
 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 القوائم المالیة
م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 

 مع
 تقریر مراجع الحسابات المستقل 



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 القوائم المالیة 
م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱م حتى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 

 (المبالغ باللایر السعودي)

 الصفحة  المحتویات 

 ۲ - ۱ تقریر مراجع الحسابات المستقل 

 ۳ قائمة المركز المالي 

٤ قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

٥ الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 

 ٦ قائمة التدفقات النقدیة 

 ۳۷ - ۷ إیضاحات حول القوائم المالیة 
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المركز الرئيسي الرياض

كي بي إم جي لالستشارات المهنية    
 مركز زهران لألعمال
 شارع األمير سلطان 

 55078ص.ب 
 21534جـده 

 المملكة العربية السعودية  
4030290792سجل تجاري رقم 

المركز الرئيسي في الرياض 

لشبكة العالمية  ( لاير سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون". وهي عضو غير شريك في ا25.000.000مهنية مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية رأس مالها )كي بي إم جي لالستشارات المهنية، شركة 
 بي إم جي العالمية المحدودة، شركة إنجليزية محدودة بضمان. جميع الحقوق محفوظة.  لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي

(  لاير سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون 25,000,000كي بي إم جي لالستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية، رأس ماله )    
 لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة، شركة انجليزية محدودة بضمان. جميع الحقوق محفوظة قانونيون". و هي عضو غير شريك في الشبكة العالمية

 .1010425494السجل التجاري للمركز الرئيسي بالرياض هو 

المستقل  الحسابات  مراجع  تقرير 
شركة أرش المالية   ي للسادة مساهم 

الرأي

م، وقوائم الربح  2021ديسمبر    31التي تشمل قائمة المركز المالي كما في  و  ،لقد راجعنا القوائم المالية لشركة أرش المالية )"الشركة"(
ديسمبر   31م إلى  2020ديسمبر    29اآلخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للفترة من  أو الخسارة والدخل الشامل  

 م، واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى. 2021

ديسمبر   31ورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تُعرض بص
ً 2021ديسمبر   31م إلى 2020ديسمبر  29م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة من 2021  المالي للتقرير الدولية للمعايير م، وفقا
 األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. تواإلصدارا السعودية، والمعايير العربية في المملكة المعتمدة

أساس الرأي

يحها لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توض
لقواعد سلوك  و في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا.   نحن مستقلون عن الشركة وفقاً 

بمسؤولياتنا األخالقية األخرى   نة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمناوآداب المه
 وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا. 

عن القوائم الماليةمسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً 
ل بها في والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واألحكام المعمو   ، العربية السعودية

نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم 
 مالية خالية من تحريف جوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ. 

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

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

المكلفين بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة. إن 
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المستقل  الحسابات  مراجع  تقرير 
لية )يتبع( للسادة مساهمي شركة أرش الما 

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

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

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

 تصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية.  أو في مجموعها على القرارات االق

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على  
 نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضاً:

إجراءات  تحديد وتقييم   • أو خطأ، وتصميم وتنفيذ  ناتجة عن غش  المالية، سواًء كانت  القوائم  الجوهرية في  التحريفات  مخاطر 
مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس البداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف  

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

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

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

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

المالية، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، فإنالواردة في   يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة    هالقوائم 
المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة  

 تمرارية.  عن االستمرار وفقاً لمبدأ االس

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

للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك  لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط  
 )"الشركة"(.  لشركة أرش الماليةأي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل المراجعة 

كي بي إم جي لالستشارات المهنية

______________________
 إبراهيم عبود باعشن 

 382رقم الترخيص 

هـ 1443شعبان    26جدة، في 
 م 2022مارس   29الموافق 



 

۳ 

 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 قائمة المركز المالي

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 
 م ۲۰۲۱ اإلیضاحات 

   الموجودات 
 ٦۸۳٫٤۳۰ ٤ ممتلكات ومعدات 

 ۱۷۳٫۷۸۷ ٥ موجودات حق استخدام
 ۳٤٫٥۹٤ ٦ موجودات غیر ملموسة

 ۸۹۱٫۸۱۱  الموجودات غیر المتداولة
   

 ۱٥۲٫۱۳۰ ۷ استثمارات مالیة 
 ۲٥۰٫۹۹۳ ۸ مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى 

 ٥٫٤٤۳٫۷٥۰ ۹ ذمم مدینة
 ۱٥٫۲۱۹٫۰۰۹ ۱۰ النقد وما في حكمھ

 ۲۱٫۰٦٥٫۸۸۲  الموجودات المتداولة
   

 ۲۱٫۹٥۷٫٦۹۳  إجمالي الموجودات
   

   حقوق الملكیة والمطلوبات 
 ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱ رأس المال 

 ٥٫٤٥۸ ۱۲ احتیاطي نظامي 
 ٤۹٫۱۲۱  أرباح مبقاة 

 ۲۰٫۰٥٤٫٥۷۹  إجمالي حقوق الملكیة 
   

 ۱۲۲٫٦۹۷ ۱۳ للموظفین إلتزام المنافع المحددة 
 ۸۹٫۳٦۸ ٥ مطلوبات عقود إیجار 

 ۲۱۲٫۰٦٥  المطلوبات غیر المتداولة 
   

 ۱٫۰۱٤٫۸۳۷ ۱٤ ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات متداولة أخرى 
 ٥۱٤٫۳٤۳ ۱۸ الزكاة المستحقة

 ۷٥٫۰۰۰ ۱٥ اإلیرادات المؤجلة 
 ۸٦٫۸٦۹ ٥ مطلوبات عقود إیجار 

 ۱٫٦۹۱٫۰٤۹  المتداولة المطلوبات 
   

 ۱٫۹۰۳٫۱۱٤  إجمالي المطلوبات 
 ۲۱٫۹٥۷٫٦۹۳  إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.  ۲۸إلى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 



 

٤ 

 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 
 م ۲۰۲۱ اإلیضاحات 

   الربح التشغیلي:
 ٤٫۷۳۸٫٦۹٦ ۱٦ أتعاب خدمات، بالصافي -
 ۱۹۰٫٦۱٥ ۱-۷ استثمارات، بالصافيربح من  -

 ٤٫۹۲۹٫۳۱۱  إجمالي إیرادات التشغیل
   

   مصروفات تشغیلیة:
 )۲٫٥۱۱٫۰۸۳(  رواتب ومصروفات موظفین
 )۱٫۸٤۳٫۷٤۹( ۱۷ مصروفات عمومیة وإداریة
 ) ٤٫۳٥٤٫۸۳۲(  إجمالي مصروفات التشغیل

   
 ٥۷٤٫٤۷۹  صافي الربح التشغیلي 

 ) ٥٫٥٥۷( ٥ مطلوبات عقود إیجارإلغاء 
 ٥٦۸٫۹۲۲  صافي الربح قبل الزكاة 

 ) ٥۱٤٫۳٤۳( ۱۸ الزكاة للفترة
 ٥٤٫٥۷۹  صافي ربح الفترة 

   
   الدخل الشامل اآلخر: 

   بنود لن یتم إعادة تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة 
 --   إعادة قیاس منافع الموظفین -

 ٥٤٫٥۷۹  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
   

 ۰٬۰۲۷ ۲٤     ربحیة السھم                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.  ۲۸إلى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 



 

٥ 

 المالیة شركة أرش 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة  

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 
 

 أرباح مبقاة  احتیاطي نظامي رأس المال
 إجمالي

 حقوق الملكیة 
     

 ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ --  --  ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مال الإصدار رأس 
     

 ٥٤٫٥۷۹ ٥٤٫٥۷۹ --  --  صافي ربح الفترة
     

 --  --  --  --  الدخل الشامل اآلخر للفترة
     

 --  ) ٥٫٤٥۸( ٥٫٤٥۸ --  المحول إلى االحتیاطي النظامي 
     

 ۲۰٫۰٥٤٫٥۷۹ ٤۹٫۱۲۱ ٥٫٤٥۸ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید كما في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.  ۲۸إلى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 
  



 

٦ 

 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 قائمة التدفقات النقدیة

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 
 م ۲۰۲۱ اإلیضاحات 

   التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:
 ٥٦۸٫۹۲۲  صافي الربح قبل الزكاة  

   تعدیالت لتسویة صافي الربح قبل الزكاة مع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة:
 ٥۱٫۸٥۲ ٤ استھالك ممتلكات ومعدات 

 ٥٫۹۰٦ ٦ إطفاء موجودات غیر ملموسة 
 ۸٦٫۸۹۳ ٥ استخداماستھالك موجودات حق 

 ٥٫٥٥۷ ٥ إلغاء مطلوبات عقود إیجار 
 ) ۱۹۰٫٦۱٥(  ربح محقق من استثمار مالي 
 ۱۲۲٫٦۹۷ ۱۳ محمل منافع الموظفین للفترة 

  ٦٥۱٫۲۱۲ 
   التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 ) ٥٫٤٤۳٫۷٥۰(  ذمم مدینة
 ) ۲۹٥٫۹۹۳( ۸ و ٥ مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

 ۱٫۰۱٤٫۸۳۷  ذمم دائنة تجاریة ومستحقات ومطلوبات أخرى
 ۷٥٫۰۰۰ ۱٥ اإلیرادات المؤجلة 

 ۳۸٫٤۸٥  إیرادات من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالصافي 
 ) ۳٫۹٦۰٫۲۰۹(  صافي النقد المستخدم في العملیات

   
 --  ۱۳ مدفوعة    - للموظفینمكافأة نھایة الخدمة 

 --  ۱۸ الزكاة المدفوعة 
 ) ۳٫۹٦۰٫۲۰۹(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة

 
 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة:  

  

 ) ۷۳٥٫۲۸۲( ٤ ممتلكات ومعدات مشتریات  
 ) ٤٥٫۰۰۰( ٥ مدفوعات التزام عقود إیجار 

 ) ٤۰٫٥۰۰( ٦ ملموسةمشتریات موجودات غیر 
 ) ۸۲۰٫۷۸۲(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة 

   
 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة:  

 متحصالت من إصدار رأس مال 
  

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 
 ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  صافي النقد الناتج من األنشطة التمویلیة

   
 ۱٥٫۲۱۹٫۰۰۹  صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ 

   
 ۱٥٫۲۱۹٫۰۰۹  النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 

   
   

   المعلومات اإلضافیة غیر النقدیة 
 ٤٥٫۰۰۰ ۳ موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار

 
 
 
  

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.  ۲۸إلى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم 



 شركة أرش المالية 
 )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31م إلى 2020ديسمبر   29للفترة من 
 )المبالغ باللاير السعودي(
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 المنشأة المعد لها التقرير .1
 

مقفلة مسـجلة في جدة بموجب ترخيص هيئة السـوق سـعودية  شـركة أرش المالية )"الشـركة"(، هي شـركة مسـاهمة 
م(. تأسست الشركة بموافقة 2020نوفمبر    11هــــ )1442ربيع األول   25بتاريخ  32-20214 السعودي رقم  المال  

(.   ه1442-5-14م )2020ديســمبر    29بتاريخ   4030403078وزارة التجارة والصــناعة بموجب المرســوم رقم  
إدارة االســتثمارات وتشــغيل الصــناديق والترتيب وتقديم المشــورة في أعمال  في األنشــطة الرئيســية للشــركة  تتمثل  

 (.32-20214ق المال )األوراق المالية بموجب ترخيص هيئة السو
 

ــجل تجاري رقم   ــعودية بموجب سـ ــجلة في المملكة العربية السـ ــركة مسـ ــمبر    29بتاريخ    4030403078الشـ ديسـ
 من هذه القوائم المالية. 11(. تم تفصيل هيكل ملكية الشركة في اإليضاح ه1442-5-14م )2020

 
 يقع المركز الرئيسي للشركة في جدة في العنوان التالي:

 الصفا حي النهضةشارع 
 3165-23523جدة 

 المملكة العربية السعودية
 

ــركة التي تغطي   ــيس في    فترة طويلةهذه القوائم المالية األولى للشـ ــمبر    29من تاريخ التأسـ   31م حتى  2020دييسـ
 م )"الفترة"(. ولذلك، لم يتم عرض أي أرقام مقارنة في هذه القوائم المالية.2021ديسمبر  

 
 أساس اإلعداد .2
 

 ان االلتزام بي (أ)
 

المعتمدة في  الدولية"(  المالي )"المعايير  للتقرير  الدولية  للمعايير  المالية المرفقة للشركة وفقا  القوائم  تم إعداد 
 المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 
القوائم المالية، كان هناك العديد من المعايير والتفسيرات )بما في ذلك التعديالت عليها( قد في تاريخ اعتماد هذه  

الفترات   المعايير والتفسيرات في  المفعول بعد. تتوقع اإلدارة أن تطبيق هذه  لم تصبح سارية  صدرت ولكنها 
 (. 21ضاح المستقبلية لن يكون له أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية )راجع اإلي

 
 أساس القياس ( ب)

 
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مفهوم االستمرارية وأساس االستحقاق المحاسبي 
باستثناء قياس القيمة العادلة لالستثمار والتزام المنافع المحددة )منافع الموظفين( والذي يتم إثباته بالقيمة الحالية  

 المستقبلي باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.لاللتزام 
 

 عملة النشاط والعرض (ج)
 

 يتم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي، الذي يمثل عملة النشاط للشركة. 



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۸ 

 أساس اإلعداد (یتبع).    ۲
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ) د(
 

إعداد   اإلیرادات،  یتطلب  مبالغ  على  تؤثر  التي  واالفتراضات  التقدیرات  بعض  استخدام  المالیة  القوائم 
تتم  المحتملة.  المطلوبات  عن  واإلفصاحات  المرفقة  واإلفصاحات  والمطلوبات،  الموجودات  المصروفات، 

من بینھا   مراجعة التقدیرات واالفتراضات على أساس مستمر وھي معتمدة على الخبرة السابقة وعناصر أخرى
الحصول على استشارات المھنیة وتوقعات األحداث المستقبلیة والتي یعتقد أن تكون مالئمة للظروف. وقد تختلف 
مراجعة   فیھا  یتم  التي  الفترة  في  المحاسبیة  التقدیرات  مراجعة  إثبات  یتم  التقدیرات.  ھذه  عن  الفعلیة  النتائج 

 . التقدیرات والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھا
 

 فیما یلي أھم المجاالت التي استخدمت فیھا اإلدارة األحكام والتقدیرات واالفتراضات:
 
 التقییم اإلكتواري لمطلوبات منافع الموظفین )۱(

 
تحدیدھا  یتم  الخدمة  نھایة  مكافأة  اللتزام  الحالیة  والقیمة  الخدمة)  نھایة  (مكافأة  المنافع  خطة  تكلفة  إن 

یتض إكتواریة.  تقییمات  قد  باستخدام  التي  المتنوعة  االفتراضات  العدید من  اإلكتواري وضع  التقییم  من 
تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. ویشمل ذلك تحدید معدل التخفیض، زیادات الرواتب المستقبلیة، 

التقییم وطبیعتھا طویلة األجل، یعتبر    معدل لتعقد عملیة  المستقبلیة. ونظرا  المعاشات  الوفیات وزیادات 
التزام المنافع المحددة عالي الحساسیة للتغیرات في ھذه االفتراضات. ویتم فحص جمیع االفتراضات في 

 تاریخ كل تقریر مالي.
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة   )۲(
 

ـــ  ركة بمراجـعة القیم الدفتریة لموجوداتـھا غیر الـمالـیة لتـحدید ما إذا كان ھـناك أي مؤشـــــر على  تقوم الشــ
ــترداد.   ــر، یتم تقدیر قیمة الموجودات القابلة لالسـ االنخفاض في القیمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشـ

ـــ  ل عن قیمـتھ الـقابلة  یتم إثـبات خســـــارة االنخـفاض في القیـمة بالمبلغ الذي تزید فـیھ القیـمة الدفتریة لألصــ
 لالسترداد والتي ھي أعلى من القیمة العادلة لألصل ناقصاً تكلفة البیع وقیمة االستخدام، أیھما أعلى. 

 
یتم مراجـعة الموجودات غیر الـمالـیة وتـلك التي تعرضـــــت لالنخـفاض في قیمتـھا وذـلك الحتـمالـیة عكس 

ســـــارة االنخـفاض في القیـمة إلى الـحد اـلذي  االنخـفاض في القیـمة في ـتاریخ ـكل تقریر ـمالي. یتم عكس خ
تتجاوز عنده القیمة الدفتریة لألصــل القیمة الدفتریة التي تم تحدیدھا، بعد خصــم االســتھالك واإلطفاء،  ال

ــارة االنخـفاض في القیـمة  ــارة االنخـفاض في القیـمة. ویتم إثـبات عكس خســـ في ـحال لم یتم إثـبات خســـ
 لخسارة والدخل الشامل اآلخر.كإیرادات مباشرة في قائمة الربح أو ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۹ 

 أساس اإلعداد (یتبع) .۲
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (یتبع) (د) 
 

 قیاس مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة )۳(
    

ــة بالتكلفة  ــائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة المقاســ ــص الخســ المطفأة من  یعتبر قیاس مخصــ
ــادیة   ــوص الظروف االقتصــ ــات مھمة بخصــ ــتخدام نماذج معقدة وافتراضــ المجاالت التي تتطلب اســ

 المستقبلیة والسلوك االئتماني.
 

تقوم الشـــركة بتقییم الخســـائر االئتمانیة المتوقعة المرتبطة بالموجودات المالیة الخاصـــة بھا والمدرجة  
ة للمســتقبل. یتم قیاس الخســائر االئتمانیة بالقیمة الحالیة لكل بالتكلفة المطفأة على أســاس النظرة التطلعی

العجز النـقدي (أي الفرق بین الـتدفـقات النـقدیة المســـــتحـقة إلى المنشـــــأة وفـقا للعـقد والـتدفـقات النـقدیة التي 
تتوقع الشـركة تلقیھا). تقوم الشـركة بإثبات مخصـص خسـارة لھذه الخسـائر في تاریخ كل تقریر. یعكس  

 سائر االئتمانیة المتوقعة:قیاس الخ
 
 مبلغ غیر منحاز ومرجح االحتمال یتم تحدیده من خالل تقییم مجموعة من النتائج المحتملة؛ •
 القیمة الزمنیة للموارد؛ و  •
معلومات معقولة وقابلة للدعم متاحة بدون تكلفة أو مجھود في تاریخ اإلبالغ عن األحداث الماضیة  •

 صة بالظروف االقتصادیة المستقبلیة.والظروف الحالیة والتوقعات الخا
 

 تقوم الشركة بقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ یساوي الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر.
 

 االستمراریة )٤(
 

ــتمراریة   ــتمرار وفقا لمبدأ االســ ــركة بتقییم قدرتھا على االســ  بان لدیھا  ولدیھا القناعة  قامت إدارة الشــ
الموارد الكافیة الـستمرار نـشاطھا في المـستقبل المنظور. عالوةً على ذلك، فإن اإلدارة لیـست على درایة  

مرار وفقاً لمبدأ االســتمراریة. بأي عدم تأكد جوھري قد یثیر شــكاً كبیراً بشــأن قدرة الشــركة على االســت
 لذلك، ال یزال إعداد القوائم المالیة یتم على أساس االستمراریة.

 
 العمر اإلنتاجي والقیمة المتبقیة للممتلكات والمعدات )٥(

 
ــتھالك.   ــاب االس ــركة بتحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات لغرض احتس تقوم إدارة الش

ــتخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. تقوم اإلدارة ویتم تحدید ھذا الت قدیر بعد األخذ باالعتبار االسـ
بمراجعة القیمة المتبقیة، طریقة االســتھالك واألعمار اإلنتاجیة ســنویا، ویتم تعدیل االســتھالك متى ترى 

 اإلدارة أنھا تختلف عن التقدیرات السابقة.
  



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۱۰ 

 أساس اإلعداد (یتبع) .۲
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (یتبع) (د) 
 

 عقود اإلیجار )٦(
 
ر  -تحدید مدة عقد اإلیجار للعقود ذات خیارات التجدید واإلنھاء  )أ  الشركة كمستأّجِ
 

تـحدد الشـــــرـكة ـمدة عـقد اإلیـجار على أنـھا الـمدة غیر الـقابـلة لإللـغاء لعـقد اإلیـجار، إلى ـجاـنب أي فترات 
ــمولة بخیار ت ــتھ، أو أي فترات یغطیھا خیار إنھاء  مش مدید عقد اإلیجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارس

 عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد عدم ممارستھ.
 

لدى الـشركة عقد إیجار واحد یـشمل خیارات إنھاء. تقرر الـشركة من خالل تقییمھا ما إذا كان من المؤكد 
على نحو معقول ممارسـة أو عدم ممارسـة خیار تجدید أو إنھاء عقد اإلیجار. وھذا یعني، أنھا تأخذ بعین  

ید أو اإلنھاء. بعد تاریخ بدایة االعتبار جمیع العوامل ذات الصـلة التي تحقق حافزا اقتصـادیا سـواًء للتجد
ــركة تقییم مدة عقد اإلیجار إذا كان ھناك حدث جوھري أو تغییر في الظروف التي  عقد إیجار، تعید الشـ
ــة خیار التجدید أو اإلنھاء. قامت   ــة أو عدم ممارسـ ــیطرتھا ویؤثر على قدرتھا على ممارسـ تقع تحت سـ

 یجار بسبب أھمیة الموجودات المستأجرة لعملیاتھا.  الشركة بتضمین فترة التجدید كجزء من مدة عقد اإل
 

 تقدیر معدل االقتراض المتزاید  ب)
 

ال تسـتطیع الشـركة على الفور تحدید سـعر الفائدة المضـمن في عقود اإلیجار، وبالتالي تسـتخدم الشـركة 
ھو ســعر الفائدة معدل االقتراض المتزاید في قیاس التزامات عقود اإلیجار. إن معدل االقتراض المتزاید 

ــل بقیمة مماثلة لحق  ــول على أص ــركة دفعھ من أجل اقتراض المبالغ الالزمة للحص الذي یجب على الش
اـستخدام األـصل في بیئة اقتـصادیة مماثلة لفترة مماثلة وبـضمان مماثل. وبالتالي، یعكس معدل االقتراض 

د عدم توافر أســــعار ملحوظة أو عند المتزاید "المبلغ الذي على الشــــركة دفعھ" والذي یتطلب تقدیرا عن
الحاجة للتعدیل بما یتناـسب مع ـشروط وأحكام عقد اإلیجار. تقوم الشركة بتقدیر معدل االقتراض المتزاید 
باسـتخدام البیانات الملحوظة (مثل: أسـعار الفائدة في السـوق) والمتوفرة والالزمة لعمل بعض التقدیرات 

 الخاصة بالمنشأة.
 

 بیة الھامةالسیاسات المحاس .۳
 

 تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة أدناه عند إعداد ھذه القوائم المالیة. 
 

 عقود اإلیجار  . أ
 

عند بدء العقد، تقوم الشركة بتقییم ما إذا كان العقد ینطوي على عقد إیجار. ویعتبر العقد عقد إیجار أو ینطوي على عقد  
استخدام أصل محدد لفترة ما نظیر مقابل. لتقییم ما إذا كان العقد یتضمن الحق  إیجار إذا كان یتضمن حق السیطرة على  

في التحكم في استخدام أصل محدد، تستخدم الشركة تعریف عقد اإلیجار المنصوص علیھ في المعیار الدولي للتقریر  
 . ۱٦المالي 

  
  



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۱۱ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 عقود اإلیجار (یتبع)  . أ
 
 كمستأِجر  )۱

 
عند بدء أو تعدیل عقد ینطوي على مكون إیجار، تحدد الشركة المقابل في العقد لكل مكون إیجار على أساس أسعارھا  
المستقلة النسبیة. أما بالنسبة لعقود إیجار الممتلكات، فقد اختارت الشركة عدم فصل المكونات غیر اإلیجاریة واحتساب  

عقد إیجار واحد. تثبت الشركة موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود المكونات اإلیجاریة وغیر اإلیجاریة كمكون  
اإلیجار في تاریخ بدء اإلیجار. یتم قیاس أصل حق االستخدام مبدئیا بالتكلفة، والذي یشتمل على المبلغ المبدئي لمطلوبات 

تكالیف مباشرة مبدئیة متكبدة   عقود اإلیجار المعدلة ألي مدفوعات إیجار تمت في أو قبل تاریخ البدء باإلضافة إلى أي 
وتقدیر تكالیف تفكیك وإزالة األصل ذي الصلة أو الستعادة األصل ذي الصلة أو الموقع الذي یقع فیھ، مخصوما منھ  

 أي حوافز إیجار. 
 

ار، یتم الحقاً استھالك موجودات حق االستخدام باستخدام طریقة القسط الثابت من تاریخ البدء إلى نھایة مدة عقد اإلیج
ما لم ینقل عقد اإلیجار ملكیة األصل ذي الصلة إلى الشركة بنھایة مدة اإلیجار أو تعكس تكلفة أصل حق االستخدام أن  
العمر اإلنتاجي   الحالة، سیتم استھالك أصل حق االستخدام على مدار  الشراء. في ھذه  الشركة سوف تمارس خیار 

اس كالممتلكات والمعدات. باإلضافة إلى ذلك، یتم تخفیض أصل  لألصل ذي الصلة، والذي یتم تحدیده على نفس األس
إعادة قیاس مطلوبات وتم تعدیلھا لبعض  حق االستخدام بشكل دوري عن طریق خسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت،  

 عقود اإلیجار.
 

التي لم   الحالیة لمدفوعات اإلیجار  البدء، ویتم یتم قیاس مطلوبات عقود اإلیجار مبدئیا بالقیمة  یتم سدادھا في تاریخ 
خصمھا باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار أو، إذا لم یكن باإلمكان تحدید ذلك المعدل بسھولة، باستخدام  

 معدل االقتراض المتزاید للشركة. وبشكل عام، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزاید كمعدل الخصم. 
 

ض المتزاید من خالل الحصول على أسعار الفائدة من مصادر تمویل خارجیة مختلفة وإجراء تحدد الشركة معدل االقترا
 بعض التعدیالت لتعكس شروط عقد اإلیجار ونوع األصل المؤجر.

 
 تشمل مدفوعات اإلیجار المدرجة في قیاس مطلوبات عقود اإلیجار ما یلي:

 
 المتضمنة؛مدفوعات ثابتة، بما في ذلك المدفوعات الثابتة  –
مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس في البدایة باستخدام المؤشر أو المعدل كما في   –

 تاریخ البدء؛
 المبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمان القیمة المتبقیة ؛ و –
مھ، ومدفوعات اإلیجار في فترة سعر الممارسة في إطار خیار الشراء الذي من المؤكد أن الشركة ستقوم باستخدا –

لعقد  المبكر  اإلنھاء  التمدید، وعقوبات  الیقین في خیار  قدر معقول من  لدیھا  الشركة  إذا كانت  اختیاریة  تجدید 
 اإلیجار ما لم تكن الشركة على یقین معقول من عدم اإلنھاء المبكر.

 
ائدة الفعالة. یتم إعادة قیاسھا عندما یكون ھناك تغییر تقاس مطلوبات عقود اإلیجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الف

في مدفوعات اإلیجار المستقبلیة الناشئة عن تغییر في مؤشر أو معدل، إذا كان ھناك تغییر في تقدیر الشركة للمبلغ 
ء أو التمدید المتوقع دفعھ بموجب ضمان القیمة المتبقیة، أو إذا غیرت تقدیرھا ما إذا كانت الشركة ستمارس خیار الشرا

 أو اإلنھاء أو كان ھناك مدفوعات إیجاریة عینیة ثابتة معدلة.
 

عندما یتم إعادة قیاس مطلوبات عقود اإلیجار بھذه الطریقة، یتم إجراء تعدیل على القیمة الدفتریة ألصل حق االستخدام،  
 خدام تم تخفیضھا إلى الصفر. أو یتم تسجیلھا في الربح أو الخسارة إذا كانت القیمة الدفتریة ألصل حق االست

 
  



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 
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۱۲ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 

 غیر المتداول /المتداول التبویب  .ب
 

 تقوم الشركة بإدراج الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة / غیر متداولة. 
 

 الموجودات:
 یعتبر األصل متداوال في حال كان: 

 توجد نیة لبیعھ أو استھالكھ في دورة التشغیل العادیة؛ من المتوقع تحققھ أو  •
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ •
 من المتوقع تحققھ خالل اثني عشر شھرا بعد تاریخ التقریر؛ أو •
نقد أو ما في حكمھ ما لم یتم حظره من التبادل أو استخدامھ لتسویة التزام ما لمدة اثتي عشر شھراً على األقل بعد  •

 التقریر. فترة
 

 یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة. 
 

 المطلوبات: 
 تعتبر المطلوبات متداولة في حال كانت:

 توقع تسویتھ خالل دورة األعمال العادیة؛  •
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ •
 المالي؛ أو من المتوقع تسویتھا خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر  •
التقریر    مشروطعدم وجود حق غیر   • تاریخ  األقل بعد  اثني عشر شھراً على  االلتزام على مدى  لتأجیل تسویة 

 المالي. 
 

 یتم تصنیف جمیع المطلوبات األخرى كموجودات غیر متداولة. 
 

 العمالت األجنبیة   . ج
 

السائدة باألسعار  النشاط  عملة  إلى  األجنبیة  العمالت  معامالت  ترجمة  الموجودات   یتم  ترجمة  تتم  إجرائھا.  عند 
مطلوبات النقدیة بالعملة الوظیفیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. یتم إثبات أي فروق في  الو

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.  
 

بالتكلفة   قیاسھا  یتم  التي  النقدیة  غیر  البنود  تحویل  تواریخ  یتم  في  الصرف  أسعار  باستخدام  أجنبیة  بعملة  التاریخیة 
عملة األجنبیة، فیتم الالمعامالت األولیة. بالنسبة للموجودات والمطلوبات غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة ب 

ائمة الربح أو الخسارة  تحویلھا وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاریخ تحدید القیمة العادلة ویتم إثبات أي فروق في ق
 والدخل الشامل اآلخر. 

 
 المحاسبة بتاریخ المتاجرة  .د
 

إن الموجودات المالیة التي یتم شراؤھا أو بیعھا بالطرق العادیة یتم إثباتھا أو استبعادھا في تاریخ المتاجرة، على سبیل 
 المثال، التاریخ الذي تلتزم فیھ الشركة ببیع أو شراء األصل. 
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۱۳ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 الممتلكات والمعدات   .ه

 
 اإلثبات األولي والقیاس  )۱
 

المتراكم والخسائر   االستھالك  ناقصاً  بالتكلفة  قیاسھا الحقاً  یتم  ثم  بالتكلفة  الممتلكات والمعدات مبدئیاً  بنود  إثبات  یتم 
 المتراكمة لالنخفاض في القیمة، إن وجدت. 

 
سعر شرائھ، بما في ذلك رسوم االستیراد وضرائب الشراء غیر  من    الممتلكات والمعدات المشتراةتتكون تكلفة بند  

 األصل القابلة لالسترداد، بعد خصم الخصومات التجاریة وخصومات الكمیات وأي تكالیف عائدة بصورة مباشرة لجعل  
 صالح لالستخدام المعد لھ. 

 
بنود   بند من  أي  أجزاء  احتساب  للممتلكات  یتم  إنتاجیة مختلفة كمكون منفصل  أعمار  لھا  التي  والمعدات  الممتلكات 

 والمعدات، إذا كانت جوھریة.
 
 النفقات الالحقة )۲
 

من یتم رسملة النفقات الالحقة عندما یكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة ناتجة عن التكلفة المتكبدة  
 بند بشكل موثوق. الشركة ویمكن قیاس تكلفة ال  قبل

 
یتم إثبات تكلفة استبدال جزء من أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن القیمة الدفتریة لذلك األصل عندما یكون من 
المحتمل تدفق منافع اقتصادیة من ذلك الجزء من األصل للشركة، وعندما یمكن قیاس التكلفة بشكل موثوق. یتم استبعاد  

دل. یتم إثبات تكلفة الخدمة الیومیة للممتلكات والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل  القیمة الدفتریة للبند المستب
 الشامل اآلخر عند تكبدھا. 

 
 إلغاء اإلثبات   )۳
 

أو  استخدامھا  من  مستقبلیة  اقتصادیة  منافع  تحقیق  المتوقع  من  یكون  ال  عندما  والمعدات  الممتلكات  إثبات  إلغاء  یتم 
األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات بمقارنة متحصالت االستبعاد استبعادھا. یتم تحدید  

 مع القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات ویتم إثباتھا في قائمة الربح أو الخسارة. 
 
 االستھالك   )٤
 

ي الشھر الذي یتم فیھ تصنیف األصل یبدأ استھالك األصل من الشھر الذي یكون فیھ متاًحا لالستخدام ویتوقف اإلثبات ف
 كأصل محتفظ بھ للبیع أو شھر إلغاء إثبات األصل، أیھما أسبق.  

 
یتم احتساب االستھالك على تكلفة بنود الممتلكات والمعدات بعد خصم قیمھا المتبقیة المقدرة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة 

إثباتھا بش الثابت ویتم  القسط  باستخدام طریقة  یتم  المقدرة  استھالك األراضي.  یتم  الخسارة. ال  أو  الربح  كل عام في 
استھالك التحسینات على العقارات المستأجرة على أساس أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة أو المتبقي من مدة عقد اإلیجار  

 أیھما ینتھي أوال. 
  



 شركة أرش المالیة 
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۱٤ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 

 الممتلكات والمعدات (یتبع) ه.
 
 االستھالك (یتبع)  )٤
 

  سنة  ٤ حاسب آلي ومعدات إلكترونیة 
  سنة  ۱۰ أثاث

  سنة  ۱۰ تحسینات على عقارات مستأجرة
   
 

یتم مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة في تاریخ كل تقریر ویتم تعدیلھا مستقبال، إذا لزم  
 األمر.

 
 الموجودات غیر الملموسة   .و
 
 اإلثبات األولي والقیاس  )۱
 

إنتاجیة محددة  أعمار  الشركة ولھا  قبل  یتم شراؤھا من  التي  الشھرة،  الملموسة، بخالف  الموجودات غیر  قیاس  یتم 
 بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة، إن وجدت. 

 
 النفقات الالحقة )۲
 

لة المصروفات الالحقة فقط عندما تزید المنافع االقتصادیة الكامنة في األصل التي تتعلق بھ تلك المصروفات.  تتم رسم
یتم إثبات جمیع المصروفات األخرى، بما في ذلك المصروفات على الشھرة والعالمات التجاریة الناشئة داخلیا، ضمن  

 قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدھا.
 
 اإلطفاء  )۳
 

احتساب اإلطفاءعلى أساس تكلفة األصل، بعد خصم قیمتھ المتبقیة ویتم إثباتھ في قائمة الربح أو الخسارة بطریقة  یتم  
القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة من تاریخ إتاحتھا لالستخدام حیث أن ھذه ھي 

 منافع االقتصادیة الكامنة في األصل. الطریقة األمثل التي تعكس بشكل دقیق مدى استھالك ال
 

 سنوات.   ٤العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غیر الملموسة ھو 
 

 یتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة في تاریخ كل تقریر مالي وتعدل إذا كان ذلك مالئما.
 
 إلغاء اإلثبات  )٤
 

إثبات األصل غیر   إلغاء  أو  یتم  استخدامھ  اقتصادیة مستقبلیة من  منافع  المتوقع تحقیق  یكون من  الملموس عندما ال 
بین صافي   الفرق  أساس  الملموس على  إثبات األصل غیر  إلغاء  الناتجة عن  الخسارة  أو  الربح  قیاس  یتم  استبعاده. 

رة والدخل الشامل اآلخر عند إلغاء متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل ویتم اإلدراج في قائمة الربح أو الخسا
 إثبات األصل.
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 
 األدوات المالیة   .ز

 
 اإلثبات والقیاس األولي )۱
 

یتم تسجیل الذمم المدینة التجاریة مبدئیا عند نشأتھا. یتم إثبات جمیع الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى 
 عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة.  

 
مبدئیا بالقیمة العادلة    یتم قیاس األصل المالي (ما لم یكن ذمم مدینة تجاریة بدون بند تمویل كبیر) أو المطلوبات المالیة

مضافا إلیھ، بالنسبة لبند غیر مدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكالیف المعاملة العائدة مباشرة إلى  
 االستحواذ علیھ أو طرحھ. یتم قیاس الذمم المدینة التجاریة بدون مكون تمویلي كبیر مبدئیا بسعر المعاملة.

 
 حق التصنیف والقیاس الال )۲
 

 الموجودات المالیة 
 عند اإلثبات األولي، یتم تصنیف األصل المالي وفقا لقیاسھ بـ:  

 
 التكلفة المطفأة؛  •
 استثمار دین؛  -القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  •
 استثمار حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو   •
 القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  •

 
ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة بعد اإلثبات األولي إال إذا قامت الشركة بتغییر نموذج أعمالھا إلدارة الموجودات  

أول یوم من أیام فترة تقریر األولى التي تصنیف جمیع الموجودات المالیة المتأثرة في  إعادة  المالیة، وفي ھذه الحالة یتم  
 .تعقب تغییر نموذج العمل

 
س األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطین التالیین وھو غیر محدد بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  یقا

 الخسارة: 
 
 یتم االحتفاظ بھ ضمن نموذج أعمال ھدفھ االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة؛ و  •
دفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ والفائدة على  تنشأ شروطھ التعاقدیة في تواریخ محددة للت •

 أصل المبلغ المستحق.
 

عند اإلثبات األولي الستثمارات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق للشركة أن تختار بشكل 
الشامل اآلخر. یتم ھذا االختیار على أساس    نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل

 كل استثمار على حدة. 
 

غیر المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،  الإن جمیع الموجودات المالیة  
الشركة بصورة غیر قابلة لإللغاء  یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وعند اإلثبات األولي، قد تختار  

قیاس أصل مالي یفي بمتطلبات القیاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وكذلك بالقیمة 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القیام بذلك یلغي أو یقلص بصورة جوھریة التباین المحاسبي الذي قد ینشأ. 
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 ) التصنیف والقیاس الالحق (یتبع)۲
 

 تقییم نموذج العمل -الموجودات المالیة 
بموجبھ محتفظ بھ على مستوى المحفظة  المالي  تقوم الشركة بعمل تقییم للھدف من نموذج األعمال الذي یكون األصل 

ألن ھذا یعكس الطریقة األمثل التي یدار بھا العمل والمعلومات التي یتم إرسالھا إلى اإلدارة. تتضمن المعلومات ما  
 یلي:

 
 بینة للمحفظة.یتم العمل على ضوء السیاسات واألھداف الم -
أو االحتفاظ بمعدل  ،ویشـــمل ذلك ما إذا ما كانت اســـتراتیجیة اإلدارة تركز على تحقیق إیرادات الفائدة التعاقدیة -

دـیة أو تحقیق أي موجودات أل  أو یكون ھـناك توافق بین ـمدة  ،ـفاـئدة مـحدد ة أو ـتدفـقات نـق ي مطلوـبات ذات صــــــل
 تدفقات نقدیة من خالل بیع موجودات؛

 كیفیة تقییم أداء المحفظة وإرسال تقاریر بشأنھا إلى إدارة الشركة؛ -
المـخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعـمال (والموجودات الـمالـیة المحتفظ بـھا ضـــــمن نموذج األعـمال) وكیفـیة   -

 إدارة المخاطر؛
ة للموجودات ال - ادـل ة الـع د التعویض على القیـم ل اســـــتـن ال، أي ـھ دراء األعـم ة تعویض ـم ا أم  كیفـی تي تـمت إدارتـھ

 التدفقات النقدیة التعاقدیة التي تم تحصیلھا؛ و
ــطة   - ــأن أنشـ ــباب البیع والتوقعات بشـ ــابقة وأسـ تكرار وكمیة وتوقیت مبیعات الموجودات المالیة في الفترات السـ

 المبیعات المستقبلیة.
 

التي ال تؤھل   المعامالت  إلى أطراف أخرى في  المالیة  الموجودات  لھذا إن تحویل  تعتبر مبیعات  اإلثبات ال  إللغاء 
 الغرض، بما یتماشى مع إثبات الشركة المستمر للموجودات.

 
یتم قیاس الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة أو التي تتم إدارتھا وتقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة بالقیمة  

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة - الموجودات المالیة
 

لغرض القیام بھذا التقییم، فإن "أصل المبلغ" مدرج بالقیمة العادلة لألصل المالي عند اإلثبات األولي. "الفائدة" ھي  
مبلغ المستحق خالل فترة زمنیة معینة ومخاطر وتكالیف مقابل للقیمة الزمنیة للنقود ولمخاطر االئتمان المرتبطة بأصل ال

 اإلقراض األساسیة األخرى (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة)، باإلضافة إلى ھامش ربح. 
 
 األحداث المحتملة التي قد تؤدي لتغییر مبلغ أو توقیت التدفقات النقدیة؛ -
ل السعر التعاقدي للكوبون،  -  بما في ذلك میزات السعر المتغیر؛المصطلحات التي قد تعّدِ
 میزات الدفع المسبق والتمدید؛ و -
 الشروط التي تقید مطالبات الشركة في التدفقات النقدیة من أصل محدد (أي دون حق الرجوع). -
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 القیاس الالحق واألرباح والخسائر  – الموجودات المالیة 
 

الموجودات المالیة 
بالقیمة العادلة من  

خالل الربح أو 
 الخسارة 

یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا بالقیمة العادلة. یتم إثبات صافي األرباح والخسائر، وتشمل 
 أي فائدة أو إیرادات توزیعات األرباح، ضمن الربح أو الخسارة.  

  
الموجودات المالیة 

 بالتكلفة المطفأة 
یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعالة, یتم تخفیض  
الفائدة   إیرادات  إثبات  یتم  وجدت.  إن  المتوقعة،  االئتمانیة  الخسائر  بمقدار  المطفأة  التكلفة 

ة.  وأرباح وخسائر ترجمة العمالت األجنبیة واالنخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسار
 في الربح أو الخسارة.من الغاء االثبات یتم إثبات أي ربح أو خسارة 

 
 التصنیف والقیاس الالحق واألرباح والخسائر –المطلوبات المالیة 

یتم تصنیف المطلوبات المالیة باعتبارھا محسوبة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم 
تصنیف االلتزام المالي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنیفھ كمحتفظ بھ بغرض المتاجرة، أو كان  

نحو عند اإلثبات األولي. یتم إثبات المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  أحد المشتقات أو تم تصنیفھ على ھذا ال
الربح أو الخسارة وصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي مصروفات فائدة، في قائمة الربح أو الخسارة المجمعة  

استخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم المعدة لغرض خاص. یتم الحقاً قیاس المطلوبات المالیة األخرى بالتكلفة المطفأة ب
إثبات مصروفات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة في قائمة الربح أو الخسارة المجمعة المعدة لغرض  

أیضا في الربح أو الخسارة. لم تحدد الشركة أي مطلوبات مالیة من الغاء االثبات خاص. یتم إثبات أي ربح أو خسارة 
 دلة من خالل الربح أو الخسارة. بالقیمة العا

 
 إلغاء اإلثبات )۳
 

 الموجودات المالیة 
تقوم الشركة بإلغاء إثبات األصل المالي عند انتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل المالي أو تحویل الحقوق  
في استالم التدفقات النقدیة التعاقدیة في معاملة یتم بموجبھا انتقال كافة المخاطر والمزایا الخاصة بملكیة أصل مالي أو  

األصل وال تحتفظ بالسیطرة على األصل  ملكیة  تحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزایا  التي ال یقوم فیھا الصندوق ب
 المالي. 

 
تجري الشركة معامالت تقوم فیھا بتحویل الموجودات المثبتة في قائمة مركزھا المالي، إال انھا تحتفظ بجمیع أو جزء 

 عن إثبات الموجودات المحولة. من المخاطر والمزایا لألصل المحول. وفي ھذه الحاالت، یتم التوقف 
 

 المطلوبات المالیة
تقوم الشركة بإلغاء إثبات المطلوبات المالیة عند الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو إلغاءھا أو انتھاءھا. تقوم الشركة أیضا 

دلة بشكل جوھري،  بإلغاء إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم تعدیل شروطھا وتختلف التدفقات النقدیة للمطلوبات المع 
 وفي ھذه الحالة یتم إثبات مطلوبات مالیة جدیدة بناًء على الشروط المعدلة بالقیمة العادلة. 

 
عند إلغاء إثبات مطلوبات مالیة، یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة المطفأة والمقابل المدفوع (بما في ذلك أي موجودات  

 الربح أو الخسارة.  غیر نقدیة محولة أو مطلوبات مفترضة) في
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 إلغاء اإلثبات (یتبع) )۳
   

یتم قیاس الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة والتي یتم تقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة من خالل الربح أو  
  الن الغرض منھا لیس االحتفاظ بھالتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وال    الن الغرض منھا لیس االحتفاظ بھاالخسارة  

 مالیة. لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع موجودات
 

 تصنیف المطلوبات المالیة
تقوم الشركة بتصنیف مطلوباتھا المالیة كموجودات مقاسة بالتكلفة المطفأة. یتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ 
في االعتبار أي خصم أو عالوة على أموال اإلصدار والتكالیف التي تعد جزًءا ال یتجزأ من سعر الفائدة الفعلي الالحق  

ثبات األولي، ویتم قیاس المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة، ما لم یكن مطلوبا قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح  لإل
أو الخسارة أو إذا اختارت المنشأة قیاس المطلوبات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واختارت المنشأة قیاس  

 الربح أو الخسارة.  المطلوبات بالقیمة العادلة من خالل
 

یتم عرض المطلوبات المالیة المصنفة كاستثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام 
خیار القیمة العادلة، إن وجدت، بعد اإلثبات األولي، بالنسبة للمطلوبات والتغییرات في القیمة العادلة المتعلقة بالتغیرات 

ویتم عرض جمیع التغیرات   ، في قائمة الدخل الشامل اآلخرفإنھا تعرض بشكل منفصل    ان الخاصةفي مخاطر االئتم
 في القیمة العادلة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة. 

 
 المقاصة )٤
 

المجمعة یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في القوائم المالیة  
المعدة لغرض خاص عند وجود حق نظامي ملزم بإجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الشركة  

 نیة لتسویتھا على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد. 
 

 أة إیرادات الفوائد وتوزیعات أرباح الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطف )٥
 

 فوائد الإیرادات 
 یتم إثبات إیرادات الفوائد في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر على أساس العائد الفعلي.  

 
 رباح الإیرادات توزیع أ

 یتم إثبات توزیعات األرباح عند نشؤ حق استالم المدفوعات. یتم إثبات إیرادات توزیعات األرباح في قائمة الربح أو 
 الخسارة والدخل الشامل اآلخر بغض النظر عن تصنیف األداة المالیة المعنیة.

 
 توزیعات األرباح  . ح

 
 یتم قید توزیعات األرباح النھائیة كمطلوبات في القوائم المالیة في الفترة التي یتم اعتمادھا فیھا من قبل شركاء الشركة. 

 
 الزكاة   .ط

 
الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة"). ویتم تحمیل الزكاة على قائمة الربح أو  تخضع الشركة للزكاة وفقا ألنظمة ھیئة  

تتعلق  والتي  إن وجدت،  الدخل اإلضافیة،  الزكاة وضریبة  احتساب مطلوبات  ویتم  الشامل اآلخر.  والدخل  الخسارة 
 في قائمة الربح أو الخسارة.  بالربوط على الفترات السابقة في الفترة التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة وإثباتھا
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 منافع الموظفین  .ي
 

 منافع ما بعد التوظیف  
یحتسب صافي التزامات الشركة بالنسبة لخطط مكافأة نھایة الخدمة المحددة غیر الممولة ("الخطة") بواسطة تقدیر مبلغ  

الموظفون في مقابل خدمتھم في الفترات الحالیة والسابقة؛ حیث یتم خصم تلك المكافأة المستقبلیة التي حصل علیھا  
الفائدة لتحدید قیمتھا الحالیة، وأي تكالیف خدمة سابقة غیر معترف بھا. أما معدل الخصم الذي یستخدم في ذلك، فھو  

اقھا فترات استحقاق التزامات  عائد السوق في تاریخ القوائم المالیة على السندات الحكومیة التي یقارب تاریخ استحق
الشركة. یتم تحدید تكلفة تقدیم المنافع المحددة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة لتحدید القیمة الحالیة اللتزام  
الشركة. كما في تاریخ قائمة المركز المالي، یتم تمثیل خطة المنافع المحددة بعد التوظیف الخاصة بالشركة بخطة مكافأة 

 ة الخدمة للموظفین.نھای
 

 مكافأة إنھاء الخدمة
بخطة   لالستقالة،  واقعیة  إمكانیة  دون  واضح،  بشكل  الشركة  تلتزم  عندما  كمصروف  الخدمة  إنھاء  منافع  إثبات  یتم 
تفصیلیة رسمیة إما إلنھاء الخدمة قبل تاریخ التقاعد أو تقدیم منافع إنھاء الخدمة نتیجة عرض مقدم لتشجیع التقاعد  

یتم إثبات منافع التقاعد الطوعي كمصروفات إذا قدمت الشركة عرضا للتقاعد الطوعي من المحتمل قبولھ    الطوعي. 
 وكان من الممكن تقدیر عدد من قبلوا بھ بشكل موثوق.  

 
 منافع قصیرة األجل

الخدمة ذ الموظفین قصیرة األجل على أساس عدم الخصم وتسجل كمصروفات عند تقدیم  التزامات مزایا  ات تقاس 
الصلة. یتم إثبات المطلوبات الخاصة بالمبلغ المتوقع دفعھ في إطار المكافآت النقدیة قصیرة األجل، إذا كان لدى الشركة  
التزامات قانونیة حالیة أو استداللیة لدفع ھذا المبلغ كنتیجة للخدمة السابقة التي تم تقدیمھا للموظف ویمكن تقدیر االلتزام 

 بشكل موثوق. 
 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة المخصصات و .ك

 
یتم تسجیل المخصصات في القوائم المالیة عندما تكون على الشركة التزام (قانوني أو تعاقدي) ظھرت نتیجة ألحداث 
سابقة ویمكن تقدیر ھذا االلتزام بطریقة یعتمد علیھا. وتستند بعض األحكام إلى تقدیرات اإلدارة للمبلغ الفعلي المستحق 

 الدفع.  
 

تتم مراجعة المخصصات في نھایة كل فترة تقریر وتعدیلھا لتعكس أفضل تقدیر حالي. إذا لم یعد من المحتمل وجود 
حاجة إلى تدفق خارجي للموارد التي تمثل منافع اقتصادیة لتسویة االلتزام، یتم عكس المخصص في قائمة الربح أو  

 الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 
 

 ھي:المطلوبات المحتملة 
 
التزام محتمل ینتج عن أحداث سابقة ویتأكد وجود ذلك االلتزام فقط من وقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر من   )أ(

 حدث مستقبلي غیر مؤكد لیس ضمن سیطرة المنشأة بالكامل؛ أو
 
 التزام حالي ینتج عن أحداث سابقة ولكن لم یتم إثباتھ بسبب:  ) ب(

 
تدفق   ) ۱( بأن  احتمال  وجود  لتسویة عدم  مطلوبا  سیكون  االقتصادیة  المنافع  في  الكامنة  الخارجة  الموارد 

 االلتزام؛ أو 
 عدم إمكانیة قیاس مبلغ االلتزام بشكل موثوق.  ) ۲(

  



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۲۰ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 

 المخصصات واالرتباطات وااللتزامات المحتملة (یتبع) ك.
 

المحتملة أو اإلفصاح عنھا، ما لم تكن ھناك إمكانیة لتدفق خارج لموارد تنطوي على منافع ال یتم إثبات االلتزامات  
 اقتصادیة بعیدة.

 
تتمثل االرتباطات في اتفاقیات ملزمة للشركة لتنفیذ بعض اإلجراءات المحددة التي تتعلق بتحویل النقد أو أي أصل آخر  

بارتباطات والتزامات الشركة في تاریخ التقریر، یرجى الرجوع إلى  لألطراف المقابلة. للتعرف على التفاصیل المتعلقة  
 . ۲۰اإلیضاح 

 
 النقد وما في حكمھ .ل

 
یتمثل النقد وما في حكمھ في النقد واألرصدة لدى البنوك والموجودات المالیة األخرى، ذات االستحقاق األصلي لمدة 

 ي قیمتھا العادلة. ثالثة أشھر أو أقل، والمعرضة لمخاطر طفیفة نتیجة التغیرات ف
 
 ضریبة القیمة المضافة .م
 
 

بھا في  المعمول  الضریبیة  األجنبیة كما ھو مطلوب وفقا لألنظمة  المدفوعات  الشركة ضرائب على بعض  تستقطع 
 المملكة العربیة السعودیة. ویتم تسجیل ضریبة االستقطاع ھذه كمطلوبات. 

 
 قیاس القیمة العادلة .ن

 
یمكن مبادلة أصل أو سداد التزام ما في معاملة تتم على أساس نظامي ما بین أطراف   القیمة العادلة ھي الثمن الذي

السوق الرئیسیة (أو األكثر منفعة) في تاریخ القیاس في ظل ظروف السوق السائدة (مثل سعر التخارج) بغض النظر 
آخر. ویستن تقییم  أسلوب  باستعمال  أو مقدر  السعر ملحوظاً بصورة مباشرة  العادلة على  إن كان ذلك  القیمة  قیاس  د 

 افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل المطلوبات تحدث إما: 
 

 في السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو  •
 في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في حالة غیاب السوق الرئیسي. •
 

 مناسبة.یجب أن تتمكن الشركة من الوصول إلى السوق الرئیسیة أو أفضل سوق 
 

یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي تستخدمھا األطراف العاملة في السوق حال تسعیر  
 األصل أو االلتزام، على افتراض أن ھذه األطراف تسعى لتحقیق أكبر منفعة اقتصادیة لھا. 

 
الحسبان قدرة األطراف في السوق على تولید منافع اقتصادیة باستخدام  یأخذ قیاس القیمة العادلة لألصل غیر المالي في  

األصل فیما یحقق أفضل منفعة منھ أو بیعھ إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامھ من أجل تحقیق أفضل منفعة  
العادلة، وتثبت استخدام منھ. تستخدم الشركة أسالیب التقییم المناسبة للظروف والتي تتوفر بھا بیانات كافیة لقیاس القیمة  

 المدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة ویقلل من استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. 
  



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۲۱ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 

 قیاس القیمة العادلة (یتبع) ن.
 

عنھا في القوائم المالیة ضمن   یتم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس القیمة العادلة لھا أو اإلفصاح
التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، كما ھو موضح على النحو التالي، بناًء على أدنى مستوى دخل مھم لقیاس القیمة 

 العادلة ككل: 
 
 أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة. - ۱المستوى  •
أسالیب تقییم یكون فیھا الحد األدنى من المدخالت الجوھریة ملحوظة بصورة مباشرة أو غیر   - ۲المستوى  •

 مباشرة لقیاس القیمة العادلة. 
أسالیب التقییم التي یكون فیھا الحد األدنى من المدخالت الجوھریة غیر ملحوظا لقیاس القیمة  - ۳المستوى  •

 العادلة. 
 

 ائتمانیةموجودات محتفظ بھا بصفة  .س
 

ال تعامل الموجودات المحتفظ بھا كعھدة أو بصفة ائتمانیة كموجودات للشركة، وعلیھ، ال یتم إدراجھا في ھذه القوائم 
 المالیة. 

 
 إثبات اإلیرادات  .ع

 
یتم قیاس اإلیرادات على أساس المقابل المحدد في العقد مع العمیل. تقوم الشركة بإثبات اإلیراد من العقود مع العمالء 
عندما یتم نقل السیطرة على البضائع أو الخدمات إلى العمیل بمبلغ یعكس المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول علیھ  

 نظیر تلك البضائع أو الخدمات.
 

 تثبت الشركة إیرادات العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما ھو محدد أدناه:
 

عمیل: العقد ھو اتفاقیة تُعقد بین طرفین أو أكثر تؤسس حقوقا وتعھدات وتضع تحدید العقد (العقود) مع    –  ۱الخطوة  
 المعاییر التي یجب الوفاء بھا لكل عقد. 

 
تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء ھو وعد في العقد مع العمیل بتحویل بضائع أو تقدیم خدمات    -  ۲الخطوة  

 إلى العمیل.
 

ا  –  ۳الخطوة   الحصول علیھ نظیر تحویل تحدید سعر  الشركة  تتوقع  الذي  المقابل  المعاملة ھو مبلغ  لمعاملة: سعر 
 البضائع أو الخدمات المتعھد بتقدیمھا إلى العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنیابة عن أطراف أخرى. 

 
یحتوي على أكثر من التزام أداء، ستقوم تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: في العقد الذي    –   ٤الخطوة  

الشركة بتوزیع سعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ یحدد مقدار المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول علیھ في مقابل  
 الوفاء بكل التزام أداء. 

 
 إثبات اإلیراد متى (أو عندما) تفي المنشأة بالتزام أداء. - ٥الخطوة 

 
في تحدید سعر المعاملة فیما یتعلق برسوم األداء التي تحق لھا بموجب اتفاقیات اإلدارة مع عمالئھا   طبقت الشركة قیودا

األساسیین بسبب الشكوك الكبیرة التي تنطوي علیھا عملیة تحدید رسوم األداء. ولذلك، یتم إثبات اإلیرادات بعد توفر 
 النتائج الفعلیة للشركة. 

  



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۲۲ 

 (یتبع) السیاسات المحاسبیة الھامة .۳
 

 إثبات اإلیرادات (یتبع) ع.
 

 تقوم الشركة بالوفاء بالتزام األداء وتثبت اإلیرادات على مدى زمني، في حال استیفاء أحد المعاییر التالیة:
 
 قیام العمیل في نفس الوقت باستالم واستھالك المنافع الناتجة عن أداء الشركة عند أداء الشركة لعملھا؛ أو . ۱
 
 الشركة ینتج عنھ إنشاء أو تحسین أصل یسیطر علیھ العمیل أثناء إنشاء األصل أو تحسینھ؛ أوأداء  . ۲
 
أداء الشركة لاللتزام ال ینشئ موجودات ذات استخدامات بدیلة للشركة ویكون للشركة حق نافذ في تحصیل    - . ۳

 مقابل األداء المكتمل حتى تاریخھ. 
 

ــبة اللتزامات األداء التي ال یتحقق ف ــروط أعاله، فإنھ یتم إدراج اإلیرادات في الوقت الذي یتم فیھ بالنســ یھا أحد الشــ
 استیفاء التزام األداء.

 
ــأة بالتزامات   تقوم الشـــركة بإثبات اإلیرادات في الوقت الذي یســـیطر فیھ العمیل على األصـــل الموعود وتفي المنشـ

 األداء. 
 

 بیة ذات الصلة فیما یتعلق بإثبات اإلیرادات:فیما یلي مصادر الدخل الرئیسیة للشركة والسیاسة المحاس
 

 أتعاب ناتجة من إدارة موجودات
یتم إثبات أتعاب إدارة صـنادیق االـستثمار والمحافظ الخاصـة كإیرادات بـشكل تناـسبي مع تقدیم الخدمات، على أـساس 

تحقق فیھا  اء في الفترة التي عقود الخدمة الـساریة. ویتم إثبات رـسوم االـشتراك عند االـشتراك. یتم إثبات أي رـسوم أد
 (أو التي من المتوقع تحققھا) األھداف السنویة المحددة مسبقا.محفظة الصندوق المعني نتائج 

 
 أتعاب من خدمات استشاریة

 یتم إثبات الرسوم من الخدمات االستشاریة على أساس الخدمات المقدمة بموجب عقود الخدمة الساریة.
 

 التمویلیة والتكالیف التمویلیةاإلیرادات  .ف
 

یتم إثبات اإلیرادات التمویلیة من االســـتثمارات عند اســـتحقاقھا في قائمة الربح أو الخســـارة والدخل الشـــامل اآلخر 
 باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. 

 
لفترة. یتم إثـبات  تتكون التـكالیف التمویلـیة من مصـــــروـفات الفواـئد والرســـــوم البنكـیة التي تحملتـھا الشـــــرـكة خالل ا

 مصروفات الفائدة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. ویتم تسجیلھا عند وحال تكبدھا.
 

 الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرى  .ص
 

یتم إثبات المطلوبات بالمبالغ التي ـسیتم دفعھا في المـستقبل للبـضائع أو الخدمات المـستلمة ـسواء تم إـصدار فواتیر بھا  
 المورد أم ال. من قبل

  



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۲۳ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 

 المخصصات واالرتباطات وااللتزامات المحتملة  .ق
 

یتم تسجیل المخصصات في القوائم المالیة عندما تكون على الشركة التزام (قانوني أو تعاقدي) ظھرت نتیجة ألحداث 
سابقة ویمكن تقدیر ھذا االلتزام بطریقة یعتمد علیھا. وتستند بعض األحكام إلى تقدیرات اإلدارة للمبلغ الفعلي المستحق 

 والمستحقات والمطلوبات األخرى".  الدفع. تم إدراج المخصص في "الذمم الدائنة
 

تتم مراجعة المخصصات في نھایة كل فترة تقریر وتعدیلھا لتعكس أفضل تقدیر حالي. إذا لم یعد من المحتمل وجود 
حاجة إلى تدفق خارجي للموارد التي تمثل منافع اقتصادیة لتسویة االلتزام، یتم عكس المخصص وإدراجھ في "الدخل  

 لربح أو الخسارة الموحدة.اآلخر" في قائمة ا
 

 المطلوبات المحتملة ھي:
 
التزام محتمل ینتج عن أحداث سابقة ویتأكد وجود ذلك االلتزام فقط من وقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر من  )أ(

 حدث مستقبلي غیر مؤكد لیس ضمن سیطرة المنشأة بالكامل؛ أو
 
 إثباتھ بسبب: التزام حالي ینتج عن أحداث سابقة ولكن لم یتم  ) ب(
 

لتسویة  ) ۱( مطلوبا  سیكون  االقتصادیة  المنافع  في  الكامنة  الخارجة  الموارد  تدفق  بأن  احتمال  وجود  عدم 
 االلتزام؛ أو 

 عدم إمكانیة قیاس مبلغ االلتزام بشكل موثوق.  )۲(
 

موارد تنطوي على منافع  ال یتم إثبات االلتزامات المحتملة أو اإلفصاح عنھا، ما لم تكن ھناك إمكانیة لتدفق خارج ل
 اقتصادیة بعیدة.

 
تتمثل االرتباطات في اتفاقیات ملزمة للشركة لتنفیذ بعض اإلجراءات المحددة التي تتعلق بتحویل النقد أو أي أصل  

 آخر لألطراف المقابلة. 
 

 الممتلكات والمعدات  .٤
 

 م:۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱حتى م ۲۰۲۰دیسمبر  ۲۹فیما یلي حركة الممتلكات والمعدات خالل الفترة من 
 

 

حاسب آلي  
ومعدات  
 أثاث إلكترونیة 

تحسینات 
  على عقارات

 اإلجمالي مستأجرة 
     : التكلفة

 ۷۳٥٫۲۸۲ ٤٦۹٫٦٤۹ ۱۱۸٫۳۹۲ ۱٤۷٫۲٤۱ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱اإلضافات ورصید اإلقفال في 
     

     االستھالك المتراكم: 
دیسمبر  ۳۱والرصید كما في على الفترة  المحمل
 ٥۱٫۸٥۲ ۲۷٫۳۹٦ ٦٫۹۰٦ ۱۷٫٥٥۰ م ۲۰۲۱

     
 ٦۸۳٫٤۳۰ ٤٤۲٫۲٥۳ ۱۱۱٫٤۸٦ ۱۲۹٫٦۹۱ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱القیمة الدفتریة في 

 
  



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۲٤ 

 موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار .٥
 

ر، مع الحق في استخدام ھذه العقارات  البموجب عقود إیجار من  المباني حصلت الشركة على   مقابل عوض وفقا مؤّجِ
 التفاقیة متبادلة.

 
 فیما یلي الحركة خالل الفترة المتعلقة بموجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار:

 
 موجودات حق االستخدام )أ

 
 م:۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱فیما یلي تسویة القیم الدفتریة لموجودات حق االستخدام كما في 

 م ۲۰۲۱ 
  

 ۲٦۰٫٦۸۰ إضافات خالل الفترة
 ) ۸٦٫۸۹۳( االستھالك المحمل خالل الفترة

 ۱۷۳٫۷۸۷ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 

 مطلوبات عقود اإلیجار  )ب
 

 غیر المتداول من مطلوبات عقود اإلیجار:الالمتداول و ءفیما یلي الجز
 م ۲۰۲۱ 
  

 ۸۹٫۳٦۸ غیر متداول من مطلوبات عقود اإلیجارالالجزء 
 ۸٦٫۸٦۹ مطلوبات عقود اإلیجارالجزء المتداول من 

  
 ۱۷٦٫۲۳۷ 

 
 حركة مطلوبات عقود اإلیجار:  )ج
 م ۲۰۲۱ 
  

 ۲۱٥٫٦۸۰ إضافات خالل الفترة 
 ٥٫٥٥۷ إلغاء مطلوبات عقود إیجار

 ) ٤٥٫۰۰۰( مدفوعات
  

 ۱۷٦٫۲۳۷ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 

 االستھالك وإلغاء مطلوبات عقود إیجار  ) د
 م ۲۰۲۱ 
  

 ۸٦٫۸۹۳ استھالك مصروف 
 ٥٫٥٥۷ إلغاء مطلوبات عقود إیجار

  
 ۹۲٫٤٥۰ 

 
لایر سعودي. كان لدى الشركة    ۹۰٫۰۰۰بلغ إجمالي التدفقات النقدیة الخارجة لدى الشركة فیما یتعلق بعقد اإلیجار  

لایر سعودي   ۲۱٥٬٦۸۰لایر سعودي و   ۲٦۰٫٦۸۰حق غیر نقدي في استخدام موجودات ومطلوبات إیجار بقیمة  
 م. ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱على التوالي خالل الفترة المنتھیة في 

  



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۲٥ 

 موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار (یتبع) .٥
 

 م: ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار مع القیمة الحالیة للحد األدنى من مدفوعات اإلیجار، كما في 
 
 م ۲۰۲۱ 
 

الحد األدنى 
 لمدفوعات اإلیجار 

القیمة الحالیة للحد  
األدنى لمدفوعات  

 اإلیجار 
   

 ۸٦٫۸٦۹ ۹۰٫۰۰۰ خالل اثني عشر شھر 
 ۸۹٫۳٦۸ ۹۰٫۰۰۰ سنة إلى سنتینمن 

 ۱۷٦٫۲۳۷ ۱۸۰٫۰۰۰ إجمالي الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار 
 --  ) ۳٫۷٦۳( یخصم: أعباء تمویلیة

 ۱۷٦٫۲۳۷ ۱۷٦٫۲۳۷ 
 

 الموجودات غیر الملموسة  .٦
 م ۲۰۲۱ 

  : التكلفة
 ٤۰٫٥۰۰ م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱اإلضافات خالل الفترة ورصید اإلقفال كما في 

  
  اإلطفاء المتراكم:

 ٥٫۹۰٦ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المحمل للفترة والرصید كما في  
  

 ۳٤٫٥۹٤ القیمة الدفتریة
  
 

 االستثمارات المالیة .۷
 

 االستثمارنوع 
  م ۲۰۲۱ 

   استثمار مالي مصنف تحت موجودات متداولة؛ 
   

   القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
   

 ۱٥۲٫۱۳۰  محلیة –أسھم مدرجة 
 ۱٥۲٫۱۳۰  إجمالي االستثمار المالي

 
والشركة   ۱- ۷ السعودیة  تداول  مجموعة  أسھم  بشراء  الشركة  قامت  الفترة،  وتقنیة خالل  لالتصاالت  المتقدمة  الدولیة 

ملیون لایر سعودي على التوالي. الحقًا، خالل الفترة قامت الشركة    ۰٫۱٥ملیون لایر سعودي و    ۱٫۲٤المعلومات بمبلغ  
 ملیون لایر سعودي. ۰٫۱۹ستثمار بمبلغ الببیع أسھم مجموعة تداول السعودیة مما أدى إلى تحقیق مكاسب من بیع ا

  



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۲٦ 

 المدفوعات مقدما والموجودات المتداولة األخرى .۸
 

 م ۲۰۲۱ اإلیضاح  
   

 ۷۸٫٥۳۸ ۱-۸ قروض للموظفین 
 ۱۰۰٫٥۸۷  اشتراكات

 ٤۱٫۲٥۰  تأمینات مھنیة
 ۳۰٫٦۱۸  أخرى

  ۲٥۰٫۹۹۳ 
 

 ثل القرض المقدم للموظفین قرًضا بدون فوائد للموظفین مع آجال استحقاق یقل عن سنة . یم ۱- ۸
 

 المدینةالذمم  .۹
 م ۲۰۲۱ اإلیضاح 
   

 ۳٫٤۳۱٫۲٥۰ ۱-۹ أتعاب إدارة 
 ۲٫۰۱۲٫٥۰۰  أتعاب استشارات

   ٥٫٤٤۳٫۷٥۰ 
  

 م. ۲۰۲۲ینایر  ۲۰مبلغ رسوم اداریة مستحقة القبض في مقابل استالمھا الحقًا في لایمثل  ۱- ۹
 

 النقد وما في حكمھ  .۱۰
 

 م مما یلي:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱یتكون النقد وما في حكمھ في 
 م ۲۰۲۱ اإلیضاح 
   

 ۱٥٫۲۱۹٫۰۰۹ ۱-۱۰ نقد لدى البنوك 
 

م، تم االحتفاظ بالرصـید البنكي لدى بنوك محلیة مصـنفة على مسـتوى الدرجة االسـتثماریة.  ۲۰۲۱دیسـمبر    ۳۱في   ۱۰-۱
أقصـــــى تعرض لمـخاطر االئتـمان دون األـخذ في االعتـبار أي ضــــــماـنات    تمـثل القیـمة اـلدفترـیة لألرصـــــدة البنكـیة

ــدة البنكیة النخفاض في الجدارة االئتمانیة  أ وتعزیزات ائتمانیة أخرى. عالوة على ذلك، لم تتعرض أي من األرصــ
 أو تعرضت لزیادة كبیرة في مخاطر االئتمان في تاریخ التقریر.

 
 رأس المال  .۱۱

 
 الي   لایر سعودي للسھم خالل الفترة وتم تقسیمھ  ۱۰ملیون لایر سعودي بسعر    ۲۰الشركة البالغ  تم إصدار رأس مال  

 لایر سعودي للسھم الواحد.   ۱۰سھم بقیمة اسمیة   ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
 

 تم إصدار أسھم الشركة وھي مملوكة للمساھمین التالي أسماؤھم: 
 
 المبلغ عدد األسھم نسبة الملكیة  
    

 ۱٦٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫٦۰۰٫۰۰۰ ٪۸۰ بقشان السید/ أحمد 
 ٤٫۰۰۰٫۰۰۰ ٤۰۰٫۰۰۰  ٪۲۰ السید/ صالح یاسین عالف 

    
 ۱۰۰٪ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۲۷ 

 االحتیاطي النظامي .۱۲
 

٪ من  ۱۰بموجب نظام الشركة األساسي ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، فإن على الشركة تحویل نسبة  
٪ من رأس المال. ھذا االحتیاطي حالیا غیر متاح ۳۰احتیاطي نظامي حتى یبلغ ذلك االحتیاطي  صافي الدخل إلى  

 للتوزیع على شركاء الشركة. 
 

 منافع الموظفین .۱۳
 

لموظفیھا وفقا لمتطلبات نظام العمل السـعودي. یتم تحدید   ھممولالتقوم الشـركة بتنفیذ خطة مكافآت نھایة الخدمة غیر 
 في قائمة المركز المالي كما یلي: ھلغ المثبتاالمب

 م ۲۰۲۱ 
  

 ۱۲۲٫٦۹۷ القیمة الحالیة اللتزامات خطة المنافع المحددة 
 

م، لضمان كفایة مخصصات مكافأة نھایة الخدمة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تم إجراء تقییم إكتواري مستقل من قبل الشركة في  
السعودي باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة كما ھو  للموظفین وفقا للقواعد المنصوص علیھا في نظام العمل  

 "منافع الموظفین". ۱۹مطلوب بموجب معیار المحاسبة الدولي  
 

 دیسمبر: ۳۱فیما یلي الحركة في مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین للفترة المنتھیة في 
 م ۲۰۲۱ 
  

  المدرج في الربح أو الخسارة 
 ۱۲۲٫٦۹۷ الحالیة تكلفة الخدمة 
 --  تكلفة الفوائد

 ۱۲۲٫٦۹۷ 
  ُمدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر

  
 --  خسارة / (ربح) إكتواري 

  
 --  منافع مدفوعة

  
 ۱۲۲٫٦۹۷ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 
 التزامات المنافع المحددة: 

 
 االفتراضات اإلكتواریة )أ

 
 األساسیة المطبقة في تاریخ التقریر (مدرجة بالمتوسطات المرجحة):فیما یلي االفتراضات اإلكتواریة 

 
 م ۲۰۲۱ 
  

 ٪۱٬۳۸ معدل الخصم (٪)
 ٪٤ نمو الرواتب المستقبلیة (٪)

 
  



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۲۸ 

 منافع الموظفین (یتبع) .۱۳
 

 التزام المنافع المحددة للموظفین (یتبع): 
 
 االفتراضات اإلكتواریة (یتبع)  أ)
 

االفتراضات التي تتعلق بالوفیات المستقبلیة إلى اإلحصاءات المنشورة وجداول الوفیات. فیما یلي األعمار الحالیة  تستند  
 المتضمنة لقیم التزام المنافع المحددة في تاریخ التقریر المالي: 

 
 سنة.  ۱۲٫٤۰كان المتوسط المرجح لمدة التزام المزایا المحددة  

 
 تحلیل الحساسیة   ) ب
 

غییرات المحتملة بشكل معقول في تاریخ التقریر، مع ثبات االفتراضات األخرى، على أحد االفتراضات  قد تؤثر الت
 اإلكتواریة ذات الصلة بخطة المنافع المحددة بمقدار المبالغ المبینة أدناه.

 م ۲۰۲۱  
 النقص  الزیادة   

 ۱٤۰٫٤۱۱ ) ۱۰۷٫۷۸۷(  ٪ حركة) ۱معدل الخصم ( 
 ) ۱۰۸٫۰۰۳( ۱۳۹٫۷٤۷  ٪ حركة)۱المستقبلیة (نمو الرواتب 

 
دـیة المتوقـعة في إـطار الخـطة، إال أـنھ  دفـقات النـق وعلى الرغم من أن التحلـیل ال ـیأـخذ في االعتـبار التوزیع الـكاـمل للـت

 یقدم تقدیرا مقاربا لحساسیة االفتراضات المعروضة.
 

 األخرىالذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات المتداولة  .۱٤
 

 م مما یلي:۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱تتكون الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرى كما في 
 

 م ۲۰۲۱ اإلیضاح  
   

 ٦۷٤٫۸۱۷  مستحقةالمضافة القیمة الضریبة 
 ۱٦٤٫۳۷۹  أتعاب مھنیة مستحقة

 ٥۰٫۰۲۰  المستحق إلى المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة
 ٤٦٫۹۳۳  ذمم دائنة

 ۷۸٫٦۸۸ ۱۹ مستحق إلى طرف ذي عالقة
  ۱٫۰۱٤٫۸۳۷ 

 
 اإلیرادات المؤجلة .۱٥

 
لایر ســـــعودي مـقاـبل الـخدمة    ۷٥٫۰۰۰یمـثل مبلغ اإلیرادات غیر المكتســــــبة من شـــــرـكة جیـھان للتوظیف والـبالـغة 

 االستشاریة حسب االتفاقیة.
  



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۲۹ 

 األتعاب من الخدمات .۱٦
 

دیـسمبر    ۲۹اإلیرادات حـسب المناطق الجغرافیة الرئیـسیة وتوقیت اإلثبات خالل الفترة من فیما یلي تـصنیف إلجمالي 
 م:۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱م إلى ۲۰۲۰

 
 م ۲۰۲۱ اإلیضاح 
   

   توقیت إثبات اإلیرادات:
 ٤٫٦٦۳٫٦۹٦  تاریخ محدد

 ۷٥٫۰۰۰  على مدى العمر
 ٤٫۷۳۸٫٦۹٦ ۱-۱٦ أتعاب من خدمات 

 
 الخدمات في المملكة العربیة السعودیة. تم تحصیل الرسوم من  ۱-۱٦

 
 المصروفات العمومیة واإلداریة .۱۷

 
 م ۲۰۲۱ 
  

 ۸۱۷٫٦٦٤ أتعاب مھنیة واستشاریة 
 ۳٥٥٫۲۳۹ وترخیص اترسم اشتراك

 ۱۷۸٫۱۰۱ مصروفات تأمین
 ۸٦٫۸۹۳ )٥استھالك موجودات حق استخدام (اإلیضاح 

 ٥۱٫۸٥۳ )٤استھالك ممتلكات ومعدات (اإلیضاح 
 ٥۹٫۰۰۰ مصروفات اجتماعات

 ۱٥٫٤٦۹ مصروفات سفر
 ٥٫۹۰٦ )٦إطفاء موجودات غیر ملموسة (اإلیضاح 

 ۲۷۳٫٦۲٤ إدارة مكتب ومصروفات أخرى
 ۱٫۸٤۳٫۷٤۹ 

 
 الزكاة المستحقة .۱۸

 
 م ۲۰۲۱  
   

 ٥۱٤٫۳٤۳  الزكاة المحملة والمستحقة للفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أرش المالية 
 )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31م إلى 2020ديسمبر   29للفترة من 
 )المبالغ باللاير السعودي(

 

30 

 )يتبع(الزكاة المستحقة  .18
 
م على أساس الوعاء الزكوي،  2021ديسمبر    31م إلى  2020دسيمبر    29تم احتساب الزكاة المحملة للفترة من   18-1

  وتتمثل مكوناته فيما يلي: 
  م 2021

 
 568.922 صافي الدخل للفترة

 122.697 مخصصات
 961 أخرى 

 692.580 

  
 20.000.000 حقوق الملكية االفتتاحية 

 173.787 أخرى 

 ( 894.191) تعديل ممتلكات ومعدات وبنود أخرى مماثلة

 19.279.596 الوعاء الزكوي 

  
 497.028 ٪ 2.578الزكاة على الوعاء الزكوي بنسبة 

 17.315 ٪ 2.5الزكاة على الربح بنسبة 

 514.343 على الفترةإجمالي الزكاة المحملة 

 
 يتفق مع قواعد الزكاة( في احتساب الزكاة المحملة للفترة.تم تعديل بعض المبالغ السابق ذكرها )بما 

 
 الموقف الزكوي  18-2

 
 الشركة مسجلة كمكلف بالزكاة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )الهيئة( وهذه هي السنة األولى من عمل الشركة. 

 
 معامالت األطراف ذات العالقة .19

 
 تشمل األطراف ذات العالقة شركاء الشركة والشركات الشقيقة وموظفي اإلدارة العليا للشركة.  

 
الخدمات االستشارية واإلدارية المقدمة أو المستلمة من   في  تمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئيسي

ليها بشكل متبادل ومعتمدة من قبل إدارة الشركات الشقيقة أو المساهمين في سياق األعمال العادية بشروط متفق ع
 الشركة. 

 
 خالل الفترة، تعاملت الشركة مع األطراف ذات العالقة التالية:

 
 العالقة االسم

  
 شريك السيد/ أحمد بقشان

 شريك السيد/ صالح ياسين عالف
 ملكية مشتركة  شركة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لصناعة المرطبات

  
 
 
 
 



شركة أرش المالية 
)شركة مساهمة مقفلة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
م 2021ديسمبر   31م إلى 2020ديسمبر   29للفترة من 

)المبالغ باللاير السعودي(

31 

 معامالت األطراف ذات العالقة )يتبع(.  19

م واألرصدة الناشئة عنها:2021ديسمبر  31فيما يلي معامالت األطراف ذات العالقة الهامة للفترة المنتهية في 

 ذمم دائنة تجارية ومستحقات ومطلوبات أخرى (أ

الرصيد  المعامالت طبيعة المعاملة المعامالت مع 

-- 883.900 مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الشركةبقشان السيد/ أحمد 

578.68878.688 مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الشركةالسيد/ صالح ياسين عالف 

لاير سعودي. 77.000بلغت المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه خالل العام 

 الدخل والذمم المدينة  (ب

الرصيد المعامالتطبيعة المعاملةالمعامالت مع 

2.012.5002.012.500عقد خدمات السيد/ أحمد بقشان  
شركة الشرق األوسط وشمال  

3.000.0003.000.000عقد خدمات أفريقيا لصناعة المرطبات

تعويضات موظفي اإلدارة العليا للشركة
م 2021

1,413,610منافع الموظفين قصيرة األجل
84,313 منافع ما بعد التوظيف 

50,776 منافع غير نقدية

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .20

م.2021ديسمبر  31لم تكن هناك ارتباطات محتملة أو التزامات كما في 



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۳۲ 

 اإلعالنات الصادرة ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد .۲۱
 

األخرى والتعدیالت على تلك المعاییر، والتي تسري على  فیما یلي ملخص للمعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة  
م: اختارت الشركة عدم التطبیق المبكر لھذه اإلعالنات ولیس لھا  ۲۰۲۲ینایر  ۱الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 تأثیر جوھري على القوائم المالیة للشركة. 
 

ساري للفترات السنویة 
 التعدیل أو التفسیر المعیار أو  التي تبدأ في أو بعد

 م ۲۰۲۱ -أبریل  - ۱
: عقود إیجار امتیازات اإلیجار ۱٦التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

 : تمدید الوسیلة العملیة۱۹ -المتعلقة بجائحة كوفید 

 م ۲۰۲۲ -ینایر  - ۱
  ۳۷و   ۱٦و   ۳عدد من التعدیالت ضیقة النطاق على المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

 ۱٦و  ٤۱و  ۹و   ۱وبعض التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي  

"عرض القوائم المالیة" بشأن تصنیف  ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  م ۲۰۲٤ -ینایر  - ۱
 المطلوبات 

ومعیار  ۲الممارسة ، بیان ۱التعدیالت ضیقة النطاق على معیار المحاسبة الدولي   م ۲۰۲۳ -ینایر  - ۱
 ۸المحاسبة الدولي 

الضریبة المؤجلة المتعلقة بموجودات  - ۱۲التعدیل على معیار المحاسبة الدولي  م ۲۰۲۳ -ینایر  - ۱
 ومطلوبات ناشئة عن معاملة واحدة

 م ۲۰۲۳ -ینایر  - ۱
 م ۲۰۲۰، "عقود التأمین"، بصیغتھ المعدلة في یونیو ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 القیم العادلة .۲۲

 
القیـمة الـعادـلة ھي الثمن اـلذي یمكن اســـــتالـمھ عـند بیع أصـــــل أو دفـعھ عـند نـقل التزام في التـعامالت االعتـیادـیة بین  
األطراف المشاركة في السوق في تاریخ القیاس. قد تنشأ فروق بین القیم الدفتریة على أساس طریقة التكلفة التاریخیة 

 العادلة.وتقدیرات القیمة 
 

 كما في تاریخ التقریر، ال تختلف القیمة العادلة لألدوات المالیة للشركة بصورة كبیرة عن قیمھا الدفتریة.
 

 معلومات القیمة العادلة لألدوات المالیة بالقیمة العادلة . أ
 

 أسلوب التقییم:تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا ب
 

 : األسعار (غیر المعدلة) المدرجة في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.۱المستوى 
: األـسالیب أخرى التي تكون جمیع مدخالتھا ذات التأثیر الھام على القیمة العادة المـسجلة قابلة للمالحظة،  ۲المـستوى 

 سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.
: األســـالیب التي تســـتخدم المدخالت التي لھا تأثیر مھم على القیمة العادلة المســـجلة التي ال تعتمد على  ۳المســـتوى  

 بیانات سوقیة قابلة للمالحظة.
 

إذا كانت المدخالت المســتخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصــل أو التزام تقع في مســتویات مختلفة من التســلســل الھرمي 
إنھ یتم تصــنیف القیاس بالكامل ضــمن نفس مســتوى التســلســل الھرمي كأقل مســتوى للمدخالت الذي  للقیمة العادلة، ف

 یعتبر جوھریاً للقیاس ككل.
 

 تثبت الشركة التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییر.



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۳۳ 

 (یتبع)  القیم العادلة.  ۲۲
 

ــركة یتم تجمیعھا وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة، فیما عدا الموجودات المالیة المحتفظ بھا  بما أن   الموجودات المالیة للشــ
بالقیمة العادلة من خالل الربح والخســارة وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر، فیمكن أن تنشــأ فروق بین  

دفترـیة وتـقدیرات القیـمة الـعادـلة. وبر ة للموجودات والمطلوـبات الـمالـیة للشـــــرـكة ال القیم اـل أي اإلدارة أن القیم الـعادـل
 تختلف بصورة كبیرة عن قیمھا الدفتریة.

 
یوضـح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مسـتویاتھا وتسـلسـل 

الـعادـلة للموجودات والمطلوـبات الـمالـیة التي لم یتم قـیاســــــھا ـبالقیـمة  قیمتـھا الـعادـلة. وال یشــــــمل ذـلك معلوـمات القیـمة
 العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تمثل تقدیرا معقوال للقیمة العادلة.

 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة
القیمة العادلة  

من خالل الربح  
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  أو الخسارة 

      
الموجودات المالیة المقاسة  

      بالقیمة العادلة
 ۱٥۲٫۱۳۰ --  --  ۱٥۲٫۱۳۰ ۱٥۲٫۱۳۰ محلیة  -أسھم مدرجة 

 ۱٥۲٫۱۳۰ ۱٥۲٫۱۳۰  --  -- ۱٥۲٫۱۳۰ 
 

 إدارة المخاطر المالیة  .۲۳
 

ــوق  ــھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر الس ــركة تعرض ــطة الش (بما في ذلك مخاطر العمالت  إن أنش
األجنبیة والقیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألســـعار الفائدة ومخاطر األســـعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر الســـیولة.  
ــلبیة  ــواق المالیة ویحاول التقلیل من التأثیرات الســ ــركة على تقلبات األســ ویركز برنامج إدارة المخاطر الكلیة للشــ

 المالي للشركة.المحتملة على األداء 
 

 إطار إدارة المخاطر
 

ــات المعتمدة من مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العلیا بتحدید ومراقبة  ــیاســ تتولى اإلدارة العلیا إدارة المخاطر وفقا للســ
المـخاطر الـمالـیة. تتمـثل أھم أنواع المـخاطر في مـخاطر االئتـمان ومـخاطر العمـلة والقیـمة الـعادـلة ومـخاطر أســــــعار 

 الفائدة للتدفقات النقدیة.
 

یتحمل مجلس اإلدارة كامل المســؤولیة عن تأســیس إدارة المخاطر في الشــركة واإلشــراف علیھا. إن اللجنة التنفیذیة  
ھي المســؤولة عن تطویر ومراقبة ســیاســات إدارة المخاطر في الشــركة. یجتمع الفریق بانتظام ویتم اإلبالغ عن أي 

 بالمعاییر إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة.تغییرات ومشكالت االلتزام 
 

تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشــكل منتظم من قبل اللجنة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف الســوق وأنشــطة  
الـشركة. تھدف الـشركة، من خالل معاییر وإجراءات التدریب واإلدارة، إلى تطویر بیئة تحكم بناءة ومنـضبطة والتي 

 خاللھا یتفھم جمیع الموظفین أدوارھم والتزاماتھم. من
 

تراقب لجنة المراجعة التزام اإلدارة بـسیاـسات وإجراءات الـشركة في إدارة المخاطر، وتراجع مدي كفایة إطار إدارة  
 المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تتعرض لھا الشركة.

 
 
 



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۳٤ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) .۲۳
 

 (یتبع) إدارة المخاطرإطار  
 

تشــــــمل األدوات الـمالـیة الـمدرـجة في ـقائـمة المركز الـمالي النـقد وـما في حكـمھ، اـلذمم الـمدیـنة واـلذمم الـمدیـنة األخرى، 
االســتثمارات، الذمم الدائنة، والمطلوبات المتداولة األخرى. تم اإلفصــاح عن طرق اإلثبات المحددة المتبعة في بیان 

 متعلق بكل بند.السیاسات المنفصل ال
 

ــافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند  ــة بین مبلغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج صـ یتم إجراء مقاصـ
وجود حق نظامي ملزم بإجراء مقاصـــة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الشـــركة نیة لتســـویتھا على  

 طلوبات في آن واحد.أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید الم
 

 مخاطر السوق
 

تتمثل مخاطر السوق في تعرض القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة للتذبذب نتیجة التغیر في 
العمالت ومخاطر   أسعار السوق. تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر 

 األخرى.األسعار 
  

 مخاطر أسعار الفائدة
 

مخاطر سعر الفائدة ھي مخاطر تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة لتقلبات أسعار الفوائد في السوق. كما في تاریخ القوائم 
 المالیة، ال تتعرض الشركة لمخاطر أسعار فائدة جوھریة. 

 
 مخاطر العمالت  

 
التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة لمعامالتھا بشكل    مخاطر العمالت ھي مخاطر تقلب قیمة أداة مالیة بسبب

أساسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي والجنیھ االسترلیني. تقوم الشركة بمراقبة ھذه التذبذبات وإدارة أثرھا على  
 القوائم المالیة بناًء على ذلك. 

 
 مخاطر األسعار 

 
تتمثل المخاطر في تعرض قیمة أداة مالیة للتغیر نتیجة التغیرات في أسعار السوق، سواء كانت ھذه التغیرات ناتجة 
عن عوامل خاصة بكل أداة مالیة على حدة أو على مصدرھا أو نتیجة عوامل تؤثر على جمیع األدوات المالیة المتاجر  

فیما   األسعار  لمخاطر  الشركة  تتعرض  السوق.  في  تدار  بھا  العادلة.  بالقیمة  المدرجة  المالیة  باالستثمارات  یتعلق 
 االستثمارات على أساس فردي ویتم اعتماد جمیع قرارات الشراء والبیع من لجنة االستثمار. 

 
 )۷  (ایضاحیتم اإلفصاح عن تفاصیل المحفظة االستثماریة للشركة المعرضة لمخاطر األسعار، في تاریخ التقریر  

م، فإن إجمالي تعرض الشركة لمخاطر األسعار یقتصر على ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱حول ھذه القوائم المالیة. كما في  
٪ تغیر في قیم السوق / صافي قیمة الموجودات قد أثر على حقوق  ۱۰القیمة العادلة لتلك المراكز، حیث أن نسبة  

 .ملیون لایر سعودي ۱٥٫۲۱۳ -/   ۱٥٫۲۱۳الملكیة للفترة بمبلغ + 
 
 
 
 
 
 

 



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۳٥ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) .۲۳
 

 مخاطر االئتمان 
 

مخاطر االئتمان ھي مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة  
شركة  للطرف اآلخر. لیس لدى الشركة تركیز جوھري لمخاطر االئتمان. لتقلیل التعرض لمخاطر االئتمان، لدى ال

آلیة للموافقة حیث یتم تطبیق حدود ائتمان على عمالئھا. تأخذ الشركة في اعتبارھا احتمالیة التعثر عند اإلثبات األولي 
للموجودات وفیما إذا كان ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان بشكل مستمر خالل كل فترة تقریر مالي. ولتقییم  

طر االئتمان تقوم الشركة بمقارنة مخاطر االئتمان على الموجودات كما في  ما إذا كان ھناك زیادة جوھریة في مخا
تاریخ التقریر المالي مع مخاطر التعثر كما في تاریخ اإلثبات األولي. وھي تأخذ في االعتبار المعلومات المستقبلیة 

 المتاحة والداعمة مثل: 
 
 األعمال، التغیرات الفعلیة أو التغیرات المتوقعة الھامة في   . أ

 
 التغیرات الفعلیة أو التغیرات المتوقعة الھامة في النتائج التشغیلیة للطرف المقابل،  .ب

 
 ظروف مالیة أو اقتصادیة من المتوقع أن تتسبب في تغیر ھام في قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماتھ، .ج

 
 الطرف المقابل،زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان على األدوات المالیة األخرى لنفس  .د

 
 تغیرات ھامة في قیمة الضمان الداعم لاللتزام أو في نوعیة ضمانات الطرف اآلخر أو التحسینات االئتمانیة.  .ه
 

المدین في االلتزام   المبالغ، مثل تعثر  المالیة عندما ال یكون ھناك توقعات معقولة السترداد  الموجودات  یتم شطب 
ض أو ذمم مدینة، تستمر الشركة في ممارسة إجراء قسري لمحاولة استرداد  بخطة السداد مع الشركة. وعند شطب قرو

الذمم المدینة المستحقة. وعند إجراء عملیات االسترداد، یتم إدراجھا كإیرادات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل  
 الشامل اآلخر. 

 
العمالء األفراد على أساس التوجھ التاریخي    تقیس الشركة الخسائر االئتمانیة المتوقعة من الذمم المدینة التجاریة من

 وممارسات الصناعة وبیئة األعمال التي تعمل فیھا المنشأة. 
 

فیما یتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالیة األخرى للشركة، بما في ذلك األرصدة البنكیة والنقد، فإن  
الشركة لمخاطر االئتمان ناشئ عن تعثر   للتعرض  تعرض  التعامل معھا، علما بأن الحد األقصى  التي یتم  الجھات 

یتعلق   فیما  االئتمان  بأن مخاطر  اإلدارة  تعتقد  المالي.  المركز  قائمة  الدفتریة كما ھو مفصح عنھا في  القیمة  یعادل 
العربیة    بأرصدة البنوك غیر جوھریة حیث أن األرصدة النقدیة محتفظ بھا لدى بنوك ذات سمعة جیدة في المملكة

 السعودیة.
 

 فیما یلي بیان ألقصى إجمالي لمخاطر االئتمان التي تتعرض لھا الشركة في تاریخ التقریر:
 
 م ۲۰۲۱ 

  الموجودات المالیة
 ۱٥٫۲۱۹٫۰۰۹ النقد وما في حكمھ

 ٥٫٤٤۳٫۷٥۰ ذمم مدینة
 ۲۰٫٦٦۲٫۷٥۹ 
 
 
 
 



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۳٦ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) .۲۳
 

 (یتبع) مخاطر االئتمان 
 

 م: ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱فیما یلي أعمار الموجودات المالیة في  
 
 م ۲۰۲۱ 

 الموجودات المالیة

غیر متجاوز  
لالستحقاق وال 

 قیمةمنخفض ال

متجاوز  
 لالستحقاق 

۱–۳۰ 
 یوم

متجاوز  
لالستحقاق  

 بمدة
۳۱ - ۹۰  

 یوم

متجاوز  
لالستحقاق  

  ۹۰ألكثر من 
 اإلجمالي یوم

      
 ٥٫٤٤۳٫۷٥۰ --  --  ۳٫٤۳۱٫۲٥۰ ۲٫۰۱۲٫٥۰۰ ذمم مدینة 

 ۱۷۲٫٤٥٥ --  --  --  ۱۷۲٫٤٥٥ ذمم مدینة أخرى 
 ۱٥٫۲۱۹٫۰۰۹ --  --  --  ۱٥٫۲۱۹٫۰۰۹ النقد وما في حكمھ

 ۲۰٫۸۳٥٫۲۱٤ --  --  ۳٫٤۳۱٫۲٥۰ ۱۷٫٤۰۳٫۹٦٤ إجمالي الموجودات المالیة
 

 مخاطر السیولة  
 

للوفاء   الالزم  التمویل  الحصول على  في  ما لصعوبات  في تعرض مشروع  المتمثلة  المخاطر  السیولة ھي  مخاطر 
بالتزامات مرتبطة بأدوات مالیة. قد تنشأ مخاطر السیولة نتیجة عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبقیمة 

ا المراقبة  من خالل  السیولة  مخاطر  تدار  العادلة.  قیمتھ  من خالل  تقارب  الكافیة  السیولة  توفر  من  للتأكد  لمنتظمة 
 التسھیالت االئتمانیة المتعھد بھا لتلبیة أي التزامات مستقبلیة. 

 
دائما، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتھا  السیولة الكافیة  یتمثل نھج الشركة في إدارة السیولة في ضمان أنھ سیكون لدیھا 

العادیة واالضــطراریة، دون تكبد خســائر غیر مقبولة أو المخاطرة بســمعة الشــركة.  عند اســتحقاقھا، تحت الظروف 
ولـھذا الغرض، یتم إدارة الموجودات في ـحدود الســـــیوـلة الـكافـیة، والحـفاظ على رصــــــید ـكافي للنـقد وـما في حكـمھ. 

تحدید وجود أي باإلضــــافة إلى ذلك، یتم مراقبة اســــتحقاقات الموجودات والمطلوبات المالیة على أســــاس منتظم ل
 تعارض.

 
تقل آجال االســتحقاق التعاقدیة للمطلوبات المالیة في تاریخ التقریر عن ســتة أشــھر. لیس من المتوقع ورود التدفقات 

 النقدیة قبل مواعیدھا الواردة في تحلیل فترات االستحقاق بشكل ملحوظ وال یُتوقع اختالفھا بقدر كبیر.
 

 ربحیة السھم .۲٤
 

 لسھم األساسیة بقسمة إجمالي الدخل الشامل للفترة على إجمالي عدد األسھم القائمة خالل الفترة.یتم احتساب ربحیة ا
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أرش المالیة 
 (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م إلى ۲۰۲۰دیسمبر   ۲۹للفترة من 
 (المبالغ باللایر السعودي)

 

۳۷ 

 إدارة رأس المال .۲٥
 

ــركة على   ــوق المال للحفاظ على قدرة الشــ ــركة من إدارة رأس المال ھو االمتثال لمتطلبات ھیئة الســ إن ھدف الشــ
 االستمراریة والحفاظ على قاعدة رأس مال قویة.االستمرار وفقا لمبدأ 

 
ــمبر   ۳۱خالل الفترة المنتھیة في  ــدار قواعد احترازیة من قبل ھیئة ۲۰۱۳دیســ ــوقم، تم إصــ ("القواعد") الالم ســ

. تنص القواعد على أن  م۳۰/۱۲/۲۰۱۲ ، الموافقھـ۱۷/۲/۱٤۳٤  الصادر بتاریخ  ۲۰۱۲-٤۰-۱القرار رقم  بموجب  
ــرح لھ یمك ــاوي ما ال یقل عن إجمالي متطلبات رأس المال كما ھو الشـــخص المصـ ن أن یمتلك قاعدة رأس مال تسـ

 من القواعد االحترازیة. ۳مبین في الجزء 
 

 م ۲۰۲۱ 
  قاعدة رأس المال: 

 ۲۰٬۰۱۹٬۹۸٥ الشریحة األولى لرأس المال 
 --  الشریحة الثانیة لرأس المال 

 ۲۰٬۰۱۹٬۹۸٥ اإلجمالي
  

  لمتطلبات رأس المال:الحد األدنى 
 ٥٬۱٦٦٬۷۰۸ مخاطر االئتمان
 ۲۷٬۳۸۳ مخاطر السوق

 ۱٬۰۸۸٬۷۰۸ المخاطر التشغیلیة
 ٦٬۲۸۲٬۷۹۹ اإلجمالي

  
 ۳٫۱۹ نسبة إجمالي رأس المال 
 ۱۳٬۷۳۷٬۱۸٦ الفائض في رأس المال 

 
 الموجودات المحتفظ بھا بصفة ائتمانیة .۲٦

 
 العمومیة، ال توجد موجودات مدارة بالوكالة.كما في تاریخ المیزانیة 

 
 األحداث الالحقة .۲۷

 
) عالمیـًا عبر مـناطق جغرافـیة مختلـفة مـما  ۱۹  -م، انتشـــــرت جائـحة فیروس كورونا (كوفـید ۲۰۲۰مـنذ مطلع ســــــنة 

 تســبب في تعطیل األعمال واألنشــطة االقتصــادیة وأثر على أســعار النفط والطلب على المنتجات. بالرغم من أنھ من 
الصــعب التنبؤ بالمدى الكامل ومدة التأثیرات التجاریة واالقتصــادیة، فقد درســت إدارة الشــركة التأثیرات المحتملة 

على عملیات الشــركة وخلصــت إلى أنھ اعتباًرا من تاریخ إصــدار ھذه القوائم المالیة، وال توجد   ۱۹ -لجائحة كوفید  
لمدرجة في ھذه القوائم المالیة. وتراقب الـشركة الـسیناریوھات دائمة تغییرات كبیرة في األحكام والتقدیرات الرئیـسیة ا

التطور، وـسوف ینعكس أي تغییر في األحكام والتقدیرات الرئیـسیة كجزء من نتائج التـشغیل والتدفقات النقدیة لفترات 
 إعداد التقاریر المستقبلیة.

 
 الموافقة على القوائم المالیة .۲۸

 
 ھـ. ۱٤٤۳شعبان  ۱۷الموافق م ۲۰۲۲مارس  ۲۰ ة لإلصدار بتاریختم اعتماد ھذه القوائم المالی
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