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 م 2020 م  2021 إيضاح 

    الموجودات

    

 940,888 2,119,395 4 نقد وما في حكمه 

   985,381 747,678 5 ذمم مدينة، بالصافي

 16,590,420   15,434,266 6 استثمارات متاحة للبيع

 243,468   258,161 7 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 4,532,927   4,418,143 8 ممتلكات ومعدات، صافي

 23,293,084 22,977,643  إجمالي الموجودات

    

    المطلوبات وحقوق الملكية

    

    المطلوبات 

 5,226,122   5,294,156 9 زكاة دائنة

 646,459   1,374,965 10 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 1,439,434   72,550  دائنةذمم 

 510,954 748,482 11 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 7,822,969 7,490,153 إجمالي المطلوبات 

 

    حقوق الملكية 

 2,000,000 2,000,000 12 رأس المال 

 1,000,000 1,000,000 13 احتياطي نظامي 

 ( 99,055)   724,695  أرباح مبقاة 

 12,569,170   11,762,795  العادلة احتياطي القيمة 

 15,470,115 15,487,490  إجمالي حقوق الملكية

 23,293,084 22,977,643 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 20( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 20( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )            

 

 

 

 

   

 

  

 م  2020 م 2021 إيضاح 

 

 اإليرادات 

   

   10,430,980 18,324,824  دخل الخدمات المصرفية االستثمارية

 251,370   112,367  دخل توزيعات أرباح 

 119,166   164,365  إيرادات أخرى 

  18,601,556 10,801,516   

    

    المصروفات 

 (4,470,094) ( 9,671,039) 15 رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

 ( 150,189) ( 146,073) 8 مصروفات استهالك وإطفاء 

 ( 200,000) --   مبانيإيجار ومصروفات 

 (1,351,405) ( 1,952,761) 16 مصروفات عمومية وإدارية أخرى

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

  (11,769,873 ) (6,490,236) 

    

     4,311,280 6,831,683  ربح السنة قبل الزكاة 

    

 (5,244,774) ( 198,333) 9 مصروف الزكاة للسنة 

    

 ( 933,494) 6,633,350  صافي ربح / )خسارة( السنة بعد الزكاة 

    

    الدخل الشامل اآلخر 

    بنود سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة: 

    

 12,569,170 ( 806,375)  إعادة قياس القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

    

 12,569,170 ( 806,375)  )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر للسنة إجمالي 

      11,635,676 5,826,975  إجمالي الدخل الشامل للسنة

    



 شركة مجموعة الدخيل المالية  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

   قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(  
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 رأس المال  

االحتياطي  

 النظامي 

احتياطي القيمة  

 اإلجمالي  األرباح المبقاة  العادلة 

      

    15,470,115 (   99,055) 12,569,170   1,000,000   2,000,000 م 2021يناير  1الرصيد كما في 

 6,633,350 6,633,350 --  --  --  صافي ربح السنة  

 ( 806,375) --  ( 806,375) --  --  الخسارة الشاملة األخرى للسنة  

 ( 5,809,600) ( 5,809,600) --  --  --  توزيعات أرباح مدفوعة 

 17,375 823,750 ( 806,375) --  --  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 15,487,490 724,695 11,762,795   1,000,000   2,000,000 م2021ديسمبر   31الرصيد كما في 

      

   3,834,439   834,439 --   1,000,000   2,000,000 م 2020يناير  1الرصيد كما في 

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

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

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

    15,470,115 (  99,055) 12,569,170   1,000,000   2,000,000 م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 20( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 2020م  م 2021 إيضاح 

    األنشطة التشغيلية

     4,311,280 6,831,683  قبل الزكاة صافي ربح السنة 

    

    تسويات لــ:

 150,189   146,073 8 استهالك وإطفاء 

 318,548 --   مخصص خسائر االنخفاض في القيمة

 )251,370(  )112,367(   دخل توزيعات أرباح 

  582,157    319,924 11 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

    

    الموجودات والمطلوبات التشغيلية:التغيرات في 

 )2,763,833( )1,173,224(    الزيادة في الذمم المدينة 

 )114,294(  )14,693(   الزيادة في المصروفات المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى 

 )815,599(  )1,366,884(   النقص في الذمم الدائنة 

 299,916   728,506    والمطلوبات األخرى الزيادة في المصروفات المستحقة 

 1,716,994       5,359,019  النقد الناتج من العمليات 

    

 )1,097,991( )82,396(   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 

 )91,479(  )130,299(  9 زكاة مدفوعة

   527,524 5,146,323  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

    

    األنشطة االستثمارية

 )81,816(  )31,289(   شراء ممتلكات ومعدات 

 --  1,760,706    المتحصل من استبعاد االستثمارات

 251,370 112,367  توزيعات أرباح مستلمة

 169,554 1,841,784  األنشطة االستثمارية صافي النقد الناتج من

    

    األنشطة التمويلية 

( 5,809,600) 14   أرباح مدفوعةتوزيعات    -- 

( 5,809,600)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   -- 

    

  697,078   1,178,507    صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

  243,810   940,888    نقد وما في حكمه في بداية السنة

  940,888   2,119,395   4 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

    

    المعامالت غير النقدية 

 4,021,250 1,410,927 6 االستحواذ على استثمار متاح للبيع

    

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 20( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 عام  .1
 

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

اآلخر    25بتاريخ    161 )الموافق  1428جمادى  العربية  2007يوليو    11هـ  بالمملكة  الرياض  في  وسجلت  م(، 

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

 

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

هـ )الموافق  1442ذو القعدة    20م الذي يسري مفعوله حتى  2013نوفمبر    13بتاريخ    6/6362بموجب خطابها رقم  

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

 

 حي الوزارات -شارع نعيم بن حماد 

 11451، الرياض 2462ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 

 أسس اإلعداد  .2
 

 بيان االلتزام      2-1

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة 

للمراجعين والمحاسبين )يشار إليه العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية  

 فيما يلي بـ "المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية"(.

 

 أسس القياس  2-2

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

  كـ "االستثمارات المتاحة للبيع" التي تقاس بالقيمة العادلة.

 

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية. أجرت إدارة الشركة تقييًما لتحديد مدى قدرة الشركة على   

البقاء كمنشأة   الكافية لدى الشركة والتي تمكنها من  البقاء كمنشأة مستمرة حيث توصلت إلى قناعة بوجود الموارد 

لك، ليس لدى إدارة الشركة أي علم بأي حاالت عدم تأكد هامة يمكن  مستمرة في المستقبل المنظور. باإلضافة إلى ذ

 أن تلقي شكوكاً جوهرية حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. 

 

 عملة العرض والنشاط  2-3

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

 لاير سعودي.

 

 استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات  2-4

يتطل الحجم  الصغيرة ومتوسطة  للمنشآت  المالي  للتقرير  الدولي  للمعيار  المالية وفقاً  القوائم  إعداد  اإلدارة  إن  ب من 

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

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

 

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

مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة وأي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت. ال توجد تقديرات أو أحكام  

 جوهرية مطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية.
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 .     ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 في حكمهالنقد وما   3-1

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك، إن وجدت، والمتاحة للشركة  

 دون أي قيود. 

 

  األدوات المالية   3-2

األدوات المالية: اإلثبات والقياس"  "    39تطبق الشركة متطلبات اإلثبات والقياس الواردة في معيار المحاسبة الدولي  
وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة   12و    11ومتطلبات اإلفصاح الواردة في القسمين  

 الحجم.    
 

 الموجودات المالية: 

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

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

 

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

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

 بموجبها نقل كافة مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي بصورة هامة. 

 

 لدى الشركة الموجودات المالية غير المشتقة التالية:  
 

 الذمم المدينة  
ـــطة. ويتم اإلثـبات   ــوق نشــ وهي عـبارة عن موجودات مالـية ذات دفـعات ثابـتة أو يمكن تـحديدها وغير مـتداولة في ســ

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

ــاً أي انخفاض في قيمتها. تأخذ الشــــركة باالعتبار األدلة على  بالتكلفة المطفأة باســــتخدام معدل ا لفائدة الفعلي ناقصــ

االنخفاض في قيمة الذمم المدينة على أسـاس فردي. يتم تقييم كافة الذمم المدينة بصـورة منفردة للتحقق من تعرضـها  

صـص خسـارة االنخفاض في النخفاض محدد في القيمة. ويتم إثبات الخسـائر في قائمة الدخل الشـامل وتظهر في مخ

دـما ينتج عن الـحدث الالحق تخفيا خســــارة االنخـفاض في القيـمة، يتم عكس ـهذا التخفيا من خالل  القيـمة. وعـن

 قائمة الدخل الشامل.

 
 الموجودات المالية المتاحة للبيع 

تكاليف معامالت مباشرة.  يتم في األصل قياس االستثمارات المصنفة على أنها متاحة للبيع بالقيمة العادلة زائداً أي  

القيمة، في الدخل   التغيرات فيها، بخالف خسائر االنخفاض في  العادلة وتسجل  بالقيمة  وبعد اإلثبات األولي، تقاس 

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

 أو الخسارة المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة إلى قائمة الدخل الشامل.   الموجودات، يعاد تصنيف الربح

 

الملكية دون تكلفتها دليالً موضوعيًا على   أداة حقوق  العادلة لالستثمار في  القيمة  الدائم في  أو  الهام  يُعد االنخفاض 

ة المتاحة للبيع عن طريق إعادة تصنيف  االنخفاض في قيمتها. يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة للموجودات المالي

الخسائر المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة إلى قائمة الدخل الشامل. وإذا زادت القيمة العادلة لالستثمار المتاح للبيع  

منخفا القيمة في وقت الحق ويمكن أن تتعلق الزيادة بشكل موضوعي بحدث وقع بعد إثبات خسارة االنخفاض في 

يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل الشامل، وبخالف ذلك يتم عكسها من خالل الدخل    القيمة،

 الشامل اآلخر. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .3

 
 )يتبع(  األدوات المالية    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 

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

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

 في آن واحد.  
  

 مقاصة األدوات المالية

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

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

 وسداد المطلوبات في آن واحد. 
   

 الممتلكات والمعدات   3-3

ــمن التكلفة النفقات   ــعر النقدي المعادل في تاريخ االقتناء(. تتضـ يتم اإلثبات األولي الممتلكات والمعدات بالتكلفة )السـ

تكلفة الـشراء باإلـضافة إلى أي تكاليف أخرى تتعلق مباـشرة بالوـصول العائدة مباـشرة إلى اقتناء األـصل والتي تـشمل 

  بالموجودات إلى الحالة التشغيلية لالستخدام المقصود منها.

 

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

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

 

يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن  

 وجدت.

 

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

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

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

استهالكها عندما يتم التوقف عن إثبات الموجودات. يتم مراجعة القيمة المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق  

االستهالك وتعدل بأثر مستقبلي عند الضرورة إذا كان هناك مؤشر على تغير جوهري منذ تاريخ آخر تقرير. وفيما 

 :يلي بياناً باألعمار اإلنتاجية المقدرة
 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة )سنوات( 

 20 المباني

 10 األثاث والتجهيزات 

 4 أجهزة الحاسب اآللي

 

يتم التوقف عن إثبات بند من الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يُتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من 

ناتجة عن التوقف عن االعتراف بالموجودات )والتي تحسب بالفرق بين  استخدامها أو استبعادها. أي أرباح أو خسائر  

صافي متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية للموجودات( يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل في السنة التي يتم 

 فيها التوقف عن االعتراف بالموجودات.

  



 شركة مجموعة الدخيل المالية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(  

10 

 .     ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 3
 

 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  

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

أصل متأثر بهذا االنخفاض ومقارنته بقيمته الدفترية. إذا كانت القيمة المقدرة القابلة لالسترداد أقل، يتم تخفيا القيمة  

الدفترية إلى قيمتها القابلة لالسترداد وإثبات خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الدخل الشامل. إذا عكست 

إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الدخل الشامل ويتم زيادة خسارة انخفاض القيمة الحقاً، يتم 

القيمة الدفترية لألصل إلى التقدير المعدل لقيمتها القابة لالسترداد، ولكن ليس ما يزيد عن المبلغ الذي كان من الممكن 

 ة.تحديده إذا لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في قيمة األصل في السنوات السابق

 

 الزكاة     3-5

يخضع المساهمين السعوديين بالشركة للزكاة وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( المطبقة في 

المملكة العربية السعودية. يتم احتساب مصروف الزكاة بناًء على وعاء الزكاة. يتم تقديم تقديرات الزكاة الناتجة منها  

 محملة على قائمة الدخل الشامل. من خالل رسوم 

 

 المخصصات    3-6

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

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

 تسوية هذا االلتزام.  عند 

 

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

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

 السابق كجزء من تكلفة األصل.تسجيل المخصص في 

 

 المطلوبات المحتملة    3-7

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

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

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

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

تقييمه  يجب  فانه  كافية؛  القوائم بموثوقية  في  المحتملة  المطلوبات  عنها ضمن  واإلفصاح  تقرير  بتاريخ كل  ا جميعا 

 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 

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

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

دة في النظام المعمول به في المملكة العربية للموظفين والسنوات المتراكمة للخدمة كما هو محدد في الشروط الوار

 السعودية.

 

 منافع موظفين قصيرة األجل

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

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

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

ابل بالمبلغ الذي ال يمكن خصمه ومن المتوقع دفعه مق  االلتزامات المثبتة التي تتعلق بمنافع الموظفين قصيرة األجل

 الخدمة المقدمة.
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 .     ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( 3
 

 إثبات اإليرادات   3-9

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

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

 

 إمكانية 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.يمكن قياس التكاليف  •

 

 دخل الخدمات المصرفية االستثمارية 

يتم إثبات دخل الخدمات المصرفية االستثمارية بناًء على عقد الخدمات المطبق وعادةً ما يكون على أساس التناسب  

وهري األساسي أو الحاالت التي بموجبها ال  الزمني عند أداء الخدمات. الخدمات التي بموجبها يكتمل التصرف الج

 يتطلب القيام بأي أعمال أخرى يتم اعتبارها محققة بالكامل. 
 

 العمالت األجنبية   3-10

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

الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية إلى عملة النشاط على أساس أسعار  المعامالت. يتم ترجمة  

 التحويل في تاريخ التقرير. يتم إثبات فروقات ترجمة العمالت األجنبية بشكل عام في قائمة الدخل الشامل.

 
 .      النقد وما في حكمه4

 

  

 

 إيضاح

ديسمبر   31

 م 2021

ديسمبر  31 

 م 2020

      

 7,380  2,102,186 . 1-4  حسابات جارية  –نقد لدى البنوك 

 6,000  --    نقد في الصندوق

 927,508  17,209 . 2-4  نقد لدى الوسطاء

   2,119,395  940,888 

 

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

 

  927,508م:  2020لاير سعودي )  17,209م، أودعت الشركة مبلغ  2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   4-2

 لاير سعودي( لدى الوسيط النفيعي بغرض االحتفاظ بأموال احتياطية للقيام باستثمارات محتملة.

 

 .     الذمم المدينة، صافي 5
 

  

 

 إيضاح

ديسمبر   31

 م 2021

ديسمبر  31 

 م 2020

      

 1,303,929  747,678 .  ذمم مدينة

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

   747,678  985,381 
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 .     الذمم المدينة، صافي )يتبع( 5
 

 مخصص خسائر االنخفاض في القيمة 5-1

 

  

 

 

ديسمبر   31

 م 2021

ديسمبر  31 

 م 2020

      

 425,000  318,548 .  الرصيد في بداية السنة 

 318,548  --     المحمل للسنة 

 ( 425,000)  ( 318,548)   شطب خالل السنة

 318,548  --    الرصيد في نهاية السنة 

 

 متاح للبيع  ال اتستثماراال .6
 

 لالستثمارات:يعرض الجدول أدناه ملخصاً للتكلفة والقيمة العادلة  

 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 

 القيمة العادلة  التكلفة القيمة العادلة  التكلفة  
     أدوات حقوق ملكية 
 16,590,420 4,021,250 14,023,339 3,382,068 شركة سمو العقارية

 --   --   1,410,927 1,410,927 شركة فيرجن ميجا ستور* 
 4,792,995 15,434,266 4,021,250 16,590,420 

 

الشركة خالل   استحوذت  ذممها    21,693على    2021نوفمبر  *  فيرجن ميجا ستور مقابل تسوية  سهم من شركة 
 مليون لاير سعودي.  1.4المدينة بمبلغ 

 

 خرىاألموجودات المدفوعة مقدماً والمصروفات ال .7
 

 

 

 

ديسمبر   31

 م 2021

ديسمبر  31

 م 2020

    

 2,631 2,000  لموظفينسلف 

 ً  203,194   188,273  تأمين صحي مدفوع مقدما

 ً  37,643   67,888  اشتراكات مدفوعة مقدما

  258,161 243,468 



 شركة مجموعة الدخيل المالية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(  

13 

 الممتلكات والمعدات، صافي  .8

  

 

  المباني  األراضي 

األثاث 

  والتجهيزات* 

 معدات  

 اإلجمالي  الحاسب اآللي 

           التكلفة: 

 8,578,915  74,060  3,504,855  2,000,000  3,000,000  م 2021يناير  1الرصيد كما في 

 31,289  29,391  1,898  --   --   إضافات  

 8,610,204  103,451  3,506,753  2,000,000  3,000,000  م 2021ديسمبر   31الرصيد كما في 

           

           االستهالك المتراكم:

 4,045,988  9,637  3,461,355  574,996  --   م 2021يناير  1الرصيد كما في 

 146,073  23,904  22,169  100,000  --   المحمل للسنة 

 4,192,061  33,541  3,483,524  674,996  --   م 2021ديسمبر   31الرصيد كما في 

           

           صافي القيمة الدفترية في: 

 4,418,143  69,910  23,229  1,325,004  3,000,000  م 2021ديسمبر  31

 

  

 

  المباني  األراضي 

األثاث  

  والتجهيزات 

 أجهزة 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  72,210  9,606  --   --   إضافات  

 8,578,915  74,060  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  8,243  41,946  100,000  --   المحمل للسنة 

 4,045,988  9,637  3,461,355  574,996  --   م 2020ديسمبر   31الرصيد كما في 

           

           صافي القيمة الدفترية في: 

 4,532,927  64,423  43,500  1,425,004  3,000,000  م 2020ديسمبر  31

  

 مليون لاير سعودي(.  3.053م: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3.24*تتضمن هذه البنود موجودات مستهلكة بالكامل )األثاث والتجهيزات( بمبلغ  
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 الزكاة الدائنة  .9
 

 فيما يلي تفاصيل مصروف الزكاة في قائمة الدخل الشامل:    9-1

 إيضاحات 

 للسنة المنتهية في 

 ديسمبر  31

 م 2020  م 2021  

     مصروف الزكاة

 130,318  187,445 2-9 السنة الحالية  -

 5,114,456  10,888 3-9 السنوات السابقة -

  198,333  5,244,774 

 فيما يلي بياناً بالحركة في الزكاة الدائنة:    9-2

ديسمبر   31 

 م 2021

ديسمبر  31 

 م 2020

    

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

 5,244,774  198,333 مصروف الزكاة للسنة 

 ( 91,479)  ( 130,299) المدفوع خالل السنة 

 5,226,122  5,294,156 الرصيد في نهاية السنة 

 

 فيما يلي العناصر األساسية لوعاء الزكاة الخاصة بالشركة: 

 

ديسمبر   31

 م 2021

ديسمبر  31 

 م 2020

    

 2,000,000  2,000,000 رأس المال 

 1,000,000  1,000,000 احتياطي نظامي 

 834,439  ( 99,055) أرباح مبقاة 

 1,439,434  --  ذمم دائنة

 (4,021,250)  ( 3,671,471) استثمار 

 --   5,524,381 مخصصات

 18,290  --  ربح غير محقق 

 (4,532,927)  ( 4,418,143) ممتلكات ومعدات

 (3,262,013)  335,712 وعاء الزكاة باستثناء الربح المعدل
 

 5,212,736  7,151,607 الربح المعدل للسنة 
 

 

ديسمبر   31

 م 2021

ديسمبر  31 

 م 2020
 
 

   

 130,318  187,445 ( ٪2.5مخصص الزكاة للسنة )
 

م.  2020قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات المالية حتى وبما فيها سنة   9-3

مليون لاير سعودي للسنوات من   5.1م بمطالبات إضافية تصل إلى  2014أنهت الهيئة ربوط الزكاة للسنوات حتى  

ديسمبر   31قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في    م والتي تم تكوين مخصص لها، بشكل حذر، في2014م إلى  2007

م. تنشأ هذه المطالبات اإلضافية بشكل رئيسي من "عدم سماح الهيئة باحتساب االستثمارات طويلة األجل في  2020

قيد االعتراض لدى لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وإن  الوعاء الزكوي". إن هذه الربوط حالياً 

 رة واثقة من النتائج اإليجابية. اإلدا

 

م، فقد احتفظت الشركة 2021ديسمبر    31م. كما في  2020م إلى  2015إن الهيئة بصدد إصدار الربوط للسنوات من  

         على مستويات المخصصات التي تمثل أفضل تقدير للشركة اللتزاماتها تجاه الهيئة. 

 

 



 شركة مجموعة الدخيل المالية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(  

15 

 

 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى .10
 

 

 

 

 ديسمبر  31

 م 2021

 ديسمبر 31 

 م 2020
     

 38,583  52,072  المستحق للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  

 451,176  1,235,039  ضريبة القيمة المضافة المستحقة

 156,700  87,854  ذمم دائنة أخرى 

 
 1,374,965  646,459 

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .11
 

 

 

 

ديسمبر   31

 م 2021

ديسمبر  31 

 م 2020

     

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

 582,157  319,924  المحمل للسنة 

 (1,097,991)  ( 82,396)  منافع مدفوعة خالل السنة 

 510,954  748,482  الرصيد في نهاية السنة 

 

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

"منافع الموظف". إن تطبيق طريقة وحدة االئتمان المتوقعة يعد تكلفة وجهد ال مبرر لهما   28لموظفيها وفقاً للقسم  

 والفروقات التي قد تنتج عن تطبيقها ال تعد جوهرية على القوائم المالية.

 

 رأس المال .12
 

من رأس    ٪100محمد عبد العزيز محمد الدخيل المالك بنسبة  م، أصبح  2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  

اتفاقية شراء أسهم وموافقة هيئة السوق المالية. يتكون رأس المال الُمصدر والمدفوع بالكامل    بموجبمال الشركة  

 10سهم بقيمة    200,000م:  2020ديسمبر    31لاير سعودي للسهم الواحد )  10سهم بقيمة    200,000للشركة من  

 سعودي للسهم الواحد( وهو مملوك من المساهمين كما يلي: لاير 

 

 نسبة الملكية  عدد األسهم  

ديسمبر   31

 م 2021

   ٪  

   2,000,000 100 200,000  محمد عبدالعزيز محمد الدخيل

  200,000 100 2,000,000   

 

  

عدد  

 نسبة الملكية األسهم

ديسمبر  31

 م 2020

   ٪  

 1,000,000 50 100,000  الدخيلمحمد عبدالعزيز محمد 

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

  200,000 100 2,000,000 

 

 

 

 



 شركة مجموعة الدخيل المالية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(  

16 

  االحتياطي النظامي  .13
 

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

٪ من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي نظامي حتى  10يتعين على الشركة أن تجنب في كل سنة  م(،  2016مايو    2

م، كان االحتياطي النظامي متماشياً مع المستوى  2021ديسمبر    31٪ من رأس المال. كما في  30يبلغ هذا االحتياطي  

 المحدد أعاله. وبالتالي، لم يتم إجراء أي تحويالت. 

 

 ذات العالقة المعامالت مع األطراف .14
 

 تشتمل الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين على مكافأة موظفي اإلدارة العليا كما يلي:

 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 م 2020 م 2021 

 1,852,500 1,032,862 رواتب وبدالت 

 --  5,809,600 توزيعات أرباح مدفوعة*

 

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

 الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ويتألفون من كبار التنفيذيين بالشركة.

 

  29.048لاير سعودي )أي    5,809,600م البالغة  2021*خالل السنة، قامت الشركة بدفع توزيعات األرباح لسنة  

 للسهم(. لاير سعودي

 

 رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين  .15
 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 م 2020 م 2021  

    

 3,887,937    9,351,115  رواتب وبدالت 

   582,157    319,924  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  9,671,039 4,470,094 

 

 المصروفات العمومية واإلدارية األخرى .16
 ديسمبر  31المنتهية في للسنة  

 م 2020 م 2021 

   

 720,545 1,497,821 أتعاب مهنية 

 307,433 72,000 أتعاب الطرف اآلخر

 70,799 69,877 مصروفات اتصاالت 

 71,976 75,218 مصروفات متنوعة

 65,348 87,609 رسوم حكومية 

 25,201 30,987 مرافق خدمية

 25,115 18,624 مصروفات سفر

 17,432 16,879 منشورات ومطبوعات وقرطاسية

 6,400 8,022 نكية مصاريف ب

 39,730 44,973 رسوم تراخيص واشتراكات 

 751 9,026 ضريبة استقطاع 

 675 21,725 مصروفات صيانة وإصالح

 1,952,761 1,351,405 



 شركة مجموعة الدخيل المالية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(  

17 

 

 إدارة المخاطر والقيم العادلة  -األدوات المالية  .17
 

 العادلة لألدوات الماليةالقيم    17-1

 

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم بموجبه تبادل أصل أو سداد التزام بين أطراف راغبة في ذلك بشروط قائمة على 

القياس/اإلفصاح على أساس   المالية ألغراض  العادلة للموجودات والمطلوبات  القيمة  أسس تجارية بحتة. يتم تحديد 

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

 والمطلوبات المالية تعادل قيمتها العادلة تقريباً.

 

 أهداف إدارة المخاطر المالية  17-2

 

اإلدارة   تكون  الشركة.  في  المخاطر  إدارة  إطار  على  واإلشراف  إلنشاء  الكاملة  المسؤولية  اإلدارة  عاتق  على  تقع 

فيما يلي المخاطر التي تتعرض لها الشركة وطرق مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في الشركة.  

 التقليل منها بواسطة اإلدارة:

 

 مخاطر السيولة

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

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

 ت التمويل الخاصة بها والتأكد من توفر مصادر التمويل. العادلة. تدير الشركة مخاطر السيولة عن طريق مراقبة متطلبا

 

 مخاطر االئتمان 

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

والنقد   المدينة،  الذمم  أساسي من  بشكل  االئتمان  تنشأ مخاطر  مالية.  لخسارة  اآلخر  في حكمه وبعا  الطرف  وما 

حدود  االئتمانية ووضع  التعرضات  مراقبة  عن طريق  االئتمان  مخاطر  بإدارة  الشركة  تقوم  األخرى.  الموجودات 

 للمعامالت مع أطراف أخرى محددة والتقييم المستمر للقدرة االئتمانية لألطراف األخرى. 

 

 مخاطر السوق 

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

على 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. 

 

الشر قد تتذبذب  "مخاطر أسعار األسهم" هي مخاطر تعرض  التي يمتلكها.  العادلة لسندات األسهم  القيمة  لتقلب  كة 

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

امة الستثمارات  العموالت أو الحركات في العمالت األجنبية. تقوم اإلدارة عن كثب بمراقبة مخاطر أسعار األسهم اله

 الشركة المركزة. 

 

 األحداث الالحقة .18
 

ال توجد أحداث هامة الحقة لتاريخ قائمة المركز المالي تتطلب تعديالت أو إفصاح في القوائم المالية أو اإليضاحات  

 المرفقة. 

 

 إعادة التصنيف للسنة السابقة   .19
 

تم إعادة تصنيف بعا أرقام المقارنة لتتماشى مع طريقة العرض للسنة الحالية. يعد تأثير عمليات إعادة التصنيف 

 غير جوهري. 

 

 

 اعتماد القوائم المالية .20
 

 م(. 2022مارس  31هـ )الموافق 1443شعبان   28 تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في




