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  ..األعزاء المساهمين السادة إلى

 ربديسـم 31 فـي المنتهيـة للسـنةالماليـة  والقوائـم السـنوي رأن أضـع بـن أيديكـم التقريـ يسـرني اإلدارةمجلـس نيابـة عـن أعضـاء 

م عـاال خالل للشـركة التشـغيلية الجوانـب علـىالضـوء  ويسـلط عمالاأل ونتائـج المالـي اآلداء رهـذا التقريـ ميضـحيث  ،م2021

 .م2021

بارتفاع وذلك  سعودي ريالمليون  95.2 م 2021لسنة دخل الإجمالي  بلغ جيدًا، حيثم 2021كان اآلداء المالي للشركة خالل العام 

اية عام بنه سعودي ريالمليون  17.1 ليبلغ %18قدره  رتفاعدخل باصافي  حققت الشركةكذلك  .م2020عن العام  %23بنسبة 

 م . 2020ريال سعودي بنهاية عام مليون 14.6 م مقارنًة بصافي دخل2021

صدى  القىالــذى  مراألوهــو  تسـويقية حمالت عـدة وأطلقـت الوسـاطة مجـال فـي حضورهـا زاسـتمرت الشـركة فـي تعزيـكما 

 لبنيةاي فــ خدماتنــا تعزيــز علــى نعمــل فإننــا الماضــي العــام خالل ذكرنــا وكمــاعند المستثمرين في المملكة العربية السعودية. 

 .التحتية لتقنية المعلومات

 مختلف األصول فـيسعودي تقريبًا،  ريـال مليـار 11,50 مبلـغ المـدارة حجـم األصول تجـاوز االستثمارات،وعلـى صعيـد إدارة 

في الصناديق  الستثماراتوارتفــع حجــم اريــال  363,904,660.09ث بلــغ حجــم المحافــظ الخاصــة حيـوالفئات االستثمارية لدينا 

المحليــة حيــث بلــغ متوســط العوائــد  محافــظ األسهم في الفريق داءآ تميــز وقــد. ريــال2,484,612,077.62 لتبلــغاالستثمارية  

 االسالمية.مــع الشـريعة  للمحافــظ المتوافقــة %2.45نســبة 

أيضًا بالتركيز على الموارد البشرية، وقامت بإعطاء األولوية القصوى الستقطاب أفضل الكوادر البشرية الخير كابيتال كما قامت 

 % 82  تحيث بلغفي القطاع المالي، وحرصت على االلتزام بالمسؤوليات االجتماعية مثل زيادة نسبة السعودة في الشركة 

 .م2021للعام الشركة من إجمالي عدد موظفي 

تنويع وتطوير المنتجات االستثمارية التي تلبي احتياجات المستثمرين في السوق السعودي، باإلضافة تسعى الشركة إلى و

 .النمو المستمر في قاعدة عمالئها لتواكبجغرافيًا التوسع  إلى

 وعمالءناتقديـم الشـكر إلـى شـركائنا  إاليسـعنا  وال م2021للعام المنصرم علـى النتائـج الماليـة المميـزة  اللهوفـي الختـام، نحمـد 

 .اللهعلـى ثقتهـم بنـا ونتطلـع لعـام جديـد أفضـل بـإذن  كابيتال الخيرومسـاهمينا وكافـة أسـرة 

 

             س اإلدارةــلــجـس مــــيــــرئ                                     

                                   

    الشالش بن عبدالله يوسف                                         
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  :السعودية كابيتال الخير شركة عن عامة نبذه أواًل:

هيئة السوق  ومرخصة من قبلهـ، 27/03/1430وتاريخ  1010264915سجل تجاري رقم مقفلة، شركة مساهمة سعودية كابيتال هي الخير 

 م.17/11/2008هـ الموافق 19/11/1429بتاريخ  08120 -37المالية رقم 

 األنشطة الرئيسة: .1

كامل التراخيص التي ُتمنح من قبل هيئة السوق المالية لممارسة جميع أعمال األوراق المالية، حيث كابيتال السعودية  الخير تمتلك

المالية، وخدمات إدارة  واالستشارات االستثمارية المصرفيةبتقديم خدمات  مالية سوق كمؤسسةتقوم الشركة من خالل عملها 

 وتقديم بتغطيتها والتعهد المالية األوراق في التعامل) الوساطة خدماتو ،األصول )إدارة المحافظ والصناديق االستثمارية(

 .الحفظ خدمات تقديم إلى باإلضافة(، والهامش بضمان المالية التسهيالت

 

 لما تقدمه الشركة من خدمات: مختصر يلي وصففيما 

 لمالية اوالخدمات  االستشاراتتقدم الشركة لعمالئها مجموعة من  االستشارية(:ترتيب والخدمات )ال المصرفية االستثمارية

باإلضافة إلى المشورة  الطرح الخاص،عمليات ، ووالهيكلة المالية للشركات، عمليات االندماج واالستحواذبخصوص  –

 مصرفية االستثمارية.الخدمات التمويل الشركات والتي يقدمها قسم  ات العامةاالكتتاب بخصوص

 :االستثمارية مع األخذ بعين االعتبار المخاطر التي  متحقيق أهدافه في عمالئهاتساعد الشركـة  إدارة المحافظ االستثماريـة

ارة إدمن خالل  م، وذلكوهيكلة المحافظ االستثمارية الخاصة به، توزيع األصول استراتيجية، وتحديد قد يتحملها العميل

 المحافظ االستثماريـة.

 تتخذ الشركة القرارات االستثمارية نيابة عن العميل لمساعدته في استثمار أمواله عبر العديد  :إدارة الصناديق االستثمارية

وإدارتها واإلشراف عليها بما يحقق  الشريعة اإلسالمية مبادئ المتنوعة والمتوافقة معاالستثمارية من فئات األصول 

 مصلحة عمالئها وأهدافهم االستثمارية، من خالل مدراء الصناديق ذوي خبرة وكفاءة عالية في هذا المجال.

  ق في سو مدرجةاألسهم ال وتحويل الخاصة بشراء وبيع عمالئهاطلبات  تنفيذتتولى الشركة مسؤولية  :الوساطةخدمات

  .التغطية هامشب لصفقاتا وتقديممن خالل ترخيصها لممارسة أنشطة التعامل  الخليجية ألسواقوا األسهم السعودية

 هامن الحفظ. والتي خدمات لنموذج المالية وفقاً  واألوراق العقارية لألصول الحفظ خدمات الشركة : تقدمالحفظ خدمات 

 األرباح توزيعات المحلية، متابعة النقدية والحسابات التداول حسابات فتح والوثائق، والدفتري للسجالت الفعلي الحفظ

مراقبة  وكذلك األخرى األطراف مستحقات وصرف الصفقات االستثمار، تسوية صناديق في المشتركين سجل وإدارة

 االلتزام.

 

 :لنا الشركات التابعة .2

تساهم الخير كابيتال السعودية وتمتلك عدد من الشركات ذات قطاعات وأنشطة مختلفة، حيث يوجد لدى شركة الخير كابيتال السعودية 

 على النحو التالي:  فيها، وذلكثالث شركات تابعة لها تختلف نسبة ملكية الخير كابيتال 
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 العقاريةشركة صناديق الخير 

 شركة ذات مسؤولية محدودة()

  :م2012سنة التأسيس 

 القطاع: إدارة الصناديق العقارية 

 :ريال سعودي 500,000رأس المال 

 :100نسبة الملكية% 

  والعمليات: المملكة العربية السعوديةدولة التأسيس 

شركة صناديق الخير كابيتال العقارية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة 

بتاريخ  1010325452في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 وذلك السعودية كابيتال الخيرهـ، مملوكة بالكامل من قبل شركة 21/02/1433

 إدارة مجلس أعضاء أحد طريق عن %5 وبنسبة مباشرة، بطريقة %95 بنسبة

 قالصنادي إدارة في للصندوق الرئيسي النشاط ويتمثل عنها، بالنيابة الشركة

 .العقارية
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  شركة الخير كابيتال دبي المحدودة

   

 

  :م2013سنة التأسيس 

 )القطاع: الوساطة المالية )الترتيب، والمشورة 

 :دوالر أمريكي 6,000,000رأس المال 

 :33.34نسبة الملكية%  

 دولة التأسيس والعمليات: اإلمارات العربية المتحدة 

شركة الخير كابيتال دبي المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة 

م في مركز دبي المالي 13/03/2014بتاريخ  1552بموجب السجل التجاري رقم 

العالمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في 

تقديم المشورة في شأن المنتجات المالية والتمويل، وترتيب التمويل ، وتنظيم 

 لالكفالة، وترتيب الصفقات في االستثمارات، والتعامل في االستثمارات كأصي

 وكوكيل، وإدارة صناديق االستثمار المجمعة، وإدارة األصول وتزويد الكفالة.
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 شركة المعلومة المالية

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

  :م2020سنة التأسيس 

 الخاصة: التقنية، تصميم وبرمجة البرمجيات  القطاع 

 :ريال سعودي 50,000رأس المال 

 :100نسبة الملكية% 

 دولة التأسيس والعمليات: المملكة العربية السعودية 

شركة المعلومة المالية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في المملكة 

 هـ، 16/10/1441بتاريخ  1010637453العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
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 التطورات والمستجداتأبرز  .3

في قاعدة عمالئها، وذلك من خالل التوسع في حجم أعمالها في  المستمر النموتواكبًا مع  قامت الشركة في التوسع جغرافياً 

فرعها في مدينة جدة، باإلضافة إلى قيامها بطرح عدد من الصناديق الخاصة التي كان لها أثر إيجابي على القوائم المالية للعام 

 م.2021

 .واإلدارات في الشركة األعمال داءآالموارد البشرية وذلك لدعم ورفع الكفاءات و عدد من م استقطاب2021خالل العام كما تم 

بداية شهر يوليو من العام  م انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة ثالثة سنوات قادمة تبدأ من2021كما تم خالل العام 

أعضاء مجلس اإلدارة في دورة مجلس اإلدارة السابقة والتي انتهت بنهاية شهر يونيو من العام ، حيث تم إعادة انتخاب م2021

م باستثناء عضو مجلس اإلدارة المستقل االستاذ فهد بن محمد الفريان، حيث تم تعيين عضو مجلس اإلدارة االستاذ 2021

 كابيتال. عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسند كعضو مجلس إدارة مستقل لشركة الخير

عملت الشركة على ترقية أنظمتها اإللكترونية المتعلقة  م بتطوير أنظمتها اإللكترونية حيث2021كما قامت الشركة خالل العام 

بخدمات الوساطة لتواكب التطور في األنظمة االلكترونية لدى المؤسسات المالية األخرى في المملكة، كما عملت الشركة على 

 األصول خالل العام.تطوير أنظمة إدارة 

ات تنويع وتطوير المنتجوقراراتها المهمة والتوقعات المستقبلية ألعمالها، فتسعى الشركة إلى  أما فيما يتعلق بخطط الشركة

خصوصًا التنافس مع المؤسسات المالية األخرى في  االستثمارية التي تلبي احتياجات المستثمرين في السوق السعودي

السعودية ودول الخليج، ارية الخاصة، باإلضافة إلى زيادة قاعدة عمالئها على مستوى المملكة العربية تأسيس الصناديق العق

 .كم تسعى الشركة إلى تفعيل خدمات الوساطة ألسواق المال الخليجية والعالمية

 

 إنجازاتنا .4

بلغ  حيثم 2009لها منذ أن بدأت الشركة أعمالها في العام  النتائج أفضلم 2021 العام في كابيتال السعودية لخيرحققت شركة ا

م، حيث حصلت 2020عن العام  %25بنسبة  بارتفاع وذلك( سعودي ريال مليون 95.6م )2021 لسنة إجمالي دخل التشغيل

االستثمارية خالل العام الشركة نظير هذه النتائج على عدد من الجوائز من قبل صحيفة الصناديق والمتعلقة بأداء الصناديق 

 م وهي على النحو التالي:2021

عن فئة صناديق  م2020عام لداء آم على جائزة أفضل 2021حصل صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية في العام  .1

 .ريالعن فئة صناديق المرابحة والسيولة ذات األصول األقل من مليار وذلك  .صناديق مجلةاألسهم السعودية، والمقدمة من 

 الصكوك صناديق فئة عنم 2021 لعام آداء أفضل جائزة علىم 2021 العام في للصكوك بلص كابيتال الخير صندوق حصل .2

 .صناديق مجلة من والمقدمة ، الدولية والسندات

م من مجلة 2020عام لداء آعلى جائزة أفضل م 2021في العام  صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي حصل .3

 .عن فئة صناديق المرابحة والسيولة ذات األصول األقل من مليار ريالصناديق وذلك 
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 عن مجلس اإلدارة واللجان: ثانيًا: نبذه

 :اإلدارة مجلس تشكيل .1

أعضاء مجلس م انتخاب 2021حيث تم خالل العام  أدناه،( أعضاء موضحة أسمائهم في الجدول 6يتألف مجلس إدارة الشركة من ستة )

أعضاء مجلس اإلدارة في  انتخاب، حيث تم إعادة م2021بداية شهر يوليو من العام  إدارة الشركة لفترة ثالثة سنوات قادمة تبدأ من

عضو مجلس اإلدارة المستقل االستاذ فهد  باستثناءم 2021دورة مجلس اإلدارة السابقة والتي انتهت بنهاية شهر يونيو من العام 

حيث تم تعيين عضو مجلس اإلدارة االستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسند كعضو مجلس إدارة لشركة الخير  ،بن محمد الفريان

ن ي يكوباإلضافة إلى قائمة بأسماء الشركات األخرى الت اإلدارة،يوضح الجدول التالي ملخص عضوية عضو مجلس  كما كابيتال.

 :عضوًا في مجلس إداراتها

 م 2021عضوية مجالس اإلدارات األخرى خالل العام  تصنيف العضو أسم العضو #

 

 

 

1 

 

 

 يوسف بن عبد الله الشالش

 )رئيس مجلس اإلدارة(

 

 

عضو مجلس إدارة غير 

 تنفيذي

 رئيس مجلـس إدارة شركة دار األركـان للتطوير العقاري 

  الخير "البحرين"رئيس مجلس إدارة بنك 

 "رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل 

 رئيس مجلس إدارة دار األركان العقارية 

 مجلس مديرين( - شركة صناديق الخير العقارية )شركة تابعة 

 )شركة كوارا القابضة )مجلس مديرين 

 )شركة المجرات لالستثمار )مجلس مديرين 

 مديرين( شركة ماهرون التجارية )مجلس 

 )شركة سالسل كوارا األمنة )مجلس مديرين 

 

 

 

2 

 

 ماجد بن عبدالرحمن القاسم

 )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

 

 

عضو مجلس إدارة غير 

 تنفيذي

 .نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري 

 "نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخير "البحرين 

  دار األركان العقاريةنائب رئيس مجلس إدارة شركة 

 نائب رئيس مجلس إدارة شركة كوارا للتمويل 

 )شركة المجرات لالستثمار )مجلس مديرين 

 )شركة ماهرون التجارية )مجلس مديرين 

 )شركة سالسل كوارا األمنة )مجلس مديرين 

 

3 

عبداللطيف بن عبد الله 

 الشالش

عضو مجلس إدارة غير 

 تنفيذي

  السعودية لتمويل المساكن "سهل"عضو مجلس إدارة الشركة 

 

4 

 

 خالد بن عبدالرزاق الملحم

 

 عضو مجلس إدارة تنفيذي

  رئيس مجلس إدارة شركة الخير كابيتال دبي المحدودة )شركة

 تابعة(

 مجلس مديرين( - شركة صناديق الخير العقارية )شركة تابعة 

 يوجدال  عضو مجلس إدارة مستقل عبدالكريم عبدالعزيز الدعيجي 5

 ال يوجد عضو مجلس إدارة مستقل فهد بن محمد الفريان 6
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 م.2021 المالية السنة خالل ٌعقدت التي اإلدارة مجلس اجتماعات. 2

على  مرتين اجتماعهمجلس اإلدارة  يعقدووالتوقيت الذي يحدده المجلس.  مكانيجتمع مجلس إدارة الشركة من وقت آلخر في ال

ألعضاء مجلس اإلدارة  ويمكناللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية خالف ذلك، وكل عام ما لم تحدد القوانين  فياألقل 

لها يستطيع والتي من خال ،أي وسيلة اتصاالت مماثلة المرئية أوالهاتف أو وسائل التواصل  قالمشاركة في االجتماعات عن طري

 اً خصيش ألعضاءإال بحضور أغلبية ا صحيحاً  اإلدارة مجلس اجتماع يكون وال ،كافة األعضاء المشاركين في االجتماع سماع كل منهم اآلخر

 ، شريطـة أن يكون أحد األعضاء الحاضرين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه.اإلنابةأو عن طريق 

 
 

# 

 

 

 سجل الحضور

 

 

 المنصب

 االجتماع

 الرابع  الثالث الثاني األول

م22/06/2021 م23/03/2021

  

م20/12/2021  م12/10/2021

  

 √ √ √ √ رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف بن عبدالله الشالش 1

 √ √ √ √  عضو مجلس اإلدارة ماجد بن عبدالرحمن القاسم 2

 √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة عبد اللطيف بن عبدالله الشالش 3

 √ × √ √ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي خالد بن عبدالرزاق الملحم 4

 ال ينطبق ال ينطبق × √ عضو مجلس اإلدارة المستقل فهد بن محمد الفريان 5

 √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة المستقل عبدالكريم بن عبدالعزيز الدعيجي 6

 √ ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق عضو مجلس اإلدارة المستقل عبدالرحمن عبدالعزيز المسند 7
 

 :ومهامها كابيتال الخير شركة إدارة لمجلس الرئيسية اللجان. 3

 اللجان الرئيسية لمجلس إدارة الشركة

 اللجنة التنفيذية 

 لمحة عامة .أ

 وفقاً المسموح به ولحد ل صالحياتها وفقاً تعمل اللجنـة وتمارس يتم تشكيل اللجنة التنفيذية وفقًا لقرار من مجلس إدارة الشركة، و

 يلي: ماال الحصر سبيل المثال  على، وتشمل مهام اللجنة التنفيذية لقرارات مجلس اإلدارة

 ن الشركة في حال عدم انعقاد مجلس إدارة الشركة.ؤوإدارة ش 

 للشركة. االستراتيجيةالحصص  اعتماد 

  الشركة.ترأس االجتماعات المنعقدة بين اللجان األخرى التابعـة لمجلس إدارة 

 لقرارات مجلس اإلدارة. مسؤولية اإلدارة التنفيذية للشركة وفقاً  يتول 

 العضوية .ب

، يقوم مجلس اإلدارة بتحديد عدد سنوات (3)هم مجلس اإلدارة لمدة ثالث ينيع أو أكثر أعضاء (3)تتألف اللجنة التنفيذية من ثالثة 

في حال عدم إعادة تعيين هذا العضو  وأتنتهي عضوية اللجنة التنفيذية عقب انتهاء فترة التعيين و. أعضائها بحسب حاجات العمل

 أو في حال استقالته أو عزله من منصبه بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة. ،مرة أخرى

ة لمنصب الشاغر بشكل مؤقت، شريطفي اًا آخر اً ، يعين رئيس اللجنة التنفيذية عضواً إذا أصبح منصب عضو اللجنة التنفيذية شاغرو 

أعضاء اللجنة وزيادة عدد  انتخاب، حيث أنه تم إعادة مناقشة هذا التعيين خالل أول اجتماع لمجلس اإلدارة للمصادقة على هذا التعيين
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م، حيث تم تعيين عضو مجلس اإلدارة المستقل االستاذ عبدالكريم الدعيجي كعضو في اللجنة التنفيذية 2021أعضائها خالل العام 

ة م،  مع إعاد2021الثالث خالل العام  اجتماعهبداًل من العضو المستقل االستاذ فهد الفريان وذلك فقًا لقرار مجلس اإلدارة في 

 باقي أعضاء اللجنة االستاذ يوسف الشالش واألستاذ خالد الملحم. انتخاب

أعضاء، وذلك لحاجة اللجنة إلى  6م بزيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية إلى 2021الرابع خالل العام  اجتماعهكما قرر مجلس اإلدارة في 

والمتعلقة بزيادة األعمال في الشركة، حيث يوضح الجدول التالي أسماء اللجنة التنفيذية ومناصبهم  االستراتيجيةمناقشة القرارات 

 في الشركة.

 أعضاء اللجنة التنفيذية .ج

 م2021-06م إلى 2018-07أعضاء اللجنة التنفيذية خالل الفترة من 

 المنصب في الشركة تصنيف الصفة اسم العضو #

 الشركةمجلـس إدارة رئيس  رئيس اللجنة  الشالش الله عبد بنيوسف  1

 الشركة إدارة مجلسمستقل في  عضو عضو اللجنة فهد بن محمد الفريان 2

 للشركة التنفيذي الرئيسالعضو المنتدب و عضو اللجنة خالد بن عبدالرزاق الملحم 3

 م2024-06م إلى 2021-07أعضاء اللجنة التنفيذية خالل الفترة من 

 الشركةمجلـس إدارة رئيس  رئيس اللجنة  الشالش الله عبد بنيوسف  1

 الشركة إدارة مجلسمستقل في  عضو عضو اللجنة الدعيجيبن عبدالعزيز عبدالكريم  2

 للشركة التنفيذي الرئيسالعضو المنتدب و عضو اللجنة خالد بن عبدالرزاق الملحم 3

 الرئيس التنفيذيمستشار  عضو اللجنة عبدالرحمن الشالشبن عبدالله  4

 نائب الرئيس التنفيذي عضو اللجنة حمد الخويطربن ريان  5

 نائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الغربية عضو اللجنة حمد الشعيبيبن  منصور 6

 

 م  2021 المالية السنة خالل التنفيذية اللجنة اجتماعات .د

وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالشركة، ويمكن ، م2021خالل العام  اجتماعينعقدت اللجنة التنفيذية اجتماع 

:تلخيص اجتماع اللجنة، وسجل الحضور من خالل الجدول التالي  

 
  

 

 

 سجل الحضور

 

 

 المنصب

  االجتماع

 الثاني األول

 م29/12/2021 م20/12/2021

 √ √ رئيس اللجنة يوسف بن عبدالله الشالش 1

 √ √ عضو اللجنة الدعيجيبن عبدالكريم عبدالكريم  2

 √ √  عضو اللجنة خالد بن عبدالرزاق الملحم 3

 √ ال ينطبق عضو اللجنة  االستاذ عبدالله عبدالرحمن الشالش 4

 √ ال ينطبق عضو اللجنة  االستاذ ريان حمد الخويطر  5

 √ ال ينطبق عضو اللجنة  االستاذ منصور الشعيبي  6
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  المراجعة:لجنة  

 لمحة عامة  .أ

 إلشراف على:لمساعدة مجلس اإلدارة  فيالمراجعة  لجنـةيكمن الهدف األساسي من 

 .دراسة القوائم المالية للشركة والتأكد من صحتها وإبداء الرأي والتوصية في شأنها قبل عرضها على مجلس اإلدارة 

 .التأكد من األنظمة والرقابة الداخلية على الشركة 

  للشركة المحاسبين القانونيين ومتابعة أعمال وكفاءةاستقالل التأكد من. 

 واإلدارات المتعلقة بالرقابة الداخلية ذات العالقة. ،داء المراجعين الداخليين للشركةأ 

عمليات المراجعة، وإعداد القوائم إجراءات تتولى إدارة الشركة مسؤولية تسهيل والشركة.  مراجعة أعمال وتتولى لجنة المراجعة مهام

 مسؤولية التدقيق المالي للقوائم المالية للشركة. حاسب القانوني الخارجيويتولى الم المالية،

 

 العضوية .ب

واعتمادهم من قبل الجمعية  سنوات (3)نهم بواسطة مجلس اإلدارة لمدة ثالث يأعضاء يتم تعي (3)تتألف لجنة المراجعة من ثالثة 

أو  ،انتهاء فترة التعيين وفي حال عدم إعادة تعيين هذا العضو مرة أخرى بعد المراجعةتنتهي عضوية لجنة و. العمومية في الشركة

إذا أصبح منصب و. أو الجمعية العمومية في الشركة في حال استقالته أو عزله من منصبه بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة

لمنصب الشاغر بشكل مؤقت، شريطة مناقشة هذا التعيين في ا اآخر اً لمراجعة عضوا، يعين رئيس لجنة اً عضو لجنة المراجعة شاغر

، وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تعيين أعضاء لجنة للمصادقة على هذا التعيينوالجمعية العمومية  خالل أول اجتماع لمجلس اإلدارة

 م.2021شهر يوليو من العام  المراجعة لفترة ثالثة سنوات من قبل الجمعية العمومية في الشركة حيث تبدأ فترة العضوية من بداية

 

 أعضاء لجنة المراجعة: .ج

 م2021-06 إلىم 2018-07 من الفترة خاللأعضاء لجنة المراجعة 

 المنصب في الشركة تصنيف الصفة اسم العضو #

 الشركة إدارة مجلسفي  عضو رئيس اللجنة الشالشبن عبدالله عبد اللطيف  1

 الشركة إدارة مجلسفي  عضو عضو اللجنة ماجد بن عبدالرحمن القاسم 2

 الشركة إدارة مجلسمستقل في  عضو عضو اللجنة عبدالكريم بن عبدالعزيز الدعيجي 3

 م2024-06م إلى 2021-07أعضاء لجنة المراجعة خالل الفترة من 

 الشركة إدارة مجلسفي  عضو رئيس اللجنة الشالشبن عبدالله عبد اللطيف  1

 الشركة إدارة مجلسفي  عضو عضو اللجنة ماجد بن عبدالرحمن القاسم 2

 الشركة إدارة مجلسمستقل في  عضو عضو اللجنة عبدالكريم بن عبدالعزيز الدعيجي 3

 

   م2021 المالية السنة خالل المراجعة لجنة اجتماعات .د

م ، وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالشركة، ويمكن تلخيص 2021خالل العام  تعقد لجنة المراجعة أربعة اجتماعا

:اجتماعات اللجنة، وسجل الحضور من خالل الجدول التالي  
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# 
 

 سجل الحضور

 

 المنصب

 االجتماع

 الرابع  الثالث الثاني األول

 م20/12/2021 م04/10/2021 م22/06/2021 م23/03/2021

 √ √ √ √ رئيس اللجنة الشالش عبدالله بن اللطيف عبد 1

 √ √ √ √ عضو اللجنة ماجد بن عبدالرحمن القاسم 2

 √ √ √ √ عضو اللجنة مستقل عبدالكريم بن عبدالعزيز الدعيجي 3

 

  الترشيحات والمكافآتلجنة 

  المسؤوليات  .أ

إدارة  مجلس أداءكامل مسؤولية تقيم  ترشيحات والمكافآتالتتحمل لجنـة الترشيحات والمكافآت، ويعين مجلس إدارة الشركة لجنـة 

 التحفيزية والسياسات والبرامج الخاصة بالشركة. المكافآتالشركة والخطط التنفيذية الالحقة وتطوير اإلدارة واعتماد وتقييم خطط 

ستشاريين الخارجيين المتخصصين من بخدمات االاالستعانة موافقة مجلس إدارة الشركة،  ، بعدالترشيحات والمكافآتلجنة ل ويحق

ل تلك وتتحم بمهامها الترشيحات والمكافآتلجنة  وتقوم في تنفيذ مهام عملها. الترشيحات والمكافآتذوي الكفاءة لمساعدة لجنة 

 المسؤوليات الممنوحة لها من جانب مجلس اإلدارة من وقت آلخر، وتشتمل على:

 المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص دارة بالترشيح لعضوية اإللتوصية لمجلس ا

 ة.ماناألسبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف و

   التدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهاإلالمطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس  لالحتياجاتالمراجعة السنوية 

 .دارةاإلعمال مجلس ألتحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو دارة، بما في ذلك اإلالمطلوبة لعضوية مجلس 

  دارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركةاإلتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس. 

 عضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس األ الليةالتأكد بشكل سنوي من استق

 .ة أخرىإدارة شرك

  دارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام اإلوضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس

 .باألداءمعايير ترتبط 

 .اعتمادات المكافآت والزيادات السنوية للموظفين وفقًا لألداء السنوي للشركة 
 

 العضوية .ب

تنتهي عضوية وسنوات.  (3)هم مجلس اإلدارة لمدة ثالث ينأعضاء على األقل يع (3)ثالثة  الترشيحات والمكافآت منتتألف لجنة 

إعادة تعيين هذا العضو مرة أخرى أو في حال استقالته أو عزله  لم تتم وفي حال ،انتهاء فترة التعيين بعد رشيحات والمكافآتلجنة الت

في المنصب الشاغر بشكل مؤقت، شريطة مناقشـة  عضوًا آخراً  اللجنةرئيس من منصبه بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة، يعين 

أعضاء اللجنة خالل  انتخابأنه تم إعادة  ، وتجدر اإلشارة إلىهذا التعيين خالل أول اجتماع لمجلس اإلدارة للمصادقة على هذا التعيين

دعيجي كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت بداًل م، حيث تم تعيين عضو مجلس اإلدارة المستقل االستاذ عبدالكريم ال2021العام 

 انتخابم، مع إعادة 2021الثالث خالل العام  اجتماعهمن العضو المستقل االستاذ فهد الفريان وذلك فقًا لقرار مجلس اإلدارة في 

 باقي أعضاء اللجنة االستاذ ماجد القاسم واألستاذ عبداللطيف الشالش.
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 والمكافآت لترشيحاتلجنة ا أعضاء .ج

 م2021-06م إلى 2018-07خالل الفترة من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

 المنصب في الشركة تصنيف الصفة اسم العضو #

 الشركة إدارة مجلسفي  عضو رئيس اللجنة ماجد بن عبدالرحمن القاسم 1

 الشركة إدارة مجلسفي  عضو عضو اللجنة الشالشبن عبدالله عبداللطيف  2

 الشركة إدارة مجلسفي مستقل  عضو عضو اللجنة فهد بن محمد الفريان  3

 م2024-06م إلى 2021-07خالل الفترة من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

 الشركة إدارة مجلسفي  عضو رئيس اللجنة ماجد بن عبدالرحمن القاسم 1

 الشركة إدارة مجلسفي  عضو عضو اللجنة الشالشبن عبدالله عبداللطيف  2

 الشركة إدارة مجلسمستقل في  عضو عضو اللجنة عبدالكريم بن عبدالعزيز الدعيجي 3

 

   م2021 المالية السنة خالل والمكافآت الترشيحات لجنة اجتماعات .د

ويمكن ، وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالشركة، م 2021اجتماعين خالل العام  والمكافآت الترشيحاتعقدت لجنة 

 :تلخيص اجتماعات اللجنة، وسجل الحضور من خالل الجدول التالي

 

 

# 
 

 

 سجل الحضور

 

 

 المنصب

 االجتماع

 الثالث  الثاني األول

 م20/12/2021 م22/06/2021 م21/04/2021

 √ √ √ رئيس اللجنة  ماجد بن عبدالرحمن القاسم 1

 √ √ √ عضو اللجنة  الشالش عبدالله بن اللطيف عبد 4

 ال ينطبق × √ عضو اللجنة  فهد بن محمد الفريان 3

 √ ال ينطبق ال ينطبق عضو اللجنة الدعيجي بن عبدالعزيز عبدالكريم 4

 

 المكافآت والتعويضات:ثالثًا: 

 التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت

 وللموظفين التنفيذيين كبار لمكافآت بالغالشركة م خصصت كما. الشركة في المستقلين اإلدارة مجلس ألعضاء مكافآتتم تخصيص 

 .اإلدارة مجلس على وعرضه ذلك واعتماد تحديد والمكافآت الترشيحات لجنة وتتولى، السنوي الشركة أداء حسب

، م2021 العام عن مكافآت أو تعويضات أي على يتحصلوا لم التنفيذيين غير المستقلين غير اإلدارة مجلس أعضاء أن إلى شارةاإل تجدر

 غير نالمستقلي غير اإلدارة مجلس أعضاء فإن التنفيذيين، غير المستقلين غير اإلدارة مجلس أعضاء مع المبرمة للعقود ووفقاً  أنه كما

 وقرار يةالمال الشركة نتائج على بناء المكافآت تحديد يتم وإنما اإلدارة، مجلس عضويات عن تعويضات أي ونيستحق ال التنفيذيين

 .بذلك العمومية والجمعية اإلدارة مجلس

 لم حيث الشركة، في التنفيذيين مكافآت جدول إلى إضافتها تم التنفيذي والرئيس المنتدب العضو مكافأة أن إلى التنويه نود كما

.اإلدارة مجلس في عضويته نظير مكافآت أي على المنتدب العضو يحصل  
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(:السعودي)بالريال م 2021 للعام والمكافآت التعويضات تلك عن اإلفصاح توضح جداول يلي وفيما  

# 
 أعضاء المجلس التنفيذيين البيان

أعضاء المجلس غير 

 التنفيذيين

 أعضاء المجلس المستقلين

 30,000 0 0 بدل حضور جلسات المجلس 1

 0 0 0 بدل حضور جلسات اللجان 2

 0 0 0 المكافآت الدورية والسنوية 3

 0 0 0 الخطط التحفيزية 4

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى  5

 تدفع بشكل شهري أو سنوي

0 0 0 

 30,000 0 0 المجموع 6

 

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات 

 يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
 البيان

6,421,456 
 الرواتب واألجور

 البدالت 2,407,232

 المكافآت الدورية والسنوية 2,000,000

 الخطط التحفيزية 0

 العموالت 160,070

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري  1,466,367

 أو سنوي

 المجموع 12,455,125

 أعمالها ونتائج للشركة المالية : النتائجرابعاً 

 م 2021لعام إجمالي الدخل  بلغ الشركة، حيثم متفوقًا على السنوات السابقة من عمر 2021كان اآلداء المالي للشركة خالل العام 

 ريالمليون  17.1صافي دخل قدره  حققت الشركةكذلك  .م2020عن العام  %23بارتفاع بنسبة وذلك  (سعودي ريالمليون  95.2)

 .م2020ن ريال سعودي بنهاية عام مليو 14.6م وذلك بصافي دخل  2020عن العام  %18قدره  رتفاعم با2021بنهاية عام  سعودي
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 :م2020 السابقة المالية السنة نتائج عن م2120للعام  الماليةالجوهرية في النتائج  الفروقات. 1

 )جميع المبالغ في الجدول أدناه بالمليون ريال( 

 %التغير م2020العام  م2021العام  بند

 %1.5 1,009.52 1,024.63 المساهمين حقوق جموع

 %23 77.65 95.19 التشغيلية تاإليرادااجمالي 

 %18 14.6 17.1 الدخل صافي

 األسباب بند 

 ارتفاع في الجوهرية األسباب تعود

 افةباإلض للشركةة التشغيلي اإليرادات

الفترة  الدخل خالل صافي ارتفاعإلى 

الحالية مقارنًة مع الفترة المماثلة من 

 العام السابق إلى

م مقارنة لسنة 2021االسباب الجوهرية في ارتفاع االيرادات التشغيلية لسنة 

والرسوم  %67األرباح من اتعاب ادارة الموجودات بنسبة  رتفاعالم تعود 2020

و التمويل بالهامش بنسبة  %26والوساطة بنسبة  %94 االستشارية بنسبة

 %15مع مالحظة أن االيرادات من البنود المتبقية قد ارتفعت بنسبة    .102%

 مقارنة مع العام السابق  

م مقارنة لسنة 2021االسباب الجوهرية في ارتفاع المصاريف التشغيلية لسنة 

و  %23م تعود إلى ارتفاع التكاليف من مصاريف الموظفين بنسبة 2020

عن العام السابق، مع مالحظة أن  %55ريف العمومية واالدارية بنسبة المصا

عن العام  %4المصاريف من البنود المتبقية شاملة الزكاة قد انخفضت بنسبة 

 السابق. 

 تقريباً  سعودي ريال 17.1 بمبلغ م2021 لعاما عن دخل صافيل تحقيق الشركة في حقوق المساهمين االرتفاعيعود 

 م2021ديسمبر  31 فيلة، وتقرير المراجع الخارجي كما المفص النتائج المالية يتناول" 1" رقم الملحق. 

 :ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة نتائج الشركة المالية. 2

حيث بلغ م 2009لها منذ أن بدأت الشركة أعمالها في العام  أفضل النتائج م2021في العام  كابيتال السعودية لخيرحققت شركة ا

 .م2020عن العام  %25بارتفاع بنسبة وذلك  (سعودي ريالمليون  95.6 )م 2021لسنة  إجمالي دخل التشغيل

نوات المالية للسيوضح الجدول التالي والرسم البياني أدناه البيانات المالية ألصول شركة الخير كابيتال وخصومها ونتائج أعمالها 

 م:2021م إلى العام 2017الخمس السابقة من العام 
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 )جميع المبالغ في الجدول أدناه بالمليون ريال( 

 البيان م 2017  م 2018  م 2019  م 2020  م 2021 

 األصول 290.09 303.92 1,007.42 1,032.55 1052.21

 الخصوم 36.54 19.22 11.63 23.03 27.58

 حقوق الملكية 253.55 284.7 995.79 1,009.52 1,024.63

 تاإليرادا 65.17 76.11 63.94 77.65 95.19

 المصروفات (46.62)  (51.02)  (53.82)  (63.10)  (78.05) 

 صافي الدخل  18.55 25.09 10.12 14.55 17.14

 

 

 

 

 ويمكن االطالع على تقرير إفصاح الركيزة الثالثة عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني للشركة.
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اإليردات المصروفات
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الخصوم األصول
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 :تقرير المراجعة : نتائجخامساً 

م. حيث قام كإدارة 2021السنوية لبعض إدارات الشركة خالل العام  المراجعةأجرى فريق المراجعة الداخلية في الشركة أعمال 

استشارية مستقلة مرتبطة بلجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة شركة الخير كابيتال السعودية بإجراءات مراجعة شاملة لكل من 

بليغ ذلك إدارة الت، وكااللتزام وإدارة ،االستثماريةالمصرفية  إدارة ،خدمة العمالء إدارة القانونية،اإلدارة  المالية،اإلدارة األقسام التالية: 

عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب )اإلدارات المعنية(، حيث توصل فريق المراجعة إلى عدد من المالحظات الخاصة باإلدارات المعنية. 

ذه ويقوم فريق المراجعة الداخلية بتقديم تقارير نتائج المراجعة إلى لجنة المراجعة في اجتماعاتها خالل العام المالي، حيث غطت ه

التقارير التقدم المحرز حول خطط وأنشطة المراجعة ومالحظاتها، والتقدم المحرز على مستوى نتائج عمليات المراجعة، والمستجدات 

الشاملة حول فعالية الضوابط والمواضيع ذات الصلة. وخالل العام واصلت اإلدارة تقدمها المحرز على مستوى إتمام وتدقيق نتائج 

ى تحسين عملية المتابعة/ اإلتمام، وكذلك مناقشة المالحظات مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي التخاذ المراجعة، إضافة إل

 اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

م لتحقيق )استراتيجية المراجعة الداخلية(، ما حقق نتائج فاعلة. ساعدت هذه 2021واصلت إدارة المراجعة الداخلية سعيها خالل  كما

تحقيق نتائج مثمرة، من خالل إجراء عمليات المراجعة بصورة أعمق وأسرع، وإحداث تأثير ملموس على الحوكمة والضوابط  الركائز في

 .الداخلية وإدارة المخاطر عبر مختلف قطاعات الشركة، وتحرص إدارة المراجعة الداخلية على مواصلة التحسين

وأوصوا بإجراء الالزم حيالها، ومعالجة  الشركة،مراجعة الداخلية على إدارات كما أبدى أعضاء لجنة المراجعة رأيهم على مالحظات ال

إلى توصيتهم بإكمال إجراءات المراجعة وفقًا للخطة المعتمدة سنويًا وتطوير آلية عمل مالحظات المراجعة الداخلية السابقة باإلضافة 

 . إدارة المراجعة لتتواكب مع التوسع في أعمال الشركة

ارات المعنية بعد اجتماع فريق المراجعة معها على اإلجراءات التصحيحية حيال مالحظات فريق المراجعة الداخلية مباشرًة، وتعمل اإلد

 كما تعمل على تفاديها مستقباًل.

 :صله ذو شخص وأي الشركة بين التعاقدية والمصالح الصفقات :سادساً 

وذلك وفقًا التفاقيات مستوى الخدمة  تابعة( )شركةبعض التعامالت بين الشركة وشركة الخير كابيتال دبي المحدودة  هناككانت 

الموقعة بين الشركة والشركة التابعة ذات العالقة، ومتعلقة على سبيل المثال ال الحصر بخدمات تقنية المعلومات، والموارد 

المدفوعة من الخير كابيتال نيابة عن الخير كابيتال دبي  بلغت قيمة بعض الخدماتحيث  ، البشرية، وخدمات االستشارات الشرعية

 . ريال 30,000مبلغ 

مجلس  ارة وأي شخص ذو عالقة بالشركة أوالمصالح التعاقدية واألوراق المالية وحقوق االكتتاب التي تعود ألعضاء مجلس اإلد. 1

 إدارتها

مجلس اإلدارة(، واالستاذ/  )رئيستود الشركة أن توضح للمساهمين األعزاء أن كاًل من األستاذ/ يوسف بن عبدالله الشالش 

عبداللطيف بن عبدالله الشالش )عضو مجلس اإلدارة(، واالستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم )عضو مجلس اإلدارة( لهم مصلحة 

ية، وذلك من خالل عالقتهم المباشرة أو الغير المباشرة في أسهم بعض أو كل الشركات في أسهم شركة الخير كابيتال السعود

 المساهمة في الخير كابيتال السعودية التالية:

 البحرين.بنك الخير  (1

 شركة مقر لالستثمار العقاري. (2
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 شركة أصائل العقارية. (3

 شركة إنماء المدائن. (4

 شركة دعائم الخليج. (5

 ألي أو التنفيذين كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء ألحد مصلحة فيها كانت أو فيها طرفاً  الشركة تكون التي واألعمال لعقود. ا 2 

 عالقة ذو شخص

ثروات على شركة  رئيس مجلس المديرين  هو" اإلدارة مجلس"رئيس  الشالش عبدالله بن يوسف ستاذاأل أن إلى اإلفادة نود

الملك عبدالعزيز  قالواقع في حي الوزارات طري التجاريهي المشغل للبرج ثروات األصول العقارية ، حيث أن شركة األصول العقارية

 جزء رتئجاباسبمدينة الرياض، وهو البرج الذي يقع فيه المقر الرئيسي لشركة الخير كابيتال السعودية، حيث أن الخير كابيتال قامت  –

 شركةحيث تجدر اإلشارة إلى أن ريال سعودي ( سنويًا،  875,700)إجمالي قدره  مبلغب الثامن فيه و رمن الدو ءمن الدور السابع وجز

 .فقط للبرج مشغلة شركة هي ثروات األصول العقارية

 :ومراقبتها إدارتها وسياسة الشركة تواجه التي المخاطر: سابعاً 

 (Systematic Risk) المنتظمة المخاطر .1

وال يمكن تجنبها من خالل التنويع  التحكم بها نال يمك أحداث نتيجة على األسواق الماليةوهي المخاطر التي تؤثر سلبًا وبشكل عام 

 في االستثمارات، وهي على سبيل المثال ال الحصر: والتوزيع

يعتبر الركود من أهم األسباب التي تؤدي إلى حالة من االنكماش االقتصادي بداية من تراجع الطلب على السلع  االقتصادي:الركود أ. 

والخدمات، والتي تعمل على تراجع إيرادات األعمال، األمر الذي يترتب عليه انخفاض نسبة العمالة وتقليل األجور وارتفاع في نسبة 

في أي دولة في العالم هو العامل النفسي أي ثقة  االقتصاديي تؤدي إلى العجز البطالة. ومن بين األسباب وأهمها الت

ة التقارير محليًا وعالميًا ومتابع االقتصادلذلك يقوم خبراء ومحللين شركة الخير كابيتال بمتابعة مؤشرات  ،المستهلكين في االقتصاد

 ،استثماريةأي قرارات  اتخاذكشركة رويترز وبلومبيرغ قبل  المعتمدةالخاصة بها بشكل يومي من خالل مواقع الشركات العالمية 

 .االقتصاديةوبإشراف من إدارة المخاطر على تلك النماذج المالية للتأكد من فعاليتها في التحليل والتنبؤات 

لتضخم ، حيث قيمة االستثمارات مع مرور الوقت بسبب ا انخفاض: يعرف أيضًا "بمخاطر القوة الشرائية" وهي مخاطر ب. التضخم

ال يكون العائد على االستثمار مجزيًا من وجهة نظر المستثمر وذلك بسبب عدم إمكانية التنبؤ دائمًا بمستوى التضخم، ولكن هناك 

بها مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكمية عرض النقود في االقتصاد وغيرها ، حيث يقوم خبراء  االستداللمؤشرات أولية يمكن 

 بشكل يومي لربطها وتحليلها التخاذ قرارات المعتمدةمن مواقع الشركات  الالزمةومحللين شركة الخير كابيتال بالحصول على التقارير 

 الشركة االستثمارية على المدى البعيد.

 ،الحروبو زمات السياسيةج.  األ

  د.  الكوارث الطبيعية

 

 (Unsystematic Risk  /Specific risk المخاطر المحددة ) .2

على عكس المخاطر المنتظمة، يمكن للشركة التخفيف من التأثيرات السلبية للمخاطر المحددة وذلك من خالل تنويع وتوزيع 

 التي تواجه الشركة التالي:االستثمارات. ومن األمثلة على المخاطر المحددة 
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 يـــؤدي المترتبة عليه ممـــا الماليـــة طرف ما على الوفاء بااللتزاماتة مقدر : هي المخاطر التي تنشأ عن عدمالمخاطر االئتمانية 

ثمارية شركة مالية استكونها  االئتمان بشكل كبير لمخـــاطر معرضـــة لخسائر مالية، وشركة الخير كابيتال اآلخر الطرف تكبـــد إلـــى

وتقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر  يعادلـــه والذمم المدينه، ومـــا ومن أهم هذه المخاطر  على سبيل المثال ال الحصر النقـــد

 تركيز جودو معـــد مـــن للتأكـــد الرئيســـية نشاطاتها مرتفع، وتنويـــع ائتماني تصنيف ذات بنوك لدى يعادله وما النقد وذلك بإيداع

قيمة المخاطر من رأس  احتسابللمخاطر، ومراجعة التنصيف االئتماني للشركات قبل الدخول في أي استثمار، وحسب ذلك يتم 

 المال ومدى انعكاسها على معدل كفاية رأس المال. 

 وتقديم االئتماننسب مخاطر  كما تقوم إدارة المخاطر باالطالع على التقرير الشهري لكفاية رأس المال لمتابعة التغيرات في

( بسبب وجود تركز عالي في صناعة أو Assets allocation) لالستثماراتالمشورة في حال لزم األمر للقيام بعملية إعادة توزيع 

قطاع معين، والعمل مع اإلدارة المالية على استعراض السيناريوهات المحتملة سواء كانت إيجابية أو سلبية لتحديد مدى ترابط 

 . مع بعضها البعض االستثماراتتلك 

 

 مات المالية عند استحقاقها أو الوفاء بالتعهدات : وهي المخاطر التي تنشأ عن صعوبة تأمين األموال لسداد االلتزامخاطر السيولة

المتعلقة باألدوات المالية. وينشأ هذا النوع من المخاطر عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة عادلة. وتقوم شركة 

السيولة العالية مع الخصوم الخير كابيتال بإدارة مخاطر السيولة من خالل تنويع مصادر التمويل والدخل ومقارنة حجم األصول ذات 

بين األصول والخصوم من يوم واحد حتى أكثر  ةقالعالالذي يستعرض  Asset liability maturity report)قصيرة األجل من خالل )

من سنه. وتقوم إدارة المخاطر بعمل التقرير بشكل نصف سنوي للتأكد من وجود مالءة مالية للشركة على المدى الطويل للوفاء 

م، بلغت نسبة الديون لدى الشركة ما يقارب صفر 2021تزاماتها قصيرة األجل، وحسب نتائج آخر تقرير في نهاية شهر نوفمبر بال

م، أي بمعنى آخر، 2021من عام م إلى نهاية شهر نوفمبر 2020منذ الربع األول من عام  األصول حجم إلى بالنسبة( 0بالمية )%

 وإنما من خالل الشركاء المساهمين فقط. بالديون،بشكل أساسي على تمويل استثماراتها  دال تعتمأن الخير كابيتال 

تدقيق التي يتم تقديمها للجنة ال الالزمةكما تقوم إدارة المخاطر بتحليل نسب السيولة للشركة بشكل نصف سنوي وعمل التقارير 

لكفاية رأس المال، ويتم احتساب قيمة مخاطر السيولة بطريقة بهذا الخصوص عند إعداد التقرير السنوي لعملية التقييم الداخلي 

HHI score) ) الحد األدنى لمتطلبات رأس المال، ومع ذلك لم  الستيفاءكان من الالزم أن يتم احتساب قيمة المخاطر  إذالمعرفة

تع الشركة بنسب سيولة تقم الشركة في آخر خمس سنوات باحتساب أي قيمة لمخاطر السيولة من رأس المال وذلك بسبب تم

 .عالية

وتحديدًا فيما يخص االشتراك واالسترداد، فيتم مراجعة تقرير إدارة األصول  االستثماريةأما مخاطر السيولة المتعلقة بالصناديق 

لمعرفة قيمة السيولة الكافية  االشتراكاتإلى قيمة  االستردادالشهري والربع سنوي من قبل إدارة المخاطر لتحديد إجمالي قيمة 

 )االحتياطي( لسد تلك الفجوة.

 

 لل في خ أو كخسارة موظفين رئيسيين البشرية األخطاء األعمال، نتيجةالناتجة عن خلل بآلية سير  : هي المخاطرالمخاطر التشغيلية

 .عوامل داخلية نشوئهاالنظم التقنية المستخدمة حيث يتم اعتبار عوامل 

الخير كابيتال بمراقبة المخاطر التشغيلية ودراستها وتحليلها، حيث قامت الخير كابيتال بالعمل على تفعيل عملية وتقوم شركة 

وذلك بغرض تنظيم وقياس مخاطر التشغيل والتخفيف من آثارها، كما  Risk and control self-assessment)المراقبة الذاتية )

( من خالل وضع خطط اإلحالل الوظيفي المناسبة (Staff Turnoverتقوم الشركة بمعالجة مخاطر معدل دوران الموظفين 

(succession planningباإلضافة إلى ذلك يوجد لدى الشركة .) ث )الكوار حاالت وموقع معالجة األعمالسـتمرارية مقر الDisaster 
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Recovery Centre اخيرًا تقوم إدارة المخاطر بدراسة نسبة المخاطر التشغيلية في تقييم كفاية رأس المال عن طريق منهج .)

 (.Basic indicator approachالمؤشر األساسي )

 

 السوق،  مخاطر تحمل لقابلية حدود وضع لخال من هذه المخاطر إدارة : وهو التغيير السلبي في أسعار السوق ويتمالسوق مخاطر

الشرعية، ومن أهم المخاطر المتعلقة باألسواق التي تتعرض لها الشركة،  والمتطلبات النظامية التعليمات اتباع إلى باإلضافة

 stop loss limits)مخاطر أسعار األسهم والتغيرات السلبية في األسعار حيث يتم معالجتها عن طريق سياسة إيقاف الخسارة 

policy) . 
 

  على طرف أو قطاع أو بلد واحد التركيز الناشئة عن الشركةفي محفظة  المخاطرةبوصف مستوى  هي التي تقوم :التركيزمخاطر، 

 وبالتالي فإن العوائد على األصول األساسية تكون أكثر ارتباًطا، المحافظ األكثر تركيًزا تكون أقل تنوًعا بمالحظة أن المخاطرةوتنشأ 

 أو معتمدة بشكل رئيسي على فئة أو مجموعة معينه.

على تركز أرباح إدارة الوساطة بشكل عام ومنتج التمويل بالهامش بشكل خاص  اختبارتقوم إدارة المخاطر وبشكل دوري بعمل 

لى األصول تحت إدارة الترًكز ع اختبارلقياس نسب الترًكز. أيضًا تقوم إدارة المخاطر بعمل  المخصصةباستخدام النماذج المالية 

 التخاذ المعنيةبشكل دوري ومناقشة النتائج مع مدراء اإلدارات  العامة والخاصة االستثماريةالشركة وتحديدًا في الصناديق 

لتقليل التعرضات من هذا النوع سواًء عن طريق استقطاب عمالء جدد أو توزيع المخاطر على منتجات مختلفة  الالزمةاالجراءات 

 ركة الخير كابيتال.تقدمها ش

 

 تعتبر مخاطر السمعة من أهم مخاطر األعمال االستراتيجية، وتنشأ عندما ال يتوافق االداء المتوقع من قبل مخاطر السمعة :

 أصحاب المصلحة سواًء من جانب المساهمين او عمالء الشركة مع التوقعات. 

تقوم شركة الخير كابيتال بعدة إجراءات لتقليل مخاطر السمعة منها حماية الشركة من انتهاكات البيانات وذلك عن طريق المراجعة 

الدورية لألشخاص المصرح لهم بإستخدام قاعدة البيانات الخاصة بعمالء الشركة سواًء من قبل إدارة المطابقة وااللتزام أو إدارة 

ضا العميل من خالل تقييم استبيانات العمالء عن طريق الهاتف أو إلكترونيًا، العمل على معالجة شكاوى المخاطر، قياس مدى ر

العمالء بشكل فوري، العمل باستفسارات واإلشكاليات التي تواجه العمالء وأخذها باالعتبار لتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم 

كانة وماقية تحًفز على معاملة الموظفين معاملة عادله لينعكس ذلك على اسم والتأكد بعدم تكرارها، الحرص على خلق بيئة عمل ر

 الشركة.

 

 التغيرات في أسعار صرف العملة األجنبية. نتيجةمالية ما ورقة هي مخاطر تغير قيمة و: مخاطر أسعار العمالت 

(، ة)الدوالر االمريكي حيث أنها عملة أحد صناديق الشرك ةسعر صرف العمالت االجنبي وتذبذبتتعرض الخير كابيتال لمخاطر تقلب 

 ةنتيج ةلمخاطر عالي ةتتعرض الشرك ، والبشكل مستمر للحد من أي مخاطر لها بمراقبة التقلبات في أسعار الصرف الشركةوتقوم 

 يكي.والدوالر األمر وذلك أن معظم معامالت الشركة هي بالريال السعودي األجنبيةتقلب أسعار العمالت 

 والتي تؤدي لفرض عقوبات أو غرامات  السوق الماليةهيئة ل اللوائح التنظيميةب: وهي مخاطر عدم االلتزام المخاطر التشريعية

م بدعم إدارة المطابقة وااللتزام 2021على الخير كابيتال، وللتقليل من هذا النوع من المخاطر فقد قامت الخير كابيتال خالل العام 

يق األمثل لبرنامج المطابقة وااللتزام للشركة، ورفع مستوى الوعي لدى الموظفين لتجنب مخالفة األنظمة في الشركة للتطب

 واللوائح ذات العالقة بعمل الشركة.
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 المفروضة على الشركة:  الجزاءاتو : العقوبات ثامناً 

م من قبل هيئة السوق المالية وأمانة مدينة 2021تود الشركة أن توضح بأنه صدر بحقها غرامات مالية وخطابات تنبيهية خالل العام 

 وذلك على النحو التالي: الرياض،

ة الغرامات تلقت الشرك م، حيث2021قامت هيئة السوق المالية بزيارة تفتيشية دورية لشركة الخير كابيتال السعودية خالل العام  .1

 التفتيشية:التالية نتيجة للزيارة 

من المادة التاسعة والستين من  (ب)مخالفة الفقرة  ريال نتيجة 10,000بإجمالي قدره  صدرت بحق الشركة غرامة مالية واحدة

المخالفات ، كما تلقت عدد من الشركة بفصل أموالها عن أموال العمالء التزامالئحة مؤسسات السوق المالية وذلك لعدم 

 ذلكو إجراء تصحيحياتخاذ كما تم ، التنبيهية والناتجة عن الزيارة التفتيشية الدورية للشركة من قبل هيئة السوق المالية

في الحساب التجميعي الخاصة بعمالء  عن أموال العمالءبصفة أصيل فصل أموال الشركة فيه يتم بإستحداث حساب جديد 

 .جراءات الالزمة داخليًا والمتعلقة بتكثيف إجراءات المراجعة لتجنب هذه المخالفات مستقباًل كما قامت الشركة باإل، الوساطة

وصندوق سي إتش آي  2تلقت الشركة خطاب تنبيهي متعلق بمخالفة صندوق الخير السعودي للرعاية الصحية وصندوق كير  .2

 ثماراالستمن المادة التاسعة والثمانون من الئحة صناديق  (أ)ألحكام الفقرة  األغذية،للصناعات الغذائية وصندوق الخير لخدمات 

من المادة  (أ)للرعاية الصحية للفقرة  سبنسرومخالفة صندوق  المحددة،م خالل المدة 2020التقارير السنوية لعام  تتاححيث لم 

ائم المالية وعدم إصدار التقرير من المادة التاسعة والثمانون من الالئحة وذلك لعدم إصدار القو )أ( الحادية العشر والفقرة

كما قامت الشركة باإلجراءات الالزمة داخليًا والمتعلقة بتكثيف إجراءات المراجعة لتجنب هذه المخالفات  ،م2020السنوي لعام 

 .اإلجراءات الالزمة التي تضمن معالجة إصدار التقارير السنوية للصناديق في الوقت النظامي المحدد خاذتاو، مستقباًل 

وهي عبارة عن مخالفات على تجهيزات المبنى وعدم تجديد ريال من أمانة مدينة الرياض  700تلقت الشركة مخالفة مالية قدرها  .3

  .، تم عمل الالزم ومعالجة المخالفة رخصة البلدية

 :الشركة على المستحقة القروض: تاسعاً 

   .م2021ديسمبر  31كما في  على الشركة قرض أية يوجد ال

 :إقرارات :عاشراً 

يقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أي أعمال أو عقود كانت الشركة طرفًا فيها، أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو كبار التنفيذيين أو أي 

 التقرير،من هذا  السادس البند باستثناء ما تم اإلشارة إليه في ،م2021شخص ذي عالقة بأي منهم مصلحة فيها خالل العام 

 م.2021المالية للشركة عن العام المذكور في تقرير مراجع الحسابات الخارجي المرفق بالقوائم  7واإليضاح رقم 



 

 

  
  
  
  
  
  

  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  
  القوائم المالية الموحدة

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  
  وتقرير المراجع المستقل 

  



 

 

  شركة الخير كابيتال السعودية 
  سعودية مقفلة) (شركة مساهمة 

  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في   القوائم المالية الموحدة
  

  الصفحات   المحتويات 

  ٢ – ١  تقرير المراجع المستقل 

  ٣  قائمة المركز المالي الموحدة 

  ٤  قائمة الدخل الموحدة 

  ٥  قائمة الدخل الشامل الموحدة 

  ٦  الموحدة   المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

  ٧  قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

  ٤٠ - ٨  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  







 

٣  

  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  قائمة المركز المالي الموحدة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

  

    إيضاح   

  كما في 
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢١    

  كما في 
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
            الموجودات 

            موجودات متداولة 
  ٥٩٥٫٢٣٦    ١٧٨٫٥٨٢    ٤  نقد وما يماثله 

  ٧٨٫٤٩٢٫٣٣٧    ٣٣٫٢١٢٫٠٥٨    ٥  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى، بالصافي 
  ٦١٫٣٨٩٫٠٠٠    ١١٢٫٤٧٥٫٠٠٠    ٦  مرابحة  وتمويلذمم مدينة مقابل اإلقراض بالهامش 

      ١٤٠٫٤٧٦٫٥٧٣    ١٤٥٫٨٦٥٫٦٤٠  
            موجودات غير متداولة 
  ٢١٢٫١٧٥    ٨١٨٫٤٠٤    ٨  موجودات غير ملموسة 

  ١٢٫٦٢٢٫٥٧٠    ١٤٫٧٢٩٫٤٨٣    ٩  ممتلكات ومعدات، بالصافي 
  ١٣٫٦٨٨٫٦٨٣    ١٣٫٢٨٩٫٥٧٨    ١٠  استثمار في شركة زميلة 

  ٧٤٫٧٣٣٫٨٥٠    ٨١٫٢٥٨٫٦٩٥    ١١  استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
  -    ٢٫٧٣٢٫٢٩٩    ١١  استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  ٦٦٣٫٨٣٣٫٣٣٣    ٦٧٠٫٠٣٥٫٣٨٥    ١١  استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة 
  ١٢٦٫٩٨٠٫٤٧٣    ١٢٣٫٤٨٣٫٥٣٢    ١٢  عقارات استثمارية، بالصافي 

      ٨٩٢٫٠٧١٫٠٨٤    ٩٠٦٫٣٤٧٫٣٧٦  
            

  ١٫٠٣٢٫٥٤٧٫٦٥٧    ١٫٠٥٢٫٢١٣٫٠١٦      مجموع الموجودات 
            

            المطلوبات وحقوق المساهمين 
            المطلوبات 

            مطلوبات متداولة 
  ١٫٩٦٣٫١٤٤    ٤٫٣٦٠٫٨٧١    ١٣  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

  ٢٫٦٤٤٫٤٩٢    ٢٫٩٢٧٫٥٢٢    ١٤  التزامات عقود ايجار 
  ٢٫٠٤٢٫٧٦٦    ١٫٠٥٩٫٩٦٠    ٢-١٥  الزكاة وضريبة الدخل مخصص 

      ٦٫٦٥٠٫٤٠٢    ٨٫٣٤٨٫٣٥٣  
            مطلوبات غير متداولة 
  ٤٫٤٠٧٫٧٥٧    ٣٫٤٧٤٫٢٦٦    ١٤  التزامات عقود ايجار 

  ١١٫٩٦٦٫٦٩٣    ١٥٫٧٥٧٫٩٠٥    ١٦  منافع نهاية الخدمة للموظفين 
      ١٦٫٣٧٤٫٤٥٠    ١٩٫٢٣٢٫١٧١  
            

  ٢٣٫٠٢٤٫٨٥٢    ٢٧٫٥٨٠٫٥٢٤      المطلوبات مجموع 
            

            حقوق المساهمين 
  ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٧  رأس المال 

  ١٫٤٥٥٫٠٥٠    ٣٫١٦٩٫٣٣٨    ١٨  احتياطي نظامي 
  ) ٣٫٢٨١٫٢١٣(    ) ٥٫٣١٤٫٤٠٨(    ١٩  احتياطيات أخرى 

  ١١٫٣٤٨٫٩٦٨    ٢٦٫٧٧٧٫٥٦٢      أرباح مبقاة  
      ١٫٠٠٩٫٥٢٢٫٨٠٥    ١٫٠٢٤٫٦٣٢٫٤٩٢  
            

  ١٫٠٣٢٫٥٤٧٫٦٥٧    ١٫٠٥٢٫٢١٣٫٠١٦      مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 
            

          ٢٣  ارتباطات ومطلوبات محتملة رأسمالية 
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٢٩إلى رقم  ١تعتبر اإليضاحات من رقم 
  



 

٤ 

  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  قائمة الدخل الموحدة 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

  
  ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في       
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    إيضاح   

            تشغيلية إيرادات 
  أرباح موزعة بناًء على المعدل الضمني لعقود المرابحة 

  ٣٢٫٦٢٠٫٣٩٩    ٢٨٫٧٠٣٫٩٠٠      من الموجودات المحتفظ بها برسم األمانة    
  -    ٢٦٫٤٤٠٫٠٠٢      الدخل من االستثمارات بالتكلفة المطفأة 

  ٦٫٩٠٥٫٠٤١    ١١٫٥٢٦٫٦٥٤      أتعاب إدارة الموجودات 
  ٩٫٠٨٤٫٠٠٠    ٩٫٠٨٤٫٠٠٠      العقارات االستثماريةإيرادات إيجار من 

  ٥٫٨١٨٫٦٧٣    ٧٫٣٠٥٫٩١٨      أتعاب وساطة 
  ٣٫٤٩٨٫٠٥٦    ٧٫٠٧٢٫٥٩٠      مرابحة وتمويل دخل من قروض هامشية 

  ١٫٦٣١٫٥٠٠    ٣٫١٦٠٫٢٥٠      أتعاب استشارات 
  ١٫٨٥٦٫٩٦٨    ١٫٨٩٧٫٤٠٤      توزيعات أرباح 

  التغيرات في القيمة العادلة ارباح/(خسائر) غير محققة على  
  ) ٧٣٩٫٦٨٨(    ١٧١٫٩٢٣      بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  لالستثمارات المحتفظ بها   

  ارباح محققة من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة 
  -    ١٥٣٫٢٢٨      من خالل الدخل الشامل اآلخر    

  ٣٥٠٫٦٢١    ١٠٨٫٢٩٥      المطفأة ارباح محققة من االستثمارات بالتكلفة 
  ٤١٫٨٠٠    ٤٣٫٧٠٠      رسوم الحفظ 

  ١٥٫١١٦٫٠٨٢    -      إيرادات من إيداعات المرابحة قصيرة األجل 
  من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة  محققة (خسائر) / ارباح

  ١٩٢٫٥٣٤    ) ٧٧٫٠٧٦(      في قائمة الدخل    
  ٧٦٫٣٧٥٫٩٨٦    ٩٥٫٥٩٠٫٧٨٨      مجموع اإليرادات التشغيلية 

            
            مصاريف تشغيلية 

  ) ٤١٫٨١٩٫٢١٠(    ) ٥١٫٣٤٦٫٦٦٩(      رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين 
  ) ١٠٫٧٠٨٫٩٩١(    ) ١٦٫٥٨٧٫٦١٨(    ٢١  مصاريف عمومية وإدارية 

  ) ٧٫٦٤٣٫١٨٢(    ) ٧٫٧١٨٫٣٦٨(    ١٢،٩،٨  استهالك وإطفاء 
  ) ٥٠٠٫٠٠٠(    ) ٩٠٠٫٠٠٠(    ١١  صافي بالانخفاض محمل،  

  ) ١٢٥٫٠٧١(    ) ٤٣٥٫٢٣٨(      تكاليف تمويل 
  ) ٦٠٫٧٩٦٫٤٥٤(    ) ٧٦٫٩٨٧٫٨٩٣(      مجموع المصاريف التشغيلية 

            
  ١٥٫٥٧٩٫٥٣٢    ١٨٫٦٠٢٫٨٩٥      االيراد من العمليات 

            
            إيرادات أخرى

  ١٫٢٧٦٫٠٩٧    ) ٣٩٩٫١٠٥(    ١٠  حصة في نتائج شركة زميلة 
  ١٦٫٨٥٥٫٦٢٩    ١٨٫٢٠٣٫٧٩٠      الزكاة وضريبة الدخل الدخل قبل 

            
  ) ٢٫٠٢٩٫٧٦٠(    ) ١٫٠٤٢٫٨٧٦(      الزكاة للسنة الحالية 

  ) ١٣٫٠٠٦(    ) ١٧٫٠٨٦(    ١-١٥  ضريبة الدخل للسنة الحالية 
  ) ٢٦٢٫٣٦١(    ) ٩٤٦(    ٢-١٥  الزكاة وضريبة الدخل للسنوات السابقة 

  ١٤٫٥٥٠٫٥٠٢    ١٧٫١٤٢٫٨٨٢      صافي الدخل للسنة 
            

          ٢٢  ربحية السهم األساسية والمخفضة العائدة لمساهمي الشركة بناء على: 
  ٠٫١٦    ٠٫١٩      االيراد من العمليات  
  ٠٫١٥    ٠٫١٧      صافي الدخل للسنة 

  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠      المتوسط المرجح لعدد األسهم 

  
  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٢٩إلى رقم  ١تعتبر اإليضاحات من رقم 

  



 

٥ 

  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  قائمة الدخل الشامل الموحدة 
  ة ما لم يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودي 

  
  ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في       
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    إيضاح   
            

  ١٤٫٥٥٠٫٥٠٢    ١٧٫١٤٢٫٨٨٢      صافي الدخل للسنة 
            

            خرى ألا الشامل / (الخسارة الشاملة) الدخل  
            

            البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى قائمة الدخل الموحدة: 
  ) ٦٧٠٫٧٧٨(    ) ٢٫٠٦٥٫٥٩٤(    ١٦  إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين - 
بالقيمة   لالستثمارات المحتفظ بهاالتغيرات في القيمة العادلة  - 

  ٤٢٫٦٦٠    ٣٢٫٣٩٩      العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر 
            

  ) ٦٢٨٫١١٨(    ) ٢٫٠٣٣٫١٩٥(      للسنة  خرى ألالخسارة الشاملة ا 
            

  ١٣٫٩٢٢٫٣٨٤    ١٥٫١٠٩٫٦٨٧      الدخل الشامل للسنة مجموع  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٢٩إلى رقم  ١تعتبر اإليضاحات من رقم 
  



 

٦ 

  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  الموحدة  المساهمينقائمة التغيرات في حقوق  
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

  
  المجموع     أرباح مبقاة     احتياطيات أخرى     احتياطي نظامي     رأس المال   
                    
  ٩٩٥٫٧٨٧٫٤٥٤    ) ١٫٧٢١٫٥٦٢(    ) ٢٫٤٩٠٫٩٨٤(    -    ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٢٠يناير  ١

  ) ١٨٧٫٠٣٣(    ) ١٨٧٫٠٣٣(    -    -    -  متراكمة للشركة التابعة (السنة السابقة) خسائر 
  ١٤٫٥٥٠٫٥٠٢    ١٤٫٥٥٠٫٥٠٢    -    -    -  صافي الدخل للسنة 

  ) ٦٢٨٫١١٨(    -    ) ٦٢٨٫١١٨(    -    -  الخسارة الشاملة األخرى للسنة 
  ١٣٫٩٢٢٫٣٨٤    ١٤٫٥٥٠٫٥٠٢    ) ٦٢٨٫١١٨(    -    -  مجموع الدخل الشامل للسنة 

  -    ) ١٫٤٥٥٫٠٥٠(    -    ١٫٤٥٥٫٠٥٠    -  إلى احتياطي نظامي تحويل 
  الربح المحقق من استبعاد الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

  -    ١٦٢٫١١١    ) ١٦٢٫١١١(    -    -  من خالل الدخل الشامل اآلخر     
  ١٫٠٠٩٫٥٢٢٫٨٠٥    ١١٫٣٤٨٫٩٦٨    ) ٣٫٢٨١٫٢١٣(    ١٫٤٥٥٫٠٥٠    ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
                    
  ١٫٠٠٩٫٥٢٢٫٨٠٥    ١١٫٣٤٨٫٩٦٨    ) ٣٫٢٨١٫٢١٣(    ١٫٤٥٥٫٠٥٠    ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٢١يناير  ١

  ١٧٫١٤٢٫٨٨٢    ١٧٫١٤٢٫٨٨٢    -    -    -  صافي الدخل للسنة 
  ) ٢٫٠٣٣٫١٩٥(    -    ) ٢٫٠٣٣٫١٩٥(    -    -  الخسارة الشاملة األخرى للسنة 

  ١٥٫١٠٩٫٦٨٧    ١٧٫١٤٢٫٨٨٢    ) ٢٫٠٣٣٫١٩٥(    -    -  مجموع الدخل الشامل للسنة 
  -    ) ١٫٧١٤٫٢٨٨(    -    ١٫٧١٤٫٢٨٨    -  تحويل إلى احتياطي نظامي 

  ١٫٠٢٤٫٦٣٢٫٤٩٢    ٢٦٫٧٧٧٫٥٦٢    ) ٥٫٣١٤٫٤٠٨(    ٣٫١٦٩٫٣٣٨    ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  ٢٩إلى رقم  ١تعتبر اإليضاحات من رقم 
  



 

٧ 

  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 
  قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
  

  ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في       
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    إيضاح   

            التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 
  ١٦٫٨٥٥٫٦٢٩    ١٨٫٢٠٣٫٧٩٠      الزكاة وضريبة الدخل الدخل قبل 

            
            تعديالت لبنود غير نقدية: 

  ٧٫٦٤٣٫١٨٢    ٧٫٧١٨٫٣٦٨    ١٢،٩،٨  استهالك وإطفاء 
  ٢٫٣٩٥٫٧٣٧    ٢٫٤٨٧٫١٢٩    ١٦  مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين 

  ٥٠٠٫٠٠٠    ٩٠٠٫٠٠٠      مخصص بدل خسارة االئتمان
  ) ٥٤٣٫١٥٥(    ) ١٨٤٫٤٤٧(      بيع االستثمارات المكاسب المحققة من 

  خسارة غير محققة على التغيرات في القيمة العادلة   /  (مكاسب)
  ٧٣٩٫٦٨٨    ) ١٧١٫٩٢٣(     للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل     

  -    ) ١٠٫١٣٥٫٣٨٥(      الدخل المستحق من االستثمارات بالتكلفة المطفأة 
  ) ١٫٢٧٦٫٠٩٧(    ٣٩٩٫١٠٥    ١٠  نتائج شركة زميلة حصة في 

  ١٢٥٫٠٧١    ٢٠٣٫٢٤٣    ٩  تكاليف تمويل
            تغيرات في رأس المال العامل: 

  )٥٤٫٠٢٦٫٧٤٧(    ٤٤٫٩٨٠٫٢٧٩      ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
  )١٦٫٥٨٩٫٠٠٠(    ) ٥١٫٠٨٦٫٠٠٠(      ذمم مدينة مقابل اإلقراض بالهامش 

  ٤٢٧٫١٨١    ٢٫٣٩٧٫٧٢٧      مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
  ١٠٫١٧٠٫٨٤٤    ١٫٨٧٧٫٣٣٩      التزامات عقود ايجار 

  )٦٧٫٦٤١(    ) ٧٦١٫٥١١(    ١٦  منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
  ) ١٫٤٥٧٫١٧٩(    ) ٢٫٠٤٣٫٧١٤(    ٢-١٥  زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

  )٣٥٫١٠٢٫٤٨٧(    ١٤٫٧٨٤٫٠٠٠      األنشطة التشغيلية صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) 
            

            التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية: 
  )٦٨٧٫٠٢٠٫٠٨١(    ) ٢٦٫٦٥٦٫٧٠٠(   ١١  المالية الموجوداتشراء استثمارات في 

  متحصالت من استرداد استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة 
  ٢١٫٥٢٦٫٩٨١    ١٧٫٠٠٠٫٠٠١      في قائمة الدخل     

  متحصالت من استبعاد استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة 
  ٣٫٦٨٤٫٠٣٣    ٦٨٠٫٠٢٨      من خالل الدخل الشامل اآلخر     

  ٥٥٫٢٣٩٫٠٦٧    ٣٫٤٤١٫٦٢٩      متحصالت من استبعاد استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة 
  )١٤٫٦٩٢٫٣٩٤(    ) ٦٫٩٣٤٫٥٦٩(    ٩،٨  شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة 
  )٦٢١٫٢٦٢٫٣٩٤(    ) ١٢٫٤٦٩٫٦١١(      صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

            
            التدفقات النقدية من النشاط التمويلي: 

  ) ٣٫٢٤٣٫٦٦٦(    ) ٢٫٧٣١٫٠٤٣(    ٣-١٤  سداد التزامات عقود ايجار 
  ) ٣٫٢٤٣٫٦٦٦(    ) ٢٫٧٣١٫٠٤٣(      صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي 

            
  )٦٥٩٫٦٠٨٫٥٤٧(    ) ٤١٦٫٦٥٤(      صافي التغير في النقد وما يماثله 

  ٦٦٠٫٢٠٣٫٧٨٣    ٥٩٥٫٢٣٦      نقد وما يماثله في بداية السنة 
            

  ٥٩٥٫٢٣٦    ١٧٨٫٥٨٢    ٤  نقد وما يماثله في نهاية السنة 
            

            معلومات تكميلية غير نقدية: 
  القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة التغيرات في 

  ٤٢٫٦٦٠    ٣٢٫٣٩٩      خالل الدخل الشامل اآلخر     
  ) ٦٧٠٫٧٧٨(    ) ٢٫٠٦٥٫٥٩٤(    ١٦  إعادة قياس خسارة منافع نهاية الخدمة للموظفين

  
  الموحدة. جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ٢٩إلى رقم  ١تعتبر اإليضاحات من رقم 

  



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٨  

  معلومات عامة   ١
  

شركة الخير كابيتال السعودية ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري  
) وبموجب الترخيص رقم  ٢٠٠٩مارس    ٢٤هـ (الموافق  ١٤٣٠ربيع األول    ٢٧الصادر في مدينة الرياض بتاريخ    ١٠١٠٢٦٤٩١٥رقم  

  ). ٢٠٠٨نوفمبر    ٥هـ (الموافق  ١٤٢٩ذي القعدة    ٧المؤرخ في    ٤-٣٥-٢٠٠٨الصادر عن هيئة السوق المالية بالقرار رقم    ٣٧-٠٨١٢٠
  

بصفة   التعامل  في  للشركة  الرئيسية  األنشطة  في  تتمثل  المشورة  تقديم  الترتيب والمشورة  تقديم خدمات  تغطية،  متعهد  وكيل، أصيل، 
    تتضمن أنشطة الشركة أيضاً إنشاء وإدارة الصناديق والمحافظ االستثمارية بما في ذلك العقارات. األوراق المالية. 

  
  إن المقر المسجل للشركة يقع في العنوان التالي: 

  
  شركة الخير كابيتال السعودية 

  رع الملك عبد العزيز  شا
  ٦٩٤١٠ص. ب. 
  ، المملكة العربية السعودية ١١٥٤٧الرياض 

  
  تشتمل القوائم المالية الموحدة المرفقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة التالية (مجتمعين "المجموعة"): 

  
  نسبة الملكية (٪)     بلد التأسيس   الشركات التابعة 

        
  ٪ ١٠٠    المملكة العربية السعودية   الخير كابيتال العقاري ش.ذ.م.م صندوق 

  ٪ ١٠٠    المملكة العربية السعودية   شركة المعلومة المالية 
  

 ١٠١٠٣٢٥٤٥٢شركة صندوق الخير كابيتال العقاري ش.ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  
) في المملكة العربية السعودية، وهو مملوك بالكامل من قبل الشركة من خالل  ٢٠١٢يناير    ١٥(الموافق  هـ  ١٤٣٣صفر    ٢١بتاريخ  

المتبقية مملوكة ألحد أعضاء مجلس    ٪٥٪ من رأس مال الصندوق، في حين أن النسبة  ٩٥الملكية الفعلية والمباشرة. تملك الشركة نسبة  
ة  إدارة الشركة نيابة عن الشركة. يتمثل النشاط الرئيسي للصندوق في إدارة الصناديق العقارية، إال أن الصندوق لم يبدأ عملياته التجاري 

  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
  

التج السجل  بموجب  محدودة، مسجلة  مسؤولية  ذات  المالية هي شركة  المعلومة  رقم  شركة  شوال    ١٦بتاريخ    ١٠١٠٦٣٧٤٥٣اري 
من رأس    ٪١٠٠) في المملكة العربية السعودية، وهي مملوكة بالكامل من قبل الشركة. تملك الشركة  ٢٠٢٠يونيو    ٨هـ (الموافق  ١٤٤١

إن شركة المعلومة    .مال شركة المعلومة المالية. يتمثل النشاط الرئيسي لشركة المعلومة المالية في تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة 
  .٢٠٢١ديسمبر   ٣١كما في المالية منشأة ناشئة ولم تبدأ بإنتاج أي إيرادات بما أن المشروع الرئيسي ال يزال تحت التنفيذ 

  
  . ٢٠٢٢مارس  ١٠تم اعتماد القوائم المالية الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

  
  السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكٍل منتظم على إن  
  كافة السنوات المعروضة، ما لم يُذكر خالفاً لذلك. 

  
  أسس اإلعداد   ١- ٢
  
  بيان االلتزام   ) ١(
  

ً   ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في  ولأعدت هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في   للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة    وفقا
  ين والمحاسبين.عالهيئة السعودية للمراجفي المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن 
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  القياس أسس    ) ٢(
  

  أعدت هذه القوائم المالية الموحدة:  
  
 :وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء 
  
  التقييم العادل الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.  - 
 . طريقة وحدة االئتمان المتوقعةمنافع نهاية الخدمة للموظفين المدرجة بقيمها الحالية باستخدام   - 
  
  .باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي  
  
  العملة الوظيفية وعملة العرض   ) ٣(
  

  أيًضا العملة الوظيفية للمجموعة.  يوهتظهر بنود هذه القوائم المالية باللایر السعودي  
  
  التوحيد   ) ٤(
  

التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم   للشركة وشركاتها  المالية  القوائم  الموحدة  المالية  القوائم  المالية    ١تتضمن هذه  القوائم  من هذه 
مماثلة. يتم استبعاد الموحدة. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير الخاصة بالشركة باستخدام سياسات محاسبية  

  األرصدة والمعامالت الهامة بين شركات المجموعة عند التوحيد، إن وجدت. 
  

الشركات التابعة هي المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة عندما تكون عرضة أو تمتلك الحق في عوائد  
األثر على تلك العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة. يتم توحيد حسابات الشركات  متغيرة من مشاركتها في المنشأة ولديها القدرة على  

  . من المجموعة  التابعة اعتباراً من تاريخ تحّول السيطرة إلى المجموعة ويتوقف توحيدها من تاريخ انتهاء السيطرة
  

تقييم للمعامالت المشابهة واألحداث األخرى في ظروف  يتم إعداد القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة وأساليب ال
  مماثلة. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على أي منشأة فقط في الحاالت التالية: 

  
  ذات العالقة السلطة على الشركة المستثمر فيها (على سبيل المثال الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة   - 

 مستثمر فيها). بالشركة ال
  
 أو الحق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها في الشركة المستثمر فيها.  للمخاطر التعرض - 
  
  على حجم عوائدها.  للتأثيرالقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها  - 
  

خدمات إدارة المحافظ على أساس اختياري  تقدم المجموعة بعض خدمات إدارة االستثمار والخدمات االستشارية لعمالئها. تشمل هذه ال
وغير اختياري وإدارة الصناديق االستثمارية. ولتحديد مدى سيطرة المجموعة على مثل تلك الصناديق االستثمارية تعتمد المجموعة عادةً  

الصندوق. وبناء على التقييم   االقتصادية للمجموعة في تلك الصناديق وكذلك حقوق المستثمر في استبعاد مدير   المصالح على تقييم إجمالي  
  الذي أجرته المجموعة، فقد تم االستنتاج أنها تعمل بصفتها وكيالً عن جميع المستثمرين في جميع الحاالت وبناًء على ذلك لم تقم بتوحيد 

  الصناديق االستثمارية في هذه القوائم المالية. 
  
  تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة   ٢- ٢
  

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي    بعضالقوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام  يتطلب إعداد  
أن  اإلدارة  من  أيًضا  يتطلب  كما  والمطلوبات.  الموجودات  مبالغ  على  أثناء   تؤثر  األحكام  بعض  المحاسبية    إجراء  السياسات  تطبيق 

ا تقييم هذه  يتم  ذلك  للمجموعة.  بما في  التاريخية وعوامل أخرى،  الخبرة  إلى  وتستند  بشكل مستمر  واألحكام  واالفتراضات  لتقديرات 
الحصول على االستشارة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة وفقاً للظروف. وعلى الرغم من أن هذه التقديرات  

  والظروف الحالية، قد تختلف النتائج الفعلية في النهاية عن تلك التقديرات.  تستند إلى معرفة اإلدارة األفضل باألحداث 
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 إن المجاالت التي يكون فيها العديد من االفتراضات والتقديرات مهمة للقوائم المالية الموحدة للمجموعة أو عندما يتم تطبيق الحكم عند
  تطبيق السياسات المحاسبية على النحو التالي: 

  
  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة قياس   (أ) 
  

يعد قياس مخصص خسارة االئتمان المتوقعة لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة مجاًال يتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات  
والخسائر الناتجة). تم  مهمة حول الظروف االقتصادية المستقبلية وسلوك االئتمان (على سبيل المثال، احتمال تعثر العمالء عن السداد  

  توضيح شرح المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بمزيد من التفصيل في إيضاح 
  عناصر. انخفاض قيمة األصول المالية، والذي يحدد أيًضا الحساسيات الرئيسية لخسارة االئتمان المتوقعة للتغيرات في هذه ال ٦-٢ رقم

  
  مثل:  المتوقعة،هناك عدد من األحكام الهامة مطلوبة أيًضا عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية 

  
  تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان؛   ) ١(
  
  المتوقعة؛اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية   ) ٢(
  
تحديد العدد واألوزان النسبية للسيناريوهات التطلعية لكل نوع من المنتجات / السوق والخسائر االقتصادية المتوقعة المرتبطة    ) ٣(

  و بها؛
  
  اس الخسائر االئتمانية المتوقعة. إنشاء مجموعات من األصول المالية المتشابهة ألغراض قي   ) ٤(
  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية.  ٦-٢ رقم  إن المعلومات التفصيلية حول األحكام والتقديرات من قبل المجموعة مبينة في اإليضاح 
  

  منافع نهاية الخدمة للموظفين  (ب) 
  

فترات الخدمة المتراكمة للموظفين في تاريخ بيان المركز تدير المجموعة خطة مزايا محددة بموجب قانون العمل السعودي على أساس  
حاسبة  المالي الموحد. يتم تحديد تكلفة تقديم المزايا بموجب خطة المزايا المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وفقًا لمعيار الم

  اريخ بيان المركز المالي الموحد. باستخدام االفتراضات االكتوارية بناًء على توقعات السوق في ت  ١٩الدولي رقم 
  

  االستثمارية اتعقارال  (ج) 
  

من اإلدارة    ٤٠  رقم  تتكون العقارات االستثمارية للمجموعة من عقارات استثمارية تمثل مباني سكنية. يتطلب معيار المحاسبة الدولي
ت المالية الموحدة. لمزيد من التفاصيل يرجى  إجراء تقييم انخفاض القيمة واإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في البيانا

  ). ١٤-٢ رقم الرجوع (إيضاح
 
  تحويل العمالت األجنبية   ٣- ٢
  

  معامالت وأرصدة    (أ) 
  

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تواريخ تلك المعامالت.  
أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات  يتم إثبات 

  النقدية بالعمالت األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية السنة ضمن قائمة الدخل الموحدة. 
  

  شركات المجموعة   (ب) 
  

النتائج وال تحويل  التابعة والزميلة  يتم  للشركات  المالي  السعودي في إعداد    االجنبية،مركز  اللایر  التي تستخدم عملة غير  إن وجدت، 
  تقاريرها إلى اللایر السعودي على النحو التالي: 

  
  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بأسعار صرف اإلغالق في تاريخ قائمة المركز المالي.   ) ١(
  
  تُحّول اإليرادات والمصاريف لكل قائمة دخل على أساس متوسط أسعار الصرف.   ) ٢(
  
  تُحّول مكونات حسابات حقوق الملكية، ما عدا األرباح المبقاة، بأسعار الصرف السارية بتواريخ البنود الناتجة ذات الصلة.   ) ٣(
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شركات التابعة والزميلة االجنبية، إن وجدت، إلى اللایر السعودي، إذا  تدرج التعديالت المتراكمة الناتجة عن تحويالت القوائم المالية لل
  كانت جوهرية، كمكون منفصل ضمن حقوق الملكية. 

  
العملة   تحويل  المعاملة ويتم قيد فروق  تاريخ  الصرف في  إن وجدت، بسعر  المستلمة من شركة زميلة،  الموزعة  األرباح  يتم تحويل 

  الدخل الموحدة. األجنبية المحققة في قائمة 
  

عندما يتم استبعاد أو بيع جزء من االستثمار في الشركة تابعة أو شركة زميلة أجنبية، فإن فروق تحويل العمالت التي قيدت ضمن حقوق  
  الملكية يتم إثباتها ضمن قائمة الدخل الموحدة كجزء من األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد أو البيع.  

  
  اثله نقد وما يم   ٤- ٢
  

أخرى قصيرة األجل عالية السيولة، إن وجدت، تكون فترات    واستثماراتيشتمل النقد وما يماثله على نقد في الصندوق ونقد لدى البنوك  
  استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ ومتاحة للمجموعة دون أي قيود. 

  
  ئمة المركز المالي الموحدة. يدرج النقد وما يماثله بالتكلفة المطفأة في قا

  
  األدوات المالية   ٥- ٢
  
  اإلثبات المبدئي   ) ١(
  

  تقوم المجموعة مبدئًيا بإثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة المالية. 
  
  التصنيف   ) ٢(
  

  التالية: تصنف المجموعة موجوداتها المالية في فئات القياس 
  
  .(إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل قائمة الدخل) تلك التي سيتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة  
  .وتلك التي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة  
  

  أدوات الدين
  

  أدوات الدين هي تلك األدوات التي تستوفي تعريف المطلوبات المالية من وجهة نظر الجهة المصدرة.  
  

  يعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على: 
  
  .نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات  
  .خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل  
  

إدارة المجموعة للموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية. أي إذا كان هدف المجموعة هو  نموذج العمل: يعكس نموذج العمل كيفية  
جودات.  فقط جمع التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو جمع كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع المو

لمثال، يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة)، يتم تصنيف الموجودات المالية  إذا لم يكن أي من هذين ينطبقان (على سبيل ا
  كجزء من نموذج العمل اآلخر ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

  
بالموجودات إما لتحصيل الت  الدين والفائدة فقط: عندما يهدف نموذج االعمال إلى االحتفاظ  دفقات النقدية التعاقدية أو  مدفوعات أصل 

الدين    أصلتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية ألدوات الدين تمثل مدفوعات  
ار ما إذا كانت التدفقات  الدين والفائدة فقط). عند إجراء هذه التقييم، تأخذ المجموعة بعين االعتب   أصلوالفائدة فقط (اختبار مدفوعات  

وارد  النقدية التعاقدية تتوافق مع ترتيب اإلقراض االساسي؛ أي أن الفائدة (أو دخل العموالت الخاصة) يشمل فقط المقابل للقيمة الزمنية للم
ندما تؤدي الشروط  والمخاطر االئتمانية ومخاطر اإلقراض األساسية االخرى وهامش الربح الذي يتوافق مع ترتيب اإلقراض األساسي. ع

العالقة   ذات  المالية  الموجودات  تصنيف  يتم  اإلقراض األساسي،  ترتيب  تتوافق مع  التي  التقلبات  أو  للمخاطر  التعرض  إلى  التعاقدية 
  وقياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

  
  ) أدناه. ٣من فئات القياس الثالثة كما موضح في البند (وفقاً لهذه العوامل، تقوم المجموعة بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها إلى واحدة 
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  أدوات حقوق الملكية 
  

أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المصّدر، أي األدوات التي ال تحتوي على التزام تعاقدي  
  المصّدر. بالدفع، وبأنه دليل على وجود فائدة متبقية من صافي موجودات 

  
  ) أدناه. ٣يتم توضيح التصنيف والقياس الالحق ألدوات حقوق ملكية المجموعة في البند (

  
  القياس   ) ٣(
  

بالقيمة    عند اإلثبات المبدئي، تقيس المجموعة الموجودات المالية بقيمتها العادلة زائًدا أو ناقًصا، في حالة األصل المالي الذي لم يتم قياسه
قائمة الدخل الموحدة، تكاليف المعاملة العائدة بشكل مباشر إلى اقتناء األصل المالي. تُحتسب تكاليف المعاملة للموجودات  العادلة من خالل  

  المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة. 
  

  القياس الالحق ألدوات الدين 
  

إلدارة الموجودات وخصائص الموجودات التي لها تدفقات نقدية. تقوم الشركة بتصنيف أدوات الدين  يعتمد على نموذج أعمال الشركة  
  الخاصة بها إلى ثالث فئات قياس: 

  
التكلفة المطفأة: الموجودات التي يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل فقط في مدفوعات ألصل الدين    أ)

ال  الفائدة، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من أداة الدين التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة والتي  أو  
تشكل جزءاً من عالقة التحوط في قائمة الدخل الموحدة عندما يتم إلغاء إثبات األصل أو عندما تنخفض قيمته. يتم حساب الربح  

 دات المالية على أساس طريقة العائد الفعلي. من هذه الموجو
  

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات    ب) 
والفائدة، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  المالية، حيث تتمثل التدفقات النقدية للموجودات فقط في مدفوعات ألصل الدين  

اآلخر. يتم تسجيل الحركة في القيمة الدفترية من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة، عدا إثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في  
في قائمة الدخل الموحدة. عند  القيمة، ويتم إثبات الفائدة من األدوات المالية (اإليرادات) وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية  

إلغاء إثبات األصل المالي، يعاد تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن قائمة الدخل الشامل من حقوق المساهمين  
لية ضمن  إلى قائمة الدخل الموحدة ويتم إثباتها ضمن األرباح / (الخسائر) األخرى. يتم إدراج الفائدة من هذه الموجودات الما

 . إيرادات التمويل باستخدام طريقة العائد الفعلي
  

  القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل: يتم قياس الموجودات التي ال تتوافق مع المعايير المتعلقة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة   ج) 
ت الربح أو الخسارة من استثمار الدين، الذي يتم  من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. يتم إثبا

الموحدة ويتم   الدخل  قائمة  التحوط، ضمن  من عالقة  يعتبر جزءاً  الدخل والذي ال  قائمة  العادلة من خالل  بالقيمة  قياسه الحقاً 
م إدراج الفائدة من هذه  عرضه بالصافي في قائمة الدخل الموحدة ضمن األرباح / (الخسائر) األخرى في السنة التي ينشأ فيها. يت 

 الموجودات المالية في إيرادات التمويل. 
  

  ة القياس الالحق ألدوات حقوق الملكي 
  

ارة  تقوم الشركة بعد ذلك بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، باستثناء الحاالت التي تكون فيها إد
مبدئي، بتصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل غير قابل  الشركة قد قامت، عند اإلثبات ال

ه  لإللغاء. تتمثل سياسة الشركة في تصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بهذ
ة. وعند استخدام هذا االختيار، يتم إثبات األرباح والخسائر بالقيمة العادلة من خالل الدخل  االستثمارات ألغراض أخرى غير المتاجر

الشامل اآلخر، وال يتم إعادة تصنيفها الحقًا في قائمة الدخل الموحدة، ويحدث ذلك أيضا عند االستبعاد. وال يتم اإلفصاح عن خسائر  
شكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة. يتم االستمرار في إثبات  االنخفاض في القيمة (وعكس خسائر انخفاض القيمة) ب 

  توزيعات األرباح عندما تمثل عائًدا على هذه االستثمارات، في قائمة الدخل عند إثبات حق الشركة في استالم توزيعات األرباح. 
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١٣  

  تقييم نموذج األعمال   ) ٤(
  

األعمال الذي يتم االحتفاظ فيه باألصل المالي على مستوى محفظة األعمال ألن هذه الطريقة  تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج  
  تعكس بشكل أفضل كيفية إدارة األعمال وطريقة تقديم المعلومات الخاصة بذلك إلى اإلدارة. وتتضمن هذه المعلومات ما يلي: 

  
   العملي لتلك السياسات. بالتحديد، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على  السياسات واألهداف المحددة لمحفظة األعمال والتطبيق

تحقيق إيرادات من الفوائد التعاقدية والحفاظ على أسعار فائدة محددة ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات التي تمول  
 تلك الموجودات أو تحقق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات. 

  
 ية تقييم أداء المحفظة وإعداد تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة. كيف 
  
  .المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة تلك المخاطر 
  
 يمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو  كيفية تعويض مدراء األعمال. على سبيل المثال، ما إذا كان التعويض مبنيا على الق

 .التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها
  
   .معدل تكرار المبيعات وحجمها وتوقيتها في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية

يعات بشكل فردي، ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن  ولكن، ال يتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المب 
  للمجموعة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية. 

  
يعتمد تقييم نموذج العمل على تصورات متوقعة بشكل معقول دون وضع تصورات "الحالة األسوأ" أو "حالة الضغط" في االعتبار. بعد  

إلثبات المبدئي للتدفقات النقدية بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للمجموعة، فإن المجموعة ال تغير تصنيف الموجودات  تحقيق ا
بإدراج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية حديثة اإلنشاء أ العمل هذا، ولكنها تقوم  المحتفظ بها في نموذج  و  المالية المتبقية 

  المشتراة حديثاً مستقبال. الموجودات المالية 
 
  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية   ٦- ٢
  

ة من  تقوم المجموعة بتقييم الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس مستقبلي مرتبط بأدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادل
  الخسائر في تاريخ كل تقرير. يعكس قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة: خالل الدخل الشامل اآلخر. تقوم الشركة بإثبات مخصص لهذه 

  
  .غير متحيزة ومرجحة باالحتماالت يتم تحديدها من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة 
  
  .القيمة الزمنية للموارد 
  
 الحالية    والظروفحول األحداث الماضية    المعلومات المعقولة والمدعومة المتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر في تاريخ التقرير

  الظروف االقتصادية المستقبلية. وتوقعات 
  

نموذًجا من "ثالث مراحل" لالنخفاض في القيمة بناًء على التغيرات في الجودة االئتمانية منذ   ٩يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  اإلثبات المبدئي على النحو الموجز أدناه:

  
" ويتم مراقبة مخاطر  ة األولى تصنيف األدوات المالية التي لم تتدهور في جودتها االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي في "المرحليتم    ) ١(

  االئتمان الخاصة بها بشكل مستمر. 
  
"، ولكن ال  ثانيةالفي حالة حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات المبدئي، يتم نقل األداة المالية إلى "المرحلة    ) ٢(

  تعتبر حتى اآلن منخفضة القيمة االئتمانية.
  
  ". الثالثةإذا كانت األداة المالية منخفضة القيمة االئتمانية، يتم نقل األداة المالية إلى "المرحلة   ) ٣(
  
بمبلغ مساٍو لجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة    األولىيتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألداة المالية في المرحلة    ) ٤(

  الثانيةعن أحداث التخلف عن السداد المحتملة خالل اثني عشر شهراً. ويتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات في المرحلة  
  على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر.  ةالثالث أو 

  
هو أنه ينبغي مراعاة المعلومات    ٩المفهوم السائد في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    ) ٥(

  القائمة على النظرة المستقبلية. 
  
القيمة اال  ) ٦( المالية منخفضة  التي تعرضت لالنخفاض في  إن الموجودات  الموجودات المالية  تلك  الناشئة هي  أو  المشتراة  ئتمانية 

  ). الثالثةالقيمة االئتمانية عند اإلثبات المبدئي. ويتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بها دائًما على أساس العمر (المرحلة  
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١٤  

  شهراً  ١٢متوقعة لمدة  : (اإلثبات المبدئي) خسائر ائتمانيةاألولى المرحلة 
  

  : (الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات المبدئي) خسائر ائتمانية متوقعة على مدار العمر الثانيةالمرحلة 
  

  : (موجودات تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية) خسائر ائتمانية متوقعة على مدار العمرالثالثةالمرحلة 
  

الخسائر االئتمانية المتوقعة، أرصدة بنكية وذمم مدينة وذمم مدينة مقابل  تتضمن   التي تخضع لمراجعة  الموجودات المالية للمجموعة 
  اإلقراض بالهامش. 

  
الخسارة االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية للشركة غير جوهري حيث أن التعرض الجوهري للمجموعة هو الذمم    تأثيرإن  

شهرا. تشمل التعرضات األخرى ودائع    ١٢من أطراف ذات عالقة، والتي تكون مستحقة الدفع عند الطلب ويتوقع تسويتها خالل  المدينة  
لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني مرتفع كما في تاريخ التقرير، وبالتالي ترى المجموعة أن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة.  

ة المتوقعة للذمم المدينة مقابل تمويل اإلقراض بالهامش "ال شيء"، حيث تقوم المجموعة بضمان تسهيالت التمويل  وتبلغ الخسارة االئتماني 
٪، وبالتالي فإن المجموعة ليس لديها احتمالية  ١٣٥٪ ويتم تصفيتها بمجرد انخفاض قيمة الضمان إلى  ٢٠٠بالهامش الخاصة بها بنسبة  

  يل بالهامش. تخلف عن السداد مقابل تسهيالت التمو
  
  ٩مراحل انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    ١- ٦- ٢
  

إطاًرا للخسائر االئتمانية المتوقعة والذي ينص على تقسيم الموجودات    ٩يوفر أسلوب انخفاض القيمة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
النمط العام لتدهور االئتمان باألصل المالي. تختلف المراحل الثالثة من حيث إثبات الخسائر  إلى ثالث مراحل. تعكس المراحل الثالثة  

  االئتمانية المتوقعة وعرض إيراد الفائدة.
  

  الموجودات المالية العاملة  - األولى المرحلة 
  

بناًء على معايير إدارة مخاطر االئتمان الحالية للمجموعة للحصول على جودة ائتمانية مقبولة.    األولىيتم تقييم موجودات المرحلة 
  بشكل عام، تكون للموجودات المالية التي تندرج تحت هذه الفئة الخصائص التالية كحد أدنى: 

  
  .القدرة الكافية للوفاء بالتزامات التدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب 
  
  ؤدي التغّيرات السلبية في األوضاع االقتصادية وظروف األعمال على المدى الطويل، ولكن ليس بالضرورة، إلى تقليل القدرة  قد ت

  على الوفاء بااللتزامات. 
  

  الموجودات المالية التي تعرضت لزيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان -  الثانيةالمرحلة 
  

  هي الموجودات المالية التي تدهورت جودة االئتمان بشكل كبير منذ نشأتها ولكن ليس لديها دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة.  
  

  الموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة  -  الثالثةالمرحلة 
  

تجاوزت الموجودات المالية المصنفة تحت هذه الفئة إما الحدود الموضوعية المحددة من قبل المجموعة أو التي تم اعتبارها، بناًء على  
  لمناسب. التقييم الذاتي، لمدينين يفتقرون إلى إمكانية سداد التزاماتهم التعاقدية في الوقت ا

  
تعتبر المجموعة حدث "التخلف عن السداد" عندما ال يكون من المرجح أن يلتزم المدين بدفع التزاماته االئتمانية بالكامل، دون أن يكون  

  للشركة حق الرجوع عليه باتخاذ إجراءات مثل تحقيق الضمان (إذا تم االحتفاظ به).  
  
  معايير التحول   ٢- ٦- ٢
  

  الثانية حلة إلى المر األولى المرحلة 
  
  يوم.  ٣٠إذا كانت المبالغ متأخرة السداد ألكثر من 
  
   تحول التسهيالت إلى المرحلة  ١٥٠٪ وليس أقل من  ١٧٠بالنسبة للذمم المدينة لإلقراض بالهامش، إذا انخفضت قيمة الضمان إلى ،٪

  .الثانية
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١٥  

  الثالثة إلى المرحلة  الثانيةالمرحلة 
  
  يوم.  ٩٠السداد ألكثر من إذا كانت المبالغ متأخرة 
  
   أو أقل، تعتبر التسهيالت منخفضة القيمة االئتمانية  ١٣٥بالنسبة للذمم المدينة للتمويل بالهامش، إذا انخفضت قيمة الضمان إلى ٪

  وتدعو المجموعة إلى التصفية. 
  
  قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة   ٣- ٦- ٢
  

  االئتمان: الزيادة الكبيرة في مخاطر 
  

ة  تعتبر المجموعة أن األداة المالية قد شهدت زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان عند استيفاء واحد أو أكثر من المعايير الكمية أو النوعي 
  أو المساندة التالية: 

  
  معايير كمية:

  
  رير. يوًما أو أكثر من تاريخ التق ٣٠الزيادة في أيام التخلف عن السداد للطرف المقابل لمدة 
  
   تعتبر التسهيالت ذات زيادة  ١٢٠٪ وليس أقل من  ١٨٠بالنسبة للذمم المدينة للتمويل بالهامش، إذا انخفضت قيمة الضمان إلى ،٪

  جوهرية في مخاطر االئتمان. 
  

  معايير كمية:
  

  إذا كان الطرف المقابل يستوفي معياًرا واحًدا أو أكثر من المعايير التالية: 
  
  الممنوحة تمديد المدد .  
  شهًرا الماضية   ١٢المتأخرات السابقة خالل الـ .  
  تغييرات سلبية جوهرية في ظروف العمل و / أو الظروف المالية و / أو االقتصادية التي يعمل فيها الطرف المقابل .  
 التحمل الفعلي أو المتوقع أو إعادة الهيكلة .  
 لمقابلتغيير سلبي فعلي أو متوقع في النتائج التشغيلية للطرف ا .  
  

  تعريف التخلف عن السداد: 
  

  تعتبر المجموعة أن األصل المالي في حالة تخلف عن السداد عندما:
  
  ال يكون من المرجح أن المقترض سوف يقوم بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل .  
  وعة. يوًما على أي التزام ائتماني جوهري للمجم ٩٠يكون المقترض متأخر السداد ألكثر من  
  أو أقل. ١٣٥إذا انخفضت قيمة الضمان مقابل تسهيل التمويل بالهامش إلى ٪  
  

  عند تقييم ما إذا كان المقترض في حالة تخلف عن السداد، تضع المجموعة في اعتبارها المؤشرات التالية: 
  
  مثل انتهاكات التعهد - النوعية .  
  المشترك من نفس العميل على التزام آخر.  مثل حالة التخلف عن السداد أو التخلف عن السداد - الكمية  
  .بناًء على البيانات التي تم تطويرها داخلياً والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية  
  

  قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة: 
  

  المدخالت الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة هي هيكل اآلجال للمتغيرات التالية: 
  
  .احتمالية التخلف عن السداد  
  .الخسارة بافتراض التخلف عن السداد  
  .التعرض للمخاطر عند التخلف عن السداد 
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تضع الشركة في االعتبار احتمالية التخلف عن السداد عند اإلثبات المبدئي للموجودات وفيما إذا كان هناك تغيير جوهري على مخاطر  
ى كل فترة تقرير. تم تطوير نموذج االنخفاض في القيمة داخلياً بعد األخذ في االعتبار احتمالية  االئتمان على أساس االستمرارية على مد

التخلف عن السداد والخسارة من ذلك التخلف حيث تشير المعلومات السابقة للمجموعة إلى ذلك، ويتم تعديلهما بحيث يعكسان الناتج 
. تستمد المجموعة التعرض عند التخلف عن السداد من التعرض الحالي للطرف  المستقبلي المتوقع بما يتضمن عوامل االقتصاد الكلي

المقابل والتغييرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن التعرض عند التخلف عن السداد من أصل  
  مالي هو إجمالي قيمته الدفترية. 

  
  تساب خسارة االئتمان على أنها القيمة الحالية (بمعدل الفائدة الفعلي) للفرق بين: بالنسبة للموجودات المالية، يتم اح

  
  التدفقات النقدية التعاقدية المطلوبة للمجموعة بموجب العقد.   (أ) 
  

  التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها.  (ب) 
  

الخسارة االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية للشركة غير جوهري حيث أن التعرض الجوهري للمجموعة هو الذمم    تأثيرإن  
شهرا. تشمل التعرضات األخرى ودائع    ١٢المدينة من أطراف ذات عالقة، والتي تكون مستحقة الدفع عند الطلب ويتوقع تسويتها خالل  

يف ائتماني مرتفع كما في تاريخ التقرير، وبالتالي ترى المجموعة أن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة.  لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات تصن 
  وتبلغ الخسارة االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة مقابل تمويل اإلقراض بالهامش "ال شيء"، حيث تقوم المجموعة بضمان تسهيالت التمويل 

٪، وبالتالي فإن المجموعة ليس لديها احتمالية  ١٣٥فيتها بمجرد انخفاض قيمة الضمان إلى  ٪ ويتم تص٢٠٠بالهامش الخاصة بها بنسبة  
  تخلف عن السداد مقابل تسهيالت التمويل بالهامش. 

  
  دمج المعلومات المستقبلية: 

  
تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وحساب الخسارة االئتمانية المتوقعة معلومات مستقب  لية. قامت المجموعة  يتضمن كل من 

  بإجراء تحليل البيانات التاريخية وحددت المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة 
  لكل محفظة. يتم تطبيق تعديل االقتصاد الكلي على احتمالية التخلف عن السداد من أجل دمج نتائج مستقبلية. 

  
  ات المالية المطلوب  ٧- ٢
  

عادلة من خالل  يتم إثبات جميع المطلوبات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة ناقًصا تكاليف المعاملة باستثناء المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة ال
إدراجها في قائمة الدخل  قائمة الدخل حيث ال يتم خصم تكاليف المعامالت، إن وجدت، من قياس القيمة العادلة عند اإلثبات األولي، ويتم  

  الشامل الموحدة. 
  

لفة  والحقاً يتم قياس كافة المطلوبات المالية المرتبطة بعموالت خاصة بخالف تلك المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالتك
  المطفأة. يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصومات أو عالوات عند التسوية. 

  
  قياس القيمة العادلة   ٨- ٢
  

ى القيمة العادلة هي السعر الذي قد يستلم مقابل بيع أصل أو يدفع لتسوية التزام في معاملة منظمة بين مشاركي السوق بتاريخ القياس. يبن 
زام أو، في ظل غياب  قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تسوية االلتزام تتم في السوق الرئيسي لألصل أو االلت 

  سوق رئيسية، في أكثر األسواق منفعة لألصل أو االلتزام. 
  

يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على  
اقتصادية لهم. تعتمد القيمة العادلة لألدوات المالية في سوق مالي نشط بتاريخ  افتراض أنهم يتصرفون بناًء على ما يحقق أفضل مصالح 

التقرير على األسعار المتداولة أو عروض األسعار المقدمة من المتعاملين. لجميع األدوات المالية غير المتداولة في سوق نشطة، يتم  
بة في الظروف. تتضمن أساليب التقييم منهج السوق (أي استخدام معامالت  تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم التي تعتبر مناس

السوق األخيرة على أسس تجارية بحتة المعدلة باستمرار وبالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير) ومنهج  
تخدام كبير لبيانات السوق المتاحة والمدعومة بطريقة محتملة  الدخل (أي تحليل التدفقات النقدية ونماذج خيارات األسعار، من خالل اس

إلى حد معقول). تأخذ القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة المتعامل في السوق لتوليد منفعة اقتصادية من خالل التوظيف  
  بالتوظيف األمثل واألعلى لألصل. األمثل واألعلى لألصل أو من خالل البيع لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سيقوم 
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بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية بشكل متكرر، تقرر المجموعة إذا ما كان قد حدث تحويل بين المستويات في  
شكل عام) في تاريخ  التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف (بناًء على أدنى مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة ب 

  نهاية كل فترة تقرير. 
  

الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو   المجموعة فئات  العادلة، حددت  القيمة  لغرض إفصاحات 
  االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 

  
و المفصح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة،  يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أ

  على النحو المبين أدناه، استنادا إلى أدنى مستوى المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة ككل: 
  
  أسعار السوق المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة  -  األول المستوى . 
  
   أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن رصدها بطريقة مباشرة أو    -   الثانيالمستوى

 . غير مباشرة
  
  أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة التي ال يمكن رصدها.  -  الثالثالمستوى  
  
  إلغاء إثبات األدوات المالية   ٩- ٢
  

ات ويكون  يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو يتم تحويل الموجود
إذا  التحويل مؤهالً إللغاء اإلثبات. في الحاالت التي يتم فيها تقييم المجموعة بأنها قامت بتحويل أصل مالي، يتم إلغاء إثبات الموجودات  

قامت المجموعة بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل جوهري. عندما ال تقوم المجموعة بنقل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا  
الملكية، يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية فقط إذا لم تحتفظ المجموعة بالسيطرة على األصل المالي. وتقوم المجموعة بشكل مستقل  

  بإثبات أي حقوق والتزامات تم تكوينها أو االحتفاظ بها كموجودات أو مطلوبات. 
  

  تنفيذ االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. عندما يتم  وذلك يمكن إلغاء إثبات االلتزام المالي عند إطفائه، 
  
  مقاصة األدوات المالية   ١٠- ٢
  

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نافذ نظاماً بمقاصة المبالغ  
الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في نفس  المثبتة ونية لدى المجموعة لتسوية  

  الوقت. 
  
  انخفاض في قيمة موجودات غير مالية   ١١- ٢
  

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في قيمة األًصل. وفى حال وجود مثل هذا  
أو في حال توجب القيام باختبار سنوي لالنخفاض في القيمة لألصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل.  المؤشر،  

ام،  تكون القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو للوحدة المدرة للنقد ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة عند االستخد
تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لكل أصل على حدة إال إذا كان األصل ال ينتج عنه تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد  أيهما أعلى. ي 

كبير عن التدفقات النقدية الناتجة عن موجودات أخرى أو مجموعات من الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو وحدة مدرة  
  لالسترداد، فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويتم خفض قيمته إلى القيمة القابلة لالسترداد. للنقد القيمة القابلة  

  
وق  وعند تقييم قيمة االستخدام، يتم خفض التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات الس

للمال   الزمنية  القيمة  أخذ معامالت  الحالية من حيث  يتم  تكاليف االستبعاد،  ناقصاً  العادلة  القيمة  ولتحديد  باألصل.  المتصلة  والمخاطر 
ات  السوق األخيرة في الحسبان. وفي حال عدم التمّكن من تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مالئم. يتم تعزيز هذه الحساب 

  ركات التابعة المتداولة في السوق أو أي مؤشرات متوفرة للقيمة العادلة. من خالل مضاعفات التقييم وأسعار أسهم الش
  

بالنسبة للموجودات بخالف الشهرة، يتم في تاريخ كل تقرير مالي تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المثبتة  
م المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو لوحدة توليد  سابقا لم تعد موجودة أو قلت قيمتها. فإذا وجد مثل هذا المؤشر، تقو

القابلة  المستخدمة لتحديد قيمة األصل  إال إذا كان هناك تغيير في التقديرات    النقد. وال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المثبتة سابقاً 
القيمة. يكون هذا العكس محد انخفاض في  القابلة  لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة  الدفترية لألصل قيمته  القيمة  ودا بحيث ال تتجاوز 

لالسترداد أو قيمته الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، بعد خصم االستهالك، لو لم يتم إثبات أي خسارة عن االنخفاض في قيمة  
  األصل خالل السنوات السابقة. ويتم إثبات هذا العكس في قائمة الدخل الموحدة. 
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  متلكات ومعدات م  ١٢- ٢
  

في القيمة المتراكمة، إن وجدت. تتضمن التكلفة    االنخفاضتظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر  
  النفقات المرتبطة مباشرة لجلب األصل للموقع والحالة المطلوبة لجعله صالحاً للعمل وفقاً لنية اإلدارة. 

  
االستهالك على قائمة الدخل الموحدة على أساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه الموجودات على قيمها المتبقية على  يحمل 

  مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها كما يلي:
  

  عدد السنوات   
    

  ٨  أثاث وتجهيزات 
  ٣  معدات مكتبية

  ٥  سيارات 
  ١٠-٣  أجهزة حاسب آلي 

  
مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبلي، تتم  

  إذا اقتضى األمر. 
  

استخدامه أو استبعاده. يتم إثبات  يتم استبعاد بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من  
أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد األصل (المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل  

  الموحدة عند استبعاد الموجودات. 
  

االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل الذي تتعلق به. يتم إثبات جميع تتم رسملة التكاليف الالحقة فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع  
  النفقات األخرى بما في ذلك مصاريف اإلصالح والصيانة العادية في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها.

  
  موجودات غير ملموسة   ١٣- ٢
  

  يصها. تتكون الموجودات غير الملموسة بشكل رئيسي من برامج الحاسب اآللي وتراخ
  

ر الموجودات غير الملموسة التي يتم االستحواذ عليها بشكل منفصل يتم قياسها بالتكلفة عند اإلثبات المبدئي. وبعد اإلثبات المبدئي، تظه
ة  الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. ويتم إثبات اإلطفاء في قائم

  .  من سنة الى ثالث سنوات  الدخل الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للبرامج والذي يبلغ
  

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لتحري االنخفاض  
دليل يشير إلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس النخفاٍض في قيمته. تتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار    في قيمتها عندما يتوفر أي

ك  اإلنتاجية والقيم المتبقية في كل تاريخ تقرير مالي. تؤخذ في االعتبار التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهال
لمتضمنة في األصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقتضي الحال، ويتم اعتبارها كتغيرات في  المنافع االقتصادية المستقبلية ا

  التقديرات المحاسبية. 
  

تتم رسملة النفقات الالحقة على موجودات برامج الحاسب اآللي فقط عندما تؤدي الى زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في  
  تتعلق به. يتم قيد جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها.األصل الذي 

  
الدفترية   والقيمة  االستبعاد  متحصالت  بين صافي  بالفرق  الملموسة  غير  الموجودات  استبعاد  عن  الناتجة  الخسائر  أو  األرباح  تقاس 

  للموجودات، وتثبت في قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد الموجودات. 
  
  عقارات استثمارية   ١٤- ٢
  

العقار االستثماري (األرض أو المبنى و/أو جزء من المبنى) هو عقار محتفظ به من قبل المجموعة لغرض تحقيق إيرادات من تأجيره  
العمل  أو لزيادة رأس المال، أو كالهما، بدالً من استخدامه في إنتاج أو توريد سلع أو خدمات أو في أغراض إدارية، أو بيعه في سياق  

  االعتيادي، و / أو يكون استخدامه غير محدد. 
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صا  تقاس العقارات االستثمارية مبدئيا بالتكلفة وتشمل تكاليف المعاملة. وبعد اإلثبات المبدئي، تظهر العقارات االستثمارية بالتكلفة ناق 
خسائر انخفاض القيمة (إن وجدت). ويُحمل االستهالك في  االستهالك المتراكم (باستثناء األرض التي يتم إدراجها بالتكلفة) بعد خصم  

ة  قائمة الدخل الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكاليف الموجودات ذات العالقة لقيمها المتبقية على مدى األعمار اإلنتاجيّ 
للقياس الالحق للعقارات االستثمارية.    ٤٠دولي رقم  سنة. تتبع المجموعة نموذج التكلفة الخاص بمعيار المحاسبة ال  ٣٣المقدرة التي تبلغ  

لغرض احتساب خسائر انخفاض القيمة، يتم في كل فترة تقرير إجراء تقييم للعقارات االستثمارية بالقيمة العادلة، مما يعكس ظروف  
. يتم تحديد القيم العادلة بناء على  السوق في تاريخ التقرير. ويتم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة المحددة في قائمة الدخل الموحدة

  تقييم يجريه مقيم مستقل خارجي معتمد.
  

  يتم إلغاء إثبات العقارات االستثمارية إما عندما يتم استبعادها أو سحبها بصورة دائمة من االستخدام بحيث ال توجد أي منافع اقتصادية 
صالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الدخل الموحدة في  مستقبلية متوقعة من استبعادها. يتم إثبات الفرق بين صافي متح 

  فترة إلغاء اإلثبات. 
  

يتم إجراء تحويالت إلى (أو من) العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام. بالنسبة للتحويل من عقار استثماري  
المالك  إلى عقار يشغله المالك، فإن التكلفة للمحاسبة الالحقة هي القيمة الدفترية في تاريخ التغيير/ التحويل. إذا أصبح العقار الذي يشغله 

  التغيير.عقارا استثماريا، تقوم المجموعة باحتسابها وفقا للسياسة المنصوص عليها تحت بند الممتلكات والمعدات حتى تاريخ 
  
  إيرادات   ١٥- ٢
  

  باستخدام النموذج التالي المكون من خمس خطوات:  ١٥تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

  األولى: تحديد العقد مع العميلالخطوة 
  

النفاذ وتضع   تُعقد بين طرفين أو أكثر تؤسس حقوقًا والتزامات واجبة  اتفاقية  العقد هو 
  معايير يجب الوفاء بها لكل عقد. 

      
  العميل. التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو خدمات إلى     ألداء  الخطوة الثانية: تحديد التزام 

      
  الخطوة الثالثة: تحديد سعر المعاملة 

  
أو   البضائع  تحويل  مقابل  تستحقه  أن  المجموعة  تتوقع  الذي  المقابل  هو  المعاملة  سعر 

  الخدمات المتعهد بها إلى العميل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنيابة عن أطراف أخرى. 
      

  سعر المعاملة الخطوة الرابعة: تخصيص 

  

بالنسبة للعقود حيث يوجد أكثر من التزام أداء واحد، تخصص المجموعة سعر معاملة  
لكل التزام أداء بالمبلغ الذي يمثل مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة أن تكون مسؤولة  

  عنه لتلبية التزامات االداء. 
      

  الخطوة الخامسة: إثبات إليرادات 
  

عندما تلبي التزام األداء عن طريق نقل البضائع أو الخدمات  تحقق المجموعة اإليراد أو  
  المتعهد بها إلى العميل بموجب العقد. 

  
  بناء على الخطوات الخمس السابقة، فإن سياسة إثبات اإليرادات لمختلف مصادر اإليرادات هي كما يلي: 

  
 إثبات إيرادات أتعاب االستشارات عندما يتم تقديم الخدمات بموجب عقود الخدمات المطبقة. ال يوجد التزامات أداء متعددة وال    يتم

 يتم تسجيل أي أصل أو التزام مقابل الوفاء بااللتزام. 
  
   والخصومات الممنوحة للعمالء. يتم الوفاء  يتم إثبات عمولة الوساطة عندما يتم تنفيذ الصفقة، ويتم إثباتها بدون عمولة سوق تداول

بالتزام أداء المجموعة عندما يقوم العميل بتنفيذ المعاملة، مما يؤدي إلى اإلثبات الفوري لإليرادات، حيث لن يكون للمجموعة أي  
 التزامات أخرى. 

  
 ائم على الموجودات") أو نسبة من عوائد  يتم إثبات أتعاب إدارة الموجودات بناء على نسبة ثابتة من صافي الموجودات المدارة ("ق

العمالء   مع  الخدمات  وعقود  المطبقة  واألحكام  للشروط  تخضع  ثابتة  إدارة  أتعاب  أو  العوائد")  على  ("قائم  الموجودات  صافي 
تحديدً  المقدمة خالل الفترة، ألن األتعاب تتعلق  الخدمات  إلى  ا بجهود  والصناديق. تعزو المجموعة اإليرادات من أتعاب اإلدارة 

المجموعة لنقل الخدمات لتلك الفترة. وبما أن أتعاب إدارة الموجودات غير خاضعة لالسترداد، ال تتوقع اإلدارة حدوث أي عكس  
أساس   الموجودات على صناديقها على  إدارة  أتعاب  بتحميل  للصندوق  المجموعة كمدير  تقوم  سابقاً.  المثبتة  لإليرادات  جوهري 

 حفظ للمعدالت المتفق عليها بموجب مستندات العرض الخاصة بكل صندوق. اإلدارة واالكتتاب وال 
  
  .يتم إثبات إيرادات أتعاب الحفظ على أساس االستحقاق 
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  إيرادات توزيعات األرباح عند إثبات الحق في الحصول على توزيعات األرباح.  إثباتيتم 
  
  االستحقاق خالل مدة العقد.  إيرادات اإليجار من االستثمارات العقارية على أساس  إثباتيتم 
  
   الدخل من االقراض بالهامش وتمويل المرابحة باستخدام أساس معدل العمولة الفعلي لتمويل المرابحة أو عند الحصول    اثباتيتم

  على عمولة وساطة على االقراض بالهامش. 
  
  موجودات تتم ادارتها واالحتفاظ بها على سبيل األمانة   ١٦- ٢
  

بصفة ائتمانية معاملة موجودات المجموعة، وبالتالي فهي غير مدرجة ضمن  ال تُعامل الموجودات المحتفظ بها على سبيل األمانة أو  
  القوائم المالية الموحدة. تعامل هذه الموجودات معاملة البنود الخارجة عن قائمة المركز المالي. 

  
  التقارير القطاعية   ١٧- ٢
  

  القطاع التشغيلي   (أ) 
  

  العمليات أو الشركات التي:القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو 
  
  تعمل في أنشطة تدر إيرادات .  
 تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم األداء .  
   .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل  
  

  القطاع الجغرافي   (ب) 
  

دات أو العمليات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية محددة تخضع  القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجو
  لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.  

  
  منافع نهاية الخدمة للموظفين   ١٨- ٢
  

تقدم المجموعة تعويضات نهاية الخدمة لموظفيها وفقاً ألحكام قانون العمل المطبق في المملكة العربية السعودية. ويستند استحقاق هذه  
المنافع إلى آخر راتب للموظف وطول فترة الخدمة بشرط إتمام الحد األدنى لفترة الخدمة. تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المنافع على  

  ١٩تكوين المخصص عادة بناء على التقييم االكتواري المستقل، وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  التوظيف. ويتممدى فترة 
  "منافع الموظفين"، باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. 

  
ادرة المستقبلية المقدرة وباستخدام معدالت الفائدة  يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة عن طريق خصم التدفقات النقدية الص

  على سندات الحكومة عالية الجودة والمقومة بالعملة التي تُسدد بها المنافع والتي لها آجال تقارب آجال تلك االلتزامات. 
  

الد  قائمة  التغيرات في االفتراضات االكتوارية في  الناشئة من  القياس  إثبات أرباح وخسائر إعادة  الموحدة وتدرج في  يتم  الشامل  خل 
  االحتياطيات األخرى في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة. 

  
  الزكاة وضريبة الدخل   ١٩- ٢
  

االنتهاء من  يتم عرض الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل الموحدة. يتم احتساب المبالغ اإلضافية مستحقة الدفع، إن وجدت، عند  
  الربوط النهائية عندما يتم تحديد هذه المبالغ.

  
وفقاً ألنظمة الزكاة وضريبة الدخل بالمملكة العربية السعودية، فإن الزكاة وضرائب الدخل هي مطلوبات المساهمين. يتم احتساب الزكاة  

أيهما أعلى. يتم احتساب ضرائب الدخل على حصة  على حصة الملكية أو صافي الدخل العائد إلى المساهمين السعوديين للشركة األم،  
  يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل.  صافي الدخل للسنة العائدة إلى المساهمين األجانب للشركة األم. 

  
اً لنظام ضريبة  تقوم المجموعة أيضاً باستقطاع الضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، وفق

  الدخل السعودي. 
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  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  ٢٠- ٢
  

يتم تسجيل مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها في المستقبل مقابل بضائع أو خدمات مستلمة، سواء تم إصدار فواتير بموجبها أم ال من  
  المورد. 

  
  مخصصات   ٢١- ٢
  

المجموعة التزام قائم نظامي أو ضمني ناتج عن حدث سابق، وهناك احتمال وجود تدفق صادر  يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى  
  للموارد المتضمنة منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل موثوق. 

  
  عقود اإليجار   ٢٢- ٢
  

مصاحب، في التاريخ الذي يكون فيه األصل المؤجر متاًحا لالستخدام  يتم إثبات عقود اإليجار باعتبارها موجودات حق االستخدام والتزام  
  من قِبل المجموعة. يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار مبدئًيا على أساس القيمة الحالية. 

  
  التزامات عقود االيجار 

  
اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، مخصومة باستخدام    ود عق  مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات   التزامات عقود االيجاريتم قياس  

معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار، أو إذا كان يمكن تحديد هذا المعدل، أو معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. عموماً، تستخدم  
  المجموعة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم. 

  
  مما يلي:  التزامات عقود االيجاراإليجار المدرجة في قياس  عقود تتكون مدفوعات 

  
  المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً) ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض.   -
  اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل. عقود مدفوعات   -
  جب ضمانات القيمة المتبقية. المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بمو  -
  سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار.   -
  مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار.   -
  

عندما    التزامات عقود االيجار فة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. وُيعاد قياس  بالتكل  التزامات عقود االيجاريتم الحقاً قياس  
اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في المعدل، أو إذا غيرت المجموعة تقييمها حين ممارسة    عقود  يكون هناك تغيير في مدفوعات

على هذا النحو، يتم إجراء تسوية مقابلة لقائمة الدخل    التزامات عقود االيجار قياس    خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء. عندما يتم إعادة
ت  الموحدة على القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام، أو يتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودا 

  حق االستخدام إلى صفر. 
  

  االستخدام موجودات حق 
  

  يتم قياس موجودات حق االستخدام مبدئياً بالتكلفة التي تتضمن التالي: 
  
  . اللتزامات عقود االيجارمبلغ القياس المبدئي   -
  إيجار يتم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة.  عقود أي مدفوعات   -
  أي تكاليف مباشرة مبدئية.   -
  يد. تكاليف التجد  -
  

ال يتم تضمين ودائع الضمان القابلة لالسترداد في القياس األولي لموجودات حق االستخدام. ومع ذلك، فإن الفرق بين القيمة االسمية  
لذلك تضاف إل ى  لودائع الضمان القابلة لالسترداد وقيمتها العادلة في بداية عقد اإليجار يمثل دفعة إيجار إضافية مدفوعة مقدماً ووفقاً 

قيمة الدفترية التصورية لموجودات حق االستخدام ويسجل في قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة اإليجار كجزء من استهالك تلك  ال
  الموجودات.   

  
العمر اإلنتاجي لألصل ومدة أقصر.    عقد  يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى  أيهما  الثابت،  القسط  اإليجار على أساس 

ذلك، يتم تخفيض موجودات حق االستخدام بشكل دوري من خالل خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها مقابل  باإلضافة إلى  
  . لتزامات عقود االيجارابعض عمليات إعادة قياس 
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  مدة عقد اإليجار 
  

حافًزا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد، أو  عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تشكل  
تتم   عدم ممارسة خيار اإلنهاء. تتوفر خيارات التمديد في مدة عقد اإليجار فقط إذا كان عقد اإليجار مؤكًدا إلى حد ما (أو لم يتم إنهاؤه).

ثر على هذا التقييم والتي تكون  مراجعة تقييم مدة عقد اإليجار في حالة حدوث حدث جوهري أو تغيير جوهري في الظروف التي تؤ
  ضمن سيطرة المستأجر. 

  
  عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة 

  
يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف  

شهًرا أو أقل. تشمل الموجودات منخفضة   ١٢ألجل هي عقود إيجار تتراوح مدتها بين  في قائمة الدخل الموحدة. عقود اإليجار قصيرة ا
  القيمة معدات تكنولوجيا المعلومات وعناصر صغيرة من المعدات واألثاث المكتبي. 

  
  ة ضريبة القيمة المضاف  ٢٣- ٢
  

العربية السعودية. تكون مخرجات ضريبة القيمة المضافة  تخضع المجموعة لضريبة القيمة المضافة وفقًا لألنظمة المعمول بها في المملكة  
المتعلقة باإليرادات مستحقة الدفع إلى السلطات الضريبية على أساس األسبق من (أ) تحصيل الذمم المدينة من العمالء أو (ب) تقديم  

يبة القيمة المضافة عند استالم فاتورة  الخدمات إلى العمالء. يمكن استرداد مدخالت ضريبة القيمة المضافة عموًما مقابل مخرجات ضر
ضريبة القيمة المضافة. تسمح السلطات الضريبية بتسوية ضريبة القيمة المضافة على أساس صافي. يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة  

ا بشكل منفصل كأصل  المتعلقة بالمبيعات/الخدمات والمشتريات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس إجمالي ويتم اإلفصاح عنه
  والتزام. 

  
  الموجودات والمطلوبات المحتملة   ٢٤- ٢
  

ت  يتم اإلفصاح عن االلتزام المحتمل عندما يتم تأكيد وجود االلتزام فقط من خالل أحداث مستقبلية أو عندما ال يمكن قياس مبلغ االلتزاما
  عنها عندما يكون تدفق المنافع االقتصادية مرجًحا.  بمصداقية معقولة. ال يتم إثبات الموجودات المحتملة ولكن يتم اإلفصاح 

  
  المعايير والتفسيرات الصادرة ولم تطبق بعد   ٣
  

، والتي  ٢٠٢٢يناير  ١المعايير والتعديالت الجديدة على المعايير والتفسيرات الحالية، والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  م القوائ المالية. ال يتوقع ان يكون ألي من هذه المعايير تأثير جوهري على    القوائملم يتم اعتمادها مبكراً ولم يتم تطبيقها في اعداد هذه  

  المالية للشركة. 
  
  ه نقد وما يماثل  ٤
  

  ديسمبر   ٣١كما في   
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        

  ٥٫٠٠٠    -  نقد في الصندوق 
  ٥٩٠٫٢٣٦    ١٧٨٫٥٨٢  البنكنقد لدى 

        
  ٥٩٥٫٢٣٦    ١٧٨٫٥٨٢  
  

    



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٢٣  

  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى   ٥
  

  ديسمبر   ٣١كما في   
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        

  ٤٫٠٠١٫٧٥٨    ١٠٫١٣٣٫٥٤٦  المدفوعات المسبقة والسلف 
  ٤٫٠٧٥٫٨٠٣    ٦٫٢٨٤٫٧٨٠  أتعاب إدارة مستحقة 

  ٩٫٤٤٠٫٨٩٠    ٥٫٨٥٨٫٦٠٧  إيرادات مستحقة من موجودات تتم ادارتها واالحتفاظ بها على سبيل األمانة
  ٤٫٥٤٢٫٠٠٠    ٤٫٥٤٢٫٠٠٠  إيرادات إيجار مستحقة 

  ١٫٢٣٩٫١٢٨    ٣٫٥٤٨٫١٢٨  أتعاب استشارات مستحقة 
  ٤٩٫٠٩٨٫٢٣٥    ٢٫٠٤٩٫٣٠٨  دفعات مقدمة قصيرة األجل لعمالء  

  ٨٧٢٫٧٢٦    ٦٠٨٫٣١٦  ذمم أتعاب اإلدارة المدينة 
  ١٨٩٫١٢٣    ١٩٩٫٤٢٨  ودائع ضمان

  ٤٫٧١٦٫٠٠٠    -  ) ١-٥هامش مقدم غير مخصص (إيضاح رقم 
  ١٫٠٩٦٫٦٧٤    ١٫٠٦٧٫٩٤٥  أخرى 

  ٧٩٫٢٧٢٫٣٣٧    ٣٤٫٢٩٢٫٠٥٨  
  ) ٧٨٠٫٠٠٠(    ) ١٫٠٨٠٫٠٠٠(  االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية مخصص 

        
  ٧٨٫٤٩٢٫٣٣٧    ٣٣٫٢١٢٫٠٥٨  
  
كان لدى المجموعة جزء من سلفة الهامش غير المخصصة التي تمت الموافقة عليها وتخصيصها للعمالء  ،  السابقة  خالل السنة  ١- ٥

ً  المعنيين   بعد نهاية الفترة.  الحقا
  

  مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية:فيما يلي حركة 
  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        

  ٢٫٠١٠٫٠٠٠    ٧٨٠٫٠٠٠  يناير ١الرصيد كما في 
  ) ١٫٢٣٠٫٠٠٠(    ٣٠٠٫٠٠٠  مستخدم) خالل السنة ال(  /  المحمل

        
  ٧٨٠٫٠٠٠    ١٫٠٨٠٫٠٠٠  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في  

  
  ذمم مدينة مقابل اإلقراض بالهامش   ٦
  

المجموعة تسهيالت إقراض بالهامش (حدود تجارية وعقود إقراض بالهامش على أساس المرابحة) لعمالئها من أجل االستثمار في  تمنح  
  سوق األسهم السعودي والصناديق االستثمارية. يتم منح هذه التسهيالت لمدة أقصاها سنة واحدة. 

  
  أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة   ٧
  

اق االعتيادي لألعمال مع األطراف ذات العالقة. تتكون األطراف ذات العالقة من الشركات الشقيقة والزميلة  تتعامل المجموعة خالل السي 
والصناديق التي تديرها المجموعة ومجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين. إن موظفي اإلدارة الرئيسيين هم المدراء التنفيذيون وغير 

الصالحية   لديهم  الذين  تتم  التنفيذيون  مباشرة.  غير  أو  مباشرة  بطريقة  سواًء  المجموعة  أنشطة  ومراقبة  وتوجيه  لتخطيط  ومسؤولية 
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط متفق عليها بشكل متبادل ومعتمدة من إدارة المجموعة. 

  
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        معامالت هامة مع أطراف ذات العالقة      ١-٧

  ٧٥٠٫٠٠٠    -  أتعاب استشارات من إصدار صكوك دار األركان  
  ١٥٫٠٠٠    ٣٠٫٠٠٠  مصاريف مدفوعة بالنيابة عن المجموعة، بالصافي 

        
        تعويضات مدفوعة لكبار موظفي اإلدارة      ٢-٧

  ١٥٫٦٤٠٫٣٨٨    ١٨٫٧٣٢٫٠٤٣  رواتب ومنافع أخرى للموظفين
    



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٢٤  

  موجودات غير ملموسة   ٨
  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        التكلفة: 

   ٤٫٧٧٥٫٥٦٧    ٥٫٨٠٠٫٢٢٠  يناير ١الرصيد كما في 
  ١٫٠٢٤٫٦٥٣    ١٫١٦٨٫٣٨٧  إضافات خالل السنة 

  ٥٫٨٠٠٫٢٢٠    ٦٫٩٦٨٫٦٠٧  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في  
        

        اإلطفاء المتراكم: 
   ٤٫٥١٦٫٢٥٦    ٥٫٥٨٨٫٠٤٥  يناير ١الرصيد كما في 

   ١٫٠٧١٫٧٨٩    ٥٦٢٫١٥٨  المحمل للسنة 
  ٥٫٥٨٨٫٠٤٥    ٦٫١٥٠٫٢٠٣  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في  

        
  ٢١٢٫١٧٥    ٨١٨٫٤٠٤  صافي القيمة الدفترية 

  



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٢٥  

  ممتلكات ومعدات، بالصافي   ٩
  

  ٢٠٢١  

    سيارات     معدات مكتبية     أثاث وتجهيزات   
  أجهزة 

    حاسب آلي 
  اعمال رأسمالية 

    تحت التنفيذ 
  مباني (موجودات 
  المجموع     حق االستخدام) 

                            التكلفة
  ٢٠٫٧٧٠٫٧٧٤    ١٠٫١٩٣٫٠٦٦    ١٧٥٫٠٠٠    ٣٫١٧١٫٦٩٥    ٤٥٨٫٧٨٠    ١١٠٫٠١٢    ٦٫٦٦٢٫٢٢١  يناير ١كما في الرصيد 

  ٥٫٧٦٦٫١٨٢    ٢٫٠٤٦٫٤٣٩    ٢٫٠٢٥٫٠٠    ١٫٠٢٢٫٩٦٨    -    -    ٦٧١٫٧٧٥  إضافات خالل السنة 
  ٢٦٫٥٣٦٫٩٥٦    ١٢٫٢٣٩٫٥٠٥    ٢٫٢٠٠٫٠٠٠    ٤٫١٩٤٫٦٦٣    ٤٥٨٫٧٨٠    ١١٠٫٠١٢    ٧٫٣٣٣٫٩٩٦  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في  

                            
                            االستهالك المتراكم 

  ٨٫١٤٨٫٢٠٤    ٢٫٦١١٫٣٩٣    -    ١٫٥٧٩٫٩٢٩    ٤٤٤٫١٩١    ١٠٣٫٠٧٤    ٣٫٤٠٩٫٦١٧  يناير ١الرصيد كما في 
  ٣٫٦٥٩٫٢٦٩    ٢٫٦٥٠٫٤٢٣    -    ٥٦٢٫٨٣٩    ٥٫١٢٠    ٣٫٣٣٨    ٤٣٧٫٥٤٩  المحمل للسنة 

  ١١٫٨٠٧٫٤٧٣    ٥٫٢٦١٫٨١٦    -    ٢٫١٤٢٫٧٦٨    ٤٤٩٫٣١١    ١٠٦٫٤١٢    ٣٫٨٤٧٫١٦٦  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في  
                            

  ١٤٫٧٢٩٫٤٨٣    ٦٫٩٧٧٫٦٨٩    ٢٫٢٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٥١٫٨٩٥    ٩٫٤٦٩    ٣٫٦٠٠    ٣٫٤٨٦٫٨٣٠  صافي القيمة الدفترية 
                            
  ٢٠٢٠  

    سيارات     معدات مكتبية     أثاث وتجهيزات   
  أجهزة 

    حاسب آلي 
  اعمال رأسمالية 

    التنفيذ تحت 
  مباني (موجودات 
  المجموع     حق االستخدام) 

                            التكلفة
  ٧٫١٠٣٫٠٣٣    -    -    ٢٫٨٧٥٫٦٠٧    ٤٥٨٫٧٨٠    ١٠٦٫٤١٢    ٣٫٦٦٢٫٢٣٤  يناير ١الرصيد كما في 

  ١٣٫٦٦٧٫٧٤١    ١٠٫١٩٣٫٠٦٦    ١٧٥٫٠٠٠    ٢٩٦٫٠٨٨    -    ٣٫٦٠٠    ٢٫٩٩٩٫٩٨٧  إضافات خالل السنة 
  ٢٠٫٧٧٠٫٧٧٤    ١٠٫١٩٣٫٠٦٦    ١٧٥٫٠٠٠    ٣٫١٧١٫٦٩٥    ٤٥٨٫٧٨٠    ١١٠٫٠١٢    ٦٫٦٦٢٫٢٢١  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في  

                            
                            االستهالك المتراكم 

  ٥٫٠٧٣٫٧٥٢    -    -    ١٫٢٠٣٫٣٧٥    ٤٣٩٫٠٧١    ٩٢٫٩٢٠    ٣٫٣٣٨٫٣٨٦  يناير ١الرصيد كما في 
  ٣٫٠٧٤٫٤٥٢    ٢٫٦١١٫٣٩٣    -    ٣٧٦٫٥٥٤    ٥٫١٢٠    ١٠٫١٥٤    ٧١٫٢٣١  المحمل للسنة 

  ٨٫١٤٨٫٢٠٤    ٢٫٦١١٫٣٩٣    -    ١٫٥٧٩٫٩٢٩    ٤٤٤٫١٩١    ١٠٣٫٠٧٤    ٣٫٤٠٩٫٦١٧  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في  
                            

  ١٢٫٦٢٢٫٥٧٠    ٧٫٥٨١٫٦٧٣    ١٧٥٫٠٠٠    ١٫٥٩١٫٧٦٦    ١٤٫٥٨٩    ٦٫٩٣٨    ٣٫٢٥٢٫٦٠٤  صافي القيمة الدفترية 



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٢٦  

  موجودات حق االستخدام (المباني) كما يلي: الحركة في 
  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        

  -    ٧٫٥٨١٫٦٧٣  االفتتاحي
  ١٠٫١٩٣٫٠٦٦    ٢٫٠٤٦٫٤٣٩  إضافات خالل السنة 

  ) ٢٫٦١١٫٣٩٣(    ) ٢٫٦٥٠٫٤٢٣(  استهالك محمل للسنة 
  ٧٫٥٨١٫٦٧٣    ٦٫٩٧٧٫٦٨٩  الختامي

  
  المتعلقة بعقود اإليجار: تتضمن قائمة الدخل الموحدة المبالغ التالية 

  
  ديسمبر   ٣١كما في       
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    إيضاح   
            

  ٢٫٦١١٫٣٩٣    ٢٫٦٥٠٫٤٢٣      استهالك محمل لموجودات حق االستخدام
  ٣٥٣٫٨٠٥    ١٠٢٫٨٠٩    ١٩  مصروف يتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل 

  ١٢٥٫٠٧١    ٢٠٣٫٢٤٣      تكلفة تمويل 
  

  استثمار في شركة زميلة  ١٠
  

  ديسمبر   ٣١كما في     يقع في           
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    التأسيس     النشاط الرئيسي     طبيعة النشاط   
                    

  الخير كابيتال (دبي) 
    شركة زميلة   (المحدودة)     

خدمات المشورة  
    وإدارة األصول 

اإلمارات  
  ١٣٫٦٨٨٫٦٨٣    ١٣٫٢٨٩٫٥٧٨    العربية المتحدة 

  
  زميلة خالل السنة: فيما يلي حركة االستثمار في شركة  

  
  ديسمبر   ٣١كما في   
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        

  ١٢٫٤١٢٫٥٨٦    ١٣٫٦٨٨٫٦٨٣  يناير ١الرصيد كما في 
  ١٫٢٧٦٫٠٩٧    ) ٣٩٩٫١٠٥(  حصة في نتائج شركة زميلة 

        
  ١٣٫٦٨٨٫٦٨٣    ١٣٫٢٨٩٫٥٧٨  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في  

  
الدخل كما في وللسنة المنتهية    (الخسارة) /   كابيتال (دبي)، بلغ صافي الموجودات وصافي وفقاً ألحدث المعلومات المالية لشركة الخير  

)  لایر  مليون  ٥٫١  ربح  :٢٠٢٠(   )مليون لایر  ١٫٣خسارة  ( و)  لایرمليون    ٤١٫١:  ٢٠٢٠(مليون لایر    ٣٩٫٩  مبلغ  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في  
  التوالي.  على

    



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٢٧  

  استثمارات في الموجودات المالية  ١١
  ديسمبر   ٣١كما في       
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١    إيضاح   
            موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:   ) أ

  -    ٢٫٧٣٢٫٢٩٩    ١ -  أ  أسهم مدرجة 
            
            موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:   ) ب

  ٥٠٫٨١٩٫١٤٧    ٤٦٫٨٢٣٫٠٠٣      صندوق الخير كابيتال لإلقراض بالهامش السعودي 
  ٤٥٠٫٠٠٠    ٢٣٫٨٩٢٫٢٦٦      صندوق الخير كابيتال مرابحة 

  ٥٫٢٦٠٫٣٥٠    ٥٫٣٤٥٫٠٠٠      صندوق بيتك للسيولة 
  ٤٫٤٠٨٫٧٢٢    ٣٫٥٠٣٫٥٠٠      صندوق الخير كابيتال صكوك بلس 

  ٩٫٢٢٤٫٦٠٣    ١٫٠٢٢٫١٨٧      صندوق الخير أرامكو الخاص 
  ٢٫٩٧٣٫٨٠٨    ٥٣١٫٤٥١      صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية

  ١٫٥٩٧٫٢٢٠    ١٤١٫٢٨٨      صندوق الطرح األولي للعموم لشركة الخير
  ٧٤٫٧٣٣٫٨٥٠    ٨١٫٢٥٨٫٦٩٥      مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

            
            موجودات مالية بالتكلفة المطفأة:   ج)  

  ٦٦١٫٠٠٠٫٠٠٠    ٦٦١٫٠٠٠٫٠٠٠    ١ -  ج  الموجودات المالية على أساس طويل األجل 
  -    ١٠٫١٣٥٫٣٨٥      الدخل المستحق من االستثمارات بالتكلفة المطفأة 

  ) ٥٠٠٫٠٠٠(    ) ١٫١٠٠٫٠٠٠(    ٢ -  ج  خسارة: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 
      ٦٦٠٫٥٠٠٫٠٠٠    ٦٧٠٫٠٣٥٫٣٨٥  
            

  ٣٫٣٣٣٫٣٣٣    -      صندوق اليسر بيتك للتمويل 
  ٦٦٣٫٨٣٣٫٣٣٣    ٦٧٠٫٠٣٥٫٣٨٥      الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة مجموع  

            
  ٧٣٨٫٥٦٧٫١٨٣    ٧٥٤٫٠٢٦٫٣٧٩      مجموع االستثمارات في الموجودات المالية 

  
باستثمار اولي قدره  ٢٠٢١خالل سنة    ١ - أ  باالكتتاب في طرح عام اولي محلي  قامت    ٣٫٢، قامت الشركة  مليون لایر سعودي. 

  االدارة بتصنيف االستثمار في االسهم المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر. 
  

مليون    ٢٤٠مليون لایر سعودي و    ٢٤٥، أبرمت الشركة ثالث صفقات تجارية مع ثالثة أطراف مختلفة بمبلغ  ٢٠٢٠سنة  خالل    ١ - ج 
الشركة بشراء حقوق الستخدام الموجودات العقارية بهدف    مليون لایر سعودي على التوالي، كما قامت  ١٧٦لایر سعودي و  

٪  ٨٪ إلى  ٥تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من هذه العقارات. كل عقد لمدة عشر سنوات بمعدالت ربح متفق عليها تتراوح من  
  مل المقابل للشركة. ق الخروج من هذه الصفقات في أي وقت مع سداد كاح سنوًيا بناًء على أداء الموجودات. تحتفظ الشركة ب 

  
تعتبر الموجودات المالية طويلة األجل ذات مخاطر ائتمانية منخفضة، وبالتالي فإن مخصص الخسارة المعترف به خالل الفترة    ٢ -  ج

شهًرا. تضع اإلدارة في اعتبارها مخاطر التخلف عن السداد منخفضة ولدى األطراف    ١٢يقتصر على الخسائر المتوقعة لمدة  
  قدرة قوية على الوفاء بالتزامات التدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب. المقابلة 

  
  فيما يلي ملخص الحركة في االستثمارات: 

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        

    ١٣٢٫٧٧٠٫١٩٧    ٧٣٨٫٥٦٧٫١٨٣  يناير ١الرصيد كما في 
  ٦٨٧٫٠٢٠٫٠٨١    ٢٦٫٦٥٦٫٧٠٠  شراء استثمارات خالل السنة 

  )٨٠٫٥٦٩٫٢٢٣(    ) ٢١٫١٢١٫٦٥٨(  استثمارات خالل السنة استبعاد/ استرداد 
  -    ١٠٫١٣٥٫٣٨٥  دخل المستحق من االستثمارات بالتكلفة المطفأة 

  ) ٥٠٠٫٠٠٠(    ) ٦٠٠٫٠٠٠(  خسارة ائتمانية المتوقعة 
  ٧٠٥٫٢٦٦    ١٨٤٫٤٤٧  أرباح محققة من استبعاد استثمارات خالل السنة 

  ) ٨٥٩٫١٣٨(    ٢٠٤٫٣٢٢  التغيرات في القيمة العادلة 
        

  ٧٣٨٫٥٦٧٫١٨٣    ٧٥٤٫٠٢٦٫٣٧٩  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في  
    



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٢٨  

  عقارات استثمارية، بالصافي   ١٢
  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        التكلفة: 

  ١٥١٫٤٥٠٫٠٠٠    ١٥١٫٤٥٠٫٠٠٠  يناير ١الرصيد كما في 
  ١٥١٫٤٥٠٫٠٠٠    ١٥١٫٤٥٠٫٠٠٠  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في  

        
        االستهالك المتراكم: 

    ٢٠٫٩٧٢٫٥٨٦    ٢٤٫٤٦٩٫٥٢٧  يناير ١الرصيد كما في 
  ٣٫٤٩٦٫٩٤١    ٣٫٤٩٦٫٩٤١  المحمل للسنة 

  ٢٤٫٤٦٩٫٥٢٧    ٢٧٫٩٦٦٫٤٦٨  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في  
        

  ١٢٦٫٩٨٠٫٤٧٣    ١٢٣٫٤٨٣٫٥٣٢  صافي القيمة الدفترية 
  

داخل   ٤١٠١٢٠٠٢٨١٢٦ورقم:  ٧١٠١٢١٠٢٤٥٧٢رقم: تمثل العقارات االستثمارية مباني شقق في مجمعي أبنية، ولها سندي ملكية 
وتم تأجيرها من   ٢٠١٣متر مربع، والتي تم شراؤها خالل    ٢٤٫٨١٦منطقة مشروع القصر في الرياض، وتحتل مساحة إجمالية قدرها  

في    لإليجار. أجرت الباطن   االستثمارية كما  للعقارات  داخلًيا  تقييًما  يبلغ متوسط ا٢٠٢١ديسمبر    ٣١اإلدارة  للعقارات  .  العادلة  لقيمة 
  مليون لایر سعودي).  ١٦٧٫٣: ٢٠٢٠مليون لایر سعودي ( ١٤٩االستثمارية 

  
من   ٣فيما يلي المدخالت الهامة غير القابلة للرصد المستخدمة في قياسات القيمة العادلة للعقارات االستثمارية المصنفة ضمن المستوى 

  :٢٠٢١ديسمبر  ٣١تسلسل القيمة العادلة كما في 
  

    تقنية التقييم     عقار استثماري 
المدخالت الهامة غير  

  وصف اسلوب التقييم    القابلة للرصد 
              

  عمارات سكنية 

  

النقدية   التدفقات  طريقة 
رسملة   وطريقة  المخصومة 

  الدخل 

تكلفة التطوير المتوقعة    
  وربحية المطور 

  

يستخدم نهج التدفقات النقدية المخصومة توقعات  
إلى  أرباح   ومضافة  مخصومة  متعددة  سنوات 

القيمة المتبقية لألرباح بعد فترة التنبؤ. يتم تقييم 
النقدية   التدفقات  نهج  بموجب  السوقية  القيمة 
مستمر   تدفق  لديه  العقار  أن  حيث  المخصومة 
رسملة   نهج  يسمح  األصول.  عمر  حتى  للنقد 
بناًء   الممتلكات  قيمة  بتقدير  للمستثمرين  الدخل 

لذي يولده العقار. يتم استخدامه عن  على الدخل ا
لإليجار   التشغيلي  الدخل  صافي  أخذ  طريق 

  المحصل وقسمته على معدل الرسملة. 
  

  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  ١٣
  

  ديسمبر   ٣١كما في   
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        

  ١٫٣٣٩٫٦٠٩    ٣٫٣٧١٫٢٠٧  مطلوبات مستحقة 
  ٣١٣٫١٧١    ٣٩٣٫٢١٢  تأمينات اجتماعية مستحقة 

  ٣٠٢٫٠٠٠    ٥٩٤٫٥٥١  مخرجات ضريبة القيمة المضافة 
  ٨٫٣٦٤    ١٫٩٠١  أخرى 

  ١٫٩٦٣٫١٤٤    ٤٫٣٦٠٫٨٧١  
    



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٢٩  

  التزامات عقود االيجار   ١٤
  

  ديسمبر   ٣١كما في   
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  :فيما يلي تفاصيل التزامات عقود االيجار       ١-١٤
        

  ٢٫٦٤٤٫٤٩٢    ٢٫٩٢٧٫٥٢٢  متداولة 
  ٤٫٤٠٧٫٧٥٧    ٣٫٤٧٤٫٢٦٦  غير متداولة 

  ٧٫٠٥٢٫٢٤٩    ٦٫٤٠١٫٧٨٨  
  

يوضح الجدول أدناه تسوية مدفوعات اإليجار المستقبلية المخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي مع مطلوبات عقود    ٢-١٤
  االيجار المتعلقة بموجودات حق االستخدام. 

  
  ديسمبر   ٣١كما في   
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        

  ٦٫٨٧٤٫٤٠٩    ٦٫٢١١٫٢٢٢  المستقبليةمدفوعات عقود اإليجار 
  ١٧٧٫٨٤٠    ١٩٠٫٥٦٦  أثر الخصم على معدل االقتراض اإلضافي 

  ٧٫٠٥٢٫٢٤٩    ٦٫٤٠١٫٧٨٨  
  

 ). لایر سعودي ٣٫٢٤٣٫٦٦٦: ٢٠٢٠( ٢٫٧٣١٫٠٤٣ بلغ مجموع التدفقات النقدية الصادرة لعقود اإليجار خالل السنة   ٣-١٤
  

  مخصص الزكاة وضريبة الدخل   ١٥
  

  تتكون المكونات الهامة للوعاء الزكوي بشكل أساسي مما يلي:   ١-١٥
  

  ديسمبر   ٣١كما في   
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

        الوعاء الزكوي 
  ٩٩٥٫٧٨٧٫٤٥٤    ١٫٠٠٩٫٥٢٢٫٨٠٥  بداية السنة   - حقوق المساهمين 

  ٩٫٦٨٠٫١٧٨    ١١٫٩٨٥٫١٨٢  مخصصات 
  ٢٫٦٤٤٫٤٩٢    ٢٫٩٢٧٫٥٢٢  متداولة  -التزامات عقود االيجار  
  ٤٫٤٠٧٫٧٥٧    ٣٫٤٧٤٫٢٦٦  غير متداولة  -التزامات عقود االيجار  

  )١٣٩٫٨١٥٫٢١٨(    ) ١٣٩٫٠٣١٫٤١٩(  ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية، بالصافي 
  )٦١٫٣٨٩٫٠٠٠(    ) ١١٢٫٤٧٥٫٠٠٠(  ذمم مدينة مقابل اإلقراض بالهامش 

  )٧٥١٫٤٧٩٫٧٦٩(    ) ٧٥٨٫١٧٩٫٦٧٦(  استثمارات
  ٥٩٫٨٣٥٫٨٩٤    ١٨٫٢٢٣٫٦٧٩  للوعاء الزكوي المجموع الفرعي 

        
    ٪٩٩٫٤٤    ٪ ٩٩٫٤٤  نسبة ملكية المساهمين السعوديين

  ٥٩٫٤٩٨٫٨٩٩    ١٨٫٢٢٣٫٦٧٩  الوعاء الزكوي العائد للمساهمين السعوديين في الشركة األم 
  ١٫٥٣٧٫٨٩٥    ٤٦٧٫١٠٣  زكاة على الوعاء الزكوي (أ) 

  ١٩٫٢٦٣٫٠٩٧    ٢٢٫٤٧٠٫٩٠٠  المساهمة الربح المعدل على أساس تغير نسبة 
  الزكاة المقدرة على الربح المعدل العائد للمساهمين السعوديين

  ٤٧٨٫٨٦٥    ٥٦١٫٧٧٣  في الشركة األم (ب)    
  ٢٫٠١٦٫٧٦٠    ١٫٠٢٨٫٨٧٦  زكاة مقدرة للسنة (أ + ب) 

  
    



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٣٠  

  من الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعدَّل للمساهمين السعوديين، أيهما أعلى.   ٪٢٫٥٧٨يتم احتساب الزكاة بنسبة 
  

  ديسمبر   ٣١كما في   
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  الدخل الخاضع للضريبة 

        
  -    -  المساهم/ المساهمون السعوديون والخليجيون قبل تغير نسبة المساهمة 

  ١٩٫١٥٤٫٦٠٨    ٢٢٫٥٨٤٫٨٠٩  نسبة المساهمة المساهم/ المساهمون السعوديون والخليجيون بعد تغير 
  ١٩٫١٥٤٫٦٠٨    ٢٢٫٥٨٤٫٨٠٩  الدخل الخاضع للضريبة 

        
      ٪٠٫٥٦    ٪ ٠٫٥٦  نسبة مساهمة المساهمين األجانب 

  -    -  المساهم/ المساهمون من غير دول مجلس التعاون الخليجي قبل تغير نسبة المساهمة 
  ١٠٨٫٤٩٠    ١١٨٫١٩٨  التعاون الخليجي بعد تغير نسبة المساهمة المساهم/ المساهمون من غير دول مجلس 

  ١٠٨٫٤٩٠    ١١٨٫١٩٨  دخل المساهمين األجانب األساسيين الخاضع للضريبة 
  )٧٫٣٠٨(    ) ٤٫٢٨٩(  ناقصاً: مدفوعات مقابل مخصصات 

  )٢٥٫٢٩٥(    ) ٢٨٫٤٧٧(  ٪ من الدخل المعدل ٢٥خسائر مرحلة الى نسبة 
  )١٠٫٨٥٦(    -  السعودي من مبلغ المخصصات المستخدم حصة المساهم غير 

  ٦٥٫٠٣٠    ٨٥٫٤٣٢  ٪ ٢٥الدخل الخاضع للضريبة للمساهمين األجانب بعد تعديل الخسائر المرحلة حتى 
  ١٣٫٠٠٦    ١٧٫٠٨٦  ٪٢٠احتساب ضريبة الدخل بنسبة 

  
  السنة: فيما يلي حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل   ٢-١٥

  

    الشركة  
  شركة صندوق الخير 

  المجموع    كابيتال العقاري ش.ذ.م.م.
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١    ٢٠٢٠  ٢٠٢١    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
                  

  ١٫١٢٦٫٩٢٦  ٢٫٠٤٢٫٧٦٦    -  ١٣٫٠٠١    ١٫١٢٦٫٩٢٦  ٢٫٠٢٩٫٧٦٥  يناير ١الرصيد كما في 
  تعديل مخصص حقوق

  ٦٧٫٨٩٢  -    ٦٧٫٨٩٢  -    -  -  الملكية للفترة السابقة    
  ٢٫٠٤٢٫٧٦٦  ١٫٠٥٩٫٩٦٢    ١٣٫٠٠٠  ١٤٫٠٠٠    ٢٫٠٢٩٫٧٦٦  ١٫٠٤٥٫٩٦٢  مخصص للسنة الحالية 
  ٢٦٢٫٣٦١  ٩٤٦    ١٠٫٣٩٢  )٥٫٢١٧(    ٢٥١٫٩٦٩  ٦٫١٦٣  مخصص سنوات سابقة
  ) ١٫٤٥٧٫١٧٩(  ) ٢٫٠٤٣٫٧١٤(    ) ٧٨٫٢٨٣(  )٧٫٧٨٤(    ) ١٫٣٧٨٫٨٩٦(  ) ٢٫٠٣٥٫٩٣٠(  مدفوعات خالل السنة 

  ٢٫٠٤٢٫٧٦٦  ١٫٠٥٩٫٩٦٠    ١٣٫٠٠١  ١٤٫٠٠٠    ٢٫٠٢٩٫٧٦٥  ١٫٠٤٥٫٩٦٠  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
  وضع الربوط   ٣-١٥

  
  ٣٫٤٤  بإجمالي  ٢٠١٨ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في    استلمت المجموعة ربط الزكاة والضرائب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المالية    القوائم. وبما ان  ٢٠٢٢مليون لایر سعودي قامت المجموعة برفع اعتراض على هذا الربط. ومن المتوقع ان يتم اغالقه خالل عام  
هيئة   ارها الزكوي والضريبي الى لحساب الزكاة. قدمت المجموعة إقر ٪٢٫٥٨٥ فإن المجموعة تستخدم معدل تغطي سنة ميالدية كاملة 

  . ٢٠٢٠الزكاة والضريبة والجمارك ودفعت المبالغ المستحقة عن جميع السنوات حتى عام 
  

  منافع نهاية الخدمة للموظفين   ١٦
  

  الشكل التالي: إن المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي، والحركة في االلتزام خالل السنة، القائمة على قيمتها الحالية على   ١-١٦
  

  ديسمبر   ٣١كما في   
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        

  ١١٫٩٦٦٫٦٩٣    ١٥٫٧٥٧٫٩٠٥  القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة 
    



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٣١  

  الحركة في مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين كما يلي:   ٢-١٦
  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        

   ٨٫٩٦٧٫٨١٩    ١١٫٩٦٦٫٦٩٣  يناير ١الرصيد كما في 
  ٢٫٣٩٥٫٧٣٧    ٢٫٤٨٧٫١٢٩  تكلفة الخدمات الحالية والفائدة  -المحمل على قائمة الدخل  المبلغ 

  تعديالت الخبرة والتغيرات  - المبلغ المحمل على قائمة الدخل الشامل 
  ٦٧٠٫٧٧٨    ٢٫٠٦٥٫٥٩٤  في االفتراضات المالية     

  )٦٧٫٦٤١(    ) ٧٦١٫٥١١(  مدفوعات خالل السنة 
        

  ١١٫٩٦٦٫٦٩٣    ١٥٫٧٥٧٫٩٠٥  ديسمبر  ٣١الرصيد كما في  
  

  فيما يلي االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد مطلوبات منافع نهاية الخدمة للموظفين:   ٣-١٦
  

  ديسمبر   ٣١كما في   
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        

  ٪ ٢٫٠٠    ٪ ٢٫٤٠  معدل الخصم 
  ٪ ١٫٠٥    ٪ ١٫٤٥  الزيادات المستقبلية في الرواتب 

  
  الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على منافع نهاية الخدمة للموظفين:فيما يلي تحليل    ٤-١٦
  

  ديسمبر   ٣١كما في   
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  معدل الخصم 

        
  ) ٤٧٩٫٤٣٣(    ) ٥٨٩٫٠٢٥(  ٪٠٫٥زيادة بنسبة 

  ٥١٩٫١٩٨    ٦٣٤٫٧٩٣  ٪٠٫٥انخفاض بنسبة 
        

        الزيادات المستقبلية في الرواتب 
  ٣٤٥٫٨٧٦    ٦٣٧٫٧٠٤  ٪٠٫٥زيادة بنسبة 

  ) ٣٢٣٫٨٣٧(    ) ٥٩٧٫١٧٣(  ٪٠٫٥انخفاض بنسبة 
  

بناء    الحساسية  تحليل  تحديدتم   المعقولة في االفتراضات    للتغيرات  نتيجةالتزام المنافع المحددة    علىاستقراء األثر    طريقة   علىأعاله 
  .التقريرفترة   نهايةالتي تحدث في  الرئيسية

  
  رأس المال   ١٧

  
  ٣١كما في  مليون سهم    ١٠٠إلى سعودي مقسماً  مليون لایر    ١٫٠٠٠بالكامل  بلغ رأس مال المجموعة المصرح به والصادر والمدفوع  

  لایر سعودي لكل سهم.  ١٠سهم) بقيمة اسمية  مليون  ١٠٠: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( ٢٠٢١ديسمبر 
  

  احتياطي نظامي   ١٨
  

٪ من صافي  ١٠تكوين احتياطي نظامي بتخصيص    الشركة، يجب على  ، إن وجدتالعربية السعوديةوفقاً لنظام الشركات في المملكة  
هذا االحتياطي غير قابل  من رأسمالها.    ٪٣٠  على األقل   ربح السنة السنوي، بعد احتساب الخسائر المتراكمة، حتى يعادل االحتياطي

  للسنة الحالية الى حساب االحتياطي النظامي.  من صافي دخلها  ٪١٠للتوزيع. وعليه، فقد قامت الشركة بتحويل 
    



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٣٢  

  احتياطات أخرى   ١٩
  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        

  ) ٢٫٤٩٠٫٩٨٤(    ) ٣٫٢٨١٫٢١٣(  يناير، ١الرصيد في 
  ) ١١٩٫٤٥١(    ٣٢٫٣٩٩  التغيير في قيمة االستثمار في الدخل الشامل اآلخر 

  ) ٦٧٠٫٧٧٨(    ) ٢٫٠٦٥٫٥٩٤(  إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين
  ) ٣٫٢٨١٫٢١٣(    ) ٥٫٣١٤٫٤٠٨(  ديسمبر،  ٣١الرصيد كما في  

  
  األصول المحتفظ بها بصفة أمانة أو بصفة ائتمانية   ٢٠

  
ديسمبر    ٣١تحتفظ المجموعة بأموال العمالء في حسابات شاملة في أحد البنوك المحلية لتنفيذ أنشطة التعامل واإلدارة والحفظ. كما في  

مليار لایر سعودي). تماشياً    ١١٫٣٣٤:  ٢٠٢٠مليار لایر سعودي (  ٩٫٦٢١بلغت الحسابات النقدية للعمالء المملوكة للمجموعة    ،٢٠٢١
المح السياسة  المذكورة في إيضاحمع  يتم   القوائملم يتم تضمين هذه األرصدة في    ،٢-١٦  رقم  اسبية  للمجموعة حيث  المالية الموحدة 

  االحتفاظ بها بصفة ائتمانية. 
  

  مصاريف عمومية وإدارية   ٢١
  

  ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        

  ٤٫٢٨٨٫٩٢٧    ٥٫٩٤٥٫١٦٦  مصاريف وترويج التسويق 
  ١٫٤٦٨٫٣٠٢    ٢٫٦٢٤٫٦٨٠  اتصاالت 

  ٦٥٩٫٦٦٨    ٢٫٤٠٤٫٣٥٣  ضريبة القيمة المضافة ونفقات ضريبة االستقطاع 
  ١٫٠٧٦٫٢٧٧    ١٫٦٧٧٫٠٠٠  مصاريف عضويات واشتراكات 

  ٦٣٧٫٦٧٠    ١٫٠٧٥٫٤٣٨  مهنية واستشارية 
  ٣٣٥٫٧١٨    ٣٧٦٫٥٧٧  نفقات مالية 

  ٥٥٩٫٤٩٨    ٣٤٢٫٧٣١  سفر ودعاية 
  ١٠١٫١٨٨    ٢٩٥٫٣٦٥  إصالحات وصيانة 

  ٣٥٣٫٨٠٥    ١٠٢٫٨٠٩  إيجار ومصاريف متعلقة بالمرافق 
  ١٫٢٢٧٫٩٣٨    ١٫٧٤٣٫٤٩٩  أخرى 

  ١٠٫٧٠٨٫٩٩١    ١٦٫٥٨٧٫٦١٨  
  

  ربحية السهم   ٢٢
  

بقسمة الدخل من العمليات وصافي الدخل لكل سنة على    ٢٠٢٠  و  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١يتم احتساب ربحية السهم للسنتين المنتهيتين في  
  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. 

  
  ارتباطات ومطلوبات محتملة رأسمالية   ٢٣

  
يوجد تعهدات أو مطلوبات محتملة رأسمالية   )، ال ٣-١٥ رقم بغض النظر عن التفاصيل وضع الربوط الزكوية وضريبة الدخل (إيضاح

  قائمة كما في تاريخ التقرير. 
    



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٣٣  

  معلومات القطاعات   ٢٤
  

شركتها التابعة الخير كابيتال (دبي)  ل  الجزئي  ستبعادالتقوم المجموعة بتشغيل وممارسة أعمالها في المملكة العربية السعودية. وقبل ا
  ومع ذلك ينم المحاسبة عن هذا االستثمار حالياً كشركة زميلة.  المتحدة.المحدودة، تم تنفيذ األنشطة التجارية أيضا في اإلمارات العربية  

  طاعات التشغيلية التالية: إدارية، تم تنظيم المجموعة ضمن خطوط إنتاج وفقاً للخدمات التي توفرها، ولدى المجموعة الق  وألغراض
  
بالنيابة عن المستثمرين والتي يمكن أن تكون على    -   إدارة الموجودات  - أ تتضمن إدارة الموجودات هذه إدارة موجودات تقليدية 

  شكل صناديق استثمارية مشتركة أو محافظ اختيارية والحفظ. 
  
من خالل توفير فرصة الدخول في األسواق السعودية والدولية    تتضمن خدمات الوساطة والخدمات التنفيذية  -   الوساطة والمشورة   - ب

  وتقديم تسهيالت هامشية لعمالء هذه األسواق. 
  
  تتضمن خطوط األعمال مثل االستثمارات البنكية واستثمارات الملكية واالستثمارات العقارية.  -  استثمارات   - ج
  
  تتضمن خطوط األعمال األخرى مثل وتطوير الشركات والقيام بأعمال رقابة ودعم أخرى.  -  أخرى  - د
  

  ي ذلك التاريخ وفقاً للقطاع التشغيلي: ديسمبر للسنة المنتهية ف ٣١فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية المختارة كما في 
  

  المجموع     أخرى    استثمارات     الوساطة والمشورة     إدارة الموجودات   
                    ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  ١٫٠٥٢٫٢١٣٫٠١٦    ٢٦٫٠٥٩٫٤٤٥    ٨٤٨٫٥١٨٫٤٨٥    ١٢٢٫٧٤٧٫٦٦٧    ٥٤٫٨٨٧٫٤١٩  مجموع الموجودات 
  ) ٢٧٫٥٨٠٫٥٢٤(    ) ٢٧٫٥٨٠٫٥٢٤(    -    -    -  مجموع المطلوبات 

  ٩٥٫١٩١٫٦٨٣    -    ٣٥٫٤٨١٫٢٦٧    ١٧٫٥٣٨٫٧٥٨    ٤٢٫١٧١٫٦٥٨  مجموع الدخل 
  ) ٧٦٫٩٨٧٫٨٩٣(    ) ١٣٫٨١٠٫٧٤٨(    ) ٢٥٫٩٦٨٫٢٩٤(    ) ١٣٫١٦٨٫٣٦٢(    ) ٢٤٫٠٤٠٫٤٨٩(  مجموع المصاريف 

  الدخل قبل الزكاة 
  ١٨٫٢٠٣٫٧٩٠    ) ١٣٫٨١٠٫٧٤٨(    ٩٫٥١٢٫٩٧٣    ٤٫٣٧٠٫٣٩٦    ١٨٫١٣١٫١٦٩  وضريبة الدخل    

                    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ١٫٠٣٢٫٥٤٧٫٦٥٧    ١٨٫١٨٩٫٠٤١    ٨١٤٫٣٢١٫٣٧٩    ٦٨٫٧٠٨٫٤٦٠    ١٣١٫٣٢٨٫٧٧٧  مجموع الموجودات 
  ) ٢٣٫٠٢٤٫٨٥٢(    ) ٢٣٫٠٢٤٫٨٥٢(    -    -    -  مجموع المطلوبات 

  ٧٧٫٦٥٢٫٠٨٣    -    ٢٥٫٨٢٦٫٨٠٠    ١٠٫٩٤٨٫٢٢٩    ٤٠٫٨٧٧٫٠٥٤  مجموع الدخل 
  ) ٦٠٫٧٩٦٫٤٥٤(    ) ١١٫٨٦٠٫٩٨٩(    ) ١٧٫٣١٩٫٧١٤(    ) ٦٫٧٩٧٫٢١٣(    ) ٢٤٫٨١٨٫٥٣٨(  مجموع المصاريف 

  الدخل قبل الزكاة 
  ١٦٫٨٥٥٫٦٢٩    ) ١١٫٨٦٠٫٩٨٩(    ٨٫٥٠٧٫٠٨٧    ٤٫١٥١٫٠١٦    ١٦٫٠٥٨٫٥١٥  وضريبة الدخل    
  

  ملفات العمالء، على النحو التالي: يتم تنظيم المجموعة إلى وحدة جغرافية رئيسية استناًدا إلى منتجاتها وخدماتها باإلضافة إلى 
  
يعتبر القطاع الجغرافي الرئيسي والذي يركز على العمالء المحليين ويعمل كوحدة إشرافية على    –   المملكة العربية السعودية  - أ

قطاع جغرافي آخر. وتشتمل األنشطة الرئيسية لهذا القطاع على تقديم المشورة والترتيب والوساطة والحفظ وإدارة الموجودات  
  واالستثمارات المالية. 

  
عملياتها على أساس موحد استناداَ إلى ملفات العمالء لغرض اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتوزيع الموارد وتقييم  تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج  

  االداء. إن أسعار التحويل بين القطاعات الجغرافية كانت تتم على أساس تجاري بنفس طريقة المعامالت التي تتم مع أطراف أخرى. 
  

  تقدير القيمة العادلة   ٢٥
  

ادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ  القيمة الع
القياس. يستند تعريف القيمة العادلة إلى االفتراض بأن المجموعة مستمرة في أعمالها وليس هناك نية أو شرط لتقليص حجم عملياتها  

  ة بشروط غير مالئمة. بشكل جوهري أو إجراء معامل
  

تعتمد األدوات المالية في السوق النشط على أسعار السوق المدرجة. يعد السوق نشطاً في حال كانت األسعار المدرجة متوفرة بسرعة  
وق  وبانتظام من قبل محل صرافة أو وكيل أو وسيط أو مجموعة صناعة أو خدمة تسعير أو وكالة تنظيم وتمثل تلك األسعار معامالت الس

  الفعلية والتي تتم بانتظام على أسس تجارية بحتة. 
    



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٣٤  

عند قياس القيمة العادلة، تستخدم المجموعة بيانات السوق التي يمكن رصدها بأقصى قدر ممكن. ويتم تصنيف القيم العادلة في مستويات  
  : النحو التاليمختلفة ضمن تسلسل للقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في طرق التقييم على 

  
: هي أسعار معلنه (غير معدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي يمكن الوصول إليها بتاريخ  األول المستوى  

  القياس. 
  

والتي يمكن رصدها لألصل أو االلتزام إما مباشرة (مثل األسعار)    األول : مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  الثانيالمستوى  
  أو بشكل غير مباشر (أي مشتقة من األسعار). 

  
  : مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن رصدها (مدخالت ال يمكن رصدها). الثالثالمستوى 

  
لعادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي  يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة ا

الق كانت  إذا  العادلة  بالقيمة  المقاسة  المالية غير  والمطلوبات  المالية  للموجودات  العادلة  القيمة  تتضمن معلومات  ال  العادلة.  يمة  للقيمة 
  الدفترية تقريبية معقولة للقيمة العادلة. 

  
  مل أساليب التقييم المستخدمة في تقييم األدوات المالية ما يلي: تش
  
 أسعار السوق المدرجة / صافي قيمة الموجودات أو أسعار الوكالء لألدوات المماثلة .  
  
  .أساليب أخرى، مثل تحليل التدفقات النقدية المخصومة لتحديد القيمة العادلة لبقية األدوات المالية  
  



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٣٥  

    المحاسبة وتصنيفات القيمة العادلة   ١-٢٥
  القيم العادلة     القيمة الدفترية   

  التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة 
  القيمة العادلة من 
    خالل قائمة الدخل 

القيمة العادلة من  
خالل الدخل الشامل  

  المجموع    المستوى الثالث     المستوى الثاني    المستوى األول    المجموع    التكلفة المطفأة    اآلخر 
                                ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

                                موجودات مالية 
                                موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

  ٨١٫٢٥٨٫٦٩٥    -    ٤٧٫٨٤٥٫١٩٠    ٣٣٫٤١٣٫٥٠٥    ٨١٫٢٥٨٫٦٩٥    -    -    ٨١٫٢٥٨٫٦٩٥  استثمار في صناديق استثمارية
  ٢٫٧٣٢٫٢٩٩    -    -    ٢٫٧٣٢٫٢٩٩    ٢٫٧٣٢٫٢٩٩    -    ٢٫٧٣٢٫٢٩٩    -  مدرجة استثمارات في أسهم 

                                
                                موجودات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة 

  ١٧٨٫٥٨٢    ١٧٨٫٥٨٢    -    -    ١٧٨٫٥٨٢    ١٧٨٫٥٨٢    -    -  نقد وما يماثله
  ٢٣٫٠٧٨٫٥١٢    ٢٣٫٠٧٨٫٥١٢    -    -    ٢٣٫٠٧٨٫٥١٢    ٢٣٫٠٧٨٫٥١٢    -    -  ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى 

  ١١٢٫٤٧٥٫٠٠٠    ١١٢٫٤٧٥٫٠٠٠    -    -    ١١٢٫٤٧٥٫٠٠٠    ١١٢٫٤٧٥٫٠٠٠    -    -  ذمم مدينة مقابل اإلقراض بالهامش 
  ٦٧٠٫٠٣٥٫٣٨٥    ٦٧٠٫٠٣٥٫٣٨٥    -    -    ٦٧٠٫٠٣٥٫٣٨٥    ٦٧٠٫٠٣٥٫٣٨٥    -    -  الموجودات المالية على أساس طويل األجل 

  ٨٨٩٫٧٥٨٫٤٧٣    ٨٠٥٫٧٦٧٫٤٧٩    ٤٧٫٨٤٥٫١٩٠    ٣٦٫١٤٥٫٨٠٤    ٨٨٩٫٧٥٨٫٤٧٣    ٨٠٥٫٧٦٧٫٤٧٩    ٢٫٧٣٢٫٢٩٩    ٨١٫٢٥٨٫٦٩٥  
                                المطلوبات المالية

                                مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة  مطلوبات
  ٦٫٤٠١٫٧٨٨    ٦٫٤٠١٫٧٨٨    -    -    ٦٫٤٠١٫٧٨٨    ٦٫٤٠١٫٧٨٨    -    -  التزامات عقود ايجار 

  ٤٫٣٦٠٫٨٧١    ٤٫٣٦٠٫٨٧١    -    -    ٤٫٣٦٠٫٨٧١    ٤٫٣٦٠٫٨٧١    -    -  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 
  -    -    ١٠٫٧٦٢٫٦٥٩    ١٠٫٧٦٢٫٦٥٩    -    -    ١٠٫٧٦٢٫٦٥٩    ١٠٫٧٦٢٫٦٥٩  

                                ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
                                موجودات مالية 

                                موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 
  ٧٤٫٧٣٣٫٨٥٠    -    ٦٠٫٠٤٣٫٧٥١    ١٤٫٦٩٠٫٠٩٩    ٧٤٫٧٣٣٫٨٥٠    -    -    ٧٤٫٧٣٣٫٨٥٠  استثمار في صناديق استثمارية

                                
                                موجودات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة 

  ٥٩٥٫٢٣٦    ٥٩٥٫٢٣٦    -    -    ٥٩٥٫٢٣٦    ٥٩٥٫٢٣٦    -    -  نقد وما يماثله
  ٣٫٣٣٣٫٣٣٣    ٣٫٣٣٣٫٣٣٣    -    -    ٣٫٣٣٣٫٣٣٣    ٣٫٣٣٣٫٣٣٣    -    -  صندوق اليسر بيتك للتمويل استثمار في 

  ٧٤٫٤٩٠٫٥٧٩    ٧٤٫٤٩٠٫٥٧٩    -    -    ٧٤٫٤٩٠٫٥٧٩    ٧٤٫٤٩٠٫٥٧٩    -    -  ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى 
  ٦١٫٣٨٩٫٠٠٠    ٦١٫٣٨٩٫٠٠٠    -    -    ٦١٫٣٨٩٫٠٠٠    ٦١٫٣٨٩٫٠٠٠    -    -  ذمم مدينة مقابل اإلقراض بالهامش 

  ٦٦٠٫٥٠٠٫٠٠٠    ٦٦٠٫٥٠٠٫٠٠٠    -    -    ٦٦٠٫٥٠٠٫٠٠٠    ٦٦٠٫٥٠٠٫٠٠٠    -    -  الموجودات المالية على أساس طويل األجل 
  ٨٧٥٫٠٤١٫٩٩٨    ٨٠٠٫٣٠٨٫١٤٨    ٦٠٫٠٤٣٫٧٥١    ١٤٫٦٩٠٫٠٩٩    ٨٧٥٫٠٤١٫٩٩٨    ٨٠٠٫٣٠٨٫١٤٨    -    ٧٤٫٧٣٣٫٨٥٠  

                                المطلوبات المالية
                                مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة  مطلوبات

  ٧٫٠٥٢٫٢٤٩    ٧٫٠٥٢٫٢٤٩    -    -    ٧٫٠٥٢٫٢٤٩    ٧٫٠٥٢٫٢٤٩    -    -  التزامات عقود ايجار 
  ١٫٩٦٣٫١٤٤    ١٫٩٦٣٫١٤٤    -    -    ١٫٩٦٣٫١٤٤    ١٫٩٦٣٫١٤٤    -    -  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

  -    -    ٩٫٠١٥٫٣٩٣    ٩٫٠١٥٫٣٩٣    -    -    ٩٫٠١٥٫٣٩٣    ٩٫٠١٥٫٣٩٣  



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٣٦  

  إن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في الجدول أعاله والمدرجة بالتكلفة المطفأة مقاربة بشكل معقول لقيمها العادلة. 
  

  أساليب التقييم العادل   ٢-٢٥
  

  للقيم العادلة.  الثاني المستخدمة في قياس المستوىتظهر الجداول التالية أساليب التقييم 
  

  أساليب التقييم     النوع 
      

    موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة في قائمة الدخل. 
يعتمد التقييم على صافي قيمة الموجودات المستلمة من مديري  

  الصناديق. 
      

وقياس القيمة  العالقة بين المدخالت الهامة التي يمكن رصدها 
    العادلة. 

قد ترتفع (تنخفض) القيمة العادلة المقدرة إذا كان هناك تغير في  
  المدخالت المستخدمة في التقييم كما هو مذكور أعاله. 

  
  األول والثاني التحويالت بين المستوى   ٣-٢٥

  
  خالل فترات التقرير.   الثانيوالمستوى  األوللم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى 

  
  إدارة المخاطر المالية   ٢٦

  
  يتم جزء كامن في أنشطة المجموعة ولكن    هييتمثل هدف المجموعة في إدارة المخاطر في إنشاء وحماية القيمة للمساهمين. المخاطر  

إدارة    عملية والمراقبة المستمرة، حسب حدود المخاطر وعناصر الرقابة األخرى. إن    والقياس  طبيعتها  تحديد  عملية من خالل    إدارتها
  المستمرة للمجموعة.  للربحيةبالنسبة  هامة  هيالمخاطر 

  
يضطلع مجلس إدارة المجموعة بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى المجموعة.  إن سياسات إدارة المخاطر  

موعة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها مع االلتزام بتلك  لدى المج
الحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف  

وإدارة المعايير واإلجراءات، إلى الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة، يستطيع من خاللها كل موظف  المجموعة، من خالل تدريباتها  
  أن يدرك المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه. 

  
  تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية: 

  
  مخاطر االئتمان  -
  مخاطر السوق   -
  مخاطر السيولة   -
  

  مخاطر االئتمان   ١-٢٦
  

المجموعة   تكبد  للمجموعة والتسبب في  المالية  بالتزاماته  العميل لدى المجموعة على الوفاء  مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة 
  خسارة مالية. 

  
مراقبة الذمم  تسعى المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء من خالل وضع سقوف ائتمانية لكل عميل على حدة و

المدينة القائمة والحفاظ على حسابات لدى بنوك مرموقة تتمتع بجدارة ائتمانية. وضعت المجموعة سياسات وإجراءات السترداد الديون  
التجارية في الوقت المناسب. فيما يتعلق باألطراف بخالف الشركات الشقيقة، تخفف المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل  

ضوابط محددة وفقًا لسياسات وإجراءات المجموعة. ويتم إجراء أي طلبات هامشية أو تصفيات عند الحدود المحددة مسبقًا وعند    تطبيق
  الحاجة لضمان أن تعرض المجموعة مضمون بشكل كاف. الحد األقصى لمخاطر االئتمان يساوي القيمة الدفترية لإلقراض بالهامش. 

  
متعلقة    من  رئيسي  بشكل  األخرى  الموجودات  تتكون مدينة  وذمم  المستحقة  المطفأة اإليرادات  بالتكلفة  االيرادات  .  باستثمارات  تتعلق 

المستحقة بشكل رئيسي بالمبالغ المستحقة من األطراف على أساس ربع سنوي ويتم تسويتها خالل فترة زمنية قصيرة. تعتقد المجموعة  
ال تتعرض   وبالتالي،وجودات المالية وأن مخصص الخسارة لن يكون جوهرًيا للمجموعة.  أن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة على هذه الم

  المجموعة حالًيا ألي مخاطر ائتمانية كبيرة. 
    



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٣٧  

  لمخاطر االئتمان   التعرض
  

  ديسمبر   ٣١كما في   
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        

  ٦٦٠٫٥٠٠٫٠٠٠    ٦٧٠٫٠٣٥٫٣٨٥  الموجودات المالية على أساس طويل األجل 
  ٧٨٫٠٦٧٫١٨٣    ٨١٫٢٥٨٫٦٩٥  استثمار في صناديق استثمارية 
  -    ٢٫٧٣٢٫٢٩٩  االستثمار في األسهم المدرجة 
  ٧٤٫١٣٨٫٢٠٨    ٢٣٫٠٧٨٫٥١٢  ذمم مدينة وموجودات أخرى 

  ٦١٫٣٨٩٫٠٠٠    ١١٢٫٤٧٥٫٠٠٠  ذمم مدينة مقابل اإلقراض بالهامش 
  ٥٩٥٫٢٣٦    ١٧٨٫٥٨٢  ورصيد لدى البنكنقد 

        
  ٨٧٤٫٦٨٩٫٦٢٧    ٨٨٩٫٧٥٨٫٤٧٣  
  

  قياس مخاطر االئتمان   ١-١-٢٦
  

ئتمانية إن تقييم مخاطر االئتمان للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة يستلزم تقييمات إضافية لمخاطر االئتمان باستخدام الخسارة اال
  التخلف عن السداد والخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد. المتوقعة، المشتقة من احتمالية التخلف عن السداد ومستوى التعرض عند 

  
الخسارة االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية للشركة غير جوهري حيث أن التعرض الجوهري للمجموعة هو الذمم    تأثيرإن  

شهرا. تشمل التعرضات األخرى ودائع    ١٢المدينة من أطراف ذات عالقة، والتي تكون مستحقة الدفع عند الطلب ويتوقع تسويتها خالل  
لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني مرتفع كما في تاريخ التقرير، وبالتالي ترى المجموعة أن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة.  

موعة بضمان تسهيالت التمويل  وتبلغ الخسارة االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة مقابل تمويل اإلقراض بالهامش "ال شيء"، حيث تقوم المج
٪، وبالتالي فإن المجموعة ليس لديها احتمالية  ١٣٥٪ ويتم تصفيتها بمجرد انخفاض قيمة الضمان إلى  ٢٠٠بالهامش الخاصة بها بنسبة  

  تخلف عن السداد مقابل تسهيالت التمويل بالهامش. 
  

ائتمانية منخفضة، وبالتالي فإن مخصص الخسارة المعترف به خالل  تعتبر الموجودات المالية على أساس طويل األجل ذات مخاطر  
شهًرا. تضع اإلدارة في اعتبارها مخاطر التخلف عن السداد منخفضة ولدى األطراف    ١٢الفترة يقتصر على الخسائر المتوقعة لمدة  

  يب. المقابلة قدرة قوية على الوفاء بالتزامات التدفقات النقدية التعاقدية على المدى القر
  

  تركيز مخاطر االئتمان   ٢-١-٢٦
  

يتمثل تركيز مخاطر االئتمان في المخاطر التي تتعرض لها المجموعة إذا استثمرت جميع موجوداتها في قطاع واحد أو مجال واحد.  
مجموعة من االستثمارات  تقدم المجموعة تمويل إقراض بالهامش للعمالء األفراد داخل المملكة العربية السعودية. لدى المجموعة أيًضا 

في األسهم وسوق المال وأنواع أخرى، داخل وخارج المملكة العربية السعودية لضمان عدم وجود تركيز غير مبرر للمخاطر مع األفراد  
  أو مجموعات العمالء في مواقع أو أعمال محددة. 

  
  الجغرافي كما يلي:  ديسمبر، يكون التعرض لمخاطر االئتمان للموجودات المالية حسب الموقع ٣١في 

  
  ديسمبر  ٣١  
 ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        

  ٧٣٧٫٧٤٨٫٢٠٤    ٢٢٥٫٠٨٣٫٥٤٠  داخل المملكة العربية السعودية 
  ٨٩٠٫٩٤٠٫٦٦٩    ٦٦٤٫٦٧٤٫٩٣٣  خارج المملكة العربية السعودية 

        
  ٦٢٧٫٦٨٩٫٨٧٤    ٨٨٩٫٧٥٨٫٤٧٣  

    



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٣٨  

  المالية حسب نوع العميل كما يلي: ديسمبر، يكون التعرض لمخاطر االئتمان للموجودات  ٣١في 
  

  ديسمبر  ٣١  
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
        

  ٥٦٣٫٩٢٤٫٨١١    ٧٧٥٫٩٢٠٫٦٦٢  الشركات أو المؤسسات المالية 
  ٠٦٤٫٧٦٥٫٦٢    ١١٣٫٨٣٧٫٨١١  أفراد 

        
  ٦٢٧٫٦٨٩٫٨٧٤    ٨٨٩٫٧٥٨٫٤٧٣  
  

  مخاطر السوق   ٢-٢٦
  

  مخاطر سعر الفائدة 
  

احتمالية أثر التغيرات في أسعار الفائدة على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية.  تنشأ مخاطر سعر الفائدة من  
تنشأ مخاطر سعر الفائدة بالمجموعة بشكل أساسي من ذممها المدينة مقابل القروض الهامشية وودائع المرابحة، والتي تخضع إلى إعادة  

  رة أن مخاطر سعر الفائدة بالمجموعة ليست جوهرية. تسعير بشكل منتظم. تعتقد اإلدا
  

  مخاطر العملة 
  

تتم معامالت المجموعة  تمثل مخاطر العملة مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار تحويل العمالت األجنبية. 
  العملة. بشكل أساسي باللایر السعودي والمجموعة ليست معرضة بشكل كبير لمخاطر 

  
  مخاطر األسعار 

  
مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن 

  عوامل محددة لألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق. 
  

يتعلق باستثماراتها في حقوق الملكية والصناديق االستثمارية المدرجة. تحد المجموعة من مخاطر    تتعرض المجموعة لمخاطر السوق فيما
  السوق من خالل تنويع استثماراتها.

  
ويوضح الجدول أدناه أفضل تقديرات اإلدارة للتأثير على قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة لمدة سنة بسبب تغيير محتمل معقول في  

موجودات وأسعار حقوق الملكية المدرجة، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. كان من الممكن أن يؤدي االنخفاض  صافي قيمة ال
  المكافئ الموضح أدناه إلى تأثير مكافئ ولكنه معاكس. 

  

  التغير في صافي قيمة الموجودات٪  متغيرة 

  
  التأثير على قائمة الدخل الموحدة 

  للسنوات المنتهية في 

  
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢١    
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
            

  ٣٫٧٣٦٫٦٩٣    ٤٫٠٦٢٫٩٣٥    ٥+  صافي قيمة الموجودات 
+٧٫٤٧٣٫٣٨٥    ٨٫١٢٥٫٨٦٩    ١٠  

  

  نسبة التغيير في القيمة ٪   متغيرة 

  
  الموحدة  الشامل  التأثير على قائمة الدخل 

  للسنوات المنتهية في 

  
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢١    
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
            

  -    ١٣٦٫٦١٥    ٥+  األوراق المالية المدرجة أسعار 
+٢٧٣٫٢٣٠    ١٠    -  

    



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٣٩  

  السيولة  مخاطر  ٣-٢٦
  

إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة منشأة ما على توفير السيولة الالزمة لمقابلة االرتباطات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج 
الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق  مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد  

  التأكد بشكل دوري من توفير سيولة كافية لمقابلة أي ارتباطات مستقبلية. 
  

  عملية إدارة السيولة المجموعة هي كما يلي:
  
  . متطلبات السيولة ويشمل ذلك تجديد األموال عند استحقاقها أو استثمارهاالتمويل اليومي، الذي تديره الدائرة المالية لضمان تلبية    أ)
  

  . رصد معدالت السيولة في قائمة المركز المالي مقابل المتطلبات الداخلية والتنظيمية  ب) 
  

  . إدارة التركيز وجدول األوراق المالية المدينة   ج) 
  
  . باتإدارة السيولة ومراقبة عدم مطابقة الموجودات مع المطلو  د) 
  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  
  مطلوب خالل 
    سنة واحدة 

  مطلوب بعد 
    واحدة  سنة

  مطلوب خالل 
    سنة واحدة 

  مطلوب بعد 
  واحدة  سنة

                
  ٤٫٤٠٧٫٧٥٧    ٢٫٦٤٤٫٤٩٢    ٣٫٤٧٤٫٢٦٦    ٢٫٩٢٧٫٥٢٢  التزامات عقود ايجار 

  -    ١٫٩٦٣٫١٤٤    -    ٤٫٣٦٠٫٨٧١  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
                

  ٤٫٤٠٧٫٧٥٧    ٤٫٦٠٧٫٦٠٦    ٣٫٤٧٤٫٢٦٦    ٧٫٢٨٨٫٣٩٣  المجموع 
  

  متطلبات رأس المال النظامية ونسبة كفاية رأس المال   ٢٧
  

(ب) من قواعد    ٧٤والذي يقرأ بالتوافق مع المادة    ٢٠١٤نوفمبر    ١٩بتاريخ    ٦/١١٠٩٨/١٤وفقاً لتعميم هيئة السوق المالية رقم ص/
(القواعد)، فيما يلي قاعدة رأس المال والحد األدنى لمتطلبات رأس المال وإجمالي نسبة رأس المال للشركة  الحيطة الصادرة عن الهيئة  

  :٢٠٢٠و  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
  

  المبالغ بآالف الرياالت السعودية   
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

        قاعدة رأس المال: 
  ١٫٠٠٩٫٣١١    ١٫٠٢٣٫٧٨٣  الشريحة األولى من رأس المال 
  -    ٣٢  الشريحة الثانية من رأس المال 

  ١٫٠٠٩٫٣١١    ١٫٠٢٣٫٨١٥  مجموع قاعدة رأس المال 
        

        الحد األدنى لمتطلبات رأس المال: 
  ٢٣٫٦٠٢    ٧١٫٨٧٠  مخاطر السوق 

  ٦٤٠٫٧٩٨    ٦١٠٫٠٥٢  مخاطر االئتمان
  ١٥٫١٩٩    ١٩٫٢٤٧  مخاطر التشغيل 

  ٦٧٩٫٥٩٩    ٧٠١٫١٦٩  مجموع الحد األدنى لمتطلبات رأس المال 
        

        معدل كفاية رأس المال: 
  ١٫٤٩    ١٫٤٦  معدل الشريحة األولى من رأس المال (مرات) 

  ٠٫٠٠    ٠٫٠٠٠٠٥  نسبة الشريحة الثانية لرأس المال (زمني)
  ١٫٤٩    ١٫٤٦  مجموع معدل رأس المال (زمني) 

  ٣٢٩٫٧١٢    ٣٢٢٫٦٤٦  الفائض في رأس المال 
    



  شركة الخير كابيتال السعودية 
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
  يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

٤٠  

  ٣١والذي سيتم تقديمه وكذلك نموذج  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١تم استخالص المعلومات أعاله من نموذج كفاية رأس المال السنوي لـ   أ)
  حسبما تم تقديمه الى هيئة السوق المالية.  ٢٠٢٠ديسمبر 

  
) من القواعد. تم احتساب الحد  ٥و()  ٤تتألف قاعدة رأس المال من الشريحة األولى والشريحة الثانية لرأس المال وفقاً للمادة (  ب) 

  األدنى لمتطلبات رأس المالي للسوق ومخاطر االئتمان والتشغيل وفقاً للمتطلبات المحددة في الجزء الثالث من القواعد. 
  

  . ١ملزمة باالحتفاظ برأس مال كاٍف وفقاً لما تنص عليه القواعد، ويجب أّال تقل نسبة كفاية رأس المال عن  الشركة إن   ج) 
  
االلكتروني    د)  الشركة  موقع  على  القواعد  الثالثة من  الشريحة  تتطلبه  لما  وفقاً  معينة  معلومات  عن  باإلفصاح  ملزمة  الشركة  إن 

)www.alkhaircapital.com.sa(  . ضع هذه المعلومات للفحص أو المراجعة من قِبل المراجعين الخارجيين للشركة. ولكن ال تخ  
  

  أحداث الحقة  ٢٨
 

  لم تكن هناك أحداث الحقة جوهرية بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة حتى تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة. 
  

  المجموعة على  )١٩- أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد  ٢٩
 

") في تعطيل االسواق العالمية حيث تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجات متعددة" من  ١٩-تستمر جائحة فيروس كورونا ("كوفيد
العدوى على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقًا على تفشي المرض من خالل إجراءات احترازية صارمة مثل فرض قيود على  

اإلغ التباعد االجتماعي  السفر وعمليات  السعودية ("الحكومة") من    ذلك،ومع    الصارمة.الق وقواعد  العربية  المملكة  تمكنت حكومة 
وبعد ذلك أنهت    الحكومة، ويرجع ذلك في المقام األول إلى التدابير الفعالة التي اتخذتها    اآلن، السيطرة بنجاح على تفشي المرض حتى  

 الحكومة اآلن عمليات اإلغالق وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية لتطبيع السفر الدولي واستئناف العمرة. 
  

الشركة من جائحة   تأثيًرا ضئيًال على  أن هناك  اإلدارة  الوحيد على االستثمار في    ١٩- كوفيدتعتقد  السلبي  التأثير  شركة زميلة  الكان 
ستبذل المجموعة قصارى    ذلك،وبالتوازي مع    ونصائحها،. ستواصل المجموعة اتباع سياسات الحكومة  الجائحةللمجموعة بسبب تفشي  
ات بأفضل الطرق وأكثرها أمانًا دون تعريض صحة وسالمة موظفيها للخطر. تواصل إدارة المجموعة مراقبة  جهدها لمواصلة العملي 

  الموقف عن كثب وستقوم بتعديل استراتيجيتها بناًء على الوضع السائد حسب االقتضاء. 
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