشركة لتقلب القيمة العادلة لسندات األسهم التي يمتلكها. قد تتذبذب ا"مخاطر أسعار األسهم"  

العادلة للسندات الفردية نتيجة ألخبار خاصة بالشركة مثال أو لتحركات السوق الواسعة أو لمخاطر أسعار العموالت أو  

 ر أسعار األسهم الهامة الستثمارات الشركة المركزة. الحركات في العمالت األجنبية. تقوم اإلدارة عن كثب بمراقبة مخاط

 

 .    األحداث الالحقة18
 

 لتاريخ قائمة المركز المالي تتطلب تعديالت أو إفصاح في القوائم المالية أو اإليضاحات المرفقة.   جوهرية  أحداث   توجدال
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