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 المركز المالي قائمة 

 م 2021ديسمبر  31كما في 

 )لاير سعودي( 
 

  

 إيضاح

 ديسمبر  31

 م 2021

 ديسمبر 31  

 م 2020

      الموجودات

      الموجودات المتداولة

 251,285   1,813,155 (5) نقد وما في حكمه 

 851,260   1,952,225 (6) مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى 

 57,500   201,250 (7) تجارية ذمم مدينة 

 1,501,000   - (8) أسهم قابلة للتحويل إلى أداة حقوق ملكية 

 2,661,045   3,966,630  إجمالي الموجودات المتداولة

      

     الموجودات غير المتداولة

 316,800   766,855 (9) الموجودات الثابتة 

 -   1,572,276 (10) موجودات حق االستخدام 

 -   215,253 (11) استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

 316,800   2,554,384  إجمالي الموجودات غير المتداولة

 2,977,845   6,521,014  إجمالي الموجودات

 

 المطلوبات وحقوق الملكية

     

      المطلوبات المتداولة 

   42,705    289,068  تجاريةذمم دائنة 

   58,640    30,000  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

  -    309,857 (10) التزامات عقود اإليجار

   67,176    71,312 (12) مخصص الزكاة

   168,521    700,237  إجمالي المطلوبات المتداولة

      

      المطلوبات غير المتداولة

  -    1,279,636 (10) التزامات عقود اإليجار

   35,411    103,413 (13) منافع موظفين 

   35,411    1,383,049  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

      

   203,932    2,083,286  إجمالي المطلوبات 

      حقوق الملكية 

   5,000,000    6,000,000 (1-1) رأس المال 

 (2,226,087)    ( 1,562,272)  متراكمةخسائر 

   2,773,913    4,437,728  إجمالي حقوق الملكية

      

   2,977,845    6,521,014  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 21( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
  

 

 إيضاح

 ديسمبر  31

  م 2021

 ديسمبر 31

 م 2020

     

   220,693   4,849,494 (14) اإليرادات 

 ( 54,955)   ( 162,968)  اإليراداتتكلفة 

   165,738   4,686,526  مجمل الربح

     المصروفات التشغيلية

 (1,739,870)   ( 3,948,990) (15) مصروفات عمومية وإدارية

 ( 700)  ( 13,709)  مصروفات تسويق وإعالن

 -  ( 67,240) (10) مصروف عمولة خاصة 

 1,000  6,580  إيرادات أخرى 

غير محقق من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  ربح 

 -  71,960 (11) الربح أو الخسارة 

 (1,573,832)  735,127  الربح / )الخسارة( قبل الزكاة 

 ( 67,176)  ( 71,312) (12) مصروف الزكاة

 (1,641,008)  663,815  صافي ربح/ )خسارة( السنة

 --   --   الدخل الشامل اآلخر للسنة 

     

 --   --   إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

     

 (1,641,008)  663,815  إجمالي الدخل/)الخسارة( الشاملة للسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 21( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
 

 

 رأس المال

 

  الخسائر المتراكمة

 

 اإلجمالي
      

 4,414,921  ( 585,079)  5,000,000 م 2020يناير  1الرصيد كما في 
 (1,641,008)  (1,641,008)  - السنة صافي خسارة 

 -  -  - الدخل الشامل اآلخر للسنة 
 (1,641,008)  (1,641,008)   - إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 

 2,773,913  (2,226,087)  5,000,000  م2020ديسمبر   31الرصيد كما في 

      

 2,773,913  ( 2,226,087)  5,000,000 م 2021يناير   1الرصيد كما في 
 1,000,000  -  1,000,000 أسهم مصدرة خالل السنة 

 663,815  663,815  - صافي ربح السنة 
 -  -  - الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 663,815  663,815  - إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 4,437,728  ( 1,562,272)  6,000,000 م2021ديسمبر   31الرصيد كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 21( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 قائمة التدفقات النقدية 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
 

  

 إيضاح

 ديسمبر  31

 م 2021

 ديسمبر 31 

 م 2020

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (1,573,832)   735,127  الربح / )الخسارة( قبل الزكاة

     تسويات لــ: 

 -   119,858 (9) استهالك الموجودات الثابتة 

 -  405,177 (10) استهالك موجودات حق االستخدام

  -   67,240 (10) عمولة خاصة مصروف 

   35,411   68,002 (13) منافع موظفين  

ربح غير محقق من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة 

(11)  (71,960)   -  

  1,323,444  (1,538,421) 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 ( 383,150)  ( 1,352,965) (6) مقدماً وموجودات متداولة أخرى مدفوعات 

 ( 57,500)   ( 143,750) (7) ذمم مدينة تجارية 

   58,640   ( 28,640)  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

   42,705   246,363  ذمم دائنة تجارية

 (1,005,901)   -  مستحق ألطراف ذات عالقة 

 (2,883,627)  44,452  المستخدم في األنشطة التشغيليةالنقد 

     

 ( 116,814)   ( 67,176) (12) زكاة مدفوعة

 (3,000,441)  ( 22,724)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 -  ( 143,293) (11) الخسارة استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 -  1,501,000 (8) متحصالت من تحويل استثمار إلى طرف ذو عالقة بالتكلفة 

 ( 316,800)  ( 569,913) (9) إضافة إلى موجودات ثابتة

 ( 316,800)  787,794  صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة االستثمارية 

     التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 -  1,000,000 (1-1) متحصالت من إصدار رأس المال

 -  ( 203,200)  مدفوعات مقابل موجودات حق االستخدام

 -  796,800  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

     

 (3,317,241)   1,561,870  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

   3,568,526   251,285  بداية السنةنقد وما في حكمه في 

   251,285   1,813,155  النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 21( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 التنظيم واألنشطة  .1

شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية  شركة ميراك المالية )" الشركة "( هي  

م(.يتمثل  2018ديسمبر    31هـ )الموافق  1440ربيع األول    24بتاريخ    1010501220بموجب السجل التجاري رقم  

ين ذوي نشاط الشركة الرئيسي للشركة في إدارة صناديق االستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمر

 3بتاريخ    32-18194الخبرة وتقديم المشورة في أعمال األوراق المالية بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم  

 م(. 2018نوفمبر  11هـ )الموافق  1440ربيع األول 

 
 رأس المال 1-1

لى مليون لاير سعودي مقسم إ  5م:  2020سهم )  600,000مليون لاير سعودي مقسم إلى    6يبلغ رأس مال الشركة  

سهم    100,000لاير سعودي لكل سهم. تم توزيع األسهم المصدرة البالغة    10سهم( بقيمة اسمية تبلغ    500,000

 خالل السنة بالتساوي بين المساهمين. يقر المساهمون بأنه تم توزيع األسهم بينهم وتم الوفاء بالقيمة بالكامل. 

حي المحمدية،   -ق األمير تركي بن عبد العزيز األول  طري  6959يقع المكتب الرئيسي للشركة في مدينة الرياض،  

 المملكة العربية السعودية.  2848 - 12364، الرياض 65وحدة رقم 

 

 أسس اإلعداد  .2

 
 بيان االلتزام  2-1

للتقرير المالي كما صدرت من مجلس المعايير المحاسبية الدولية  للمعايير الدولية  المالية وفقاً  القوائم  تم إعداد هذه 

للمراجعين  السعودية  الهيئة  الصادرة عن  واإلصدارات األخرى  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  والمعتمدة 

والمحاسبين )يشار إليها هنا والحقًا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"( وتماشياً  

 في المملكة العربية السعودية. مع متطلبات نظام الشركات المعمول به

 

 أسس القياس  2-2

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمار بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح  

 أو الخسارة والتي تقاس بالقيمة العادلة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.

 

 ة العرض والنشاط عمل 2-3

 تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يعتبر عملة العرض والنشاط للشركة. 

 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 2-4

يتطلب إعداد هذه القوائم المالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات  

المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه  

التقديرات  مراجعة  إظهار  يتم  مستمر.  أساس  على  بها  المتعلقة  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  تتم  التقديرات. 

 ي تتأثر بها. المحاسبية في سنة المراجعة والسنوات المستقبلية الت

ال توجد مجاالت تتضمن درجة عالية من األحكام أو التعقيدات، أو مجاالت تكون فيها االفتراضات والتقديرات جوهرية 

 للقوائم المالية. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .3
 

أدناه بشكل ثابت على   المبينة  الهامة  المحاسبية  السياسات  الشركة بتطبيق  المعروضة في هذه  قامت  الفترات  جميع 

 القوائم المالية. 

 

 األدوات المالية (أ

 

 اإلثبات والقياس األولي 

 

يتم اإلثبات األولي للذمم المدينة التجارية وأدوات الدين المصدرة عند نشوئها. يتم اإلثبات األولي لجميع الموجودات  

المركز   قائمة  في  األخرى  المالية  والمطلوبات  األحكام المالية  في  الشركة طرفاً  تصبح  عندما  وفقط  عندما،  المالي 

 التعاقدية لألداة. 

 

يتم القياس األولي لألصل المالي )ما لم يكن ذمة مدينة تجارية دون مكون تمويل جوهري( أو لاللتزام المالي بالقيمة  

اره، للبند غير المصنف بالقيمة العادلة من العادلة زائداً أو ناقصاً تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى اقتناءه أو إصد

 خالل الربح أو الخسارة. يتم القياس األولي للذمم المدينة التجارية دون مكون تمويل جوهري بسعر المعاملة.
 

 التصنيف والقياس الالحق

 

 الموجودات المالية 

 

 عند اإلثبات األولي، يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بـ:
 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛  -

 استثمار في أدوات الدين؛  -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -

 استثمار في حقوق ملكية؛ أو -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -

 بالتكلفة المطفأة.  -

 

إثباتها   المالية بعد  الموجودات  إدارة  ال يتم إعادة تصنيف  الشركة بتغيير نموذج أعمالها بهدف  إذا قامت  األولي إال 

الموجودات المالية، وفي هذه الحالة يتم إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول لفترة التقرير  

 األولى الذي يلي التغير في نموذج األعمال.

 

إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح  يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  

 أو الخسارة: 

يحتفظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية  -

 التعاقدية؛ 

عات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ ينشأ عن آجالها التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دف -

 األصلي المستحق.

 

يتم قياس االستثمار في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال 

 تصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 

األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية  يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج   -

 وبيع موجودات مالية. 

ينشأ عن آجالها التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ  -

 األصلي المستحق.

 

ي ال يتم االحتفاظ بها بغرض التداول، يحق للشركة أن تختار  عند اإلثبات األولي لالستثمارات في حقوق الملكية الت

بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. ويتم هذا الخيار على  

 أساس كل استثمار على حدة.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .3
 

 المالية )يتبع(األدوات    أ(       

 

 التصنيف والقياس الالحق )يتبع(              

 

 الموجودات المالية )يتبع(             

 

الدخل   العادلة من خالل  بالقيمة  أو  المطفأة  بالتكلفة  قياسها  يتم  أنها  المصنفة على  المالية غير  الموجودات  إن جميع 

قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وهذا يتضمن جميع  الشامل اآلخر حسب ما هو موضح أعاله، يتم  

الموجودات المالية المشتقة. عند اإلثبات األولي، يحق للشركة أن تصنف بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة 

اآلخر، كموجودات مالية أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة 

 أخرى أو تخفيضه بشكل جوهري.

 

 تقييم نموذج األعمال -الموجودات المالية 

 

يتم االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة    تجري الشركة تقييماً للهدف من نموذج األعمال الذي من خالله

ألن ذلك يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. تتضمن المعلومات التي أُخذت في  

 االعتبار ما يلي:

 

استر - كانت  إذا  فيما  يتضمن  وهذا  عملياً.  السياسات  هذه  وتشغيل  للمحفظة  المحددة  واألهداف  اتيجية السياسات 

فترة   ومطابقة  للفائدة،  محددة  أسعار  بيانات  على  والحفاظ  تعاقدية،  فوائد  إيرادات  اكتساب  على  تركز  اإلدارة 

الموجودات المالية مع فترة أي مطلوبات متعلقة بها أو تدفقات نقدية خارجة متوقعة أو تحقيق تدفقات نقدية من 

 خالل بيع الموجودات؛

 

 رفع تقرير بذلك إلدارة الشركة؛ تقييم كيفية أداء المحفظة و -

 

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية  -

 إدارة هذه المخاطر؛ 

 

التدفقات فيما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو    -كيفية مكافأة مديري األعمال   -

 النقدية التعاقدية المحصلة؛ و 

 

المبيعات والتوقعات   - السابقة، وأسباب هذه  الفترات  في  المالية  الموجودات  مبيعات  مدى تكرار وحجم وتوقيت 

 بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. 

 

اعتبارها مبيعات  تحويالت الموجودات المالية ألطراف أخرى في المعامالت غير المؤهلة للتوقف عن اإلثبات ال يتم  

 لهذا الغرض وذلك تماشياً مع استمرار الشركة بإثبات الموجودات. 

 

إن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو التي يتم إدارتها والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة  

 يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 

 لمالية: تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة الموجودات ا

 

المالية عند اإلثبات األولي. تعرف  للموجودات  العادلة  القيمة  التقييم، يعّرف "المبلغ األصلي" على أنه  لغرض هذا 

لمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة  "الفائدة" على أنها مقابل للقيمة الزمنية للنقود، ومقابل ا

إلى   باإلضافة  اإلدارية(،  والتكاليف  السيولة  )مخاطر  والتكاليف  األخرى  األساسية  اإلقراض  مخاطر  ومقابل  معينة 

 هامش الربح.
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 األدوات المالية )يتبع( أ(    

 

 التصنيف والقياس الالحق )يتبع( 

 

 الموجودات المالية: تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة )يتبع( 

 

وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة، تأخذ الشركة باالعتبار  

التعاقدية لألداة. وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغيير  الشروط  

توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط. وعند القيام بهذا التقييم، تأخذ الشركة  

 باالعتبار ما يلي:

 

 ستؤدي إلى تغير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛ األحداث المحتملة التي -

 الشروط التي قد تغير أسعار القسائم التعاقدية بما في ذلك سمات األسعار المتغيرة؛   -

 سمات الدفع مقدماً والتمديد؛ و  -

 الشروط التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )خصائص عدم حق الرجوع(.  -

  

 

تتوافق سمة الدفع مقدماً مع ضوابط "فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة" إذا كان المبلغ المدفوع مقدماً يمثل بشكل 

جوهري مبالغ غير مدفوعة من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق، والتي قد تتضمن تعويضاً معقوالً  

النسبة لألصل المالي الذي تم اقتناءه بخصم أو عالوة لقيمته االسمية التعاقدية، لإلنهاء المبكر للعقد. باإلضافة لذلك، ب

فإن السمة التي تسمح أو تشترط السداد بمبلغ يمثل إلى حد كبير القيمة االسمية التعاقدية زائداً الفائدة التعاقدية المستحقة 

المبكر( يتم معاملتها على أنها تتماشى مع هذا  )غير المدفوعة( )والتي قد تشتمل كذلك على مكافآت معقولة لإلنهاء  

 المعيار إذا كانت القيمة العادلة لسمة السداد غير جوهرية عند اإلثبات األولي.

 

 

الموجودات المالية المدرجة  

بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 أو الخسارة 

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر  

 بما في ذلك أي فائدة أو دخل توزيعات أرباح في قائمة الربح أو الخسارة. 

الموجودات المالية المدرجة  

 بالتكلفة المطفأة 

باستخدام طريقة مع المطفأة  بالتكلفة  الموجودات  هذه  قياس  الفائدة يتم الحقاً  دل 

إثبات   يتم  القيمة.  في  االنخفاض  بخسائر  المطفأة  التكلفة  تخفيض  ويتم  الفعلي. 

إيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة 

في قائمة الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي أرباح أو خسائر عند التوقف عن اإلثبات  

 ة.  ضمن قائمة الربح أو الخسار

االستثمارات في أدوات الدين 

المدرجة بالقيمة العادلة من  

 خالل الدخل الشامل اآلخر 

الفائدة  إيرادات  احتساب  يتم  العادلة.  بالقيمة  الموجودات  هذه  قياس  الحقاً  يتم 

باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أرباح وخسائر الصرف األجنبي  

بح أو الخسارة. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر  واالنخفاض في القيمة في الر

األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف عن اإلثبات، يتم إعادة تصنيف 

أو   الربح  قائمة  إلى  اآلخر  الشامل  الدخل  في  إلى  المتراكمة  والخسائر  األرباح 

 الخسارة. 

االستثمارات في حقوق الملكية 

المدرجة بالقيمة العادلة من  

 خالل الدخل الشامل اآلخر 

األرباح   توزيعات  إثبات  يتم  العادلة.  بالقيمة  الموجودات  هذه  قياس  الحقاً  يتم 

كإيرادات في قائمة الربح أو الخسارة ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح  

استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى  

 اآلخر وال يتم أبداً إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة. في الدخل الشامل 
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 األدوات المالية )يتبع( أ(       

 

 التصنيف والقياس الالحق )يتبع(            

 

 الموجودات المالية: تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة )يتبع(           

 

يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف  

لة من خالل الربح أو الخسارة إذا كانت مصنفة على أنها مقتناة بغرض المتاجرة أو المطلوبات المالية بالقيمة العاد

كانت مشتقة أو مصنفة كذلك عند اإلثبات األولي. يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

وفات فوائد، ضمن الربح أو الخسارة. يتم الحقاً  بالقيمة العادلة، ويتم إثبات صافي األرباح أو الخسائر بما فيها أي مصر

الفائدة  الفعلي. يتم إثبات مصروفات  الفائدة  المالية األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل  قياس المطلوبات 

وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية ضمن الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي أرباح أو خسائر عند التوقف عن  

 إلثبات ضمن الربح أو الخسارة.ا

 

 التوقف عن إثبات األدوات المالية 

 

 الموجودات المالية 

 

 تتوقف الشركة عن إثبات الموجودات المالية عند:               

 

 انقضاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي؛ أو  -

 

 التعاقدية على األصل المالي من خالل معاملة يتم بموجبها: تحويل حقوق الحصول على التدفقات النقدية  -

 

 تحويل ما يقارب جميع المخاطر والمنافع الجوهرية لملكية األصل المالي؛ أو  -

تحتفظ   - وال  للملكية  الجوهرية  والمنافع  المخاطر  جميع  يقارب  بما  االحتفاظ  أو  بتحويل  الشركة  قيام  عدم 

 بالسيطرة على األصل المالي. 

 

الخاصة بها، تقوم   المالي  المركز  قائمة  إثباتها في  التي تم  الموجودات  يتم بموجبها تحويل  الشركة بإبرام معامالت 

إثبات   التوقف عن  يتم  الحاالت،  هذه  وفي  المحولة.  الموجودات  ومنافع  أو معظم مخاطر  بجميع  إما  تحتفظ  ولكنها 

 الموجودات المحولة. 

 

 المطلوبات المالية

 

إثبات المطلوبات المالية عند تسوية االلتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انقضاءها. كما تتوقف الشركة تتوقف الشركة عن  

بشكل  مختلفة  المعدلة  للمطلوبات  النقدية  التدفقات  تكون  وعندما  شروطها  تعديل  عند  المالية  المطلوبات  إثبات  عن 

 مة العادلة استناداً إلى الشروط المعدلة.جوهري، وفي تلك الحالة يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة بالقي 

 

وعند التوقف عن إثبات المطلوبات المالية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية المستنفذة والمبلغ المدفوع )بما في ذلك أي 

 موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات متحملة( يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة. 

 

 المقاصة 

 

مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند يتم إجراء  

أساس  الشركة تسويتها على  تعتزم  المبالغ وعندما  لتلك  بإجراء مقاصة  الشركة  لدى  قانوني حالي ملزم  وجود حق 

 الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد. 
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 

بالتكلفة المطفأة.  تقوم الشركة بإثبات مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية المقاسة  

تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، باستثناء ما يلي،  

 شهراً:  12والتي تقاس على أنها خسائر ائتمانية متوقعة على مدى 

 

 تاريخ التقرير، وأدوات الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في  -

لم تزداد مخاطر االئتمان بشكل جوهري منذ اإلثبات   - التي من خاللها  البنكية األخرى  الدين واألرصدة  أدوات 

 األولي لها )مخاطر التعثر في السداد التي وقعت على مدى العمر المتوقع لألداة المالية(.

 

يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. عند  تقاس مخصصات الخسارة للذمم المدينة التجارية دائًما بمبلغ  

الخسائر   تقدير  األولي وعند  إثباتها  بشكل جوهري من  ازدادت  المالي  لألصل  االئتمان  كانت مخاطر  إذا  ما  تحديد 

مبرر لهما.    االئتمانية المتوقعة، تأخذ الشركة باعتبارها المعلومات الداعمة والمالئمة والتي تتوفر دون تكلفة أو جهد ال

وهذا يشمل تحليل ومعلومات نوعية وكمية استناداً إلى الخبرة التاريخية للشركة والتقييم االئتماني كما يشمل المعلومات  

 التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل.

 

يوماً.  30تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان لألصل المالي زادت بشكل جوهري إذا كانت متأخرة السداد ألكثر من 

 تعتبر الشركة أن الموجودات المالية متعثرة السداد عندما:

 

يكون هناك احتمال بعدم وفاء المشتري بسداد التزاماته االئتمانية للشركة بالكامل دون قيام الشركة باللجوء إلى  -

 اإلجراءات مثل تحصيل الضمان )إذا كانت الشركة تحتفظ به(، أو

 يوماً. 90السداد ألكثر من  عندما يكون األصل المالي متأخر -

 

تأخذ الشركة باالعتبار سندات الدين على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطرها االئتمانية  

 مساوياً للتعريف المفهوم دولياً بـ "درجة االستثمار".

 

عة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في  الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسائر االئتمانية المتوق

 السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية. 

 

شهراً تمثل جزًء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث   12إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  

تاريخ التقرير )أو خالل فترة أقصر إذا كان عمر  شهراً بعد    12التعثر في السداد والتي من المحتمل حدوثها خالل  

 شهًرا(.  12األداة أقل من  

 

إن أقصى فترة تؤخذ في الحسبان عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى فترة تعاقدية تتعرض خاللها الشركة  

 لمخاطر االئتمان. 

 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسائر االئتمانية. يتم قياس الخسائر االئتمانية كقيمة حالية  إن الخسائر  

لجميع حاالت العجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع 

 الشركة استالمها(. 

 

 ية المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.يتم خصم الخسائر االئتمان 
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 األدوات المالية )يتبع( أ(       

 

 التصنيف والقياس الالحق )يتبع(             

    

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )يتبع(   

 

 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية  

 

الدين  وأوراق  المطفأة  بالتكلفة  المدرجة  المالية  الموجودات  كانت  إذا  ما  بتقييم  مالية  قوائم  بتاريخ كل  الشركة  تقوم 

المالية "من ائتمانيًا. وتعد الموجودات  القيمة  خفضة  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر منخفضة 

 القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية.

 

 إن الدليل على أن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية يشمل المعلومات التالية التي يمكن مالحظتها:          

 

 الكبيرة التي تواجه المدين؛ الصعوبات المالية  -

 يوماً؛  90اإلخالل بالعقد مثل التعثر أو التأخر في السداد لفترة تزيد عن  -

 إعادة هيكلة قرض أو دفعة مقدمة من قبل الشركة وفقاً لشروط ال تأخذها الشركة في االعتبار؛ -

 أن يكون من المرجح دخول المدين في مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر؛ أو  -

 اختفاء السوق النشطة لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية. -

 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي

 

 يتم خصم مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.

الع بالقيمة  الدين  لسندات  أو  بالنسبة  الربح  على  الخسارة  تحميل مخصص  يتم  اآلخر،  الشامل  الدخل  ادلة من خالل 

 الخسارة ويتم تسجيله في الدخل الشامل اآلخر.

 

يتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي عندما ال يكون لدى الشركة توقعات معقولة باسترداد األصل المالي  

بمجمله أو بجزء منه. بالنسبة للعمالء األفراد، لدى الشركة سياسة تتمثل في شطب القيمة الدفترية اإلجمالية عندما  

يوماً استناداً للخبرة التاريخية لحاالت االسترداد لموجودات مماثلة.   180خراً في السداد لفترة  يكون األصل المالي متأ

بالنسبة لعمالء الشركات، تقوم الشركة بصورة فردية بإجراء تقييم يتعلق بتوقيت وقيمة الشطب استناداً إلى ما إذا كان 

اد جوهري من المبلغ المشطوب. إال أن الموجودات هناك توقع معقول باالسترداد. تتوقع الشركة عدم وجود استرد

المبالغ  استرداد  الشركة نحو  بإجراءات  االلتزام  أجل  اإلنفاذ من  قد ال تزال تخضع ألنشطة  يتم شطبها  التي  المالية 

المستحقة.
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 النقد وما في حكمه (ب

لدى البنوك وودائع قصيرة األجل عالية السيولة ذات استحقاق أصلي يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق و

 ثالثة أشهر أو أقل، ومتاحة للشركة دون أي قيود. يتم قيد النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي. 

 

 إثبات اإليرادات (ج

خمس خطوات كما هو محدد في المعيار الدولي  تثبت الشركة اإليرادات من العقود مع العمالء على أساس نموذج من 

 : 15للتقرير المالي 

تحديد العقد )العقود( مع العميل: يُعّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفيذ  .1

 ويحدد المعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد؛ 

 داء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل؛تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األ .2

تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه في مقابل تحويل السلع   .3

 أو الخدمات التي ُوعد بها العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة؛ 

لى التزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم توزيع سعر المعاملة ع .4

الشركة بتوزيع سعر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يحدد مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه  

 مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات األداء: و 

 كلما( أوفت الشركة بالتزام األداء عند نقطة من الزمن أو على مدى زمني.تحقق اإليرادات عندما )أو  .5

 تفي الشركة بالتزام األداء وتثبت اإليرادات على مدى زمني، إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:

 د؛ أو تلقي العميل المزايا التي يوفرها أداء الشركة واستخدامه لتلك المزايا التي تقدمها الشركة في آن واح  -1

 قيام الشركة بإنشاء أو تحسين أصل يتحكم فيه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه؛ أو  -2

ال تنشئ الشركة أصالً ذو استخدام بديل بالنسبة للشركة، وللشركة حق قابل للتنفيذ لسداد قيمة التزامات األداء  -3

 المكتملة حتى تاريخه. 

المذكورة أعاله، يتم إثبات اإليرادات عند نقطة من الزمن التي يتم فيها  في حالة عدم الوفاء بأي من الشروط 

 الوفاء بالتزام األداء. 

 

 الموجودات الثابتة  ( د

يتم قياس بنود الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. تتضمن 

ه الموجودات والتي تشمل تكلفة الشراء باإلضافة إلى أي تكاليف أخرى مباشرة من التكلفة النفقات المباشرة القتناء هذ

 أجل الوصول بالموجودات إلى الحالة التشغيلية وإعدادها لالستخدام المحدد لها. 

 

 يتم إثبات النفقات الالحقة فقط إذا كان هناك احتمال بتدفق منافع اقتصادية للشركة مرتبطة بالنفقات. 

 

التوقف عن إثبات بند الممتلكات واآلالت والمعدات عند االستبعاد أو عند عدم توقع منافع اقتصادية من استخدامها يتم 

أو استبعادها. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد األصل في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات  

 األصل. 
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 الموجودات الثابتة )يتبع( 

 

يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصاً قيمها المتبقية على أساس القسط الثابت  

 على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة ويتم االعتراف بها بشكل عام في الربح أو الخسارة.  

 

تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الثابتة، للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر  

 ألي انخفاض في القيمة. في حالة وجود أي المؤشر، يتم تقدير قيمة الموجودات القابلة لالسترداد.  

 

 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى هـ(     

إثبات باستخدام   يتم  المطفأة  بالتكلفة  العادلة وتقاس الحقاً  بالقيمة  المستحقة والمطلوبات األخرى مبدئيًا  المصروفات 

 طريقة معدل الفائدة/ العمولة الفعلي.

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  (و

تقرير للتأكد من وجود أي مؤشرات يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية الخاصة بالشركة في كل تاريخ  

 على حدوث انخفاض في القيمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.

 

تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد في القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع،  

أيهما أكبر. وعند تقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لقيمتها الحالية باستخدام معدل 

خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة لألصل. ولغرض فحص االنخفاض في 

التي ال يمكن فحصها بص الموجودات  فإن  نتنج  القيمة،  في أصغر مجموعة موجودات  يتم تجميعها معاً  فردية  ورة 

الداخلة للموجودات  النقدية  التدفقات  تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن 

للنقد(. إن موجودات الشركات الخاصة بالشركة ال تحقق ت المولدة  دفقات  األخرى أو مجموعة الموجودات )الوحدة 

نقدية داخلية منفصلة. وإذا كان هناك مؤشر على احتمالية تعرض موجودات الشركات لالنخفاض في قيمتها، عندئِذ 

 يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد التي تنتمي لها موجودات الشركات. 

 

لألصل أو الوحدة المولدة للنقد التابعة له تتجاوز قيمتها  يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية 

المقدرة القابلة لالسترداد. يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة. خسائر االنخفاض في  

ي شهرة موزعة على  القيمة التي تم إثباتها فيما يتعلق بالوحدات المولدة للنقد يتم توزيعها لتخفيض القيمة الدفترية أل

الوحدات، ومن ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة من الوحدات( على أساس نسبي. 

يتم تقييم خسائر االنخفاض في القيمة فيما يتعلق بالموجودات غير المالية التي تم إثباتها في الفترات السابقة في تاريخ 

مؤشرات تدل على أن الخسارة قد نقصت أو لم تعد قائمة. يتم عكس خسارة االنخفاض   كل تقرير للتأكد من وجود أي

في القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم عكس خسارة االنخفاض في 

دفترية التي يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك  القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألًصل القيمة ال

 أو اإلطفاء، إذا لم يتم إثبات أي انخفاض في القيمة.

 

 المصروفات  ( ز

يتم قياس المصروفات وإثباتها كتكاليف فترة عند تكبدها. يتم توزيع المصروفات المتعلقة بأكثر من فترة مالية على  

 هذه الفترات بصورة تناسبية. 

 

 العمالت األجنبية  (ح

لمعامالت التي تتم خالل السنة، وتشمل شراء وبيع االستثمارات واإليرادات والمصروفات، يتم تحويلها وفقاً ألسعار  ا

 التحويل السائدة بتاريخ حدوث تلك المعامالت.  
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 العمالت األجنبية )يتبع(

 

والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية على أساس أسعار  يتم إعادة تحويل الموجودات  

التحويل السائدة في تاريخ التقرير ويتم إثبات فروقات تحويل عمالت أجنبية في قائمة الربح أو الخسارة. يتم إثبات  

ق الملكية المصنف بالقيمة العادلة من  فروقات تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن تحويل االستثمار في سندات حقو

 خالل الدخل الشامل اآلخر في الدخل الشامل اآلخر. 

  

يتم ترجمة البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف كما  

لتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية باستخدام في تواريخ المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية ا

 أسعار الصرف في التواريخ الذي تم فيها تحديد القيمة العادلة. 

 

 الزكاة  ( ط

تخضع الشركة للزكاة وذلك وفقاً لألنظمة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية 

للتفسيرات. يتم إثبات الزكاة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. تُفرض الزكاة )"الهيئة"( والتي تخضع  

 من وعاء الزكاة وفقاً لما هو محدد في النظام. ٪2.5بمعدل ثابت بواقع 

 

 منافع الموظفين  ( ي

إثبات االلتزام بالمبلغ المتوقع يتم احتساب منافع الموظفين قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة. يتم  

دفعه إذا كان لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي لدفع هذا المبلغ كنتيجة للخدمة السابقة التي قام الموظفون  

 بتقديمها، ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق. 

 

ا لشركة باحتساب مكافأة نهاية الخدمة ترى اإلدارة أن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير جوهرية؛ وبالتالي، تقوم 

 للموظفين استناداً إلى نظام العمل السعودي.

 

استحقها  التي  المستقبلية  المزايا  مبلغ  هو  األجل  طويلة  الموظفين  باستحقاقات  يتعلق  فيما  الشركة  التزام  صافي  إن 

حديد قيمها الحالية. يتم إثبات عمليات  الموظفون مقابل خدماتهم في الفترات الحالية والسابقة. يتم خصم هذه المنافع لت

 إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تنشأ فيها. 

 

تقيد منافع إنهاء التوظيف كمصروفات عندما ال يكون من الممكن للشركة أن تسحب عرض هذه المنافع أو عندما تقوم  

يكلة، أيهما أسبق. ويتم خصم هذه المزايا إذا لم يكن من المتوقع تسوية المزايا بالكامل  الشركة بإثبات تكاليف إعادة اله

 شهًرا من تاريخ التقرير. 12خالل 

 

 عقود اإليجار  (ك

تجري الشركة في بداية العقد تقييماً لتحديد ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل 

 ستخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل. حق السيطرة على ا
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 عقود اإليجار )يتبع( 

 

 كمستأجر 

 

 ولتقييم ما إذا كان العقد ينقل حق السيطرة الستخدام أصل محدد، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان:

 

تحديد ذلك بشكل واضح أو ضمني، ويجب أن يكون مميز شكلياً  قد يتم   -كان العقد يتضمن استخدام أصل محدد   •

 أو يمثل بشكل كبير أصل مميز شكلياً. كان لدى المورد حق بديل موضوعي، عندئِذ لن يتم تحديد األصل؛ 

 

كان يحق للشركة الحصول على ما يقارب جميع المنافع االقتصادية الجوهرية الناتجة عن استخدام الموجودات  •

 االستخدام؛ و طوال فترة

 

كان يحق للشركة توجيه استخدام األصل. كانت الشركة تحتفظ بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق اتخاذ القرارات  •

األكثر صلة بتغيير طريقة استخدام األصل وألي غرض. في حاالت نادرة حيث يكون القرار المتعلق بكيفية 

 كة توجيه استخدام األصل في حالة: استخدام األصل وألي غرض محدد سابقاً، يحق للشر

 

 كان للشركة الحق في تشغيل األصل، أو  •

 

 صممت الشركة األصل بطريقة تحدد مسبقاً كيف سيتم استخدامها وألي غرض. •

 

قياس   يتم  اإليجار.  عقد  بداية  تاريخ  في  اإليجار  عقود  والتزامات  االستخدام  حق  موجودات  بإثبات  الشركة  تقوم 

خدام مبدئياً بالتكلفة والحقاً بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة لالستهالك واالنخفاض في القيمة، موجودات حق االست

 ويتم تعديلها لبعض عمليات إعادة قياس التزامات عقود اإليجار. 

 

عقد اإليجار،  يتم قياس التزامات عقد اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ بداية  

وخصمها باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار، أو معدل االقتراض اإلضافي للشركة إذا كان هذا المعدل 

 ال يمكن تحديده بسهولة. وعادةً ما تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم. 

 

الفائدة على التزامات عقود اإليجار وتخفيضها من خالل دفعات اإليجار  يتم زيادة التزامات عقود اإليجار الحقاً بتكلفة  

التي تمت. يتم إعادة القياس عندما يكون هناك تغيراً في دفعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن التغير في المؤشر أو  

ة، أو كيفما كان ذلك مناسباً، إذا المعدل، إذا كان هناك تغيراً في تقدير المبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقي

كان هناك تغيراً في تقييم ما إذا كانت المنشاة متأكدة بشكل معقول من ممارسة خيار الشراء أو التمديد أو إذا كانت 

 المنشأة متأكدة بشكل معقول من عدم ممارسة خيار اإلنهاء. 

 

 المخصصات  (ل

ى الشركة التزام حالي )قانوني أو تعاقدي( يمكن تقدير  يتم إثبات المخصصات إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لد

لتسوية هذا االلتزام ويكون باإلمكان  اقتصادية  لمنافع  المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة  مبلغه بشكل موثوق ومن 

م معدل تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وإذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود كبيراً، يتم خصم المخصصات باستخدا

خصم يعكس، متي كان ذلك مناسباً، المخاطر المحددة لاللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص  

 بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .3
 

 الموجودات والمطلوبات المحتملة (م

القوائم المالية ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تدفق منافع اقتصادية إلى  ال يتم إثبات الموجودات المحتملة في  

الشركة أمراً محتمالً. يتم إجراء تقييم في تاريخ كل فترة مالية لالعتراف بالمطلوبات المحتملة والتي تكون مطلوبات  

من األحداث المستقبلية غير   محتملة ناشئة عن أحداث سابقة ال يمكن حدوثها إال بوقوع وعدم وقوع حدث أو أكثر

 المؤكدة التي ال تخضع لكامل سيطرة الشركة.

 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  .4
 

م، إال أن  2022يناير    1فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير السارية للفترات السنوية التي تبدأ بعد   (أ

 عند إعداد هذه القوائم المالية. الشركة لم تقم بالتطبيق المبكر لها 

 

 المعايير الجديدة أو التعديالت  تاريخ السريان 

 م 2022يناير  1

 (37تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -العقود المتوقع خسارتها 

 م 2020  –م 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار  
 ( 16المحاسبة الدولي  

 ( 3الَمراجع حول إطار المفاهيم )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م 2023يناير  1

 

 ( 1المحاسبة الدولي تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة )تعديالت على معيار 

 "عقود التأمين" – 17 المعيار الدولي للتقرير المالي

 ( 1اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 (8تعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

الناتجة عن معاملة واحدة )تعديالت على معيار  الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة  
 ( 12المحاسبة الدولي  

 

م، إال أن 2021يناير    1فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الســارية للفترات الســنوية التي تبدأ بعد    ب(

 التعديالت ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة.

 

 المعايير الجديدة أو التعديالت  تاريخ السريان 

 م 2021يناير  1

المرحلة الثانية )تعديالت على المعيار الدولي   -لمعدل الفائدة تصحيح المؤشر المرجعي 
، 7، والمعيار الدولي للتقرير المالي 39، ومعيار المحاسبة الدولي  9للتقرير المالي 

 ( 16، والمعيار الدولي للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي 

 ( 16)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  19-بكوفيد امتيازات اإليجار المتعلقة  م 2021أبريل  1
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 النقد وما في حكمه  .5
 

 ديسمبر  31 

 م 2021

 ديسمبر 31 

 م 2020

    

  251,285  1,813,155 حسابات جارية لدى البنوك
 

 المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى  .6
 

 ديسمبر  31 

 م 2021

 ديسمبر 31 

 م 2020

    
 20,833  1,433,937 (1-6إيرادات مستحقة )إيضاح 

 ً  281,000  - إيجارات مدفوعة مقدما
 191,350  47,880 دفعة مقدمة لمورد

 117,065  84,777 خدمات مهنية 

 75,358  78,766 ضريبة القيمة المضافة 
 165,654  306,865 أخرى  

 1,952,225  851,260       
 

  200,257البند أتعاب اإلدارة المستحقة من طرف ذو عالقة )"صندوق ميراك الستثمارات التقنية"( بمبلغ  يتضمن هذا   6-1

 م: ال شيء( ورسوم االشتراك المستحقة من أطراف ليست ذات عالقة. 2020لاير سعودي )

 

 الذمم المدينة التجارية  .7
 

تمثل الذمم المدينة التجارية المستحقة من طرف ذو عالقة )"شركة أنظمة االتصاالت واإللكترونيات المتقدمة "( بمبلغ  

لاير سعودي   86,250لاير سعودي( رسوم االشتراكات المستحقة بمبلغ    57,500م:  2020لاير سعودي )  115,000

 م: ال شيء( من طرف ليس ذو عالقة.  2020)

 

ر جوهرية للخسائر االئتمانية المتوقعة ويتم تقييم الذمم المدينة التجارية على أنها ذات مخاطر ائتمانية  ال يوجد أي آثا

منخفضة حيث يتم االحتفاظ بها لدى األطراف ذات العالقة وال يوجد أي تاريخ سابق للتعثر في السداد مع األطراف  

لكامل. وعليه، تعد احتمالية التعثر عن السداد بناًء على العوامل  ذات العالقة. تم استالم الذمم المدينة القائمة الحقاً با

التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل وأي خسارة بافتراض التعثر في السداد ضئيلة. ال تحمل هذه األدوات فائدة وال  

 توجد أي ضمانات مرتبطة بها. 

 

 األسهم القابلة للتحويل إلى أداة حقوق الملكية  .8

م، استثمرت الشركة في األسهم القابلة للتحويل إلى أداة حقوق الملكية في دي سي فينتشرز ال  2019نوفمبر    20في  

تي دي، شركة خاصة محدودة باألسهم، وهي شركة قائمة على تكنولوجيا المعلومات في مرحلة البداية. بلغ إجمالي 

يعادل    400االستثمارات   )ما  أميركي  دوالر  سعودي(.  1.5ألف  بتحويل   مليون لاير  السنة  خالل  الشركة  قامت 

 االستثمار إلى طرف ذو عالقة )"صندوق ميراك الستثمارات التقنية"( بالقيمة الدفترية. 
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 الموجودات الثابتة  .9

األثاث 

 والتجهيزات 

أجهزة الحاسب 

اآللي 

 واإللكترونيات 

التحسينات على  

العقارات  

 المستأجرة 

 

 اإلجمالي

 التكلفة: 

 316,800 316,800 - - م 2020ديسمبر   31الرصيد كما في 

 569,913 188,139 165,320 216,454 إضافات خالل السنة 

 - - - - استبعادات 

 886,713 504,939 165,320 216,454 م2021ديسمبر   31الرصيد كما في 
     

 االستهالك المتراكم:

 م 2020ديسمبر   31الرصيد كما في 
- - - - 

 119,858 84,387 15,903 19,568 االستهالك للسنة 

 - - - - استبعادات 

 119,858 84,387 15,903 19,568 م2021ديسمبر   31الرصيد كما في 

     

ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 

 م 2021
196,886 149,417 420,552 766,855 

 316,800 316,800 - - م 2020ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 

 موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار  .10
 

تعمل الشركة في مباني مستأجرة والتي قامت الشركة بشأنها بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار  

 المتعلقة بها وتشمل تفاصيلها ما يلي: 
 

 الخسارة: المبالغ المثبتة في قوائم المركز المالي والربح أو 

 م 2020   م 2021  

      موجودات حق االستخدام
      

 -   -  الرصيد في بداية السنة 

 -   1,977,453  إضافات 

 -   ( 405,177)  مصروف االستهالك للسنة 

 -   1,572,276  الرصيد في نهاية السنة 
 

 م 2020   م 2021  

      التزامات عقود إيجار 
      

 -   -  بداية السنة الرصيد في 

    1,522,253  إضافات 

 -   67,240  مصروف عمولة خاصة 

 -   -  مدفوعات

 -   1,589,493  الرصيد في نهاية السنة 

 المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة  10-1

ديسمبر   31  

 م 2021

ديسمبر   31  

 م 2020

 -   405,177  مصروف االستهالك للسنة 

 -   67,240  عمولة خاصة مصروف 

  472,417   - 

      المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة   10-2

 -   309,857  المطلوبات المتداولة

 -   1,279,636  المطلوبات غير المتداولة

 -   1,589,493  إجمالي التزامات عقود اإليجار  
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 الربح أو الخسارةاالستثمار المدرج بالقيمة العادلة من خالل  .11

قامت الشركة خالل السنة باالستثمار في طرف ذو عالقة )"صندوق ميراك الستثمارات التقنية"( ويتم إدراجه  

لاير سعودي مقابل التكلفة  215,253بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتبلغ القيمة السوقية لالستثمار 

 لاير سعودي.  143,293البالغة 

 

 الزكاة  .12
 

 الزكوي الموقف  (أ 

م إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 2020ديسمبر    31قدمت الشركة إقرارها الزكوي للسنة السابقة المنتهية في  

 )"الهيئة"(،

 

 وعاء الزكاة  (ب 

 ديسمبر: 31فيما يلي أهم مكونات الوعاء الزكوي كما في 

 

 ديسمبر  31 

 م 2021

 ديسمبر 31 

 م 2020

    

 (1,573,832)  735,127 صافي ربح/)خسارة( السنة  

 35,411  68,002 تعديالت على صافي الربح/ الخسارة:

 (1,538,421)  803,129 صافي خسارة السنة 

    

 5,000,000  5,000,000 حقوق الملكية

 -  178,571 زيادة في رأس المال 

 ( 585,079)  ( 2,226,087)  خسائر متراكمة

 -  1,589,493 التزامات عقود اإليجار

 -  (215,253) استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 -  ( 1,572,276) موجودات حق االستخدام 

 ( 316,800)  ( 766,855) الموجودات الثابتة 

 4,098,121  1,987,593 وعاء الزكاة 

    مصروف الزكاة المقدر للسنة 

 105,637  51,234 ٪2.578من وعاء الزكاة بواقع    

 ( 38,461)  20,078 ٪ 2.5من الربح المعدل بواقع    

 67,176  71,312 مصروف الزكاة  

 67,176  71,312 مخصص الزكاة 

 الحركة في مخصص الزكاة:  (ج 

 ديسمبر كما يلي: 31كانت حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في 

 

 ديسمبر  31 

 م 2021

 ديسمبر 31 

 م 2020

    
 116,814  67,176 الرصيد في بداية السنة 
 67,176  71,312 مصروف الزكاة للسنة 

 ( 116,814)  ( 67,176) دفعات خالل السنة 

  67,176  71,312 ديسمبر   31الرصيد كما في 
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 منافع الموظفين  .13
 ديسمبر  31 

 م 2021

 ديسمبر 31 

 م 2020
    

 --   35,411 الرصيد في بداية السنة  

 35,411  68,002 المحمل خالل السنة  

 103,413  35,411 

 اإليرادات .14
 ديسمبر  31 

 م 2021

 ديسمبر 31 

 م 2020
    

 220,693  379,307 ( 1-14خدمات االستشارات والديون )إيضاح 

 --   3,056,507 ( 14.2أتعاب إدارة )إيضاح 

 --   1,413,680 أتعاب اكتتاب 

 4,849,494  220,693 
 

يمثل هذا البند إيرادات من أطراف ذات عالقة وهي شركة أنظمة االتصاالت واإللكترونيات المتقدمة وشركة الشبكات   14-1

 المتكاملة.

 يمثل هذا البند أتعاب اإلدارة المحملة على طرف ذو عالقة، وهو صندوق ميراك الستثمارات التقنية. 14-2

 

 المصروفات العمومية واإلدارية  .15
 ديسمبر  31 

 م 2021

 ديسمبر 31 

 م 2020
    

 931,441  2,106,108 رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

 400,777  601,035 أتعاب مهنية وقانونية 

 -  525,035 استهالك 

 144,911  - مصروفات إيجار

 72,294  133,160 مصروفات تأمين 

 58,638  78,672 واشتراكات رسوم حكومية 

 9,332  18,773 قرطاسية ومنشورات 

 -  242,991 مصروفات مكتبية 

 87,000  74,387 رسوم ترخيص

 35,477  168,829 أخرى 

 3,948,990  1,739,870 

 الطرف ذو العالقة  .16
 

األطراف ذات العالقة من السيد/ تتعامل الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة. تتضمن  

عبدهللا بن عبدالعزيز التمامي و السيد/ عثمان بن عبد الرزاق الحقيل )"المساهمين"( وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفو  

اإلدارة العليا وغيرها من المنشآت التي تخضع للملكية المشتركة. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط  

 لطرفين وفقاً لما تم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.متفق عليها بين ا

 

 فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة:  (أ 

 
 األطراف ذات العالقة

 
 المعامالتطبيعة  العالقة

 ديسمبر  31

 م 2021

 ديسمبر 31

 م 2020
 

 20,833 - خدمات االستشارات  شركة شقيقة شركة الشبكات المتكاملة 

الستثمارات  صندوق ميراك 
 - 200,257 أتعاب إدارة شركة شقيقة التقنية

شركة أنظمة االتصاالت    
 57,500 115,000 خدمات االستشارات  شركة شقيقة واإللكترونيات المتقدمة



 

 شركة ميراك المالية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
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 الطرف ذو العالقة )يتبع(  .16
 

 ديسمبر: 31وفيما يلي بيان بالمعامالت الهامة التي تمت خالل السنة المنتهية في  (ب 

 

 
 األطراف ذات العالقة

 
 المعامالتطبيعة  العالقة

 ديسمبر  31

 م 2021

 ديسمبر 31

 م 2020
عبدهللا بن عبدالعزيز 

 التمامي
 مساهم 

مدفوعات المصروفات 

 102,359 - نيابة عن الشركة 

عثمان بن عبد الرزاق  
 مساهم الحقيل

مدفوعات المصروفات 

 5,860 - نيابة عن الشركة 

االتصاالت  شركة أنظمة 
 57,500 345,000 خدمات االستشارات  شركة شقيقة واإللكترونيات المتقدمة

 208,333 62,500 خدمات االستشارات  شركة شقيقة شركة الشبكات المتكاملة 

صندوق ميراك الستثمارات  
 - 3,056,507 أتعاب إدارة شركة شقيقة التقنية

صندوق ميراك الستثمارات  
 3,945 34,010 مدفوعات باإلنابة شقيقةشركة  التقنية

صندوق ميراك للملكية  
البيانات   -الخاصة 
 - 40,250 مدفوعات باإلنابة شركة شقيقة والرقمنة

صندوق ميراك الستثمارات  
 - 215,253 استثمار  شركة شقيقة التقنية

صندوق ميراك الستثمارات  
 شركة شقيقة التقنية

تحويل االستثمار بالقيمة  

 - 1,501,000 الدفترية 

 تشمل مكافأة موظفي اإلدارة العليا ما يلي:  (ج 

 ديسمبر  31 

  م 2021

 ديسمبر 31

 م 2020

    

 580,000  840,000 منافع قصيرة األجل

 29,247   64,247 منافع ما بعد انتهاء التوظيف 

 904,247  609,247 

 

 إدارة المخاطر المالية .17

 التالية الناتجة عن األدوات المالية: تتعرض الشركة للمخاطر 

 مخاطر السوق -

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر السيولة -

 مخاطر التشغيل  -

 مخاطر السوق 

هي مخاطر التذبذب في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في المتغيرات في السوق مثل أسعار العمولة الخاصة  

تصنيف مخاطر السوق إلى مخاطر العمالت ومخاطر أسعار  وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية. يمكن  

 العمولة ومخاطر أسعار األسهم. 

 

 



 

 شركة ميراك المالية 
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع( .17
  

 مخاطر العمالت  (أ

تمثل مخاطر العملة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تتم  

بصورة أساسية بالريال السعودي والدوالر األمريكي. وحيث أن الريال السعودي مربوط بالدوالر  معامالت الشركة  

 األمريكي فإن الشركة غير معرضة ألي مخاطر عمالت هامة.

 مخاطر معدالت العموالت  ( ب

دفقات النقدية تنشأ مخاطر أسعار العموالت من احتمالية تأثير التغيرات في معدالت العموالت على القيم العادلة أو الت

م، ال تحتفظ الشركة بأي أداة تحمل عمولة وعليه، ال تتعرض  2021ديسمبر    31المستقبلية لألدوات المالية. كما في  

 الشركة لمخاطر أسعار العمولة. 

 مخاطر أسعار األسهم  ( ج

السوق بسبب عوامل  مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية للشركة نتيجة للتغيرات في أسعار  

م، لم يكن لدى الشركة استثمار  2021ديسمبر    31بخالف تحركات العمالت األجنبية وأسعار العموالت.  كما في  

 حقوق ملكية المدرج في أي سوق، وبالتالي فإن الشركة غير معرضة لمخاطر أسعار األسهم.

 مخاطر االئتمان 

مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية  مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم  

المدينة  والذمم  حكمه  في  وما  النقد  الناتجة عن  االئتمان  لمخاطر  أساسية  بصورة  الشركة  تتعرض  اآلخر.  للطرف 

 التجارية.

البنوك بأنها ضئيلة ألن هذه األرصدة قابلة   المتعلقة باألرصدة لدى  لالسترداد عند الطلب تم تقييم مخاطر االئتمان 

والمحتفظ بها لدى مؤسسات مالية ذات سمعة طيبة بالمملكة العربية السعودية. تم تقييم مخاطر االئتمان للموجودات 

المالية مثل الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى بأنها ضئيلة استنادا إلى التعثر التاريخي في السداد وحقيقة  

 اف األخرى مع تقييم الجدارة االئتمانية بأنها جيدة من خالل العملية الداخلية للشركة.أنها مستحقة من األطر

حدود وضوابط  وتحليلها، ووضع  المخاطر  لتحديد  بالشركة  الخاصة  المخاطر  إدارة  وعمليات  سياسات  تصميم  تم 

 في الوقت المناسب. مناسبة، ورصد المخاطر وااللتزام بالحدود عن طريق بيانات معلومات اإلدارة الموثوقة 

 

 كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة كما يلي: 

 

 ديسمبر  31 

 م 2021

 ديسمبر 31 

 م 2020

    
 251,285  1,813,155 نقد وما في حكمه 
 57,500  201,250 ذمم مدينة تجارية 

 20,833  1,433,937 موجودات متداولة أخرى

 3,448,342  329,618 

تقييم جميع األرصدة البنكية والذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى لتكون ذات مخاطر ائتمانية منخفضة يتم  

بسبب االحتفاظ بها لدى مؤسسات ذات سمعة جيدة وتصنيف ائتماني مرتفع واألطراف ذات العالقة ولم يكن هناك 

نة والموجودات المتداولة األخرى للشركة. وعليه، تعد  تاريخ تعثر عن السداد ألي من األرصدة البنكية والذمم المدي

احتمالية التعثر عن السداد بناًء على العوامل التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل وأي خسارة بافتراض التعثر في 

 السداد ضئيلة. 

 مخاطر السيولة

موارد نقدية كافية لتسوية التزاماتها بالكامل مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الشركة على توليد  

 عند استحقاقها أو القيام بذلك فقط بشروط غير مالئمة بدرجة كبيرة.

 



 

 شركة ميراك المالية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
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 مخاطر السيولة )يتبع( 

 

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

مرتبطة بمطلوباتها المالية. يتم مراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة وتتأكد اإلدارة من توفر التمويل الكافي للوفاء  

 بأي التزامات قد تنشأ. 

 

كافية(،  ويهدف منهج الشركة في إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديها دائماً السيولة الكافية )أو الحصول على سيولة  

للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد تكاليف غير مقبولة أو تعرض  

 سمعة الشركة للخطر. 

 م: 2021ديسمبر   31فيما يلي سجل االستحقاق التعاقدي للموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة كما في 

 

   3خالل 

 أشهر

3 - 12   

 شهرا  

أكثر من 

 سنة

دون تاريخ 

استحقاق  

 محدد

 

 اإلجمالي

      م 2021ديسمبر  31

 1,813,155 - - - 1,813,155 نقد وما في حكمه 

 - - - - - أسهم قابلة للتحويل إلى أداة حقوق الملكية

 201,250 - - 201,250 - ذمم مدينة تجارية 

 1,433,937 - - 1,433,937    - أخرى مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة 

 3,448,342 - - 1,635,187 1,813,155 اإلجمالي -الموجودات المالية 

 30,000 - - - 30,000 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

 289,068 - - 157,177 131,891 ذمم دائنة

 319,068 - - 157,177 161,891 اإلجمالي -المطلوبات المالية 

 

   3خالل 

 أشهر

3 – 12 

 شهرا   

 أكثر من 

 سنة

دون تاريخ 

استحقاق  

 محدد

 

 اإلجمالي

      م 2020ديسمبر  31

 251,285 --  --  --  251,285 نقد وما في حكمه 

 1,501,000 --  --  --  1,501,000 أسهم قابلة للتحويل إلى أداة حقوق الملكية

 57,500 --  --  --  57,500 ذمم مدينة تجارية 

 20,833 --  --  20,833 --  مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى 

 1,830,618 --  --  20,833 1,809,785 اإلجمالي -الموجودات المالية 

 58,640 --  --  58,640 --  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

 42,705   --   --    --   42,705  ذمم دائنة

 101,345   --    --   58,640    42,705  اإلجمالي -المالية المطلوبات 

 

 مخاطر التشغيل 

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة 

داخلياً أو خارجياً على مستوى  باإلجراءات واألشخاص والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الشركة سواء  

مقدم الخدمة للشركة ومن العوامل الخارجية بخالف مخاطر االئتمان والسيولة والعمالت والسوق مثل تلك الناتجة عن  

 المتطلبات القانونية والتنظيمية. 

 

رة مخاطر  المخاطر التشغيلية هي فئة مخاطر واضحة تديرها الشركة ضمن مستويات مقبولة من خالل ممارسات إدا

تشغيلية سليمة تشكل جزءاً من المسؤوليات اليومية لإلدارة على جميع المستويات. الهدف من إدارة المخاطر التشغيلية  

 هو ضمان السيطرة على موارد الشركة من خالل حماية موجودات الشركة وتقليل احتمالية الخسارة المالية.



 

 شركة ميراك المالية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
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 التشغيل )يتبع( مخاطر 

 

بالعمليات.   المرتبطة  المخاطر  وقياس  وتخفيف ومراقبة  وإدارة  وتقييم  تحديد  المخاطر  الشركة إلدارة  نهج  يتضمن 

لتحديد   بالمعلومات  اإلدارة  وتزويد  التشغيلية  المخاطر  وتقييم  لتحديد  والكمية  النوعية  واألدوات  المنهجيات  تُستخدم 

ذه األدوات قاعدة بيانات للخسائر المتعلقة بأحداث المخاطر التشغيلية المصنفة  عوامل التخفيف المناسبة. تتضمن ه

، وقطاعات األعمال، وأنواع أحداث المخاطر التشغيلية، وعملية تقييم المخاطر هيئة السوق الماليةوفقاً لقواعد التحوط ل

إدارة المخاطر التشغيلية لها هدف رئيسي    لتحليل أنشطة األعمال وتحديد المخاطر التشغيلية المتعلقة بتلك األنشطة. إن

يتمثل في تقليل تأثير الخسائر المتكبدة إلى أدنى حد خالل السياق االعتيادي لألعمال )الخسائر المتوقعة( وتجنب أو  

جة تقليل احتمالية تكبد خسارة كبيرة )غير متوقعة(. يتم إبالغ مجلس اإلدارة بالمخاطر ذات التأثير الكبير واألمور الحر

 حيث يقوم بتحديد أولويات البت فيها. 
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م، قدّرت إدارة الشركة أن القيمة العادلة للنقد وما في حكمه والمستحق إلى ومن أطراف  2021ديسمبر    31كما في  

 لهذه األدوات.ذات عالقة تقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير نظراً لفترات االستحقاق قصيرة األجل 

  

تدرج القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بالمبلغ الذي يتم بموجبه تبادل أداة في معاملة حالية بين أطراف  

 راغبة بخالف معامالت البيع القسري أو الناتج عن التصفية.  

 

         التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

الموجودات والمطلوبا كافة  المالية ضمن  يتم تصنيف  القوائم  في  اإلفصاح عنها  يتم  أو  العادلة  قيمتها  تقاس  التي  ت 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، والمبين كما يلي، استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة 

 ككل:

 

 طة لموجودات ومطلوبات مماثلة؛ : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النش1المستوى  •

قابلة للمالحظة  –الهامة لقياس القيمة العادلة  –: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى2المستوى  • 

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ و

المدخالت    -  3المستوى   • أدنى مستوى من  تعتبر  تقييم  العادلة    -طرق  القيمة  لقياس  قابلة    –الهامة  غير 

 حظةللمال

 

يعرض الجدول التالي الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة التي تم قياسها وإثباتها بالقيمة العادلة بما في ذلك  

م على أساس متكرر. وال تتضمن معلومات القيمة  2021ديسمبر    31مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في  

والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة العادلة للموجودات  

 بصورة معقولة.

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  م 2021ديسمبر  31

  

     الموجودات المالية

     

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  -
 215,253 - 215,253 - الخسارة أو 

     

 215,253 - 215,253 - إجمالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة

 

 

 

 



 

 شركة ميراك المالية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 )لاير سعودي( 
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 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  م 2020ديسمبر  31

  

     الموجودات المالية

     

العادلة من خالل الربح  استثمارات بالقيمة -
 1,501,000 -    1,501,000 - أو الخسارة 

     

 1,501,000 -    1,501,000 - إجمالي الموجودات المالية بالقيمة العادلة

 

 3المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة في أدوات المستوى 

العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة   القيمة  العادلة من خالل الربح أو الخسارة، قامت اإلدارة باستخدام عند تحديد 

 31أسلوب الدخل الحتساب القيمة العادلة باستخدام معدل الخصم كمدخالت جوهرية غير قابلة للمالحظة. كما في  

 م، ال توجد أي فروق جوهرية بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية. 2021ديسمبر 

 

 فئاتها األدوات المالية حسب 

 تم إدراج تصنيف الموجودات المالية حسب الفئة في الجدول أدناه. 

 

 
 

 بالتكلفة المطفأة 

بالقيمة العادلة  
من خالل الربح  
 أو الخسارة 

بالقيمة العادلة  
من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر

      م 2021ديسمبر  31
 -  -  1,813,155 نقد وما في حكمه 
 -  -  201,250 ذمم مدينة تجارية 

 -  -  1,433,937 موجودات متداولة أخرى
 -  215,253  - استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 -  215,253  3,448,342 اإلجمالي

 

 
 التكلفة المطفأة 

 

بالقيمة العادلة من   
خالل الربح أو  

 الخسارة

بالقيمة العادلة   
من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 
      م 2020ديسمبر  31

 -  -  251,285 نقد وما في حكمه 
     57,500 ذمم مدينة تجارية 

 -  -  20,833 موجودات متداولة أخرى
 -  1,501,000  - أسهم قابلة للتحويل إلى أداة حقوق ملكية 

  -  1,501,000  329,618 اإلجمالي
 

 المالية بالتكلفة المطفأة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. تم قياس جميع المطلوبات 
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تهدف أعمال الشركة عند إدارة كفاية رأس المال إلى االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل هيئة السوق المالية 

 عدة رأس مال قوية. وللحفاظ على قدرة الشركة على االستمرارية كمنشأة عاملة والمحافظة على قا
 

بتاريخ   )"القواعد"(  المالية  الكفاية  قواعد  المالية  السوق  هيئة  )الموافق  2012ديسمبر    30أصدرت  صفر    17م 

هـ(. ووفقاً لهذه القواعد، حددت هيئة السوق المالية اإلطار والتوجيهات المتعلقة بالحد األدنى لمتطلبات رأس  1434

 المال ومنهجية حسابها. 

 

 هذه المنهجية، قامت الشركة باحتساب كفاية رأس المال كما يلي:ووفقاً ل 
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 البيان 

 ديسمبر  31

 م 2021

 ديسمبر 31 

 م 2020

    قاعدة رأس المال: 

 2,773,913  4,437,728 الشريحة األولى لرأس المال )أ( 

 -  - الشريحة الثانية لرأس المال )أ(

 4,437,728  2,773,913 

    الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

 491,212    1,130,128 مخاطر االئتمان

 448,881  1,048,227 مخاطر التشغيل 

 5,026     36,263 مخاطر السوق

 945,119  2,214,618 إجمالي )ب( 

 1,828,794  2,223,110 الفائض في رأس المال 

 ٪ 2.93  ٪2.00 نسبة كفاية رأس المال

 

 تتكون قاعدة رأس مال الشركة مما يلي: (أ

 تتكون الشريحة األولى لرأس المال من رأس المال المدفوع والخسائر المتراكمة. -

 تتكون الشريحة الثانية لرأس المال من الربح غير المحقق لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل. -

ال ( ب لمتطلبات رأس  الحد األدنى  المحددة في  يتم احتساب  للمتطلبات  التي تتعلق بمخاطر االئتمان والعمليات وفقاً  مال 

 القواعد. 

 أرقام المقارنة  .20

 تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع طريقة العرض للسنة الحالية.  
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هـ )الموافق 1443  شعبان  27( من قبل المساهمين في  28( إلى )1تم اعتماد القوائم المالية الظاهرة في الصفحات من )
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