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 إلى السادة المساهمين.....

 

 شركة الخير كابيتال السعوديةللكم التقرير السنوي والقوائم المالية الموحدة  نقدميسرنا أن 

الشركة في تحقيق  استمرتحيث ، م2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  "الشركة"

 األسواق الماليةتقلبات على الرغم من في تحقيق أهداف النمو  مما سيساهم إيجابيةنتائج 

 .للمنطقة

 

صافي  م2019العام المالي  فيالشركة  حققت أن نبلغكم أنه بتوفيق الله تعالى يسرنا كما

 آداءباإليجاب على  سينعكسوالذي بإذن الله  ،مليون ريال سعودي 10 ا أكثر منقدره أرباح

 .الشركة لألعوام المستقبلية

بإعطاء األولوية القصوى إلجتذاب أفضل  قامتوبالتركيز على الموارد البشرية، أيضًا كما قامت 

 .جتماعيةالمسؤوليات االبلتزام على اال ية في القطاع المالي، وكذلك حرصتالكوادر البشر

ثمرين جات المستاالستثمارية التي تلبي احتياتنويع وتطوير المنتجات الشركة إلى  ىكما تسع

ر النمو المستم لتواكبجغرافيًا التوسع  هدف الشركة إلى، باإلضافة إلى في السوق السعودي

 .في قاعدة عمالئها

منتجاتها تطوير وأسهم في نموذج عمل الشركة،  نجاحنتيجة لذلك فقد إنعكس هذا األداء على و

 اإلقتصادية الحالية.لتواكب األوضاع وأعمالها 

 

          س اإلدارةــلــجـس مــــيــــرئ                                                  

                                                           

 

                                      ______________________               

    الشالش بن عبدالله يوسف                             
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 النشاطات الرئيسية للشركةأواًل: 

 نظرة عامة:

ريعة افقة مع أحكام الشتكون رائدة في االستثمارات المتوبأن  شركة الخير كابيتال السعودية تهدف

وسيط استثماري مالي  كونهاستثماريـة ذات ثقة عالمية من خالل إأن تكون مؤسسة و ؛اإلسالمية

تقديم خدماتها بشكل  وأيضاً  وخارجها، بارز للمنتجات والخدمات داخل المملكة العربية السعودية

  .م الشريعة اإلسالميةبما يتوافق مع أحكاوالشركات  ى األفرادأساسي إل

جذب وقدراتها القيمة والمتنوعة والفعالة للعمالء،  إظهاريتعين على الشركة لتحقيق أهدافها و

 وتطويرها واالحتفاظ بها مع االستفادة من الخبرات العالمية والمحلية. الكفاءات البشرية
 

 :ةاألنشطة الرئيس

قبل هيئة السوق المالية لممارسة جميع أعمال قبل من التي تمنح  كامل التراخيص الشركة  تمتلك

تمويل خدمات  بتقديماألوراق المالية، حيث تقوم الشركة من خالل عملها كشخص مرخص له 

 لمحافظوخدمات إدارة األصول )إدارة اواإلستشارات المالية،  المصرفية اإلستثماريةالشركات و

، (والتعهد بالتغطية وكيلبصفة أصيل و )"التعامل خدمات الوساطةو ،الصناديق االستثمارية(و

 .خدمات الحفظ، والدراسات والتقارير باإلضافة إلى تقديم و

 لما تقدمه الشركة من خدمات: مختصر فيما يلي وصف

 ة تقدم الشرك (:االستشاريةوالخدمات ترتيب )ال تمويل الشركات والمصرفية اإلستثمارية

 اإلندماجعمليات وص بخص –المالية والخدمات  إلستشاراتمن العمالئها مجموعة 

المشورة باإلضافة إلى  ،الطرح الخاصعمليات ، ولشركاتالمالية لهيكلة الو، واإلستحواذ

مصرفية الخدمات التمويل الشركات وتي يقدمها قسم ال ات العامةاالكتتاب بخصوص

 .اإلستثمارية
 

 خذ مع األ إلستثماريةا متحقيق أهدافه في عمالئهاتساعد الشركـة  :ارة المحافظ االستثماريـةإد

لة ، وهيكاألصولتوزيع ، وتحديد إستراتيجيـة بعين اإلعتبار المخاطر التي قد يتحملها العميل

 .المحافظ االستثماريـة إدارةمن خالل  وذلك، مالمحافظ االستثمارية الخاصة به
 

 تتخذ الشركة القرارات االستثمارية نيابة عن العميل لمساعدته  :إدارة الصناديق االستثمارية

 بادئم والمتوافقة مع المتنوعةاإلستثمارية في استثمار أمواله عبر العديد من فئات األصول 
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وإدارتها واإلشراف عليها بما يحقق مصلحة عمالئها وأهدافهم  الشريعة اإلسالمية

 .في هذا المجال عاليةخبرة وكفاءة  يذو الصناديق مدراء، من خالل اإلستثمارية
 

  حويلوت الخاصة بشراء وبيع عمالئهاطلبات  تنفيذتتولى الشركة مسؤولية  : الوساطةخدمات 

من خالل ترخيصها  الخليجية ألسواقوا في سوق األسهم السعودية مدرجةاألسهم ال

  .ةالتغطي هامش لصفقات تسهيالت وتقديم لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل
 

  

 

 لنموذج وفقاً  المالية واألوراق العقارية لألصول الحفظ خدمات الشركة تقدم: خدمات الحفظ 

 حسابات فتح والوثائق، للسجالت والدفتري الفعلي الحفظ هامن والتي. الحفظ خدمات

 في المشتركين سجل وإدارة األرباح توزيعات متابعة المحلية، النقدية والحسابات التداول

 مراقبة وكذلك األخرى األطراف مستحقات وصرف الصفقات تسوية االستثمار، صناديق

 ، وتقدم الشركة خدمات الحفظ للمنتجات التالية:االلتزام

 االستثمارية الصناديق 

 الصكوك 

 التالية: العوائدعمل الشركة المذكور أعاله  نماذج توفرمن المتوقع أن 

 نجاح عمليات اإلستحواذ  أتعابإيرادات وسات، أتعاب الخدمات االستشارية المالية للمؤس

رسوم الترتيب من عمليات الطرح ، والشركاتبيع الحصص في بين الشركات، و جادمناإلو

 الديون.الخاص وترتيب 

  بالعمالء الخاصة إدارة المحافظ االستثماريةأتعاب. 

 إدارة الصناديقوأتعاب  "الخاصة والعامة" االشتراك في الصناديق االستثمارية رسوم. 

 هامش التغطيةلمنتج صفقات وإيرادات اإلقراض  ت الوساطةعموال. 

 .اإليرادات من نشاط الحفظ 
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، ووصف للخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية على مستوى الشركة المستجدات أبرز: ثانيا

 ألعمال الشركة

مليون  ثالثمائة) ريال 300,000,000رفع رأسمالها المدفوع من بم 2019قامت الشركة خالل العام 

 70إصدار أسهم جديدة لعدد ، وذلك عن طريق ريال )مليار ريال( 1,000,000,000ريال ( ليصل إلى 

 تنويعإلى  رأس المالحيث تهدف الزيادة في ، ريال للسهم الواحد 10قدرها  اسمية مليون سهم بقيمة

السوق السعودي وذلك  في المستثمرين احتياجات تلبي التي االستثمارية المنتجات وتطوير

باإلضافة  ،2030تماشيًا مع مبادرات السوق المالية لتطوير المنتجات المالية لتحقيق رؤية المملكة 

في قاعدة عمالئها، وكذلك لدعم  المستمر النموتواكبًا مع  رغبة الشركة في التوسع جغرافياً  إلى

 .بعض منتجاتها الحالية ومنها على سبيل المثال تمويل صفقات هامش التغطية لعمالئها

المالية  القوائمعلى أثر إيجابي بطرح عدد من الصناديق الخاصة التي كان لها كما قامت الشركة 

 .م2019للعام 

 آداءالموارد البشرية وذلك لدعم ورفع الكفاءات و إستقطاب عدد منم 2019خالل العام تم كما 

، باإلضافة إلى تحديث الهيكل التنظيمي للشركة لتماشى مع أبرز األعمال واإلدارات في الشركة

  الممارسات العالمية.

شركة الفتسعى ، المهمة والتوقعات المستقبلية ألعمالهاوقراراتها  بخطط الشركةأما فيما يتعلق 

 ،تنويع وتطوير المنتجات االستثمارية التي تلبي احتياجات المستثمرين في السوق السعوديإلى 

 .باإلضافة إلى زيادة قاعدة عمالئها على مستوى المملكة العربية السعودية والدول الخليجية
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 : الشركات التابعةثالثاً 

   وذلك على النحو التالي: تابعتانيوجد لدى شركة الخير كابيتال السعودية شركتان 
 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  العقاريةصناديق الخير شركة 

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

  :م2012سنة التأسيس 

  :إدارة الصناديق العقاريةالقطاع 

 :ريال سعودي 500,000رأس المال 

 :100نسبة األستحواذ% 

 دولة التأسيس والعمليات: المملكة العربية السعودية 

الخير كابيتال العقارية هي شركة ذات مسؤولية محدودة،  صناديقشركة 

مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 الخيرم، مملوكة بالكامل من قبل شركة 10/01/2012بتاريخ  1010325452

 عن %5 وبنسبة مباشرة، بطريقة %95 بنسبة وذلك السعودية كابيتال

 النشاط ويتمثل عنها، بالنيابة الشركة ارةإد مجلس أعضاء أحد طريق

 .العقارية الصناديق إدارة في للصندوق الرئيسي

 

 

 

 

1 

 

 

 

  

 

 شركة الخير كابيتال دبي المحدودة

 

   

 

  :م2013سنة التأسيس 

 )القطاع: الوساطة المالية )الترتيب، والمشورة 

 :دوالر أمريكي 6,000,000رأس المال 

 :33.34نسبة الملكية%  

  التأسيس والعمليات: اإلمارات العربية المتحدةدولة 

شركة الخير كابيتال دبي المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة 

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

دبي المالي العالمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتتمثل األنشطة 

المشورة في شأن المنتجات المالية، وترتيب الرئيسية للشركة في تقديم 

التمويل وتقديم المشورة بشأن التمويل، وتنظيم الكفالة، وترتيب 

الصفقات في االستثمارات، والتعامل في االستثمارات كأصيل وكوكيل، 

 وإدارة صناديق االستثمار المجمعة، وإدارة األصول وتزويد الكفالة.
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 وتقرير مراجع الحسابات النتائج المالية: رابعاَ 

 61,240,839إجمالي دخل التشغيل  بلغم جيدًا،  حيث 2019كان األداء المالي للشركة خالل العام 

 صافي الدخل حققت الشركةكذلك  .م2018عن العام  %19 بانخفاض بنسبة وذلك  سعودي ريال

 سعودي ريال 12,796,757 م ليبلغ2018مقارنة بالعام  %51 بإنخفاض قدره )قبل خصم الزكاة( 

 سعودي ريال 25,984,475قيمته   ًة بصافي دخل قبل الخصم الزكاةمقارن م2019بنهاية عام 

 .  م2018بنهاية عام 
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  عن نتائج السنة المالية السابقة م2019المالية للعام الفروقات الجوهرية في النتائج 
 

 %التغير م2018العام  م2019العام  بند

 %250  284,696,404 995,787,454 المساهمين حقوق جموع

 -%19  75,561,348 61,240,839 يردات التشغيليةاجمالي اإل

 -%51  25,984,475 12,796,757 (الخسارة) الربح صافي

 األسباب بند 

  إنخفاض في الجوهرية األسباب تعود

التشغيلية للشركة باإلضافة  اإليرادات

الربح  خالل الفترة  صافي إنخفاضإلى 

الحالية مقارنًة مع الفترة المماثلة من 

 العام السابق إلى

 يعود سبب اإلنخفاض في اإلرادات إلى:

على المعدل الضمني لعقود المرابحة من موزعة بناًء ال إنخفاض األرباح -1

 .الموجودات المحتفظ بها برسم األمانة

 أنخفاض أتعاب اإلستشارات. -2

 .رباح من الصكوك المملوكة من قبل أحد الشركات التابعةإنخفاض األ -3

ريال مليار  1مليون ريال سعودي إلى  300إلى زيادة الشركة لرأسمالها من  يعود اإلرتفاع في حقوق المساهمين

 سعودي

 م9201ديسمبر  31 في كما ، وتقرير المراجع الخارجي المفصلة النتائج المالية يتناول" 1" رقم الملحق. 

        .ويمكن اإلطالع على تقرير إفصاح الركيزة الثالثة عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني للشركة 
     

 األعمال خالل السنوات الخمس األخيرة للشركة.بياني ألصول وخصوم الخير كابيتال ونتائج رسم  :خامساً 

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

 :م2019إلى العام م 2015المالية للسنوات الخمس السابقة من العام 

 (ريال أدناه بالمليون في الجدول )جميع المبالغ 

م9201 م8201  م7201  م6201  م5201   البيان 

 األصول 245.19 258.51 290.09 303.92 1,007.42

 الخصوم 22.85 23.54 36.54 19.22 11.63

 حقوق الملكية 231.96 234.96 253.55 284.69 995.79

 اإليردات 27.74 32.99 65.00 82.18 67.52

(56.43) (51.03)  (46.42)  (30.29)  (26.68)  المصروفات 

 صافي الدخل 1.06 2.70 18.58 31.15 11.09
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 مجلس إدارة الشركة ولجانهنبذة عن  :سادساً 

 الشركةمجلس إدارة عضوية  -أ

في المناصب ذات المسؤولية المتنوعة بالمهنية والخبرة أعضاء مجلس إدارة الخير كابيتال يتحلى 

ي تعيين االستاذ عبدالكريم الدعيجوقد تم . باإلضافة إلى خبرتهم الكبيرة في المجال المالي العالية

م باإلضافة إلى تعيينه عضوًا في لجنة المراجعة، 2019كعضو مجلس إدارة مستقل خالل العام 

 .من منصبه رأيمن المديفاألستاذ نظير إستقالة عضو مجلس اإلدارة 
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 جتماعاتاإل -ب

يجب أن ووالتوقيت الذي يحدده المجلس.  مكانإدارة الشركة من وقت آلخر في اليجتمع مجلس 

المطبقة  اللوائحودد القوانين ما لم تح كل عامفي على األقل  مرتينإجتماعة مجلس اإلدارة  يعقد

كة في االجتماعات يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة المشاروخالف ذلك،  في المملكة العربية السعودية

والتي من خاللها يستطيع كافة األعضاء  ،الهاتف أو أي وسيلة اتصاالت مماثلة قعن طري

إال بحضور  ال يكون إجتماع مجلس اإلدارة صحيحاً ، وفي االجتماع سماع كل منهم اآلخر المشاركين

، شريطـة أن يكون أحد األعضاء الحاضرين رئيس مجلس اإلنابةأو عن طريق  اً شخصي ألعضاءأغلبية ا

 أو نائبه.اإلدارة 

 :إدارة شركة الخير كابيتال السعوديةمجلس تشكيل  -ج

ل أدناه, مع إيضاح ملخص و( أعضاء موضحة أسمائهم في الجد6يتألف مجلس إدارة الشركة من ستة )

 في مجلس إداراتها: عضواً عضوية كاًل منهم, وقائمة بأسماء الشركات األخرى التي يكون 

 م2019األخرى خالل العام  مجالس اإلداراتعضوية  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 

  "رئيس مجلس إدارة بنك الخير "البحرين 

 لتمويل المساكن "سهل" ةرئيس مجلس إدارة الشركة السعودي 

 (مجلس مديرين -شركة تابعة) ركة صناديق الخير العقاريةش 

 

 

2 

 

 

 

 عبداللطيف بن عبد الله الشالش

 

عضو مجلس 

إدارة غير 

 تنفيذي

 حتى تاريخ   عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري(

 م(22/06/2019

 "عضو مجلس إدارة  بنك الخير "البحرين 

  لتمويل المساكن "سهل"عضو مجلس إدارة الشركة السعودية 

 "عضو مجلس إدارة  شركة "تآزر" "البحرين 

 

3 

 

 ماجد بن عبدالرحمن القاسم

عضو مجلس 

إدارة غير 

 تنفيذي

 .عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري 

 "عضو مجلس إدارة  بنك الخير "البحرين 

4 
 خالد بن عبدالرزاق الملحم

عضو مجلس 

 إدارة تنفيذي

  شركة  مجلس إدارة شركة الخير كابيتال دبي المحدودةرئيس(

 تابعة(

 (مجلس مديرين -)شركة تابعة ركة صناديق الخير العقاريةش 
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5 
 عبدالكريم عبدالعزيز الدعيجي

 مجلس عضو

 مستقل إدارة
 شركة دار األصول العقاريةعضو مجلس إداراة 

6 
 فهد بن محمد الفريان

عضو مجلس 

 إدارة مستقل
 ال ينطبق

 

  م1920 المالية السنة خالل اإلدارة مجلسإجتماعات  -د

، وتمت مناقشة م2019أربع إجتماعات خالل العام عقد مجلس إدارة شركة الخير كابيتال السعودية 

، م2019العديد من المواضيع المتعلقة بالشركة، ويمكن تلخيص إجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 

 :التاليوسجل الحضور من خالل الجدول 

 

 

# 

 

 

 سجل الحضور

 

 

 المنصب

 اإلجتماع

 الرابع  الثالث الثاني األول

 م23/12/2019 م01/10/2019 م30/04/2019 م18/02/2019

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

 √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة  الشالش عبدالله بن اللطيف عبد 2

 √ √ √ √ عضو مجلس اإلدارة عبدالرحمن القاسمماجد بن  3

العضو المنتدب والرئيس  خالد بن عبدالرزاق الملحم 4

 التنفيذي

√ √ √ √ 

عضو مجلس اإلدارة   المديفر بن محمد أيمن/ المهندس 5

 المستقل

  الينطبق  الينطبق الينطبق ×

عضو مجلس اإلدارة  فهد بن محمد الفريان 6

 المستقل

√ √ √ √ 

عضو مجلس اإلدارة   عبدالكريم عبدالعزيز الدعيجي 7

 المستقل

 √ √ الينطبق الينطبق
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 اللجان الرئيسية لمجلس إدارة الشركة -هـ 

 اللجنة التنفيذية 

 لمحة عامة -1

حياتها صالوتمارس تعمل اللجنـة يتم تشكيل اللجنة التنفيذية وفقًا لقرار من مجلس إدارة الشركة، و

 ، وتشمل مهام اللجنة التنفيذية ما يلي:لقرارات مجلس اإلدارة وفقاً و المسموح بهلحد ل وفقاً 

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

 .ترأس االجتماعات المنعقدة بين اللجان األخرى التابعـة لمجلس إدارة الشركة 

 وفقا لقرارات مجلس اإلدارة. ية للشركةمسؤولية اإلدارة التنفيذ يتول 
 

 العضوية -2

تنتهي و" سنوات. 3هم مجلس اإلدارة لمدة ثالث "ين" أعضاء يع3ثالثة "تتألف اللجنة التنفيذية من 

 ،في حال عدم إعادة تعيين هذا العضو مرة أخرى وأعضوية اللجنة التنفيذية عقب انتهاء فترة التعيين 

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

لمنصب في اًا آخر اً يس اللجنة التنفيذية عضو، يعين رئاً منصب عضو اللجنة التنفيذية شاغرإذا أصبح و 

الشاغر بشكل مؤقت، شريطة مناقشة هذا التعيين خالل أول اجتماع لمجلس اإلدارة للمصادقة على 

 تعيين.هذا ال

 أعضاء اللجنة التنفيذية

 م2019أعضاء اللجنة التنفيذية خالل الفترة 

 الشركةمجلـس إدارة رئيس  رئيس اللجنة  الشالش الله عبد بنيوسف  1

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

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

 

 

  م2019 المالية السنة خالل إجتماعات اللجنة التنفيذية

، وتمت مناقشة العديد من المواضيع م2019خالل العام  إجتماع واحد التنفيذية اللجنة تعقد

 :، وسجل الحضور من خالل الجدول التالياللجنةالمتعلقة بالشركة، ويمكن تلخيص إجتماعات 
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 # 

 

 

 الحضورسجل 

 

 

 المنصب

 اإلجتماع

 األول

 م23/12/2019

 √ رئيس اللجنة يوسف بن عبدالله الشالش 1

 √ عضو اللجنة فهد بن محمد الفريان 2

 √ عضو اللجنة خالد بن عبدالرزاق الملحم 3
 

 

 المراجعة لجنة 

 لمحة عامة -1

 إلشراف على:لمساعدة مجلس اإلدارة  فيالمراجعة  لجنـةيكمن الهدف األساسي من 

 قبل التوصية في شأنهاوإبداء الرأي و دراسة القوائم المالية للشركة والتأكد من صحتها 

 لس اإلدارة.عرضها على مج

 .التأكد من األنظمة والرقابة الداخلية على الشركة 

  للشركة المحاسبين القانونيين متابعة أعمالو استقالل وكفاءةالتأكد من. 

 اإللتزامالمطابقة وإدارة و ،المراجعين الداخليين للشركة آداء. 

إجراءات تتولى إدارة الشركة مسؤولية تسهيل والشركة.  لاعممراجعة أ وتتولى لجنة المراجعة مهام

مسؤولية التدقيق  حاسب القانوني الخارجي، ويتولى المداد القوائم المالية عمليات المراجعة، وإع

 المالي للقوائم المالية للشركة.
 

 العضوية -2

" 3نهم بواسطة مجلس اإلدارة لمدة ثالث "يي" أعضاء يتم تع3الثة "من ث تتألف لجنة المراجعة

 بعد نتهي عضوية لجنة المراجعةتو. واعتمادهم من قبل الجمعية العمومية في الشركة  سنوات

أو في حال استقالته أو عزله من  ،انتهاء فترة التعيين وفي حال عدم إعادة تعيين هذا العضو مرة أخرى

ح منصب إذا أصبو. أو الجمعية العمومية في الشركة منصبه بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة

في المنصب الشاغر بشكل مؤقت،  اآخر اً عضو لمراجعةايعين رئيس لجنة  ،اً شاغر عضو لجنة المراجعة

للمصادقة على والجمعية العمومية  ن خالل أول اجتماع لمجلس اإلدارةشريطة مناقشة هذا التعيي

 هذا التعيين.
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 المراجعة: أعضاء لجنة

 م2019خالل الفترة أعضاء لجنة المراجعة 

 الشركة إدارة مجلسفي  عضو رئيس اللجنة الشالشبن عبدالله عبد اللطيف  1

 )مستقيل(الشركة إدارة مجلسفي  مستقل عضو عضو اللجنة أيمن بن محمد المديفر 2

 الشركة إدارة مجلسمستقل في غير  عضو عضو اللجنة ماجد بن عبدالرحمن القاسم 3

)تم  الشركة إدارة مجلسفي  مستقل عضو عضو اللجنة عبدالكريم بن عبدالعزيز الدعيجي 4

 م(2019ترشيحه خالل العام 
 

  م2019 المالية السنة خالل إجتماعات لجنة المراجعة

، وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة م2019خالل العام  جتماعاتأربع ا لجنة المراجعةعقد 

 :، وسجل الحضور من خالل الجدول التالياللجنةبالشركة، ويمكن تلخيص إجتماعات 

 

 

 # 

 

 

 سجل الحضور

 

 

 المنصب

 اإلجتماع

 الرابع  الثالث الثاني األول

 م23/12/2019 م01/10/2019 م30/04/2019 م18/02/2019

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

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق × عضو اللجنة أيمن بن محمد المديفر 2

 √ √ √ √ عضو اللجنة ماجد بن عبدالرحمن القاسم 3

 √ √ الينطبق الينطبق عضو اللجنة بن عبدالعزيز الدعيجيعبدالكريم  4
 

 

  الترشيحات والمكافآتلجنة 

 لمحة عامة -1

امل ك المكافآتترشيحات وتتحمل لجنـة الو. المكافآتالترشيحات ويعين مجلس إدارة الشركة لجنـة 

مجلس إدارة الشركة والخطط التنفيذية الالحقة وتطوير اإلدارة واعتماد وتقييم  آداءمسؤولية تقيم 

 .البرامج الخاصة بالشركةالتحفيزية والسياسات و المكافآتخطط 

بخدمات اإلستعانة موافقة مجلس إدارة الشركة،  ، بعدالمكافآتلترشيحات والجنة ل يحقو

ي تنفيذ ف المكافآتالترشيحات واالستشاريين الخارجيين المتخصصين من ذوي الكفاءة لمساعدة لجنة 



م2019للعام  التقرير السنوي لمجلس اإلدارة                                              
 

16 

 

وتتحمل تلك المسؤوليات الممنوحة لها من  بمهامها المكافآتالترشيحات ولجنة  تقومو مهام عملها.

 جانب مجلس اإلدارة من وقت آلخر، وتشتمل على:

 بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع دارة اإللتوصية لمجلس ا

 .ةماناألمراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف و

   دارة وإعداد اإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس لإلالمراجعة السنوية

ارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي داإلالمطلوبة لعضوية مجلس  التوصف للقدرات والمؤه

 .دارةاإلعمال مجلس أليلزم أن يخصصه العضو 

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

 عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان عضاء المستقلين، واأل الليةالتأكد بشكل سنوي من استق

 .ة مجلس إدارة شركة أخرىالعضو يشغل عضوي

  ند يراعى عكبار التنفيذيين، ودارة واإلوضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس

 .داءباآلوضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط 

 السنوي للشركة. داءإعتمادات المكافآت والزيادات السنوية للموظفين وفقًا لآل 

 العضوية -2

جلس اإلدارة لمدة ثالث هم مين" أعضاء على األقل يع3من ثالثة " المكافآت الترشيحات وتتألف لجنة 

 م تتمل وفي حال ،انتهاء فترة التعيين بعد المكافآترشيحات وتنتهي عضوية لجنة التو. " سنوات3"

بموجب قرار من مجلس إعادة تعيين هذا العضو مرة أخرى أو في حال استقالته أو عزله من منصبه 

في المنصب الشاغر بشكل مؤقت، شريطة مناقشـة هذا  عضوًا آخراً  رئيس اللجنة، يعين إدارة الشركة

 .لى هذا التعيينالتعيين خالل أول اجتماع لمجلس اإلدارة للمصادقة ع
 

 :لترشيحات والمكافآتلجنة اأعضاء 

 م2019خالل الفترة  الترشيحات والمكافآتأعضاء لجنة 

 العضومنصب  تصنيف العضو أسم 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  عضو عضو اللجنة فهد بن محمد الفريان 3
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  م2019 المالية السنة خالل إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

، وتمت مناقشة العديد من المواضيع م2019خالل العام إجتماعين  والمكافآت الترشيحاتلجنة عقدت 

 :، وسجل الحضور من خالل الجدول التالياللجنةالمتعلقة بالشركة، ويمكن تلخيص إجتماعات 

 

 

# 

 

 

 سجل الحضور

 

 

 المنصب

 اإلجتماع

 الثاني األول

 م23/12/2019 م18/02/2019

 √ √ رئيس اللجنة  ماجد بن عبدالرحمن القاسم 1

 √ √ عضو اللجنة  الشالش عبدالله بن اللطيف عبد 4

 √ √ عضو اللجنة  فهد بن محمد الفريان 3

 

  للشركةالمستشار الشرعي 

هو مراقبة أعمال الشركة المتنوعة ووظائفها وأنشطتها،  التعاقد مع مستشار شرعي للشركة الهدف من

والتأكد من أن هيكل الشركة ومنتجاتها واستخدامها لألموال لتمويل تلك األنشطة وكافة مظاهر األنشطة 

 األخرى الخاصة بالشركة أو عالقتها مع عمالء الشركة، متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

ق للتأكد من تواف المستشار الشرعيإلى  تطبيقهافي ء قبل البد نشطتهاسل كافة أعمال الشركة وأتر

 إلسالمية.تلك األنشطة واألعمال مع قواعد الشريعة ا

كمستشار شرعي لشركة الخير كابيتال  يوسف بن عبدالله الشبيليفضيلة الدكتور/ وقد تم تعيين 

   .السعودية
 

 والتعويضات المكافآت: سابعاً 

 اإلدارة وكبار التنفيذيين مكافآت أعضاء مجلس

كبار  آتمكافبالغ لمالشركة  خصصتكما . المستقلين في الشركةألعضاء مجلس اإلدارة  مكافآتتم تخصيص 

وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت تحديد واعتماد ذلك ، الشركة السنوي آداءحسب  وللموظفين التنفيذيين

 .وتعرض على مجلس اإلدارة

تجدر االشارة إلى أن أعضاء مجلس اإلدارة غير المستقلين غير التنفيذيين لم يتحصلوا على أي تعويضات أو 

، كما أنه ووفقًا للعقود المبرمة مع أعضاء مجلس اإلدارة غير المستقلين غير م2019مكافآت عن العام 

ال يستحق أي تعويضات عن عضويات  غير المستقلين غير التنفيذيين التنفيذيين، فإن عضو مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة، وإنما يتم تحديد المكافآت بناء على نتائج الشركة المالية وقرار مجلس اإلدارة والجمعية العمومية 

 بذلك.

 :)بالريال السعودي( م2019للعام ت فصاح عن تلك التعويضات والمكافآفيما يلي جدول يوضح اإلو 

ممن تلقوا خمسة من كبار التنفيذيين 

ات يضاف أعلى المكافآت والتعويض

 المدير الماليإليهم الرئيس التنفيذي و

أعضاء المجلس 

 غير التنفيذيين/

 المستقلين

أعضاء المجلس 

 التنفيذيين
 البيان

 الرواتب واألجور - 60,000 6,538,122.32

 البدالت - - 2,288,342.85

 المكافآت الدورية والسنوية - - 1,328,051.36

 الخطط التحفيزية - -   -

 العموالت - - 16,241.01

10,151.13 - - 
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

 تدفع بشكل شهري أو سنوي
 

 المخاطر التي تواجهها الشركة، وسياسة إدارتها: ثامناً 

المخاطر، ھــــذه  وتؤمن اإلدارة الحلول إلدارةتقــــوم إدارة المخــــاطر فــــي الشــــركة بــــإدارة المخــــاطر ومراقبتھــــا 

االستراتيجية التي تحدد من التوازن بين المخاطر والعائد وذلك تماشيا مع أھداف الشركة خلق  خاللمن  وذلك

 .(Risk Appetite) لدى الشركةالمخاطر في الرغبة  معيار والتي تكون متوافقة مع  يةخطط االستثمارالخالل 

 الخير كابيتال لنوعين من المخاطر.نشطة أوتتعرض 

 

 (Systematic Risk) المنتظمة المخاطر -أ

اليمكن التحكم  أحداث نتيجة على األسواق المالية وبشكل عام التي تؤثر سلباً مخاطر الوهي 

وهي على سبيل المثال ال  ،في اإلستثمارات والتوزيع واليمكن تجنبها من خالل التنويع بها

 الحصر:

  اإلقتصاديالركود,  

 ،التضخم 
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  الحروبو األزمات السياسية، 

  الكوارث الطبيعية . 
 

 (Unsystematic Risk  /Specificd risk ) المحددةالمخاطر  -ب

لك ذثيرات السلبية للمخاطر المحددة وعلى عكس المخاطر المنتظمة، يمكن للشركة التخفيف من التأ

 المخاطر المحددة التي تواجه الشركة التالي:األمثلة على ومن  .من خالل تنويع وتوزيع اإلستثمارات
 

 ـةالماليــ طرف ما على الوفاء باإللتزاماتة مقدر عدم عن: هي المخاطر التي تنشأ المخاطر االئتمانية 

 االئتمان لمخـــاطر معرضـــة والخير كابيتال .لخسائر مالية اآلخر الطرف تكبـــد إلـــى يـــؤدي ممـــا

وتقوم الشركة بإدارة  يعادلـــه والذمم المدينه, ومـــا النقـــد مثـــل الماليـــة بموجوداتھـــا المتعلقـــة

 ذات بنوك لدى يعادله وما النقد إيداع سياسات منهاال د من تعرضها لهذه المخاطر من خالل عد

 تركيز ودوج عـــدم مـــن للتأكـــد ةالرئيســـي نشـــاطاتھا مرتفع باإلضافة إلى تنويـــع ائتماني تصنيف

وأخذ المالية لديهم،  المالءةومعرفة حجم  الالزم  عمل فيما يخص الذمم المدينه يتم ، أما للمخاطر

 .ةالالزمالموافقات 
 

 د عن ةتأمين األموال لسداد اإللتزامات المالي صعوبةعن وهي المخاطر التي تنشأ  :مخاطر السيولة

. وينشأ هذا النوع من المخاطر عند عدم دوات الماليةباأل ةتعهدات المتعلقإستحقاقها أو الوفاء بال

ن م ةمخاطر السيول ة. وتقوم الخير كابيتال بإدارةعادل ةوبقيم ةعلى بيع أصل مالي بسرع ةالقدر

مقارنة حجم األصول ذات السيولة العالية مع الخصوم قصير و والدخلل خالل تنويع مصادر التموي

 Riskالمخاطر ) الرغبة فيخذ باإلعتبار مستوى بشكل دوري واأل ةالسيول ة مستوىومراقباألجل 

Appetiteةد إعداد خطط االستثمار المستقبلي( عن. 
 

 سارة خ, البشرية األخطاء نتيجة ، األعمالالناتجة عن خلل بآلية سير  مخاطرال: هي المخاطر التشغيلية

خلل في النظم التقنية المستخدمة حيث يتم اعتبار عوامل نشوؤها عوامل  أو موظفين رئيسيين

 .داخلية

ل حيث قامت الخير كابيتا، ودراستها وتحليلها  ةبمراقبة المخاطر التشغيلي كابيتالوتقوم الخير  

لك بغرض وذ Risk and control self-assessment)) ةالذاتي ةالمراقب ةبالعمل على تفعيل عملي

بمعالجة مخاطر معدل دوران  الشركةتقوم كما تنظيم وقياس مخاطر التشغيل والتخفيف من آثارها, 

 succession) المناسبة خطط اإلحالل الوظيفي من خالل وضع( (Staff Turnoverالموظفين 
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planningحاالتوموقع معالجة  األعمالرية سـتمرامقر ال يوجد لدى الشركة ذلكلى إ (. باإلضافة 

 غيليةتقوم إدارة المخاطر بدراسة نسبة المخاطر التش خيراً (. اDisaster Recovery Centreث )الكوار

 (.basic indicator approachفي تقييم كفاية رأس المال عن طريق منهج المؤشر األساسي )
 

 وضع خالل من هذه المخاطر إدارة : وهو التغيير السلبي في أسعار السوق ويتمالسوق مخاطر 

شرعية, ال والمتطلبات النظامية التعليمات اتباع إلى باإلضافة،  السوق مخاطر تحمل لقابلية حدود

تغيرات المخاطر أسعار األسهم و ،ق التي تتعرض لها الشركةاسوأهم المخاطر المتعلقة باألومن 

 stop loss limits“ يتم معالجتها عن طريق سياسة إيقاف الخسارة حيث عارفي األس ةالسلبي

policy”.  
 

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

)الدوالر  ةسعر صرف العمالت االجنبي وتذبذبالعملة األجنبية. وتتعرض الخير كابيتال لمخاطر تقلب 

 رففي أسعار الص بمراقبة التقلبات الشركة, وتقوم  (ةحيث أنها عملة أحد صناديق الشرك االمريكي

الت العمتقلب أسعار  ةنتيج ةلمخاطر عالي ة, والتتعرض الشركللحد من أي مخاطر لها مستمربشكل 

 .والدوالر األمريكي لك أن معظم معامالت الشركة هي بالريال السعودياالجنبيه وذ
 

  ؤدي والتي ت السوق الماليةهيئة ل اللوائح التنظيميةب اإللتزام: وهي مخاطر عدم التشريعيةالمخاطر

وللتقليل من هذا النوع من المخاطر فقد قامت الخير  مات على الخير كابيتال,اأو غرلفرض عقوبات 

بدعم إدارة المطابقة واإللتزام في الشركة للتطبيق األمثل لبرنامج م 2019خالل العام كابيتال 

 وائحواللالمطابقة واإللتزام للشركة، ورفع مستوى الوعي لدى الموظفين لتجنب مخالفة األنظمة 

 .ذات العالقة بعمل الشركة
 

اإلدارة وأي األوراق المالية وحقوق اإلكتتاب التي تعود ألعضاء مجلس والمصالح التعاقدية : تاسعاً 

 شخص ذو عالقة بالشركة أو مجلس إدارتها

س ) رئي الشالش عبداللهأن كاًل من  األستاذ/ يوسف بن تود الشركة أن توضح للمساهمين األعزاء 

واالستاذ/ ماجد مجلس اإلدارة(، واالستاذ/ عبداللطيف بن عبدالله الشالش )عضو مجلس اإلدارة(، 

لهم مصلحة في أسهم شركة الخير كابيتال السعودية،  اإلدارة(بن عبدالرحمن القاسم )عضو مجلس 

المساهمة الشركات  أو كل بعضمباشرة في أسهم الالغير المباشرة أو عالقتهم من خالل وذلك 

 :التالية في الخير كابيتال السعودية
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 . بنك الخير البحرين -1

 شركة مقر لالستثمار العقاري. -2

 شركة أصائل العقارية. -3

 المدائن.شركة إنماء  -4

 شركة دعائم الخليج. -5

مليار ريال،  1مليون ريال إلى  300م من 2019كما نفيدكم بأنه ونتيجة لزيادة رأسمال الشركة خالل العام 

 شركة، وشركة إنماء المدائن، وشركة أصائل العقارية، وشركة مقر لالستثمار العقاريكًل من إزدادت ملكية 

على ملكية أعضاء مجلس اإلدارة المشار  كابيتال السعودية مما أثر معهالخير شركة أسهم في  دعائم الخليج

  .في أسهم الشركة إليهم أعاله

من أسهم  %5 يملك كما نفيدكم بأن األستاذ/ يوسف بن عبدالله الشالش ) رئيس مجلس اإلدارة(

 .ديةكابيتال السعو( نيابة عن شركة الخير ذات أغراض خاصة )شركة تابعةشركة صناديق الخير العقارية 
 

 

 ذو عالقة بها ذو صلة أو التي تمت بين الشركة وأي شخص والتعامالت : الصفقاتعاشراً 

 

بين مجموعة من التعامالت م 2019خالل العام  تمتود الشركة أن توضح للمساهمين األعزاء أنه 

ريال مطلوبة  134,553بلغت  (أحد المساهمين في شركة الخير كابيتالبنك الخير البحرين )والشركة 

 كابيتال يرالخ شركةكذلك بين الشركة وو، خدمات تقنية المعلوماتببعض متعلقة لصالح بنك الخير، و

فقًا إلتفاقيات وذلك و ريال مطلوبة لصالح الشركة. 87,245بمبلغ  )شركة تابعة( المحدودة دبي

متعلقة على سبيل المثال ال و ،ذات العالقة والشركة التابعةمستوى الخدمة الموقعة بين الشركة 

ن بي تعامالتكما تمت أيضًا إدارة المخاطر، والموارد البشرية، خدمات تقنية المعلومات، وب الحصر

والمتعلقة  ،م2019في العام  )شركة مساهمة عامة( الشركة وشركة دار األركان للتطوير العقاري

 .ريال 1,125,000بمبلغ  ذات عالقة بإصدار وطرح الصكوك خدمات االستشارات الماليةبتقديم 
 

 الغرامات والعقوبات: ةعشر الحادي

من قبل  عقب الزيارة التفتيشية ريال 20,000تود الشركة أن توضح بأنها تلقت غرامة مالية قدرها 

 عن بعض عمالء الشركةمعلومات كافية  قصور في جمعوذلك بسبب للشركة،  هيئة السوق المالية

من م 2019خالل العام  خطابات تنبيهية أربعة، باإلضافة إلى أنها إستلمت عدد حسب تصنيفهم
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فيما يتعلق بتأكد تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء ، وذلك قبل هيئة السوق المالية

قارير إرسال التفي لتأخر اكذلك و ،، باإلضافة إلى مالحظة على الهيكل التنظيمي للشركةالمحتملين

اإلفصاحات المطلوبة للهيئة في نظام بعض ، باإلضافة إلى قصور في الرد على للهيئة الدورية

 داخليًا والمتعلقة بتكثيف إجراءات المراجعة قامت الشركة باإلجراءات الالزمةوقد ، و نظام مكن نافذ

 .لتجنب هذه المخالفات مستقباًل 

 الداخلية المراجعة نتائج عشر: الثاني

خالل العام لشركة ا لبعض إدارات السنوية المراجعةأعمال في الشركة  الداخلية فريق المراجعةأجرى 

حيث قام كإدارة استشارية مستقلة مرتبطة بلجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة شركة . م2019

ك ، وكذلاألعمالالعمليات وإدارة تطوير إدارة بإجراءات مراجعة شاملة لكل من الخير كابيتال السعودية 

حيث توصل فريق  غ عن غسل األموال وتمويل اإلرهاب )اإلدارات المعنية(،إدارة التبليو إدارة اإللتزام

فريق المراجعة الداخلية بتقديم  يقومو. باإلدارات المعنيةالمراجعة إلى عدد من المالحظات الخاصة 

ل العام المالي، وكذلك مناقشة خال إجتماعاتهافي إلى لجنة المراجعة  تقارير نتائج المراجعة

 .المالحظات مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

كما أبدى أعضاء لجنة المراجعة رأيهم على مالحظات المراجعة الداخلية على إدارات الشركة ، وأوصوا 

إلى توصيتهم بإكمال  باإلضافة خلية السابقةبإجراء الالزم حيالها، ومعالجة مالحظات المراجعة الدا

آلية عمل إدارة المراجعة لتواكب مع التوسع  وتطوير إجراءات المراجعة وفقًا للخطة المعتمدة سنوياً 

 .في أعمال الشركة

اإلجراءات التصحيحية حيال مالحظات  على بعد إجتماع فريق المراجعة معها تعمل اإلدارات المعنيةو

 على تفاديها مستقباًل. كما تعمل فريق المراجعة الداخلية مباشرًة، 

 الشركة على المستحقة القروض: عشر الثالث

 حتى ذلك غير أم الطلب عند السداد واجب كان سواءً  الشركة على قرض أية يوجد ال أنهتقر الشركة 

واجب السداد  غيرمالحظة وجود تعامالت مع أطراف ذات العالقة  مع، م2019 ديسمبر 31 تاريخ

  .للشركة المالي المركز قائمة في موضحةم 2019ديسمبر  31حتى 
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 عشر: إقرارات الرابع

أو أي من أعضاء مجلس أي أعمال أو عقود كانت الشركة طرفًا فيها،  توجدأنه ال يقر مجلس اإلدارة ب

، م2019أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم مصلحة فيها خالل العام  كبار التنفيذيينإدارتها أو 

 ،بإستثناء ما تم اإلشارة إليه في البند العاشر من هذا التقرير التعامالت مع األطراف ذي العالقة

المذكور في تقرير مراجع الحسابات الخارجي المرفق بالقوائم المالية للشركة عن  7واإليضاح رقم 

 .م2019العام 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شركة الخير كابيتال السعودية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

 القوائم المالية الموحدة
  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 وتقرير المراجع المستقل
 
 



 

 

 شركة الخير كابيتال السعودية
 مقفلة()شركة مساهمة سعودية 

  القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 الصفحات المحتويات

  

  

 2 – 1 تقرير المراجع المستقل

  

 3 قائمة المركز المالي الموحدة

  

 4 قائمة الدخل الموحدة

  

 5 قائمة الدخل الشامل الموحدة

  

 6  المساهمين الموحدةقائمة التغيرات في حقوق 

  

 7 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

  

 36 - 8 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  
 



 

 

  ، المملكة العربية السعودية11482، الرياض 8282، ص.ب. برج المملكة(، 25ترخيص رقم )برايس وترهاوس كوبرز، 

 www.pwc.com/middle-east +،966( 11) 211-0401+، فاكس: 966( 11) 211-0400هاتف: 
 

  المحترمين      تقرير المراجع المستقل إلى السادة / المساهمين في شركة الخير كابيتال السعودية

 المالية الموحدةتقرير حول مراجعة القوائم 

 
  رأينا

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد لشركة الخير كابيتال 
، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية 2019ديسمبر  31)"المجموعة"( كما في  مجتمعين السعودية )"الشركة"( وشركتها التابعة

ألخرى الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير ا
 القانونيين.واإلصدارات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

 
 ما قمنا بمراجعته

 تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي:

 .2019ديسمبر  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في  •

 قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. •

 قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. •

 حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.قائمة التغيرات في  •

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. •

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، التي تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة. •

 

 أساس الرأي
ضيحها لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم تو

  .مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدةفي تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 
 

  ا كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليه
 

 االستقالل
 

ية إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المال
 الموحدة، كما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد.

 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
 

العربية إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات والنظام األساسي السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن 

للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريفات الجوهرية، 
  سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

 
عند  -لية الموحدة، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح عند إعداد هذه القوائم الما

عن األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف  -الضرورة 
  ذلك.عملياتها أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف 

 
 إن لجنة المراجعة مسؤولة عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية لدى المجموعة.
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 تقرير المراجع المستقل إلى السادة / المساهمين في شركة الخير كابيتال السعودية المحترمين )تتمة(
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا 
كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً  يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية
عن تحريف جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان 

  قوائم المالية الموحدة.من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه ال
 
وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم 

 المهني ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:
 

تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ تحديد وتقييم مخاطر وجود  •
إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم 

اتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الن
  أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس  •
  رقابة الداخلية للمجموعة.لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة ال

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت  •
  بها اإلدارة.

ليها، تحديد استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول ع •
ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة المجموعة على 
االستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات 

موحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة العالقة في القوائم المالية ال
التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار 

 المجموعة في أعمالها.

الموحدة المالية م المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائ •
 تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

إلبداء الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة،  •
رأي حول القوائم المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والقيام بعملية المراجعة للمجموعة، ونظل 

 المسؤولين الوحيدين عن رأينا.
 

وهرية، بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الج -من بين أمور أخرى  -نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة 
  بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خالل مراجعتنا.

 
  برايس وترهاوس كوبرز

 
 
 

___________ 
 بدر إبراهيم بن محارب

 471ترخيص رقم 
 

 هـ1441رجب  3 
 (2020فبراير  27)
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 شركة الخير كابيتال السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

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

 
 ديسمبر 31 كما في  ديسمبر 31كما في  
 2018 2019 إيضاح 

    الموجودات
    موجودات متداولة

 840,079   660,203,783 4 نقد وما يماثله
 25,118,313 24,465,590 5 وموجودات أخرىذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً 

 13,788,954 44,800,000 6 ذمم مدينة مقابل اإلقراض بالهامش

  729,469,373 39,747,346 

    موجودات غير متداولة
 381,397 259,311 8 موجودات غير ملموسة

 1,756,311 2,029,281 9 ممتلكات ومعدات، بالصافي
 9,711,170 12,412,586 10 زميلةاستثمار في شركة 

 118,344,466 132,770,197 11 استثمارات في الموجودات المالية
 133,974,355 130,477,414 12 عقارات استثمارية، بالصافي

  277,948,789 264,167,699 

    
 303,915,045 1,007,418,162  مجموع الموجودات

    
    المساهمينالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات
    مطلوبات متداولة

  1,789,662 1,535,963 13 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 12,508,174  1,126,926 14 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

  2,662,889  14,297,836 

    مطلوبات غير متداولة
 4,920,805 8,967,819 15 منافع نهاية الخدمة للموظفين

    
 19,218,641   11,630,708  المطلوباتمجموع 

    
     حقوق المساهمين

 300,000,000 1,000,000,000 16 رأس المال
 281,986  (2,490,984) 17،15،11 احتياطيات أخرى

 (15,585,582)  (1,721,562)  خسائر متراكمة

  995,787,454 284,696,404 

    

 303,915,045 1,007,418,162  المطلوبات وحقوق المساهمينمجموع 

    
   21 ومطلوبات محتملة رأسمالية ارتباطات 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 27إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
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 شركة الخير كابيتال السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

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

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 2018 2019 إيضاحات 

    إيرادات تشغيلية
 أرباح موزعة بناًء على المعدل الضمني لعقود المرابحة من 

 52,966,812 28,267,308 18 األمانة بصفةالموجودات المحتفظ بها    
 1,154,555 12,451,899  إيرادات من إيداعات المرابحة قصيرة األجل

 9,084,000 9,084,000 12 إيرادات إيجار العقارات االستثمارية
 1,093,552 2,930,807  أتعاب إدارة الموجودات

 1,512,769 2,824,192  أتعاب وساطة
 7,203,520 1,431,944  أتعاب استشارات
 التغيرات في القيمة العادلة للموجودات  منربح غير محقق 

 - 1,410,859 11 المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   
 208,906 1,266,997  اقتراض بالهامشدخل 

 - 788,840  إيرادات توزيعات أرباح
 - 730,833 11 ربح محقق من الموجودات المالية

 128,016 53,160  رسوم الحفظ
 2,209,218 -  ربح من الصكوك

 75,561,348   61,240,839  مجموع اإليرادات التشغيلية

    
    مصاريف تشغيلية

 (33,402,391) (37,306,708)  رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين
 (8,939,796) (7,939,692) 19 مصاريف عمومية وإدارية

 (5,799,550) (4,852,168) 12،9،8 استهالك وإطفاء
 (1,986,846) (1,046,930)  إيجار ومصاريف متعلقة بمرافق الشركة

 (50,128,583) (51,145,498)  مجموع المصاريف التشغيلية

    
 25,432,765  10,095,341  الدخل من العمليات

    
    إيرادات / )خسائر( أخرى

 517,710 2,701,416 10 حصة في نتائج شركة زميلة
 34,000 -  إيرادات أخرى

 25,984,475 12,796,757  الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
    

 (851,596)  (1,116,382) 1-14 زكاة للسنة الحالية
 (46,907) (10,544) 1-14 ضريبة دخل للسنة الحالية

 - (1,543,205) 3-14 الزكاة وضريبة دخل للسنوات السابقة
    

 25,085,972 10,126,626  صافي الدخل للسنة

    
 ربحية السهم األساسية والمخفضة العائدة

   20 لمساهمي الشركة بناء على:   
 0.85 0.10   الدخل من العمليات -
 0.84 0.10  صافي الدخل للسنة -
 30,000,000 100,000,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم -

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 27إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
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 شركة الخير كابيتال السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

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

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 2018 2019 إيضاح 

    
  25,085,972  10,126,626  صافي الدخل للسنة

    
    الدخل الشامل اآلخر

    

    بنود التي لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى قائمة الدخل الموحدة:

 - (2,610,435) 15 إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين -
من التغيرات في القيمة العادلة موجودات مالية بالقيمة العادلة  -

 (496,948) (162,535) 11 خالل الدخل الشامل اآلخر
الربح المحقق من استبعاد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من  -

 6,559,545 3,737,394 11 خالل الدخل الشامل اآلخر

    
  6,062,597  964,424  الدخل الشامل اآلخر للسنة

    
  31,148,569   11,091,050  مجموع الدخل الشامل للسنة

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 27إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
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 شركة الخير كابيتال السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 المساهمين الموحدةقائمة التغيرات في حقوق 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 المجموع خسائر متراكمة احتياطيات أخرى رأس المال 

     
 253,547,835  )47,231,099( 778,934 300,000,000 2018يناير  1

 25,085,972 25,085,972 - - صافي الدخل للسنة
 6,062,597 - 6,062,597 - للسنةالدخل الشامل اآلخر 

 31,148,569 25,085,972 6,062,597 - مجموع الدخل الشامل للسنة
الربح المحقق من استبعاد موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 - 6,559,545 )6,559,545( - اآلخر

     
 284,696,404 )15,585,582( 281,986 300,000,000 2018ديسمبر  31

     
 700,000,000 - - 700,000,000 (16إصدار أسهم جديدة )إيضاح 

     

 10,126,626  10,126,626 - - صافي الدخل للسنة
  964,424 -  964,424 - الدخل الشامل اآلخر للسنة

 11,091,050 10,126,626 964,424   - مجموع الدخل الشامل للسنة

الربح المحقق من استبعاد موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 - 3,737,394 )3,737,394( - اآلخر

     
(1,721,562) )2,490,984( 1,000,000,000 2019ديسمبر  31   995,787,454 

 
 المالية الموحدة.جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم  27إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
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 شركة الخير كابيتال السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
 2018 2019 إيضاحات 

    التشغيلية:التدفقات النقدية من األنشطة 
  25,984,475   12,796,757  الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

    
    تعديالت لبنود غير نقدية:

 5,799,550 4,852,168 12،9،8 استهالك وإطفاء
 780,000 - 5,19 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 2,117,290  1,891,400 15 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
 التغيرات في القيمة العادلة للموجودات  منربح غير محقق 

 - )1,410,859(  المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   
 )517,710( )2,701,416( 10 حصة في نتائج شركة زميلة
    تغيرات في رأس المال العامل:

 5,249,472 652,723   وموجودات أخرىذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً 
 )13,788,954( )31,011,046(  ذمم مدينة مقابل اإلقراض بالهامش

 )3,260,241( )253,699(  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 )490,241( )454,821( 15 منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 )1,246,272( )14,051,379( 14 زكاة وضريبة دخل مدفوعة
 20,627,369 )29,690,172(  الناتج من األنشطة التشغيلية / صافي النقد )المستخدم في(

    
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 )46,267,071( )9,440,013( 11 صافي اإلضافات لالستثمارات في الموجودات المالية
 )1,519,145( )1,506,111( 9،8 ومعدات وموجودات غير ملموسةشراء ممتلكات 

 )47,786,216(  )10,946,124(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

 )15,000,000( -  اقتراض قصير األجل
 29,686,848 -  متحصالت من استبعاد شركة تابعة

 - 700,000,000 16 متحصالت من إصدار أسهم
 14,686,848 700,000,000  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

    
 )12,471,999( 659,363,704  صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما يماثله

  13,312,078  840,079  نقد وما يماثله في بداية السنة
    

  840,079 660,203,783 4 وما يماثله في نهاية السنةنقد 

    
    معلومات إضافية غير نقدية:

 من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة 
 )496,948( )162,535(  خالل الدخل الشامل اآلخر   

 - )2,610,435( 15 إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 27إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
 



 شركة الخير كابيتال السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 معلومات عامة 1
 

المملكة العربية السعودية بموجب السجل شركة الخير كابيتال السعودية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في 
( وبموجب 2009مارس  24هـ )الموافق 1430ربيع األول  27الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010264915التجاري رقم 

هـ )الموافق 1429ذي القعدة  7المؤرخ في  4-35-2008الصادر عن هيئة السوق المالية بالقرار رقم  37-08120الترخيص رقم 
 (.2008مبر نوف 5

 
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في التعامل بصفة موكل ووكيل وضامن وتقديم خدمات الترتيب والمشورة. تتضمن أنشطة الشركة 

 أيضاً إنشاء وإدارة الصناديق والمحافظ االستثمارية بما في ذلك العقارات.
 

 إن المقر المسجل للشركة يقع في العنوان التالي:
 

 بيتال السعوديةشركة الخير كا
  شارع الملك عبد العزيز

 69410ص.ب 
 ، المملكة العربية السعودية11547الرياض 

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

 
 (٪نسبة الملكية ) بلد التأسيس الشركات التابعة

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

 
هي شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة بموجب السجل التجاري )"الصندوق"( شركة صندوق الخير كابيتال العقاري ش.ذ.م.م 

المملكة العربية السعودية، وهو مملوك بالكامل ( في 2012يناير  15هـ )الموافق 1433صفر  21بتاريخ  1010325452رقم 
 ٪5٪ من رأس مال الصندوق، في حين أن النسبة 95من قبل الشركة من خالل الملكية الفعلية والمباشرة. تملك الشركة نسبة 

صناديق العقارية، المتبقية مملوكة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة نيابة عن الشركة. يتمثل النشاط الرئيسي للصندوق في إدارة ال
  .2019ديسمبر  31إال أن الصندوق لم يبدأ عملياته التجارية كما في 

 
 .2020فبراير  27تم اعتماد القوائم المالية الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2

 
إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم إدراجها أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكٍل إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في 

، 2019يناير  1منتظم على جميع السنوات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك. عندما تكون السياسات قابلة للتطبيق فقط بعد أو قبل 
 تم تحديد هذه السياسات بشكل خاص.

 
 أسس اإلعداد 2-1

 
  االلتزامبيان  (1

 
أعدت هذه القوائم المالية طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات 

 األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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 أسس القياس (2
 

  أعدت هذه القوائم المالية الموحدة:
 

  التكلفة التاريخية باستثناء:على أساس  •
 التقييم العادل الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. -
 منافع نهاية الخدمة المدرجة بقيمها الحالية باستخدام التقييم االكتواري. -

 باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي. •
 

 الوظيفية وعملة العرضالعملة  (3
 

 تظهر بنود هذه القوائم المالية باللاير السعودي وهو أيًضا العملة الوظيفية للمجموعة.
 

 التوحيد (4
 

من هذه القوائم المالية  1تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم 
إعداد القوائم المالية للشركة التابعة لنفس فترة التقرير الخاصة بالشركة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة. يتم استبعاد الموحدة. يتم 

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

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

 سيطرة.حسابات الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ تحّول السيطرة إلى المجموعة ويتوقف توحيدها من تاريخ انتهاء ال
 
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة وأساليب التقييم للمعامالت المشابهة واألحداث األخرى في 

 ظروف مماثلة. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على أي منشأة فقط في الحاالت التالية:
 

ل الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة المتعلقة سيطرة على الشركة المستثمر فيها )على سبيل المثا -
 بالشركة المستثمر فيها(.

 و التعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها في الشركة المستثمر فيها. -
 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على حجم عوائدها. -

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

الي الحقوق االقتصادية للمجموعة في تلك الصناديق وكذلك حقوق المستثمر في استبعاد مدير المجموعة عادةً على تقييم إجم
الصندوق. وبناء على التقييم الذي أجرته المجموعة، فقد تم االستنتاج أنها تعمل بصفتها وكيالً عن جميع المستثمرين في جميع 

 في هذه القوائم المالية. الحاالت وبناًء على ذلك لم تقم بتوحيد الصناديق االستثمارية
 

 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة 2-2
 
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام بعص التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

اإلدارة أن تمارس حكمها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات. كما يتطلب أيًضا من 
للمجموعة. يتم تقييم هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك 

ً للظروف. وعلى الرغم من أن هذه الحصول على االستشارة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة وف قا
 التقديرات تستند إلى معرفة اإلدارة األفضل باألحداث والظروف الحالية، قد تختلف النتائج الفعلية في النهاية عن تلك التقديرات.
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عندما يتم تطبيق الحكم  إن المجاالت التي يكون فيها العديد من االفتراضات والتقديرات مهمة للقوائم المالية الموحدة للمجموعة أو
 عند تطبيق السياسات المحاسبية على النحو التالي:

 
 منافع نهاية الخدمة للموظفين )أ(

 )ب( االنخفاض في قيمة الموجودات المـالية
 

  تحويل العمالت األجنبية 2-3
 

  معامالت وأرصدة )أ(
 

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

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

 
 شركات المجموعة )ب(

 
يتم تحويل النتائج والمركز المالي للشركات التابعة والزميلة االجنبية، إن وجدت، التي تستخدم عملة غير اللاير السعودي في إعداد 

 تقاريرها إلى اللاير السعودي على النحو التالي:
 

 ل قائمة مركز مالي بأسعار صرف اإلغالق في تاريخ قائمة المركز المالي.يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لك (1
 و تُحّول اإليرادات والمصاريف لكل قائمة دخل على أساس متوسط أسعار الصرف. (2
 الصلة.تُحّول مكونات حسابات حقوق الملكية، ما عدا األرباح المبقاة، بأسعار الصرف السارية بتواريخ البنود الناتجة ذات  (3

 
تدرج التعديالت المتراكمة الناتجة عن تحويالت القوائم المالية للشركات التابعة والزميلة االجنبية، إن وجدت، إلى اللاير السعودي، 

  إذا كانت جوهرية، كمكون منفصل ضمن حقوق الملكية.
 

تاريخ المعاملة ويتم قيد فروق تحويل العملة يتم تحويل األرباح الموزعة المستلمة من شركة زميلة، إن وجدت، بسعر الصرف في 
 األجنبية المحققة في قائمة الدخل الموحدة.

 
عندما يتم استبعاد أو بيع جزء من االستثمار في الشركة تابعة أو شركة زميلة أجنبية، فإن فروق تحويل العمالت التي قيدت ضمن 

  ن األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد أو البيع.حقوق الملكية يتم إثباتها ضمن قائمة الدخل الموحدة كجزء م
 

 نقد وما يماثله 2-4
 

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

 
 يدرج النقد وما يماثله بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي الموحدة.

 
 األدوات المالية 2-5
 

 اإلثبات المبدئي (1
 

 تقوم المجموعة مبدئيًا بإثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة المالية.
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 التصنيف (2
 

 تصنف المجموعة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية:

 و تلك التي سيتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل قائمة الدخل(. •

 تلك التي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة. •
 

 أدوات الدين
 

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

 يعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على:
 

 و نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات. •

 خصائص الموجودات التي لها تدفقات نقدية تعاقدية. •
 

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

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

 
لتعاقدية مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط: عندما يهدف نموذج االعمال إلى االحتفاظ بالموجودات إما لتحصيل التدفقات النقدية ا

أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية ألدوات الدين تمثل مدفوعات اصل 
الدين والفائدة فقط )اختبار مدفوعات اصل الدين والفائدة فقط(. عند إجراء هذه التقييم، تأخذ المجموعة بعين االعتبار ما إذا كانت 
التدفقات النقدية التعاقدية تتوافق مع ترتيب اإلقراض االساسي؛ أي أن الفائدة )أو دخل العموالت الخاصة( يشمل فقط المقابل للقيمة 
الزمنية للموارد والمخاطر االئتمانية ومخاطر اإلقراض األساسية االخرى وهامش الربح الذي يتوافق مع ترتيب اإلقراض األساسي. 

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

 
( 3الثالثة كما موضح في البند )وفقاً لهذه العوامل، تقوم المجموعة بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها إلى واحدة من فئات القياس 

 أدناه.
 

 أدوات حقوق الملكية
 
أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المصّدر، أي األدوات التي ال تحتوي على التزام 

 تعاقدي بالدفع، وبأنه دليل على وجود فائدة متبقية من صافي موجودات المصّدر.
 

 ( أدناه.3توضيح التصنيف والقياس الالحق ألدوات حقوق ملكية المجموعة في البند )يتم 
 

 القياس (3
 
 عند اإلثبات المبدئي، تقيس المجموعة الموجودات المالية بقيمتها العادلة زائًدا أو ناقًصا، في حالة األصل المالي الذي لم يتم قياسه

الموحدة، تكاليف المعاملة العائدة بشكل مباشر إلى اقتناء األصل المالي. تُحتسب تكاليف بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 المعاملة للموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة.
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 القياس الالحق ألدوات الدين

 
إلدارة الموجودات وخصائص الموجودات التي لها تدفقات نقدية. تقوم الشركة بتصنيف أدوات يعتمد على نموذج أعمال الشركة 

 الدين الخاصة بها إلى ثالث فئات قياس:
 

التكلفة المطفأة: الموجودات التي يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل فقط في مدفوعات ألصل  (أ)
قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من أداة الدين التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة  الدين أو الفائدة، يتم

والتي ال تشكل جزءاً من عالقة التحوط في قائمة الدخل الموحدة عندما يتم إلغاء إثبات األصل أو عندما تنخفض قيمته. يتم 
 على أساس طريقة العائد الفعلي.حساب الربح من هذه الموجودات المالية 

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

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

غاء إثبات األصل المالي، يعاد تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن قائمة في قائمة الدخل الموحدة. عند إل
الدخل الشامل من حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل الموحدة ويتم إثباتها ضمن األرباح / )الخسائر( األخرى. يتم إدراج 

 ام طريقة العائد الفعلي.الفائدة من هذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التمويل باستخد
القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل: يتم قياس الموجودات التي ال تتوافق مع المعايير المتعلقة بالتكلفة المطفأة أو القيمة  (ج)

ن، العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. يتم إثبات الربح أو الخسارة من استثمار الدي
ً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والذي ال يعتبر جزءاً من عالقة التحوط، ضمن قائمة الدخل  الذي يتم قياسه الحقا
الموحدة ويتم عرضه بالصافي في قائمة الدخل الموحدة ضمن األرباح / )الخسائر( األخرى في السنة التي ينشأ فيها. يتم 

 لمالية في إيرادات التمويل.إدراج الفائدة من هذه الموجودات ا
 

 القياس الالحق ألدوات حقوق الملكية
تقوم الشركة بعد ذلك بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، باستثناء الحاالت التي 

الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل تكون فيها إدارة الشركة قد قامت، عند اإلثبات المبدئي، بتصنيف استثمارات حقوق 
الشامل اآلخر بشكل غير قابل لإللغاء. تتمثل سياسة الشركة في تصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

يتم  الدخل الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض أخرى غير المتاجرة. وعند استخدام هذا االختيار،
اثبات األرباح والخسائر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وال يتم إعادة تصنيفها الحقًا في قائمة الدخل الموحدة، 
ويحدث ذلك أيضا عند االستبعاد. وال يتم اإلفصاح عن خسائر االنخفاض في القيمة )وعكس خسائر انخفاض القيمة( بشكل 

في القيمة العادلة. يتم االستمرار في إثبات توزيعات األرباح عندما تمثل عائًدا على هذه منفصل عن التغيرات األخرى 
 االستثمارات، في قائمة الدخل عند إثبات حق الشركة في استالم توزيعات األرباح.

 
 تقييم نموذج العمل (4
 

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

  يلي:
 

ية اإلدارة تركز على السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتفعيل ممارسة تلك السياسات. وتشمل ما إذا كانت استراتيج •
تحقيق اإليرادات 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.
  المجموعة.كيفية تقييم أداء المحفظة وإعداد تقرير بذلك إلى إدارة  •
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة تلك  •

  المخاطر.
كيفية تعويض مدراء األعمال. على سبيل المثال، ما إذا كان التعويض مبنيا على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها  •

  النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها؛ و أو التدفقات
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معدل تكرار المبيعات وحجمها وتوقيتها في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات بشأن أنشطة المبيعات  •
لكيفية تحقيق المستقبلية. ولكن، ال يتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل فردي، ولكن كجزء من تقييم شامل 

  الهدف المعلن 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. 
تختلف عن التوقعات األصلية للمجموعة، فإن المجموعة ال تغير تصنيف بعد تحقيق اإلثبات المبدئي للتدفقات النقدية بطريقة 

 الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج العمل هذا، ولكنها تقوم بإدراج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية حديثة
 اإلنشاء أو الموجودات المالية المشتراة حديثاً مستقبال.

 
 قيمة الموجودات الماليةاالنخفاض في  2-6

 
ة تقوم المجموعة بتقييم الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس مستقبلي مرتبط بأدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادل

الخسارة االئتمانية من خالل الدخل الشامل اآلخر. تقوم الشركة بإثبات مخصص لهذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. يعكس قياس 
 المتوقعة:

 

 قيمة غير متحيزة ومرجحة باالحتماالت والتي يتم تحديدها من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة؛ •

 القيمة الزمنية للموارد؛ و •

روف المعلومات المعقولة والمدعومة المتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر في تاريخ التقرير حول األحداث الماضية و الظ •
 الحالية و توقعات الظروف االقتصادية المستقبلية.

 
نموذًجا من "ثالث مراحل" النخفاض القيمة بناًء على التغيرات في الجودة االئتمانية  9يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 منذ اإلثبات المبدئي على النحو الموجز أدناه:
 

" ويتم مراقبة مخاطر 1تتدهور في جودتها االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي في "المرحلة يتم تصنيف األدوات المالية التي لم  (1)
 االئتمان الخاصة بها بشكل مستمر.

"، ولكن ال  2في حالة حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات المبدئي، يتم نقل األداة المالية إلى "المرحلة  (2)
 يمة االئتمانية.تعتبر حتى اآلن منخفضة الق

 ".3إذا كانت األداة المالية منخفضة القيمة االئتمانية، يتم نقل األداة المالية إلى "المرحلة  (3)
بمبلغ مساٍو لجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة  1يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألداة المالية في المرحلة  (4)

سداد المحتملة خالل اثني عشر شهراً. ويتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات في المرحلة عن أحداث التخلف عن ال
 على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر. 3أو  2

ينبغي مراعاة هو أنه  9المفهوم السائد في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  (5)
 المعلومات القائمة على النظرة المستقبلية.

إن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الناشئة هي تلك الموجودات المالية التي تعرضت لالنخفاض في  (6)
بها دائًما على أساس العمر )المرحلة القيمة االئتمانية عند اإلثبات المبدئي. ويتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة 

3.) 
 

 شهراً  12: )اإلثبات المبدئي( خسائر ائتمانية متوقعة لمدة 1المرحلة 
 : )الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات المبدئي( خسائر ائتمانية متوقعة على مدار العمر2المرحلة 
 ئتمانية( خسائر ائتمانية متوقعة على مدار العمر.: )موجودات تعرضت النخفاض في قيمتها اال3المرحلة 

 
تتضمن الموجودات المالية للمجموعة التي تخضع لمراجعة الخسائر االئتمانية المتوقعة، أرصدة بنكية وذمم مدينة وذمم مدينة 

  مقابل اإلقراض بالهامش.
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الخسارة االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية للشركة غير جوهري حيث أن التعرض الجوهري للمجموعة هو الذمم  رتأثيإن 
شهرا. تشمل التعرضات األخرى  12المدينة 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 ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات تصن
ائتمانية منخفضة. وتبلغ الخسارة االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة مقابل تمويل اإلقراض بالهامش "ال شيء"، حيث تقوم المجموعة 

٪، وبالتالي فإن 120فيتها بمجرد انخفاض قيمة الضمان إلى ٪ ويتم تص200بضمان تسهيالت التمويل بالهامش الخاصة بها بنسبة 
 المجموعة ليس لديها احتمالية تخلف عن السداد مقابل تسهيالت التمويل بالهامش.

 
 9القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  االنخفاض فيمراحل  2-6-1
 

إطاًرا لخسائر االئتمان المتوقعة والذي ينص على تقسيم  9للتقرير المالي رقم يوفر أسلوب انخفاض القيمة في المعيار الدولي 
الموجودات إلى ثالث مراحل. تعكس المراحل الثالثة النمط العام لتدهور االئتمان باألصل المالي. تختلف المراحل الثالثة من حيث 

 اثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة وعرض إيراد الفائدة.
 

 الموجودات المالية العاملة -1المرحلة 
 

بناًء على معايير إدارة مخاطر االئتمان الحالية للمجموعة للحصول على جودة ائتمانية مقبولة. بشكل  1يتم تقييم موجودات المرحلة 
 عام، تكون للموجودات المالية التي تندرج تحت هذه الفئة الخصائص التالية كحد أدنى:

 

 و وفاء بالتزامات التدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب.القدرة الكافية لل •

قد تؤدي التغيّرات السلبية في األوضاع االقتصادية وظروف األعمال على المدى الطويل، ولكن ليس بالضرورة، إلى تقليل  •
 القدرة على الوفاء بااللتزامات.

 
 ملحوظة في مخاطر االئتمانالموجودات المالية التي تعرضت لزيادة  - 2المرحلة 

 
 االنخفاضوهي الموجودات المالية التي تدهورت جودتها االئتمانية بشكل ملحوظ منذ نشأتها ولكن ال يوجد دليل موضوعي على 

  قيمتها.في 
 

 
 الموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة - 3المرحلة 

 
هذه الفئة إما الحدود الموضوعية المحددة من قبل المجموعة أو التي تم اعتبارها، بناًء تجاوزت الموجودات المالية المصنفة تحت 

 على التقييم الذاتي، لمدينين يفتقرون إلى إمكانية سداد التزاماتهم التعاقدية في الوقت المناسب.
 

أنهم "متخلفون عن السداد" بناًء على دليل  إن طبيعة العمالء الذين تم تحديدهم في هذه الفئة مشابهة لهؤالء الذين تم تصنيفهم على
موضوعي على انخفاض القيمة. تعتبر المجموعة حدث "التخلف عن السداد" عندما ال يكون من المحتمل أن يدفع المدين التزاماته 

  االئتمانية بالكامل دون الرجوع من قبل الشركة إلى اتخاذ إجراءات مثل تحقيق الضمان )إذا تم االحتفاظ به(.
 

 معايير التحول 2-6-2
 

 2إلى المرحلة  1المرحلة 
 

 يوم. 30إذا كانت المبالغ متأخرة السداد ألكثر من  •

٪، تحول التسهيالت إلى 120٪ وليس أقل من 180بالنسبة للذمم المدينة للتمويل بالهامش، إذا انخفضت قيمة الضمان إلى  •
 .2المرحلة 
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 3إلى المرحلة  2المرحلة 
 

  يوم. 90المبالغ متأخرة السداد ألكثر من إذا كانت  •

٪ أو أقل، تعتبر التسهيالت منخفضة القيمة 120بالنسبة للذمم المدينة للتمويل بالهامش، إذا انخفضت قيمة الضمان إلى  •
 االئتمانية وتدعو المجموعة إلى التصفية.

 
 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة 2-6-3

 
 في مخاطر االئتمان: الجوهريةالزيادة 

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

 النوعية أو المساندة التالية:
 

 معايير كمية:
 

  من تاريخ التقرير.يوًما أو أكثر  30الزيادة في أيام التأخر عن السداد للطرف المقابل لمدة  •

٪، تعتبر التسهيالت ذات 120٪ وليس أقل من 180بالنسبة للذمم المدينة للتمويل بالهامش، إذا انخفضت قيمة الضمان إلى  •
 زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.

 
 معايير كمية:

 
 إذا كان الطرف المقابل يستوفي معياًرا واحًدا أو أكثر من المعايير التالية:

 

 تمديد المدد الممنوحة •

 شهًرا الماضية 12المتأخرات 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 •

 للطرف المقابل تغيير سلبي فعلي أو متوقع في النتائج التشغيلية •
 

 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؛ أو •

 ائتماني جوهري للمجموعة.يوًما على أي التزام  90يكون المقترض متأخر السداد ألكثر من  •

 ٪ أو أقل.120إذا 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  •

 السداد أو التخلف عن السداد المشترك من نفس العميل على التزام آخر.مثل حالة التأخر عن  -الكمية  •

 بناًء على البيانات التي تم تطويرها داخلياً والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية. •
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 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة:
 

 متغيرات التالية:المدخالت الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة هي هيكل اآلجال لل
 

 احتمالية التخلف عن السداد. •

 الخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد. •

 مستوى التعرض عند التخلف عن السداد. •
 
تضع الشركة في االعتبار احتمالية التخلف عن السداد عند اإلثبات المبدئي للموجودات وفيما إذا كان هناك تغيير جوهري على 

أساس االستمرارية على مدى كل فترة تقرير. تم تطوير نموذج االنخفاض في القيمة داخلياً بعد األخذ في مخاطر االئتمان على 
االعتبار احتمالية التخلف عن السداد والخسارة من ذلك التخلف حيث تشير المعلومات السابقة للمجموعة إلى ذلك، ويتم تعديلهما 

من عوامل االقتصاد الكلي. تستمد المجموعة التعرض عند التخلف عن السداد من بحيث يعكسان الناتج المستقبلي المتوقع بما يتض
التعرض الحالي للطرف 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.
 

 موجودات المالية، يتم حساب خسارة االئتمان على أنها القيمة الحالية )بمعدل الفائدة الفعلي( للفرق بين:بالنسبة لل
 

 و التدفقات النقدية التعاقدية المطلوبة للمجموعة بموجب العقد. )أ(
 التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها. )ب(

 
 

ى الموجودات المالية للشركة غير جوهري حيث أن التعرض الجوهري للمجموعة هو الذمم ر الخسارة االئتمانية المتوقعة علتأثيإن 
شهرا. تشمل التعرضات األخرى  12المدينة من أطراف ذات عالقة، والتي تكون مستحقة الدفع عند الطلب ويتوقع تسويتها خالل 

لتقرير، وبالتالي ترى المجموعة أن لديها مخاطر ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني مرتفع كما في تاريخ ا
ائتمانية منخفضة. وتبلغ الخسارة االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة مقابل تمويل اإلقراض بالهامش "ال شيء"، حيث تقوم المجموعة 

٪، وبالتالي فإن 120إلى ٪ ويتم تصفيتها بمجرد انخفاض قيمة الضمان 200بضمان تسهيالت التمويل بالهامش الخاصة بها بنسبة 
 المجموعة ليس لديها احتمالية تخلف عن السداد مقابل تسهيالت التمويل بالهامش.

 
 المعلومات المستقبلية: تضمين

 
يتضمن كل من تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وحساب الخسارة االئتمانية المتوقعة معلومات مستقبلية. قامت المجموعة 
بإجراء تحليل البيانات التاريخية وحددت المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة 

 نتائج مستقبلية. تضمينتطبيق تعديل االقتصاد الكلي على احتمالية التخلف عن السداد من أجل لكل محفظة. يتم 
 

 مطلوبات مالية 2-7
 

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

 قائمة الدخل الشامل الموحدة.
 
والحقاً يتم قياس كافة المطلوبات المالية المرتبطة بعموالت خاصة بخالف تلك المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

  المطفأة. يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصومات أو عالوات عند التسوية.بالتكلفة 
 

 قياس القيمة العادلة 2-8
 
القيمة العادلة هي السعر الذي قد يستلم مقابل بيع أصل أو يدفع لتسوية التزام في معاملة منظمة بين مشاركي السوق بتاريخ القياس. 

العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تسوية االلتزام تتم في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام أو، في يبنى قياس القيمة 
 ظل غياب سوق رئيسية، في أكثر األسواق منفعة لألصل أو االلتزام.
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السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف 
افتراض أنهم يتصرفون بناًء على ما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم. تعتمد القيمة العادلة لألدوات المالية في سوق مالي نشط 

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

ة استخدام معامالت السوق األخيرة على أسس تجارية بحتة المعدلة باستمرار وبالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى مماثل
إلى حد كبير( ومنهج الدخل )أي تحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج خيارات األسعار، من خالل استخدام كبير لبيانات السوق 
المتاحة والمدعومة بطريقة محتملة إلى حد معقول(. تأخذ القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة المتعامل في السوق 

ية من خالل التوظيف األمثل واألعلى لألصل أو من خالل البيع لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سيقوم لتوليد منفعة اقتصاد
  بالتوظيف األمثل واألعلى لألصل.

 
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية بشكل متكرر، تقرر المجموعة إذا ما كان قد حدث تحويل بين المستويات 

لسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف )بناًء على أدنى مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل عام( في في التس
 تاريخ نهاية كل فترة تقرير.

 
لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل 

 وى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.أو االلتزام ومست
 

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أو المفصح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة 
 العادلة، على النحو المبين أدناه، استنادا إلى أدنى مستوى المعطيات المهمة لقياس القيمة العادلة ككل:

 

 أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. - 1المستوى  •

أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة جدير بالمالحظة بطريقة  - 2المستوى  •
 مباشرة أو غير مباشرة.

 التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير جدير بالمالحظة.أساليب التقييم  - 3المستوى  •
 

 إلغاء إثبات األدوات المالية 2-9
 
يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية أو يتم تحويل الموجودات 

التحويل مؤهالً إللغاء اإلثبات. في الحاالت التي يتم فيها تقييم المجموعة بأنها قامت بتحويل أصل مالي، يتم إلغاء إثبات ويكون 
الموجودات إذا قامت المجموعة بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل جوهري. عندما ال تقوم المجموعة بنقل أو االحتفاظ 

يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية فقط إذا لم تحتفظ المجموعة بالسيطرة على األصل المالي. وتقوم بكافة مخاطر ومزايا الملكية، 
 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.يمكن إلغاء إثبات االلتزام المالي عند إطفائه، وذلك عندما يتم 

 
 مقاصة األدوات المالية 2-10

 
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نافذ نظاماً بمقاصة 

بات على أساس الصافي، أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات المبالغ المثبتة ونية لدى المجموعة لتسوية الموجودات مع المطلو
 في نفس الوقت.
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 2-11
 
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في قيمة األًصل. وفى حال وجود مثل 

توجب القيام باختبار سنوي لالنخفاض في القيمة لألصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد هذا المؤشر، أو في حال 
لألصل. تكون القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو للوحدة المدرة للنقد ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة عند 

لقيمة القابلة لالسترداد لكل أصل على حدة إال إذا كان األصل ال ينتج عنه تدفقات نقدية داخلية االستخدام، أيهما أعلى. يتم تحديد ا
مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الناتجة عن موجودات أخرى أو مجموعات من الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية 

 فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويتم خفض قيمته إلى القيمة القابلة لالسترداد. ألصل أو وحدة مدرة للنقد القيمة القابلة لالسترداد،
 
وعند تقييم قيمة االستخدام، يتم خفض التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات 

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

تداولة في السوق أو أي مؤشرات متوفرة للقيمة تعزيز هذه الحسابات من خالل مضاعفات التقييم وأسعار أسهم الشركات التابعة الم
 العادلة.

 
بالنسبة للموجودات بخالف الشهرة، يتم في تاريخ كل تقرير مالي تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة 

ر القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو المثبتة سابقا لم تعد موجودة أو قلت قيمتها. فإذا وجد مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدي
لوحدة توليد النقد. وال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المثبتة سابقاً إال إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة 

وز القيمة الدفترية األصل القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. يكون هذا العكس محدودا بحيث ال تتجا
لألصل قيمته القابلة 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.
 

 ممتلكات ومعدات 2-12
 
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. تتضمن 

 التكلفة النفقات المرتبطة مباشرة لجلب األصل للموقع والحالة المطلوبة لجعله صالحاً للعمل وفقاً لنية اإلدارة.
 

دة على أساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه الموجودات على قيمها المتبقية يحمل االستهالك على قائمة الدخل الموح
 على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها كما يلي:

 عدد السنوات 
  

 8 أثاث وتجهيزات
 3 معدات مكتبية

 5 سيارات
 10 - 3 أجهزة حاسب آلي

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

 مستقبلي، إذا اقتضى األمر.
 
يتم استبعاد بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم 

ة ناتجة عن استبعاد األصل )المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( إثبات أي ربح أو خسار
 في قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد الموجودات.

 
يتم إثبات تتم رسملة التكاليف الالحقة فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل الذي تتعلق به. 

 جميع النفقات األخرى بما في ذلك مصاريف اإلصالح والصيانة العادية في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها.
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 موجودات غير ملموسة 2-13
 

 تتكون الموجودات غير الملموسة بشكل رئيسي من برامج الحاسب اآللي وتراخيصها.
 

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

  سنوات. 3-1نتاجي المقدر للبرامج والذي يبلغ في قائمة الدخل الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإل
 
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لتحري االنخفاض 

م مراجعة طرق اإلطفاء في قيمتها عندما يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس النخفاٍض في قيمته. تت
واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في كل تاريخ تقرير مالي. تؤخذ في االعتبار التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط 

يتم المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقتضي الحال، و
 اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية.

 
تتم رسملة النفقات الالحقة على موجودات برامج الحاسب اآللي فقط عندما تؤدي الى زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة 

 في األصل الذي تتعلق به. يتم قيد جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها.
 

قاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية ت
 للموجودات، وتثبت في قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد الموجودات.

 
 عقارات استثمارية 2-14

 
المبنى( هو عقار محتفظ به من قبل المجموعة لغرض تحقيق إيرادات من العقار االستثماري )األرض أو المبنى و/أو جزء من 

تأجيره أو لزيادة رأس المال، أو كالهما، بدالً من استخدامه في إنتاج أو توريد سلع أو خدمات أو في أغراض إدارية، أو بيعه في 
  سياق العمل االعتيادي، و / أو يكون استخدامه غير محدد.

 
ثمارية مبدئيا بالتكلفة وتشمل تكاليف المعاملة. وبعد اإلثبات المبدئي، تظهر العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصا تقاس العقارات االست

االستهالك المتراكم )باستثناء األرض التي يتم إدراجها بالتكلفة( بعد خصم خسائر انخفاض القيمة )إن وجدت(. ويُحمل االستهالك 
ام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكاليف الموجودات ذات العالقة لقيمها المتبقية على مدى األعمار في قائمة الدخل الموحدة باستخد

للقياس الالحق للعقارات  40سنة. تتبع المجموعة نموذج التكلفة الخاص بمعيار المحاسبة الدولي رقم  33اإلنتاجيّة المقدرة التي تبلغ 
مة، يتم في كل فترة تقرير إجراء تقييم للعقارات االستثمارية بالقيمة العادلة، مما االستثمارية. لغرض احتساب خسائر انخفاض القي

يعكس ظروف السوق في تاريخ التقرير. ويتم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة المحددة في قائمة الدخل الموحدة. يتم تحديد القيم 
 العادلة بناء على 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 مستقبلية متوقعة من استبعادها. يتم إثبات الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الدخل 

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

يشغله المالك عقارا استثماريا، تقوم المجموعة باحتسابها وفقا للسياسة المنصوص عليها تحت بند الممتلكات والمعدات حتى الذي 
 .تاريخ التغيير

  



 شركة الخير كابيتال السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

20 

 إيرادات 2-15
 

 خطوات:باستخدام النموذج التالي المكون من خمس  15تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

: تحديد العقد مع 1الخطوة 
 العميل

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

  
: تحديد التزامات 2الخطوة 

 األداء
 التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو خدمات إلى العميل.

  
 : تحديد سعر 3الخطوة 

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

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

: تخصيص سعر 4الخطوة 
 المعاملة

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

 االداء.
  

تلبي التزام األداء عن طريق نقل السلعة أو الخدمة الموعودة  (أو عندما)تحقق المجموعة اإليراد  : إثبات اإليرادات5الخطوة 
 إلى العميل بموجب العقد.

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

 

الخدمات المطبقة. ال يوجد التزامات أداء متعددة يتم إثبات إيرادات أتعاب االستشارات عندما يتم تقديم الخدمات بموجب عقود  •
 وال يتم تسجيل أي أصل أو التزام مقابل الوفاء بااللتزام.

يتم إثبات عمولة الوساطة عندما يتم تنفيذ الصفقة، ويتم إثباتها بدون عمولة سوق تداول والخصومات الممنوحة للعمالء. يتم  •
لعميل بتنفيذ المعاملة، مما يؤدي إلى اإلثبات الفوري لإليرادات، حيث لن يكون الوفاء بالتزام أداء المجموعة عندما يقوم ا

 للمجموعة أي التزامات أخرى.

يتم إثبات أتعاب إدارة الموجودات بناء على نسبة ثابتة من صافي الموجودات المدارة )"قائم على الموجودات"( أو نسبة من  •
العوائد"( أو أتعاب إدارة ثابتة تخضع للشروط واألحكام المطبقة وعقود الخدمات مع عوائد صافي الموجودات )"قائم على 

العمالء والصناديق. تعزو المجموعة اإليرادات من أتعاب اإلدارة إلى الخدمات المقدمة خالل الفترة، ألن األتعاب تتعلق 
الموجودات غير خاضعة لالسترداد، ال تتوقع اإلدارة  تحديًدا بجهود المجموعة لنقل الخدمات لتلك الفترة. وبما أن أتعاب إدارة

حدوث أي عكس جوهري لإليرادات المثبتة سابقاً. تقوم المجموعة كمدير للصندوق بتحميل أتعاب إدارة الموجودات على 
 صناديقها على أساس اإلدارة واالكتتاب والحفظ للمعدالت المتفق عليها بموجب مستندات العرض الخاصة بكل صندوق.

 يتم إثبات إيرادات أتعاب الحفظ على أساس االستحقاق. •

 يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عند إثبات الحق في الحصول على توزيعات األرباح. •

 يتم إثبات إيرادات اإليجار من االستثمارات العقارية على أساس االستحقاق خالل مدة العقد. •
 

 األمانة بصفةموجودات تتم ادارتها واالحتفاظ بها  2-16
 

األمانة أو بصفة ائتمانية معاملة موجودات المجموعة، وبالتالي فهي غير مدرجة ضمن  بصفةال تُعامل الموجودات المحتفظ بها 
 قائمة المركز المالي. خارجالقوائم المالية الموحدة. تعامل هذه الموجودات معاملة البنود 

  



 شركة الخير كابيتال السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

21 

 التقارير القطاعية 2-17
 

 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؛ و •

  تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. •
 

 القطاع الجغرافي )ب(
 

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

 
 منافع نهاية الخدمة للموظفين 2-18

 
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 

التوظيف.ويتم تكوين المخصص عادة بناء على التقييم االكتواري المستقل، وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي المنافع على مدى فترة 
  المقدرة. االئتمانية"منافع الموظفين"، باستخدام طريقة الوحدة  19الدولي رقم 

 
لصادرة المستقبلية المقدرة وباستخدام معدالت يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة عن طريق خصم التدفقات النقدية ا

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

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

 
 الزكاة وضريبة الدخل 2-19

 
االنتهاء يتم عرض الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل الموحدة. يتم احتساب المبالغ اإلضافية مستحقة الدفع، إن وجدت، عند 

 من الربوط النهائية عندما يتم تحديد هذه المبالغ.
 
وفقاً ألنظمة الزكاة وضريبة الدخل بالمملكة العربية السعودية، فإن الزكاة وضرائب الدخل هي مطلوبات المساهمين. يتم احتساب 

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

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

 ضريبة الدخل السعودي.
 

 مستحقة ومطلوبات أخرىمصاريف  2-20
 
يتم تسجيل مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها في المستقبل مقابل بضائع أو خدمات مستلمة، سواء تم إصدار فواتير بموجبها أم ال 

 من المورد.
 

 مخصصات 2-21
 

السابق، وهناك احتمال يتم إثبات المخصصات في حال كان لدى المجموعة التزام حالي نظامي أو متوقع نتيجة لحدث وقع في 
 وجود استخدام للموارد لتسوية االلتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل موثوق.



 شركة الخير كابيتال السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 الموجودات والمطلوبات المحتملة 2-22
 
يتم اإلفصاح عن االلتزام المحتمل عندما يتم تأكيد وجود االلتزام فقط من خالل أحداث مستقبلية أو عندما ال يمكن قياس مبلغ 

قية معقولة. ال يتم إثبات الموجودات المحتملة ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تدفق المنافع االقتصادية االلتزامات بمصدا
 مرجًحا.

 
 )عقود اإليجار( 16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3

 
. عند تطبيق المعيار 2019يناير  1"عقود اإليجار" في تاريخ سريانه في  16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ألول مرة، اختارت المجموعة استخدام الوسائل العملية المسموح بها بموجب المعيار على محاسبة  16الدولي للتقرير المالي رقم 
يها األصل شهًرا من تاريخ التطبيق المبدئي وعقود اإليجار التي يكون ف 12عقود اإليجار التشغيلية مع مدة إيجار متبقية تقل عن 

، لم يكن هناك أي تأثير على 16بقيمة منخفضة كما في عقود اإليجار قصيرة األجل. عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
وتفسير لجنة تفسيرات  17السياسات المحاسبية أو معايير القياس لعقود اإليجار المحتسبة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي السابق رقم 

 .4يير الدولية رقم المعا
 

 نقد وما يماثله 4
 2019 2018 

   
 9,997  295 نقد في الصندوق

 830,082  2,845,122 نقد لدى البنوك

 2,845,417 840,079 
 - 657,358,366 (1-4مرابحة قصيرة األجل )إيضاح 

 660,203,783 840,079 

 
لدى مؤسسات مالية كوديعة تحمل فائدة، والتي تعتمد على أسعار السوق السائدة،  بإيداعاتخالل السنة، احتفظت المجموعة  4-1

 .الشراءيوماً من تاريخ  90والتي تستحق خالل 
 

 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 5
 2019 2018 
   

 12,333,393 6,432,371 األمانة بصفةإيرادات مستحقة من موجودات تتم ادارتها واالحتفاظ بها 
  4,542,000  4,542,000 إيرادات إيجار مستحقة

 1,673,559 3,594,013 سلف إلى موظفين
 1,007,264 2,799,980 أتعاب إدارة مستحقة

  2,211,578  2,360,341 أتعاب استشارات مستحقة
 - 2,166,541 إيرادات مرابحة مستحقة

 ً  382,250 1,676,283 مبالغ مدفوعة مقدما
 70,858  845,653 المدينة وساطةذمم 

 -  189,123 ودائع ضمان
 2,243,957  87,245 (1-7مطلوب من طرف ذي عالقة )إيضاح 

  2,663,454  1,782,040 أخرى

 26,475,590  27,128,313 
  (2,010,000)  (2,010,000) مخصص االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية

 24,465,590 25,118,313 

 
  



 شركة الخير كابيتال السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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 االئتمانية: للخسائرقيمة الفيما يلي حركة مخصص االنخفاض في 
 2019 2018 

   
 1,230,000 2,010,000 يناير 1الرصيد كما في 

 780,000 - (19المحّمل للسنة )إيضاح رقم 

 2,010,000 2,010,000 ديسمبر 31الرصيد كما في 
 

 ذمم مدينة مقابل اإلقراض بالهامش 6
 
تمنح المجموعة تسهيالت إقراض بالهامش )حدود تجارية وعقود إقراض بالهامش على أساس المرابحة( لعمالئها من أجل االستثمار 

 االستثمارية. يتم منح هذه التسهيالت لمدة أقصاها سنة واحدة.في سوق األسهم السعودي والصناديق 
 

 أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة 7
 
تتعامل المجموعة خالل السياق االعتيادي لألعمال مع األطراف ذات العالقة. تتكون األطراف ذات العالقة من الشركات الشقيقة 

اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين. إن موظفي اإلدارة الرئيسيين هم المدراء والزميلة والصناديق التي تديرها المجموعة ومجلس 
التنفيذيون وغير التنفيذيون الذين لديهم الصالحية ومسؤولية لتخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة سواًء بطريقة مباشرة أو 

 شكل متبادل ومعتمدة من إدارة المجموعة.غير مباشرة. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط متفق عليها ب
 

 2018 2019 إيضاح 

    األرصدة الهامة لألطراف ذات العالقة 7-1
 2,243,957 87,245 5 مطلوب من الخير كابيتال دبي المحدودة )شركة زميلة(

 )21,615( )134,553( 13 مطلوب إلى بنك الخير ش.م.ب )مساهم(
    

    أطراف ذات العالقةمعامالت هامة مع  7-2
 3,616,500 1,125,000   أتعاب استشارات من إصدار صكوك دار األركان

 435,350 14,307  مصاريف مدفوعة بالنيابة عن المجموعة، بالصافي
ربح من صكوك دار األركان والربح المحقق من االستثمارات 

 2,161,046 -  المتاحة للبيع
    

    مدفوعة لموظفي اإلدارة العلياتعويضات    7-3
 12,945,916  19,716,053  رواتب ومنافع أخرى للموظفين

 
 موجودات غير ملموسة 8

 2019 2018 

   التكلفة:
 3,374,801  3,899,322 يناير 1الرصيد كما في 

 958,850 876,245 إضافات خالل السنة
 (434,329) - أثر إلغاء توحيد الشركة التابعة

 3,899,322  4,775,567 ديسمبر 31الرصيد كما في 

   
   اإلطفاء المتراكم:
 2,509,103  3,517,925 يناير 1الرصيد كما في 

 1,431,440  998,331 المحّمل للعام
 (422,618) - أثر إلغاء توحيد الشركة التابعة

 3,517,925  4,516,256 ديسمبر 31الرصيد كما في 
 381,397 259,311 صافي القيمة الدفترية

 
  



 شركة الخير كابيتال السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ممتلكات ومعدات، بالصافي 9
 2019 

 المجموع أجهزة حاسب آلي سيارات معدات مكتبية أثاث وتجهيزات 
      التكلفة

  6,473,167  2,330,186  458,780  106,412  3,577,789 يناير 1الرصيد كما في 
  629,866  545,421 - -  84,445 إضافات خالل السنة

  7,103,033  2,875,607  458,780  106,412  3,662,234 ديسمبر 31الرصيد كما في 

      
      استهالك متراكم
  4,716,856  917,050  431,099  78,736  3,289,971 يناير 1الرصيد كما في 

  356,896  286,325  7,972  14,184  48,415 المحّمل للعام

  5,073,752  1,203,375  439,071  92,920  3,338,386 ديسمبر 31الرصيد كما في 
  2,029,281  1,672,232  19,709  13,492  323,848 صافي القيمة الدفترية

 
 2018 

 المجموع أجهزة حاسب آلي سيارات معدات مكتبية أثاث وتجهيزات 
      التكلفة

 8,780,791 2,614,856 795,425 78,412 5,292,098 يناير 1كما في الرصيد 
 560,295 415,985 91,279 28,000 25,031 إضافات خالل السنة

 (2,867,919) (700,655) (427,924) - (1,739,340) أثر إلغاء توحيد الشركة التابعة

 6,473,167 2,330,186 458,780 106,412 3,577,789 ديسمبر 31الرصيد كما في 
      

      استهالك متراكم
 4,555,737 813,295 370,217 67,927 3,304,298 يناير 1الرصيد كما في 

  880,882  416,875  199,873  10,809  253,325 المحّمل للعام
 (719,763) (313,120) (138,991) - (267,652) أثر إلغاء توحيد الشركة التابعة

  4,716,856  917,050  431,099  78,736  3,289,971 ديسمبر 31الرصيد كما في 
  1,756,311  1,413,136  27,681  27,676  287,818 صافي القيمة الدفترية

 
 استثمار في شركة زميلة 10

 
 2018 2019 مقر التأسيس النشاط الرئيسي طبيعة الشركة 

      
 الخير كابيتال )دبي( 

 شركة زميلة المحدودة   
خدمات المشورة وإدارة 

 الموجودات
العربية  اإلمارات

 9,711,170  12,412,586 المتحدة
 

 فيما يلي حركة االستثمار في شركة زميلة خالل السنة:
 2019 2018 

   
 - 9,711,170 يناير 1الرصيد كما في 

 9,193,460 - التابعةأثر إلغاء توحيد الشركة 
 517,710 2,701,416 حصة في نتائج شركة زميلة

 9,711,170 12,412,586 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 
، استبعدت 2018في شركة الخير كابيتال )دبي( المحدودة منذ تأسيسها، لكن في نوفمبر  ٪100تمتلك المجموعة حصة بنسبة 

وبالتالي خسارة السيطرة  ٪33.34المجموعة جزئيا استثماراتها في شركة الخير كابيتال )دبي(، مما أدى إلى انخفاض حصتها إلى 
في شركة زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية. وفقاً على الشركة. ويتم اآلن إثبات شركة الخير كابيتال )دبي( كاستثمار 

 31ألحدث المعلومات المالية لشركة الخير كابيتال )دبي(، بلغ صافي الموجودات وصافي الدخل كما في وللفترة المنتهية في 
 مليون دوالر أمريكي على التوالي. 2.16مليون دوالر أمريكي و 9.963مبلغ  2019ديسمبر 



 شركة الخير كابيتال السعودية
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 استثمارات في الموجودات المالية 11

 2019 2018 

   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: (أ
 84,180,191 55,315,549 حقوق الملكية المدرجة

   
   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل: (ب

 10,023,900 29,918,814 صندوق الخير كابيتال لإلقراض بالهامش السعودي
 - 16,713,516 صندوق الخير أرامكو الخاص
 2,879,529 12,263,472 صندوق الخير كابيتال مرابحة

 5,069,879 5,192,395 صندوق بيتك للسيولة
 3,845,705 4,183,788 صندوق الخير كابيتال صكوك بلس

 1,309,967 1,437,841 صندوق الخير كابيتال لألسهم السعودية
 1,035,295 1,078,156 صندوق الطرح األولي للعموم لشركة الخير

 24,164,275 70,787,982 مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

   
   موجودات مالية بالتكلفة المطفأة: ج(

 10,000,000 6,666,666 صندوق اليسر بيتك للتمويل

 118,344,466 132,770,197 االستثمارات في الموجودات الماليةمجموع 

 
 فيما يلي ملخص الحركة في االستثمارات:

 2019 2018 

   
 103,857,138  118,344,466 يناير 1الرصيد كما في 

 (37,842,340) - أثر إلغاء توحيد الشركة التابعة
 152,393,575  115,196,099 شراء استثمارات خالل السنة

  (106,126,504) (106,486,919) استبعاد/ استرداد استثمارات خالل السنة
 6,559,545 4,468,227 أرباح محققة من استبعاد استثمارات خالل السنة

 (496,948)  1,248,324 التغيرات في القيمة العادلة
 118,344,466  132,770,197 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 
 عقارات استثمارية، بالصافي 12

 2019 2018 

   التكلفة:
 151,450,000 151,450,000 يناير 1الرصيد كما في 
 151,450,000 151,450,000 ديسمبر 31الرصيد كما في 

   
   االستهالك المتراكم:

 13,988,417  17,475,645 يناير 1الرصيد كما في 
 3,487,228  3,496,941 المحّمل للعام

 17,475,645  20,972,586 ديسمبر 31الرصيد كما في 
 133,974,355  130,477,414 صافي القيمة الدفترية

 
 410120028126ورقم:  710121024572تمثل العقارات االستثمارية مباني شقق في مجمعي أبنية، ولها سندي ملكية رقم: 

وتم  2013متر مربع، والتي تم شراؤها خالل  24,816داخل منطقة مشروع القصر في الرياض، وتحتل مساحة إجمالية قدرها 
. وخلصت اإلدارة إلى عدم وجود 2018ديسمبر  31في كما عقارات االستثمارية تقييم لل أحدثتأجيرها من الباطن لإليجار. كان 

ال تختلف  2019ديسمبر  31تغييرات جوهرية في البيئة االقتصادية ونتيجة لذلك، فإن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في 
 167,3: 2018مليون لاير سعودي ) 167,3ة هي القيمة العادلة للعقارات االستثماريإن بشكل جوهري مقارنة بالسنة السابقة. 

 مليون لاير سعودي(.



 شركة الخير كابيتال السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 13
 2019 2018 

   
 1,494,794  980,281 مطلوبات مستحقة

 173,554  245,671 تأمينات اجتماعية مستحقة
 21,615  134,553 (1-7مطلوب إلى طرف ذي عالقة )إيضاح 

 99,699  175,458 أخرى

 1,535,963  1,789,662 

 
 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 14

 
 تتكون المكونات الهامة للوعاء الزكوي بشكل أساسي مما يلي:  14-1

 2019 2018 

   الوعاء الزكوي
 253,547,835 284,696,404  بداية السنة -حقوق المساهمين 

 4,561,030 6,475,984 مخصصات
 - 10,946,122 المستخدم لالستثماراترأس المال 

 11,609,671 - مخصص زكاة وضريبة
 (132,244,709) (130,464,958) بالصافي وعقارات استثماريةممتلكات ومعدات 

 (128,056,540) (142,481,367) استثمارات

 34,390,557 29,172,185 المجموع الفرعي للوعاء الزكوي

   
  ٪99.05  ٪99.72 المساهمين السعودييننسبة ملكية 

 9,327,891 29,089,103  الوعاء الزكوي العائد للمساهمين السعوديين في الشركة األم
 227,264 749,825 زكاة على الوعاء الزكوي )أ(

 24,973,270 14,662,289 الربح المعدل على أساس تغير نسبة المساهمة
 624,332 366,557 )ب( العائد للمساهمين السعوديين في الشركة األم المعدلالزكاة المقدرة على الربح 

 851,596 1,116,382 زكاة مقدرة للسنة )أ + ب(

 
أو صافي الدخل المعدَّل للمساهمين السعوديين، أيهما للمساهمين السعوديين من الوعاء الزكوي  ٪2.578يتم احتساب الزكاة بنسبة 

 أعلى.
 

 2018 2019 الخاضع للضريبةالدخل 

   
 24,973,270   5,079,454  المساهم/ المساهمون السعوديون والخليجيون قبل تغير نسبة المساهمة
 -   9,582,835  المساهم/ المساهمون السعوديون والخليجيون بعد تغير نسبة المساهمة

 24,973,270   14,662,289 الدخل الخاضع للضريبة

   
 ٪  0.95  ٪  0.28  مساهمة المساهمين األجانبنسبة 

   
 237,246  48,680  قبل تغير نسبة المساهمة غير الخليجيونالمساهم/ المساهمون من 

 -  27,370  بعد تغير نسبة المساهمة الخليجيونالمساهم/ المساهمون من غير 

  237,246   76,050  الخاضع للضريبة الرئيسييندخل المساهمين األجانب 
 -  (4,318) ناقصاً: مدفوعات مقابل مخصصات

 -  (19,012) المعدل الربح٪ من 25خسائر مرحلة الى نسبة 
 (2,713) -  حصة المساهم غير السعودي من مبلغ المخصصات المستخدم

بعد تعديل الخسائر المرحلة  الرئيسيون الدخل الخاضع للضريبة للمساهمين األجانب
  234,533   52,720  ٪25حتى 

  46,907   10,544  ٪20احتساب ضريبة الدخل بنسبة 



 شركة الخير كابيتال السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 فيما يلي حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة: 14-2

 
 2018 2019 إيضاح 

    
  12,874,729 12,508,174  يناير 1الرصيد كما في 

 898,503 1,126,926 2-14و 1-14 مخصص للسنة الحالية
 - 1,543,205 3-14 مخصص سنوات سابقة
 (1,246,272) (14,051,379)  مدفوعات خالل السنة

 (18,786) -  أثر إلغاء توحيد الشركة التابعة
 12,508,174 1,126,926  ديسمبر 31الرصيد كما في 

 
 وضع الربوط 14-3

 
، وقامت بتسوية المطلوبات 2014إلى  2009للسنوات من  )"الهيئة"( العامة للزكاة والدخلأنهت المجموعة الربط مع الهيئة 

 سجلتمليون لاير سعودي. وبناًء عليه،  13بموجب اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل من خالل دفع إجمالي مبلغ 
 قة.مليون لاير سعودي للسنوات الساب 1.54المجموعة مخصص إضافي بمبلغ 

 
من قبل الهيئة. تعتقد اإلدارة حالياً  الفحص، وهي قيد 2018إلى  2015قدمت المجموعة أيضاً اإلقرارات الضريبية للسنوات من 

 كاف لتغطية المطلوبات المتعلقة بالزكاة. 2019ديسمبر  31أن المخصص المسجل خالل السنة المنتهية في 
 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين 15
 

 كما يلي: هي الحركة في مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين 1 -15
  2019 2018 

    
  3,616,869   4,920,805   يناير 1الرصيد كما في 

  2,117,290   1,891,400   الحالية والفائدة ةتكلفة الخدم -المبلغ المحمل على قائمة الدخل 
 تعديالت الخبرة  -المبلغ المحمل على قائمة الدخل الشامل 

 -  2,610,435   والتغيرات في االفتراضات المالية   
 (490,241) (454,821)  مدفوعات خالل السنة

 (323,113) -   أثر إلغاء توحيد الشركة التابعة

  4,920,805   8,967,819   ديسمبر 31الرصيد كما في 

 
 فيما يلي االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد مطلوبات منافع نهاية الخدمة للموظفين: 15-2
 

  2019 2018 

    
 4.55٪  2.95٪   معدل الخصم

 4.55٪  2.00٪   الزيادات المستقبلية للرواتب
 

 الخدمة للموظفين:فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على منافع نهاية  16-3
 2018 2019  معدل الخصم

    
  (187,791) (363,993)  ٪ 0.5زيادة بنسبة 

  201,121  394,249  ٪0.5انخفاض بنسبة 
    الزيادات المستقبلية للرواتب

 111,521  234,185  ٪0.5زيادة بنسبة 
 (105,998) (219,481)  ٪0.5انخفاض بنسبة 



 شركة الخير كابيتال السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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الحساسية أعاله بناء علی طريقة استقراء األثر علی التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في االفتراضات تم تحديد تحليل 

 الرئيسية التي تحدث في نهاية فترة التقرير.
 

 رأس المال 16
 

مليون سهم كما في  100مليون لاير سعودي مقسماً إلى  1,000بلغ رأس مال المجموعة المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل 
 لاير سعودي لكل سهم. 10مليون سهم( بقيمة اسمية  30: 2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31

 
 مليون لاير سعودي 700زيادة في رأس المال بمبلغ 

 
مليون  1,000مليون لاير سعودي إلى  300خالل السنة، أبلغت هيئة السوق المالية المجموعة بموافقتها على زيادة رأس مالها من 

ووفقًا لذلك،  2019مايو  8في  العامةلاير سعودي. تم اقتراح هذه الزيادة من قبل مجلس إدارة المجموعة ووافقت عليها الجمعية 
 .2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  الموحدة غيرات في حقوق المساهمينتم تسجيلها في قائمة الت

 
في السنوات السابقة، سيطرته على المجموعة.  الرئيسينتيجة لهذه الزيادة، فقد بنك الخير ش. م. ب.، الذي كان الطرف المسيطر 

  .رئيسيةيطر على المجموعة ككل سيطرة في الوقت الراهن، يتم تقسيم المساهمة إلى أطراف مختلفة وال يوجد طرف يس
 

 احتياطي نظامي 17
 

وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، يجب على المجموعة تكوين احتياطي نظامي بتخصيص 
من رأسمالها. لم يتم إجراء أي  ٪30٪ من صافي ربح السنة السنوي، بعد احتساب الخسائر المتراكمة، حتى يعادل االحتياطي 10

 .المتراكمةتحويل منذ تأسيس المجموعة بسبب الخسائر 
 

 األمانة أو بصفة ائتمانية بصفةموجودات محتفظ بها  18
 
تحتفظ المجموعة بأموال العمالء في حسابات شاملة لدى أحد البنوك المحلية لتنفيذ أنشطتها الخاصة بالتداول واإلدارة والحفظ. بلغت 

مليون لاير  9,204: 2018) 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي في  10,020 مبلغ الحسابات النقدية للعمالء لدى المجموعة
، ال يتم إدراج هذه األرصدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة حيث 2سعودي(. وفقا للسياسة المحاسبية المبينة في اإليضاح رقم 

 مانة.األ بصفةيتم االحتفاظ بها 
 

 مصاريف عمومية وإدارية 19
 2019 2018 

   
 2,454,176  1,718,330 سفر ودعاية

 1,787,283  981,531 اتصاالت
 901,843  970,533 عضوية واشتراك
 1,319,136  653,635 مهنية واستشارية

 575,508  127,064 نفقات مالية
 275,743  107,736 إصالحات وصيانة

 780,000 - (5االئتمانية )إيضاح  للخسائرقيمة المخصص االنخفاض في 
 846,107  3,380,863 أخرى

 7,939,692  8,939,796 

 
 ربحية السهم 20

 
على  للسنةبقسمة الدخل من العمليات وصافي الدخل  2018و 2019ديسمبر  31يتم احتساب ربحية السهم للسنتين المنتهيتين في 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.
  



 شركة الخير كابيتال السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 ومطلوبات محتملة رأسمالية ارتباطات  21
 

  قائمة كما في تاريخ التقرير. او مطلوبات محتملة رأسمالية ارتباطاتال يوجد 
 

 معلومات القطاعات 22
 
تقوم المجموعة بتشغيل وممارسة أعمالها في المملكة العربية السعودية. وقبل استبعاد شركتها التابعة الخير كابيتال )دبي( المحدودة، 

ض إدارية، تم تنظيم المجموعة ضمن خطوط إنتاج وفقاً تم تنفيذ األنشطة التجارية أيضا في اإلمارات العربية المتحدة.وألغرا
 للخدمات التي توفرها، ولدى المجموعة القطاعات التشغيلية التالية:

 
تتضمن إدارة الموجودات هذه إدارة موجودات تقليدية بالنيابة عن المستثمرين والتي يمكن أن تكون على  - إدارة الموجودات (أ)

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

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

 
 

 ديسمبر للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للقطاع التشغيلي: 31فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية المختارة كما في 
 

 المجموع أخرى استثمارات الوساطة والمشورة إدارة الموجودات 

2019      
 1,007,418,162 10,222,422 875,889,848 46,882,712 74,423,180 مجموع الموجودات

 (11,630,708) (11,630,708) - - - المطلوباتمجموع 
 63,942,255 53,160 24,827,051 5,523,132 33,538,912 مجموع الدخل

 (51,145,498) (10,829,590) (14,080,183) (4,204,699) (22,031,026) مجموع المصاريف
 12,796,757 (10,776,430) 10,746,868 1,318,433 11,507,886 الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

      
2018      

  303,915,045  7,432,653   232,407,880   14,969,829  49,104,683 مجموع الموجودات
 (19,218,641) (19,218,641) - - - المطلوباتمجموع 

 76,113,058 128,016 12,999,483 9,067,961 53,917,598 مجموع الدخل
 (50,128,583) (6,540,360) (10,498,057) (4,763,955)   (28,326,211) مجموع المصاريف

 25,984,475 (6,412,344) 2,501,426 4,304,006 25,591,387 الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

 
 يتم تنظيم المجموعة إلى وحدة جغرافية رئيسية استناًدا إلى منتجاتها وخدماتها باإلضافة إلى ملفات العمالء، على النحو التالي:

 
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.

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

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

 
 تقدير القيمة العادلة 23

 
العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القيمة 

القياس. يستند تعريف القيمة العادلة إلى االفتراض بأن المجموعة مستمرة في أعمالها وليس هناك نية أو شرط لتقليص حجم عملياتها 
 املة بشروط غير مالئمة.بشكل جوهري أو إجراء مع
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تعتمد األدوات المالية في السوق النشط على أسعار السوق المدرجة. يعد السوق نشطاً في حال كانت األسعار المدرجة متوفرة 
بسرعة وبانتظام من قبل محل صرافة أو وكيل أو وسيط أو مجموعة صناعة أو خدمة تسعير أو وكالة تنظيم وتمثل تلك األسعار 

 السوق الفعلية والتي تتم بانتظام على أسس تجارية بحتة.معامالت 
 
عند قياس القيمة العادلة، تستخدم المجموعة بيانات السوق الجديرة بالمالحظة بأقصى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم العادلة إلى 

 التقييم على النحو التالي.مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أساليب 
 

: هي أسعار معلنه )غير معدلة( في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي يمكن الوصول إليها بتاريخ 1المستوى 
 القياس.

)مثل األسعار( والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام إما مباشرة  1: مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى 2المستوى 
 أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(.

 : مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها )مدخالت غير ملحوظة(.3المستوى 
 

لك مستوياتها في التسلسل الهرمي يوضح الجدول التالي القيّم الدفترية والقيّم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذ
يمة للقيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت الق

 الدفترية تقريبية معقولة للقيمة العادلة.
 

 المالية ما يلي:تشمل أساليب التقييم المستخدمة في تقييم األدوات 

 أسعار السوق المدرجة / صافي قيمة الموجودات أو أسعار الوكالء لألدوات المماثلة؛ و •

 أساليب أخرى، مثل تحليل التدفقات النقدية المخصومة لتحديد القيمة العادلة لبقية األدوات المالية. •
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 القيم العادلة  القيمة الدفترية 

 التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة

القيمة العادلة من 
 خالل قائمة الدخل

القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 المجموع المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1  المجموع التكلفة المطفأة اآلخر
          

          2019ديسمبر  31
          موجودات مالية

          موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
 70,787,982 - 46,632,330 24,155,652  70,787,982 - - 70,787,982 استثمار في صناديق استثمارية

 55,315,549 - - 55,315,549  55,315,549 - 55,315,549 - استثمارات في حقوق الملكية المدرجة
          

          موجودات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة
 660,203,783 660,203,783 - -  660,203,783 660,203,783 - - نقد وما يماثله

 - - - -  6,666,666 6,666,666 - - استثمار في صندوق اليسر بيتك للتمويل
 - - - -   22,724,094  22,724,094 - - ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى

 - - - -   44,800,000  44,800,000 - - ذمم مدينة مقابل إقراض بالهامش
 70,787,982 55,315,549 734,394,543 860,498,074  79,471,201 46,632,330 660,203,783 786,307,314 

           مطلوبات مالية
          مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة مطلوبات

 - - - -   1,535,963  1,535,963 - - مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 - - 1,535,963  1,535,963   - - - - 

          2018ديسمبر  31
          موجودات مالية

          موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 34,164,275 - 20,023,900 14,140,375  34,164,275 - - 34,164,275 الدخل
بالقيمة العادلة من خالل الدخل موجودات مالية 
 84,180,191 - - 84,180,191  84,180,191  - 84,180,191  - الشامل اآلخر

          
          موجودات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة

 - - - -  840,079 840,079 - - نقد وما يماثله
 - - - -  23,062,504 23,062,504 - - ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى

 - - - -  13,788,954 13,788,954 - - ذمم مدينة مقابل إقراض بالهامش
 34,164,275 84,180,191 37,691,537 156,036,003  98,320,566 20,023,900 - 118,344,466 

          مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة مطلوبات
 - - - -  1,789,662 1,789,662 - - ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة 

 - - 1,789,662 1,789,662  - - - - 
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 إن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في الجدول أعاله والمدرجة بالتكلفة المطفأة مقاربة بشكل معقول لقيمها العادلة.
 

  العادلأساليب التقييم  23-1
 

 للقيم العادلة. 2تظهر الجداول التالية أساليب التقييم المستخدمة في قياس المستوى 
 

 أساليب التقييم النوع
  

موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة في قائمة 
 الدخل.

يعتمد التقييم على صافي قيمة الموجودات المستلمة من مديري 
 الصناديق.

  
المدخالت الهامة الجديرة بالمالحظة وقياس العالقة بين 

 القيمة العادلة.
قد ترتفع )تنخفض( القيمة العادلة المقدرة إذا كان هناك تغير في 

 المدخالت المستخدمة في التقييم كما هو مذكور أعاله.
 

 2و 1التحويالت بين المستوى  23-2
 

  فترات التقرير.خالل  2والمستوى  1لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى 
 

 إدارة المخاطر المالية 24
 

يتمثل هدف المجموعة في إدارة المخاطر في إنشاء وحماية القيمة للمساهمين. المخاطر هي جزء كامن في أنشطة المجموعة ولكن 
خرى. إن عملية يتم إدارتها من خالل عملية تحديد طبيعتها والقياس والمراقبة المستمرة، حسب حدود المخاطر وعناصر الرقابة األ

 إدارة المخاطر هي هامة بالنسبة للربحية المستمرة للمجموعة.
 

يضطلع مجلس إدارة المجموعة بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى المجموعة. إن سياسات إدارة 
المجموعة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها مع المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها 

االلتزام بتلك الحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة 
ة رقابية منضبطة وبنّاءة، المجموعة. تهدف المجموعة، من خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات، إلى الحفاظ على بيئ

 يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.
 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية:
 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السوق -
 مخاطر السيولة -

 
 مخاطر االئتمان 24-1

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

  خسارة مالية.
 
تسعى المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء من خالل وضع سقوف ائتمانية لكل عميل على حدة ومراقبة 

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

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

  القيمة الدفترية لإلقراض بالهامش.
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اإليرادات المستحقة وذمم مدينة متعلقة بالمحفظة التجارية مرابحة. الدخل المستحق ئيسي من ر بشكلى ألخردات الموجون اتتكو
ت خدماب على حسامتعلق أساساً بالمبلغ المستحق على حساب خدمات إدارة الموجودات والتي يتم تسويتها في فترة قصيرة األجل 

تاجرة بالمرابحة ذات معدالت تغطية كافية. وتتم مراقبة هذه المحافظ ة، ومحافظ المقصيرة فترل خالتسويتها يتم إدارة الموجودات، و
ً كلما لزم األمر لضمان تغطية  عن كثب ويتم تكوين احتياطي لهامش الطلب أو التصفية لهذه المحافظ وفق حدود محددة مسبقا

مة الدفترية لهذه اإليداعات تعرض المجموعة لهذه المخاطر بضمانات كافية. إن أكبر تعرض لمخاطر االئتمان يساوي القي
 والموجودات األخرى.

 
 التعرض

  
 ديسمبر 31

2019 
 ديسمبر 31

2018 

    
 840,079 660,203,783  ورصيد بنكينقد 

 10,023,900 46,632,330  استثمار في صناديق استثمارية
 13,788,954 44,800,000  ذمم مدينة مقابل إقراض بالهامش

 22,955,435 18,940,957  وموجودات أخرىذمم مدينة 
 9,711,170 12,412,586  استثمار في شركة زميلة

  782,989,656 57,319,538 

 
 قياس مخاطر االئتمان 24-1-1

 
باستخدام الخسارة إن تقييم مخاطر االئتمان للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة يستلزم تقييمات إضافية لمخاطر االئتمان 

االئتمانية المتوقعة، المشتقة من احتمالية التخلف عن السداد ومستوى التعرض عند التخلف عن السداد والخسارة الناتجة عن التخلف 
  عن السداد.

 
هو الذمم  ر الخسارة االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية للشركة غير جوهري حيث أن التعرض الجوهري للمجموعةتأثيإن 

شهرا. تشمل التعرضات األخرى  12المدينة من أطراف ذات عالقة، والتي تكون مستحقة الدفع عند الطلب ويتوقع تسويتها خالل 
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني مرتفع كما في تاريخ التقرير، وبالتالي ترى المجموعة أن لديها مخاطر 

الخسارة االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة مقابل تمويل اإلقراض بالهامش "ال شيء"، حيث تقوم المجموعة  ائتمانية منخفضة. وتبلغ
٪، وبالتالي فإن 120٪ ويتم تصفيتها بمجرد انخفاض قيمة الضمان إلى 200بضمان تسهيالت التمويل بالهامش الخاصة بها بنسبة 

 قابل تسهيالت التمويل بالهامش.المجموعة ليس لديها احتمالية تخلف عن السداد م
 

 تركيز مخاطر االئتمان 24-1-2
 
يتمثل تركيز مخاطر االئتمان في المخاطر التي تتعرض لها المجموعة إذا استثمرت جميع موجوداتها في قطاع واحد أو مجال 

استثمارية خارج المملكة العربية واحد. تحتفظ المجموعة بإيداعات مرابحة قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية مصنفة على أنها 
السعودية. تقدم المجموعة تمويل إقراض بالهامش للعمالء األفراد داخل المملكة العربية السعودية. لدى المجموعة أيًضا مجموعة 

طر من االستثمارات في األسهم وسوق المال، داخل وخارج المملكة العربية السعودية لضمان عدم وجود تركيز غير مبرر للمخا
 مع األفراد أو مجموعات العمالء في مواقع أو أعمال محددة.

 
 ديسمبر، يكون التعرض لمخاطر االئتمان للموجودات المالية حسب الموقع الجغرافي كما يلي: 31في 

 

 
 ديسمبر 31

2019 
ديسمبر  31

2018 

   
 33,031,019 104,532,548 داخل المملكة العربية السعودية

 24,288,519 678,457,108 المملكة العربية السعوديةخارج 

 782,989,656 57,319,538 
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 ديسمبر، يكون التعرض لمخاطر االئتمان للموجودات المالية حسب نوع العميل كما يلي: 31في 
 

 
 ديسمبر 31

2019 
 ديسمبر 31

2018 

   
 43,426,814 736,287,451 شركات أو مؤسسات مالية

 13,892,724 46,702,205 أفراد

 782,989,656 57,319,538 

 
 مخاطر السوق 24-2

 
 مخاطر أسعار الفائدة

 
تنشأ مخاطر سعر الفائدة من احتمالية تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات 

بالمجموعة بشكل أساسي من ذممها المدينة مقابل القروض الهامشية وودائع المرابحة، والتي المالية. تنشأ مخاطر سعر الفائدة 
 تخضع إلى إعادة تسعير بشكل منتظم. تعتقد اإلدارة أن مخاطر سعر الفائدة بالمجموعة ليست جوهرية.

 
 السعرمخاطر 

 
للتغيرات في أسعار تحويل العمالت األجنبية. ال تتعرض المجموعة تمثل مخاطر العملة مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية نتيجة 

 لمخاطر العملة جوهرية حيث أن معامالتها الرئيسية بالريـال السعودي.
 

 مخاطر األسعار
 

التغيرات ناتجة مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك 
 عن عوامل محددة لألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق.

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

 مخاطر السوق من خالل تنويع استثماراتها.
 

يوضح الجدول أدناه أفضل تقديرات اإلدارة للتأثير على قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة لمدة سنة بسبب تغيير محتمل معقول و
في صافي قيمة الموجودات وأسعار حقوق الملكية المدرجة، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. كان من الممكن أن يؤدي 

 ه إلى تأثير مكافئ ولكنه معاكس.االنخفاض المكافئ الموضح أدنا

 التغير في صافي قيمة الموجودات٪نسبة  متغيرة

التأثير على قائمة الدخل الموحدة 
 في للسنتين المنتهيتين

 ديسمبر 31
2019 

 ديسمبر 31
2018 

    
 1,208,214 3,539,399 5+ صافي الموجوداتقيمة 

+10 7,078,798 2,416,428 
 

 في القيمة ٪ التغيرنسبة  متغيرة

التأثير على قائمة الدخل الموحدة 
 للسنوات المنتهية في

ديسمبر  31
2019 

ديسمبر  31
2018 

    
 4,209,010 2,765,777 5+ أسعار األوراق المالية المدرجة

+10 5,531,555 8,418,019 
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 مخاطر السيولة 24-3
 

على توفير السيولة الالزمة لمقابلة االرتباطات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة منشأة ما 
مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن 

 مستقبلية. طريق التأكد بشكل دوري من توفير سيولة كافية لمقابلة أي ارتباطات
 

 عملية إدارة السيولة المجموعة هي كما يلي:
التمويل اليومي، الذي تديره الدائرة المالية لضمان تلبية متطلبات السيولة ويشمل ذلك تجديد األموال عند استحقاقها أو  (أ)

 .استثمارها
 رصد معدالت السيولة في قائمة المركز المالي مقابل المتطلبات الداخلية والتنظيمية (ب)
 ارة التركيز وجدول األوراق المالية المدينةإد (ج)
 إدارة السيولة ومراقبة عدم مطابقة الموجودات مع المطلوبات (د)

 
 

  2019 2018 

  
مطلوب خالل سنة 

 واحدة
مطلوب بعد سنة 

 واحدة
مطلوب خالل سنة 

 واحدة
مطلوب بعد سنة 

 واحدة

      
 - 1,789,662 -  1,535,963  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

      
 - 1,789,662 -  1,535,963  المجموع

 
 متطلبات رأس المال النظامية ونسبة كفاية رأس المال: 25

 
ً لتعميم هيئة السوق المالية رقم ص/ )ب( من  74والذي يقرأ بالتوافق مع المادة  2014نوفمبر  19بتاريخ  6/11098/14وفقا

)القواعد(، فيما يلي قاعدة رأس المال والحد األدنى لمتطلبات رأس المال وإجمالي نسبة رأس قواعد الحيطة الصادرة عن الهيئة 
 :2018و 2019ديسمبر  31المال للشركة كما في 

 
 المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 2019 2018 
   قاعدة رأس المال:

 284,032  995,409 الشريحة األولى من رأس المال
 282 119 الثانية من رأس المالالشريحة 

 284,314  995,528 مجموع قاعدة رأس المال

   
   الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:

 194   4,113 مخاطر السوق
 124,638  161,285 مخاطر االئتمان
 12,532  12,786 مخاطر التشغيل

 137,364   178,184 مجموع الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

   
   معدل كفاية رأس المال:

  2.07   5.59 معدل الشريحة األولى من رأس المال )مرات(
 - - (مراتالشريحة الثانية لرأس المال ) معدل

  2.07    5.59 مجموع معدل رأس المال )مرات(

 146,950  817,344 الفائض في رأس المال

 
والذي سيتم تقديمه وكذلك نموذج  2019ديسمبر  31نموذج كفاية رأس المال السنوي لـ تم استخالص المعلومات أعاله من  (أ)

 حسبما تم تقديمه الى هيئة السوق المالية. 2018ديسمبر  31



 شركة الخير كابيتال السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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( من القواعد. تم احتساب 5( و)4تتألف قاعدة رأس المال من الشريحة األولى والشريحة الثانية لرأس المال وفقاً للمادة ) (ب)
 لمتطلبات رأس المالي للسوق ومخاطر االئتمان والتشغيل وفقاً للمتطلبات المحددة في الجزء الثالث من القواعد.الحد األدنى 

 .1إن الشركة ملزمة باالحتفاظ برأس مال كاٍف وفقاً لما تنص عليه القواعد، ويجب أاّل تقل نسبة كفاية رأس المال عن  (ج)
قاً لما تتطلبه الشريحة الثالثة من القواعد على موقع الشركة االلكتروني إن الشركة ملزمة باإلفصاح عن معلومات معينة وف (د)

(www.alkhaircapital.com.sa ولكن ال تخضع هذه المعلومات للفحص أو المراجعة من قِبل المراجعين الخارجيين .)
 للشركة.

 
 أحداث الحقة 26

 
 المالي الموحدة حتى تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة.لم تكن هناك أحداث الحقة جوهرية بعد تاريخ قائمة المركز 

 
 إعادة تصنيف أرقام المقارنة 27

 
بند منفصل للعرض بشكل  علىخالل السنة، قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض أرصدتها الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة 

  أفضل.
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