ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
ﻣﻊ
ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م ﺣﺗﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت

اﻟﺻﻔﺣﺔ

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل

۲-۱

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ

۳

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

٤

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

٥

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ

٦

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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المركز الرئيسي الرياض

المركز الرئيسي في الرياض

تقرير مراجع الحسابات المستقل
للسادة مساهمي شركة أرش المالية
الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لشركة أرش المالية ("الشركة") ،والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2021م ،وقوائم الربح
أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،والتغيرات في حقوق الملكية ،والتدفقات النقدية للفترة من  29ديسمبر 2020م إلى  31ديسمبر
2021م ،واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية ،المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.
وفي رأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تُعرض بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر
2021م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة من  29ديسمبر 2020م إلى  31ديسمبر 2021م ،وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
أساس الرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها
في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقا ً لقواعد سلوك
وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ،وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى
وفقا ً لتلك القواعد .ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة
العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ،واألحكام المعمول بها في
نظام الشركات ونظام الشركة األساسي ،وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية ،لتمكينها من إعداد قوائم
مالية خالية من تحريف جوهري ،سوا ًء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم المالية ،فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،وعن اإلفصاح،
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.
إن المكلفين بالحوكمة ،أي مجلس اإلدارة ،هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.

كي بي إم جي لالستشارات المهنية ،شركة مهنية مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية رأس مالها ( )25.000.000لاير سعودي مدفوع بالكامل ،المسماة سابقا ً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون" .وهي عضو غير شريك في الشبكة العالمية
لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة ،شركة إنجليزية محدودة بضمان .جميع الحقوق محفوظة.

كي بي إم جي لالستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة ،مسجلة في المملكة العربية السعودية ،رأس ماله ( )25,000,000لاير سعودي مدفوع بالكامل ،المسماة سابقا ً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون
قانونيون" .و هي عضو غير شريك في الشبكة العالمية لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة ،شركة انجليزية محدودة بضمان .جميع الحقوق محفوظة
السجل التجاري للمركز الرئيسي بالرياض هو .1010425494
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تقرير مراجع الحسابات المستقل
للسادة مساهمي شركة أرش المالية (يتبع)
مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سوا ًء بسبب غش أو خطأ،
وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوى عا ٍل من التأكيد ،إال أنه ليس ضمانا ً على أن
المراجعة التي تم القيام بها وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما ً عن أي تحريف جوهري
عندما يكون موجوداً .ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ،وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها
أو في مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بنا ًء على هذه القوائم المالية.
وكجزء من المراجعة وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على
نزعة الشك المهني خالل المراجعة .وعلينا أيضاً:
•

تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية ،سوا ًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات
مراجعة لمواجهة تلك المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس البداء رأينا .ويعد خطر عدم اكتشاف
تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ ،ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو
إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.

•

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

•

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

•

استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة ،واستنادا ً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها،
ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكا ً كبيرا ً 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
الواردة في القوائم المالية ،أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية ،فإنه يتعين علينا تعديل رأينا .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة
المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة
عن االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية.

•

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

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

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
۲۰۲۱م

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت

اﻟﻣوﺟودات
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

٤
٥
٦

٦۸۳٫٤۳۰
۱۷۳٫۷۸۷
۳٤٫٥۹٤
۸۹۱٫۸۱۱

۷
۸
۹
۱۰

۱٥۲٫۱۳۰
۲٥۰٫۹۹۳
٥٫٤٤۳٫۷٥۰
۱٥٫۲۱۹٫۰۰۹
۲۱٫۰٦٥٫۸۸۲
۲۱٫۹٥۷٫٦۹۳

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
رأس اﻟﻣﺎل
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

۱۱
۱۲

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
٥٫٤٥۸
٤۹٫۱۲۱
۲۰٫۰٥٤٫٥۷۹

إﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

۱۳
٥

۱۲۲٫٦۹۷
۸۹٫۳٦۸
۲۱۲٫۰٦٥

ذﻣم داﺋﻧﺔ وﻣﺳﺗﺣﻘﺎت وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
اﻹﯾرادات اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

۱٤
۱۸
۱٥
٥

۱٫۰۱٤٫۸۳۷
٥۱٤٫۳٤۳
۷٥٫۰۰۰
۸٦٫۸٦۹
۱٫٦۹۱٫۰٤۹
۱٫۹۰۳٫۱۱٤
۲۱٫۹٥۷٫٦۹۳

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن رﻗم  ۱إﻟﻰ رﻗم  ۲۸ﺟز ًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
۳

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
۲۰۲۱م

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت

اﻟرﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ:
 أﺗﻌﺎب ﺧدﻣﺎت ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲإﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟﺗﺷﻐﯾل

۱٦
۱-۷

ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
رواﺗب وﻣﺻروﻓﺎت ﻣوظﻔﯾن
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل

۱۷

ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
إﻟﻐﺎء ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﻔﺗرة
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة

٥
۱۸

٤٫۷۳۸٫٦۹٦
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اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر:

ﺑﻧود ﻟن ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة

-٥٤٫٥۷۹

 إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾنإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة

رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم

۲٤

۰٬۰۲۷

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن رﻗم  ۱إﻟﻰ رﻗم  ۲۸ﺟز ًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
٤

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
رأس اﻟﻣﺎل

أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ

إﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

إﺻدار رأس اﻟﻣﺎل

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

--

--

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة
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--

٥٤٫٥۷۹

٥٤٫٥۷۹

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﻔﺗرة
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--

--

--

اﻟﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
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٥٫٤٥۸

)(٥٫٤٥۸

--

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

٥٫٤٥۸

٤۹٫۱۲۱

۲۰٫۰٥٤٫٥۷۹

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن رﻗم  ۱إﻟﻰ رﻗم  ۲۸ﺟز ًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
٥

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
۲۰۲۱م

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة

ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
اﺳﺗﮭﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
إطﻔﺎء ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﺳﺗﮭﻼك ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام
إﻟﻐﺎء ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
رﺑﺢ ﻣﺣﻘﻖ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺣﻣل ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻠﻔﺗرة

٥٦۸٫۹۲۲
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٥
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اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:

ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ وﻣوﺟودات أﺧرى
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺳﺗﺣﻘﺎت وﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
اﻹﯾرادات اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
إﯾرادات ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن  -ﻣدﻓوﻋﺔ
اﻟزﻛﺎة اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ:
ﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗزام ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
ﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
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اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ:
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن إﺻدار رأس ﻣﺎل
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ﺻﺎﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

۱٥٫۲۱۹٫۰۰۹

اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

۱٥٫۲۱۹٫۰۰۹

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام وﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

۳

٤٥٫۰۰۰

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن رﻗم  ۱إﻟﻰ رﻗم  ۲۸ﺟز ًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
٦

شركة أرش المالية
(شركة مساهمة مقفلة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من  29ديسمبر 2020م إلى  31ديسمبر 2021م
(المبالغ باللاير السعودي)
 .1المنشأة المعد لها التقرير
شـركة أرش المالية ("الشـركة") ،هي شـركة مسـاهمة سـعودية مقفلة مسـجلة في جدة بموجب ترخيص هيئة السـوق
المال السعودي رقم  20214-32بتاريخ  25ربيع األول 1442هــــ ( 11نوفمبر 2020م) .تأسست الشركة بموافقة
وزارة التجارة والصــناعة بموجب المرســوم رقم  4030403078بتاريخ  29ديســمبر 2020م (1442-5-14ه ).
تتمثل األنشــطة الرئيســية للشــركة في إدارة االســتثمارات وتشــغيل الصــناديق والترتيب وتقديم المشــورة في أعمال
األوراق المالية بموجب ترخيص هيئة السوق المال (.)20214-32
الشـــركة مســـجلة في المملكة العربية الســـعودية بموجب ســـجل تجاري رقم  4030403078بتاريخ  29ديســـمبر
2020م (1442-5-14ه) .تم تفصيل هيكل ملكية الشركة في اإليضاح  11من هذه القوائم المالية.
يقع المركز الرئيسي للشركة في جدة في العنوان التالي:
شارع الصفا حي النهضة
جدة 3165-23523
المملكة العربية السعودية
هذه القوائم المالية األولى للشـــركة التي تغطي فترة طويلة من تاريخ التأســـيس في  29دييســـمبر 2020م حتى 31
ديسمبر 2021م ("الفترة") .ولذلك ،لم يتم عرض أي أرقام مقارنة في هذه القوائم المالية.
 .2أساس اإلعداد
(أ) بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية المرفقة للشركة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ("المعايير الدولية") المعتمدة في
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية ،كان هناك العديد من المعايير والتفسيرات (بما في ذلك التعديالت عليها) قد
صدرت ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد .تتوقع اإلدارة أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات في الفترات
المستقبلية لن يكون له أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية (راجع اإليضاح .)21
(ب) أساس القياس
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
لاللتزام المستقبلي باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.
(ج) عملة النشاط والعرض
يتم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي ،الذي يمثل عملة النشاط للشركة.
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ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.۲

أﺳﺎس اﻹﻋداد )ﯾﺗﺑﻊ(
)د( اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﯾرادات،
اﻟﻣﺻروﻓﺎت ،اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ .ﺗﺗم
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻣر وھﻲ ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻋﻧﺎﺻر أﺧرى ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ وﺗوﻗﻌﺎت اﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد أن ﺗﻛون ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠظروف .وﻗد ﺗﺧﺗﻠف
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋن ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﺗﻘدﯾرات واﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أھم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﯾﮭﺎ اﻹدارة اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت:

) (۱اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻹﻛﺗواري ﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
إن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺧطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ )ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ( واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت إﻛﺗوارﯾﺔ .ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻹﻛﺗواري وﺿﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد
ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗطورات اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .وﯾﺷﻣل ذﻟك ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﺗﺧﻔﯾض ،زﯾﺎدات اﻟرواﺗب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ،
ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت وزﯾﺎدات اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .وﻧظرا ﻟﺗﻌﻘد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ،ﯾﻌﺗﺑر
اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت .وﯾﺗم ﻓﺣص ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ.

) (۲اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﺷــــرﻛﺔ ﺑﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣوﺟوداﺗﮭـﺎ ﻏﯾر اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺗﺣـدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧـﺎك أي ﻣؤﺷـــــر ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ذﻟك اﻟﻣؤﺷـــر ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـــﺗرداد.
ﯾﺗم إﺛﺑـﺎت ﺧﺳـــــﺎرة اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗزﯾد ﻓﯾـﮫ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻــــل ﻋن ﻗﯾﻣﺗـﮫ اﻟﻘـﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺗرداد واﻟﺗﻲ ھﻲ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾﻊ وﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ،أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ وﺗﻠـك اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿـــــت ﻟﻼﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭـﺎ وذﻟـك ﻻﺣﺗﻣـﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻛس
اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻓﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻛـل ﺗﻘرﯾر ﻣـﺎﻟﻲ .ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳـــــﺎرة اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ إﻟﻰ اﻟﺣـد اﻟـذي
ﻻﺗﺗﺟﺎوز ﻋﻧده اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻــل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ،ﺑﻌد ﺧﺻــم اﻻﺳــﺗﮭﻼك واﻹطﻔﺎء،
ﻓﻲ ﺣـﺎل ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑـﺎت ﺧﺳـــــﺎرة اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ .وﯾﺗم إﺛﺑـﺎت ﻋﻛس ﺧﺳـــــﺎرة اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ
ﻛﺈﯾرادات ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.

۸

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۲أﺳﺎس اﻹﻋداد )ﯾﺗﺑﻊ(
)د( اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

) (۳ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﯾﻌﺗﺑر ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺻــــص اﻟﺧﺳــــﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻣن
اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﺳــــﺗﺧدام ﻧﻣﺎذج ﻣﻌﻘدة واﻓﺗراﺿــــﺎت ﻣﮭﻣﺔ ﺑﺧﺻــــوص اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﺳﻠوك اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ.
ﺗﻘوم اﻟﺷـــرﻛﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺳـــﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﻣدرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟﻧظرة اﻟﺗطﻠﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗﻘﺑل .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل
اﻟﻌﺟز اﻟﻧﻘـدي )أي اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗـدﻓﻘـﺎت اﻟﻧﻘـدﯾﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﺣﻘـﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷـــــﺄة وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻌﻘـد واﻟﺗـدﻓﻘـﺎت اﻟﻧﻘـدﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺷـرﻛﺔ ﺗﻠﻘﯾﮭﺎ( .ﺗﻘوم اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣﺧﺻـص ﺧﺳـﺎرة ﻟﮭذه اﻟﺧﺳـﺎﺋر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر .ﯾﻌﻛس
ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ:
•
•
•

ﻣﺑﻠﻎ ﻏﯾر ﻣﻧﺣﺎز وﻣرﺟﺢ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﯾﺗم ﺗﺣدﯾده ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ؛
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد؛ و
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدﻋم ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑدون ﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﻣﺟﮭود ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
واﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.

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

) (٤اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﻗﺎﻣت إدارة اﻟﺷــــرﻛﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــــﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳــــﺗﻣرارﯾﺔ وﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎن ﻟدﯾﮭﺎ
اﻟﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﺳـﺗﻣرار ﻧﺷـﺎطﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور .ﻋﻼوة ً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻹدارة ﻟﯾﺳـت ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ
ﺑﺄي ﻋدم ﺗﺄﻛد ﺟوھري ﻗد ﯾﺛﯾر ﺷــﻛﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً ﺑﺷــﺄن ﻗدرة اﻟﺷــرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳــﺗﻣرارﯾﺔ.
ﻟذﻟك ،ﻻ ﯾزال إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.

) (٥اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺗﻘوم إدارة اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻟﻐرض اﺣﺗﺳــﺎب اﻻﺳــﺗﮭﻼك.
وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳـــﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﺗﻠف اﻟﻣﺎدي .ﺗﻘوم اﻹدارة
ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ،طرﯾﻘﺔ اﻻﺳــﺗﮭﻼك واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳــﻧوﯾﺎ ،وﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻻﺳــﺗﮭﻼك ﻣﺗﻰ ﺗرى
اﻹدارة أﻧﮭﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

۹

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۲أﺳﺎس اﻹﻋداد )ﯾﺗﺑﻊ(
)د( اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

) (٦ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
أ( ﺗﺣدﯾد ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻠﻌﻘود ذات ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺟدﯾد واﻹﻧﮭﺎء  -اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄ ِ ّﺟر
ﺗﺣـدد اﻟﺷـــــرﻛـﺔ ﻣـدة ﻋﻘـد اﻹﯾﺟـﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﮭـﺎ اﻟﻣـدة ﻏﯾر اﻟﻘـﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻺﻟﻐـﺎء ﻟﻌﻘـد اﻹﯾﺟـﺎر ،إﻟﻰ ﺟـﺎﻧـب أي ﻓﺗرات
ﻣﺷــﻣوﻟﺔ ﺑﺧﯾﺎر ﺗﻣدﯾد ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﺗﺗم ﻣﻣﺎرﺳــﺗﮫ ،أو أي ﻓﺗرات ﯾﻐطﯾﮭﺎ ﺧﯾﺎر إﻧﮭﺎء
ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣؤﻛد ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ.
ﻟدى اﻟﺷـرﻛﺔ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر واﺣد ﯾﺷـﻣل ﺧﯾﺎرات إﻧﮭﺎء .ﺗﻘرر اﻟﺷـرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣؤﻛد
ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﻘول ﻣﻣﺎرﺳـﺔ أو ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﺧﯾﺎر ﺗﺟدﯾد أو إﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .وھذا ﯾﻌﻧﻲ ،أﻧﮭﺎ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌواﻣل ذات اﻟﺻـﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻖ ﺣﺎﻓزا اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎ ﺳـوا ًء ﻟﻠﺗﺟدﯾد أو اﻹﻧﮭﺎء .ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ
ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ،ﺗﻌﯾد اﻟﺷـــرﻛﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺣدث ﺟوھري أو ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺗﻲ
ﺗﻘﻊ ﺗﺣت ﺳـــﯾطرﺗﮭﺎ وﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ أو ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺟدﯾد أو اﻹﻧﮭﺎء .ﻗﺎﻣت
اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺿﻣﯾن ﻓﺗرة اﻟﺗﺟدﯾد ﻛﺟزء ﻣن ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺳﺑب أھﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ.

ب( ﺗﻘدﯾر ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗزاﯾد
ﻻ ﺗﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﺷـرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﺗﺣدﯾد ﺳـﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺿـﻣن ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳـﺗﺧدم اﻟﺷـرﻛﺔ
ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر .إن ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗزاﯾد ھو ﺳــﻌر اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟذي ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ دﻓﻌﮫ ﻣن أﺟل اﻗﺗراض اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠﻰ أﺻــل ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺣﻖ
اﺳـﺗﺧدام اﻷﺻـل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻔﺗرة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ وﺑﺿـﻣﺎن ﻣﻣﺎﺛل .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﯾﻌﻛس ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض
اﻟﻣﺗزاﯾد "اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﻋﻠﻰ اﻟﺷــــرﻛﺔ دﻓﻌﮫ" واﻟذي ﯾﺗطﻠب ﺗﻘدﯾرا ﻋﻧد ﻋدم ﺗواﻓر أﺳــــﻌﺎر ﻣﻠﺣوظﺔ أو ﻋﻧد
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳـب ﻣﻊ ﺷـروط وأﺣﻛﺎم ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘدﯾر ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗزاﯾد
ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ )ﻣﺛل :أﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳـوق( واﻟﻣﺗوﻓرة واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻣل ﺑﻌض اﻟﺗﻘدﯾرات
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة.
 .۳اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﺗم ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواردة أدﻧﺎه ﻋﻧد إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
أ.

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

ﻋﻧد ﺑدء اﻟﻌﻘد ،ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر .وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘد ﻋﻘد إﯾﺟﺎر أو ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻘد
إﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎن ﯾﺗﺿﻣن ﺣﻖ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺻل ﻣﺣدد ﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﻧظﯾر ﻣﻘﺎﺑل .ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺣﻖ
ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام أﺻل ﻣﺣدد ،ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻌرﯾف ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ .۱٦

۱۰

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۳اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
أ .ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
(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 اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ واﺣﺗﺳﺎب
اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾر اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣﻛون ﻋﻘد إﯾﺟﺎر واﺣد .ﺗﺛﺑت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام وﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود
اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس أﺻل ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،واﻟذي ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻷي ﻣدﻓوﻋﺎت إﯾﺟﺎر ﺗﻣت ﻓﻲ أو ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻣﺗﻛﺑدة
وﺗﻘدﯾر ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻔﻛﯾك وإزاﻟﺔ اﻷﺻل ذي اﻟﺻﻠﺔ أو ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻷﺻل ذي اﻟﺻﻠﺔ أو اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﯾﮫ ،ﻣﺧﺻوﻣﺎ ﻣﻧﮫ
أي ﺣواﻓز إﯾﺟﺎر.
ﯾﺗم ﻻﺣﻘﺎ ً اﺳﺗﮭﻼك ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر،
ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧﻘل ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ذي اﻟﺻﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر أو ﺗﻌﻛس ﺗﻛﻠﻔﺔ أﺻل ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام أن
اﻟﺷرﻛﺔ ﺳوف ﺗﻣﺎرس ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء .ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺳﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك أﺻل ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
ﻟﻸﺻل ذي اﻟﺻﻠﺔ ،واﻟذي ﯾﺗم ﺗﺣدﯾده ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷﺳﺎس ﻛﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض أﺻل
ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﺷﻛل دوري ﻋن طرﯾﻖ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،إن وﺟدت ،وﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻟﺑﻌض إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣطﻠوﺑﺎت
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺳدادھﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء ،وﯾﺗم
ﺧﺻﻣﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر أو ،إذا ﻟم ﯾﻛن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﺣدﯾد ذﻟك اﻟﻣﻌدل ﺑﺳﮭوﻟﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام
ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻠﺷرﻛﺔ .وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗزاﯾد ﻛﻣﻌدل اﻟﺧﺻم.
ﺗﺣدد اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻌدل اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗزاﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وإﺟراء
ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﺗﻌﻛس ﺷروط ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر وﻧوع اﻷﺻل اﻟﻣؤﺟر.
ﺗﺷﻣل ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
–
–
–
–

ﻣدﻓوﻋﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ؛
ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر 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
ﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء اﻟذي ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﺷرﻛﺔ ﺳﺗﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﮫ ،وﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ﻓﺗرة
ﺗﺟدﯾد اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﻗدر ﻣﻌﻘول ﻣن اﻟﯾﻘﯾن ﻓﻲ ﺧﯾﺎر اﻟﺗﻣدﯾد ،وﻋﻘوﺑﺎت اﻹﻧﮭﺎء اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻌﻘد
اﻹﯾﺟﺎر ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯾن ﻣﻌﻘول ﻣن ﻋدم اﻹﻧﮭﺎء اﻟﻣﺑﻛر.

ﺗﻘﺎس ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ .ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﻐﯾﯾر
ﻓﻲ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣؤﺷر أو ﻣﻌدل ،إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ
اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮫ ﺑﻣوﺟب ﺿﻣﺎن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ،أو إذا ﻏﯾرت ﺗﻘدﯾرھﺎ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ ﺳﺗﻣﺎرس ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء أو اﻟﺗﻣدﯾد
أو اﻹﻧﮭﺎء أو ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣدﻓوﻋﺎت إﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻋﯾﻧﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﻌدﻟﺔ.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺑﮭذه اﻟطرﯾﻘﺔ ،ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻل ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام،
أو ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻل ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﺗم ﺗﺧﻔﯾﺿﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺻﻔر.
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۳اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ب .اﻟﺗﺑوﯾب اﻟﻣﺗداول  /ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈدراج اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺗداوﻟﺔ  /ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
اﻟﻣوﺟودات:
ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺻل ﻣﺗداوﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن:
• ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻘﮫ أو ﺗوﺟد ﻧﯾﺔ ﻟﺑﯾﻌﮫ أو اﺳﺗﮭﻼﻛﮫ ﻓﻲ دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛
• ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة؛
• ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻘﮫ ﺧﻼل 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 ﺷﮭرا ً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻌد
ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر.
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻛﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت:
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت:
• ﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺗﮫ ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛
• ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة؛
• ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭراً ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ أو
• ﻋدم وﺟود ﺣﻖ ﻏﯾر ﻣﺷروط ﻟﺗﺄﺟﯾل ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻛﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
ج .اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻋﻧد إﺟراﺋﮭﺎ .ﺗﺗم ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي ﻓروق ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷوﻟﯾﺔ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﻓﯾﺗم
ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي ﻓروق ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
د .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﺎﺟرة
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 اﻷﺻل.

۱۲

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۳اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ه .اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

 (۱اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘﯾﺎس
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺛم ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم واﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،إن وﺟدت.
ﺗﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻧد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺷﺗراة ﻣن ﺳﻌر ﺷراﺋﮫ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك رﺳوم اﻻﺳﺗﯾراد وﺿراﺋب اﻟﺷراء ﻏﯾر
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺎت وأي ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﺎﺋدة ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺟﻌل اﻷﺻل
ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌد ﻟﮫ.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب أﺟزاء أي ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣﻛون ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
واﻟﻣﻌدات ،إذا ﻛﺎﻧت ﺟوھرﯾﺔ.

 (۲اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺗدﻓﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻣن
ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﻧد ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺑدال ﺟزء ﻣن أﺣد ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟذﻟك اﻷﺻل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن
اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗدﻓﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻷﺻل ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق .ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﺳﺗﺑدل .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.

 (۳إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺑﺎت
ﯾﺗم إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ أو
اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺣد ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد
ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

 (٤اﻻﺳﺗﮭﻼك
ﯾﺑدأ اﺳﺗﮭﻼك اﻷﺻل ﻣن اﻟﺷﮭر اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﮫ ﻣﺗﺎ ًﺣﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧدام وﯾﺗوﻗف اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﮭر اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻل
ﻛﺄﺻل ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻟﻠﺑﯾﻊ أو ﺷﮭر إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻷﺻل ،أﯾﮭﻣﺎ أﺳﺑﻖ.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑﻌد ﺧﺻم ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻋﻣﺎرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
اﻟﻣﻘدرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻷراﺿﻲ .ﯾﺗم
اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻋﻣﺎرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة أو اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر
أﯾﮭﻣﺎ ﯾﻧﺗﮭﻲ أوﻻ.

۱۳
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۳اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ه .اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات )ﯾﺗﺑﻊ(

 (٤اﻻﺳﺗﮭﻼك )ﯾﺗﺑﻊ(
 ٤ﺳﻧﺔ
 ۱۰ﺳﻧﺔ
 ۱۰ﺳﻧﺔ

ﺣﺎﺳب آﻟﻲ وﻣﻌدات إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
أﺛﺎث
ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات ﻣﺳﺗﺄﺟرة

ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ طرق اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ،إذا ﻟزم
اﻷﻣر.
و .اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ

 (۱اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘﯾﺎس
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ،ﺑﺧﻼف اﻟﺷﮭرة ،اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺷراؤھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ وﻟﮭﺎ أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ،إن وﺟدت.

 (۲اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزﯾد اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺗﻠك اﻟﻣﺻروﻓﺎت.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭرة واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ داﺧﻠﯾﺎ ،ﺿﻣن
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.

 (۳اﻹطﻔﺎء
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻹطﻔﺎءﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ،ﺑﻌد ﺧﺻم ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑطرﯾﻘﺔ
اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺗﺎﺣﺗﮭﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﺣﯾث أن ھذه ھﻲ
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﻣﺛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺑﺷﻛل دﻗﯾﻖ ﻣدى اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل.
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘدر ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ھو  ٤ﺳﻧوات.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ طرق اﻹطﻔﺎء واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ وﺗﻌدل إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻼﺋﻣﺎ.

 (٤إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺑﺎت
ﯾﺗم إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮫ أو
اﺳﺗﺑﻌﺎده .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل وﯾﺗم اﻹدراج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋﻧد إﻟﻐﺎء
إﺛﺑﺎت اﻷﺻل.

۱٤

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۳اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ز .اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 (۱اﻹﺛﺑﺎت واﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺷرﻛﺔ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑدون ﺑﻧد ﺗﻣوﯾل ﻛﺑﯾر( أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﮫ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻧد ﻏﯾر ﻣدرج ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ
اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﯾﮫ أو طرﺣﮫ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑدون ﻣﻛون ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻛﺑﯾر ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
 (۲اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﺎﺳﮫ ﺑـ:
•
•
•
•

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة؛
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر  -اﺳﺗﺛﻣﺎر دﯾن؛
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر؛ أو
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ إﻻ إذا ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻹدارة اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﻓﻲ أول ﯾوم ﻣن أﯾﺎم ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ
ﺗﻌﻘب ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣل.
ﯾﻘﺎس اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة إذا اﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن وھو ﻏﯾر ﻣﺣدد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة:
•
•

ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮫ ﺿﻣن ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل ھدﻓﮫ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات ﻣن أﺟل ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ؛ و
ﺗﻧﺷﺄ ﺷروطﮫ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ
أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ.

ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،ﯾﺣﻖ ﻟﻠﺷرﻛﺔ أن ﺗﺧﺗﺎر ﺑﺷﻛل
ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋرض اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .ﯾﺗم ھذا اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻛل اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﺣدة.
إن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر،
ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .وﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﻗد ﺗﺧﺗﺎر اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء
ﻗﯾﺎس أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﯾﻔﻲ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﯾﺎس ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة إذا ﻛﺎن اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﯾﻠﻐﻲ أو ﯾﻘﻠص ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟذي ﻗد ﯾﻧﺷﺄ.

۱٥

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۳اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ز.

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 (۲اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ )ﯾﺗﺑﻊ(
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺗﻘﯾﯾم ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣل
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌﻣل ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﮭدف ﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﻛون اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻔظﺔ
ﻷن ھذا ﯾﻌﻛس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﻣﺛل اﻟﺗﻲ ﯾدار ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إرﺳﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻹدارة .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎ
ﯾﻠﻲ:

-

ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷھداف اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ.
وﯾﺷـــﻣل ذﻟك ﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹدارة ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ إﯾرادات اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﻌدل
ﻓـﺎﺋـدة ﻣﺣـدد ،أو ﯾﻛون ھﻧـﺎك ﺗواﻓﻖ ﺑﯾن ﻣـدة أي ﻣوﺟودات ﻷي ﻣطﻠوﺑـﺎت ذات ﺻــــﻠـﺔ أو ﺗـدﻓﻘـﺎت ﻧﻘـدﯾـﺔ أو ﺗﺣﻘﯾﻖ
ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات؛
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﺣﻔظﺔ وإرﺳﺎل ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ إﻟﻰ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ؛
اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أداء ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣـﺎل )واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭـﺎ ﺿـــــﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣـﺎل( وﻛﯾﻔﯾـﺔ
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر؛
ﻛﯾﻔﯾـﺔ ﺗﻌوﯾض ﻣـدراء اﻷﻋﻣـﺎل ،أي ھـل اﺳـــــﺗﻧـد اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﺗﻣـت إدارﺗﮭـﺎ أم
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ؛ و
ﺗﻛرار وﻛﻣﯾﺔ وﺗوﻗﯾت ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ وأﺳـــﺑﺎب اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺷـــﺄن أﻧﺷـــطﺔ
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.

إن ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أطراف أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗؤھل ﻹﻟﻐﺎء اﻹﺛﺑﺎت ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﮭذا
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 ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ھﻲ ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت ﻷﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋدة
ﻟﻐرض اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ،ﻓﺈن "أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ" ﻣدرج ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ" .اﻟﻔﺎﺋدة" ھﻲ
ﻣﻘﺎﺑل ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود وﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣﺧﺎطر وﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻹﻗراض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى )ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺎﻣش رﺑﺢ.

-

اﻷﺣداث اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﺑﻠﻎ أو ﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ؛
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌ ّدِل اﻟﺳﻌر اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻠﻛوﺑون ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﯾزات اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗﻐﯾر؛
ﻣﯾزات اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑﻖ واﻟﺗﻣدﯾد؛ و
اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾد ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﺻل ﻣﺣدد )أي دون ﺣﻖ اﻟرﺟوع(.

۱٦

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۳اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ز.

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 (۲اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ )ﯾﺗﺑﻊ(
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ واﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة

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

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ھذه اﻟﻣوﺟودات ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ,ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﻣﻘدار اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،إن وﺟدت .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻟﻔﺎﺋدة
وأرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻐﺎء اﻻﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ واﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺗم
ﺗﺻﻧﯾف اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة إذا ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،أو ﻛﺎن
أﺣد اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت أو ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﻣﺻروﻓﺎت ﻓﺎﺋدة ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص .ﯾﺗم ﻻﺣﻘﺎ ً ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ .ﯾﺗم
إﺛﺑﺎت ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔواﺋد وأرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض
ﺧﺎص .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﻐﺎء اﻻﺛﺑﺎت أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﻟم ﺗﺣدد اﻟﺷرﻛﺔ أي ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
 (۳إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺑﺎت
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺗﺣوﯾل اﻟﺣﻘوق
ﻓﻲ اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ أو
اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻘوم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺣوﯾل أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺧﺎطر وﻣزاﯾﺎ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل وﻻ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل
اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﺗﺟري اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻘوم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛزھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،إﻻ اﻧﮭﺎ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺟﻣﯾﻊ أو ﺟزء
ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣزاﯾﺎ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺣول .وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻻت ،ﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣوﻟﺔ.
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو إﻟﻐﺎءھﺎ أو اﻧﺗﮭﺎءھﺎ .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ أﯾﺿﺎ
ﺑﺈﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﺷروطﮭﺎ وﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري،
وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻋﻧد إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣطﻔﺄة واﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣدﻓوع )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﻣوﺟودات
ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺣوﻟﺔ أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻔﺗرﺿﺔ( ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
۱۷

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۳اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ز.

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 (۳إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺑﺎت )ﯾﺗﺑﻊ(
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم أداﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة ﻻن اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ﻟﯾس اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺣﺻﯾل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﻻ ﻻن اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ﻟﯾس اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ
ﻟﺗﺣﺻﯾل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف ﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣوﺟودات ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻣن ﺧﻼل اﻷﺧذ
ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺧﺻم أو ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻹﺻدار واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺟز ًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻼﺣﻖ
ﻟﻺﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،وﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣطﻠوﺑﺎ ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة أو إذا اﺧﺗﺎرت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﺧﺗﺎرت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﯾﺎس
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام
ﺧﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،إن وﺟدت ،ﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات
ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻌرض ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،وﯾﺗم ﻋرض ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻐﯾرات
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
 (٤اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
ﯾﺗم إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾدرج اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
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.
 (٥إﯾرادات اﻟﻔواﺋد وﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
إﯾرادات اﻟﻔواﺋد
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ.
إﯾرادات ﺗوزﯾﻊ أﻻرﺑﺎح
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻧد ﻧﺷؤ ﺣﻖ اﺳﺗﻼم اﻟﻣدﻓوﻋﺎت .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺗﺻﻧﯾف اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
ح.

ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح

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

اﻟزﻛﺎة

ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠزﻛﺎة وﻓﻘﺎ ﻷﻧظﻣﺔ ھﯾﺋﺔ اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺟﻣﺎرك )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( .وﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ،إن وﺟدت ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟرﺑوط ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ إﺻدار اﻟرﺑوط اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ وإﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
۱۸
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۳اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ي .ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن

ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗوظﯾف

ﯾﺣﺗﺳب ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧطط ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺣددة ﻏﯾر اﻟﻣﻣوﻟﺔ )"اﻟﺧطﺔ"( ﺑواﺳطﺔ ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻎ
اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣوظﻔون ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺧدﻣﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؛ ﺣﯾث ﯾﺗم ﺧﺻم ﺗﻠك
اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،وأي ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧدﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ .أﻣﺎ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ذﻟك ،ﻓﮭو
ﻋﺎﺋد اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺎرب ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﻓﺗرات اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﺷرﻛﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ وﺣدة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺧططﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام
اﻟﺷرﻛﺔ .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﯾﺗم ﺗﻣﺛﯾل ﺧطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﻌد اﻟﺗوظﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺧطﺔ ﻣﻛﺎﻓﺄة
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن.

ﻣﻛﺎﻓﺄة إﻧﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ إﻧﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻛﻣﺻروف ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻠﺗزم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ،دون إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ،ﺑﺧطﺔ
ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ رﺳﻣﯾﺔ إﻣﺎ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﺎﻋد أو ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺎﻓﻊ إﻧﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋرض ﻣﻘدم ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻘﺎﻋد
اﻟطوﻋﻲ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟطوﻋﻲ ﻛﻣﺻروﻓﺎت إذا ﻗدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋرﺿﺎ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد اﻟطوﻋﻲ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻗﺑوﻟﮫ
وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﻋدد ﻣن ﻗﺑﻠوا ﺑﮫ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق.

ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل

ﺗﻘﺎس اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋدم اﻟﺧﺻم وﺗﺳﺟل ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ذات
اﻟﺻﻠﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮫ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ،إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ ﻟدﻓﻊ ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻟﻠﻣوظف وﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻻﻟﺗزام
ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق.
ك.

اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻرﺗﺑﺎطﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗزام )ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺗﻌﺎﻗدي( ظﮭرت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث
ﺳﺎﺑﻘﺔ وﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ھذا اﻻﻟﺗزام ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ .وﺗﺳﺗﻧد ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم إﻟﻰ ﺗﻘدﯾرات اﻹدارة 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 اﻻﻟﺗزام ،ﯾﺗم ﻋﻛس اﻟﻣﺧﺻص ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ھﻲ:
)أ(

اﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل ﯾﻧﺗﺞ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﯾﺗﺄﻛد وﺟود ذﻟك اﻻﻟﺗزام ﻓﻘط ﻣن وﻗوع أو ﻋدم وﻗوع ﺣدث أو أﻛﺛر ﻣن
ﺣدث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻏﯾر ﻣؤﻛد ﻟﯾس ﺿﻣن ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل؛ أو

)ب( اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮫ ﺑﺳﺑب:
)(۱
)(۲

ﻋدم وﺟود اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺄن ﺗدﻓﻖ اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾﻛون ﻣطﻠوﺑﺎ ﻟﺗﺳوﯾﺔ
اﻻﻟﺗزام؛ أو
ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق.

۱۹

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۳اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ك.

اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻرﺗﺑﺎطﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

ﻻ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗدﻓﻖ ﺧﺎرج ﻟﻣوارد ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌﯾدة.
ﺗﺗﻣﺛل اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻘد أو أي أﺻل آﺧر
ﻟﻸطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ .ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎرﺗﺑﺎطﺎت واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ،ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ
اﻹﯾﺿﺎح .۲۰
ل.

اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ،ذات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻣدة
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أو أﻗل ،واﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر طﻔﯾﻔﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
م.

ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ

ﺗﺳﺗﻘطﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺿرﯾﺑﺔ اﻻﺳﺗﻘطﺎع ھذه ﻛﻣطﻠوﺑﺎت.
ن.

ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺛﻣن اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺻل أو ﺳداد اﻟﺗزام ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧظﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن أطراف
اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ )أو اﻷﻛﺛر ﻣﻧﻔﻌﺔ( ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ ظل ظروف اﻟﺳوق اﻟﺳﺎﺋدة )ﻣﺛل ﺳﻌر اﻟﺗﺧﺎرج( ﺑﻐض اﻟﻧظر
إن ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺳﻌر ﻣﻠﺣوظﺎ ً ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣﻘدر ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﻠوب ﺗﻘﯾﯾم آﺧر .وﯾﺳﺗﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻓﺗراض أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو ﺗﺣوﯾل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺗﺣدث إﻣﺎ:
•
•

ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ،أو
ﻓﻲ أﻓﺿل ﺳوق ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ.

ﯾﺟب أن ﺗﺗﻣﻛن اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أو أﻓﺿل ﺳوق ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻷطراف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺣﺎل ﺗﺳﻌﯾر
اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام ،ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أن ھذه اﻷطراف ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أﻛﺑر ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﮭﺎ.
ﯾﺄﺧذ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻗدرة اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
اﻷﺻل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺣﻘﻖ أﻓﺿل ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻧﮫ أو ﺑﯾﻌﮫ إﻟﻰ طرف آﺧر ﻣن أطراف اﻟﺳوق ﻻﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ أﻓﺿل ﻣﻧﻔﻌﺔ
ﻣﻧﮫ .ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠظروف واﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﺑﮭﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺗﺛﺑت اﺳﺗﺧدام
اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ وﯾﻘﻠل ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.

۲۰

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۳اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ن.

ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن
اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى دﺧل ﻣﮭم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل:
•
•
•

اﻟﻣﺳﺗوى  - ۱أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣدرﺟﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻣﺳﺗوى  - ۲أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر
ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻟﻣﺳﺗوى  - ۳أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظﺎ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

س .ﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﺻﻔﺔ اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻻ ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻛﻌﮭدة أو ﺑﺻﻔﺔ اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣوﺟودات ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،وﻋﻠﯾﮫ ،ﻻ ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ع.

إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻹﯾرادات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﯾراد ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء
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 اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج ﻣن ﺧﻣس ﺧطوات ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺣدد أدﻧﺎه:
اﻟﺧطوة  – ۱ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘد )اﻟﻌﻘود( ﻣﻊ ﻋﻣﯾل :اﻟﻌﻘد ھو اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗُﻌﻘد ﺑﯾن طرﻓﯾن أو أﻛﺛر ﺗؤﺳس ﺣﻘوﻗﺎ وﺗﻌﮭدات وﺗﺿﻊ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟوﻓﺎء ﺑﮭﺎ ﻟﻛل ﻋﻘد.
اﻟﺧطوة  - ۲ﺗﺣدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻘد :اﻟﺗزام اﻷداء ھو وﻋد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺗﺣوﯾل ﺑﺿﺎﺋﻊ أو ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت
إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل.
اﻟﺧطوة  – ۳ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ :ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ھو ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذي ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﯾر ﺗﺣوﯾل
اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﮭد ﺑﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن أطراف أﺧرى.
اﻟﺧطوة  – ٤ﺗﺧﺻﯾص ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻘد :ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗزام أداء ،ﺳﺗﻘوم
اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﻛل اﻟﺗزام أداء ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﺣدد ﻣﻘدار اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذي ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل
اﻟوﻓﺎء ﺑﻛل اﻟﺗزام أداء.
اﻟﺧطوة  - ٥إﺛﺑﺎت اﻹﯾراد ﻣﺗﻰ )أو ﻋﻧدﻣﺎ( ﺗﻔﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺗزام أداء.
طﺑﻘت اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﯾودا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑرﺳوم اﻷداء اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻖ ﻟﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻹدارة ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ
اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن ﺑﺳﺑب اﻟﺷﻛوك اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد رﺳوم اﻷداء .وﻟذﻟك ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﺑﻌد ﺗوﻓر
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

۲۱

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.۳

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ع.

إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات )ﯾﺗﺑﻊ(

ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزام اﻷداء وﺗﺛﺑت اﻹﯾرادات ﻋﻠﻰ ﻣدى زﻣﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﯾﻔﺎء أﺣد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
.۱

ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﺎﺳﺗﻼم واﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أداء اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻧد أداء اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻌﻣﻠﮭﺎ؛ أو

.۲

أداء اﻟﺷرﻛﺔ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ إﻧﺷﺎء أو ﺗﺣﺳﯾن أﺻل ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﻣﯾل أﺛﻧﺎء إﻧﺷﺎء اﻷﺻل أو ﺗﺣﺳﯾﻧﮫ؛ أو

.۳

 أداء اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻻ ﯾﻧﺷﺊ ﻣوﺟودات ذات اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﯾﻛون ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺣﻖ ﻧﺎﻓذ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾلﻣﻘﺎﺑل اﻷداء اﻟﻣﻛﺗﻣل ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ.

ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺣﻘﻖ ﻓﯾﮭﺎ أﺣد اﻟﺷــــروط أﻋﻼه ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم إدراج اﻹﯾرادات ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ
اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺗزام اﻷداء.
ﺗﻘوم اﻟﺷـــرﻛﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺳـــﯾطر ﻓﯾﮫ اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ اﻷﺻـــل اﻟﻣوﻋود وﺗﻔﻲ اﻟﻣﻧﺷـــﺄة ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت
اﻷداء.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات:
أﺗﻌﺎب ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن إدارة ﻣوﺟودات
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أﺗﻌﺎب إدارة ﺻـﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻛﺈﯾرادات ﺑﺷـﻛل ﺗﻧﺎﺳـﺑﻲ ﻣﻊ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ،ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس
ﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳـﺎرﯾﺔ .وﯾﺗم إﺛﺑﺎت رﺳـوم اﻻﺷـﺗراك ﻋﻧد اﻻﺷـﺗراك .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي رﺳـوم أداء ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻖ ﻓﯾﮭﺎ
ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ )أو اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ( اﻷھداف اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ.
أﺗﻌﺎب ﻣن ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟرﺳوم ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ.
ف .اﻹﯾرادات اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣن اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻧد اﺳـــﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳـــﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷـــﺎﻣل اﻵﺧر
ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
ﺗﺗﻛون اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾـﺔ ﻣن ﻣﺻـــــروﻓـﺎت اﻟﻔواﺋـد واﻟرﺳـــــوم اﻟﺑﻧﻛﯾـﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﺗﮭـﺎ اﻟﺷـــــرﻛـﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة .ﯾﺗم إﺛﺑـﺎت
ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ .وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻋﻧد وﺣﺎل ﺗﻛﺑدھﺎ.
ص .اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺳـﯾﺗم دﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﻟﻠﺑﺿـﺎﺋﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻠﻣﺔ ﺳـواء ﺗم إﺻـدار ﻓواﺗﯾر ﺑﮭﺎ
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣورد أم ﻻ.

۲۲

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.۳

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ق .اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻرﺗﺑﺎطﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗزام )ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺗﻌﺎﻗدي( ظﮭرت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث
ﺳﺎﺑﻘﺔ وﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ھذا اﻻﻟﺗزام ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ .وﺗﺳﺗﻧد ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم إﻟﻰ ﺗﻘدﯾرات اﻹدارة ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ
اﻟدﻓﻊ .ﺗم إدراج اﻟﻣﺧﺻص ﻓﻲ "اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى".
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 اﻻﻟﺗزام ،ﯾﺗم ﻋﻛس اﻟﻣﺧﺻص وإدراﺟﮫ ﻓﻲ "اﻟدﺧل
اﻵﺧر" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ھﻲ:
)أ( اﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل ﯾﻧﺗﺞ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﯾﺗﺄﻛد وﺟود ذﻟك اﻻﻟﺗزام ﻓﻘط ﻣن وﻗوع أو ﻋدم وﻗوع ﺣدث أو أﻛﺛر ﻣن
ﺣدث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻏﯾر ﻣؤﻛد ﻟﯾس ﺿﻣن ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل؛ أو
)ب( اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮫ ﺑﺳﺑب:
)(۱
)(۲

ﻋدم وﺟود اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺄن ﺗدﻓﻖ اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾﻛون ﻣطﻠوﺑﺎ ﻟﺗﺳوﯾﺔ
اﻻﻟﺗزام؛ أو
ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق.

ﻻ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗدﻓﻖ ﺧﺎرج ﻟﻣوارد ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌﯾدة.
ﺗﺗﻣﺛل اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻘد أو أي أﺻل
آﺧر ﻟﻸطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.
 .٤اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م ﺣﺗﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م:

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
اﻹﺿﺎﻓﺎت ورﺻﯾد اﻹﻗﻔﺎل ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ۱٤۷٫۲٤۱

أﺛﺎث

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات
ﻣﺳﺗﺄﺟرة

ﺣﺎﺳب آﻟﻲ
وﻣﻌدات
إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

۱۱۸٫۳۹۲

٤٦۹٫٦٤۹

۷۳٥٫۲۸۲

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟﻣﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة واﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۲۱م

۱۷٫٥٥۰

٦٫۹۰٦

۲۷٫۳۹٦

٥۱٫۸٥۲

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

۱۲۹٫٦۹۱

۱۱۱٫٤۸٦

٤٤۲٫۲٥۳

٦۸۳٫٤۳۰

۲۳

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .٥ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام وﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﻣؤ ِ ّﺟر ،ﻣﻊ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻘﺎﺑل ﻋوض وﻓﻘﺎ
ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام وﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر:

أ( ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م:

۲۰۲۱م
۲٦۰٫٦۸۰
)(۸٦٫۸۹۳
۱۷۳٫۷۸۷

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺣﻣل ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

ب( ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول واﻟﻐﯾر اﻟﻣﺗداول ﻣن ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر:

۲۰۲۱م
۸۹٫۳٦۸
۸٦٫۸٦۹

اﻟﺟزء اﻟﻐﯾر ﻣﺗداول ﻣن ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول ﻣن ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

۱۷٦٫۲۳۷

ج( ﺣرﻛﺔ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر:

۲۰۲۱م

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
إﻟﻐﺎء ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
ﻣدﻓوﻋﺎت

۲۱٥٫٦۸۰
٥٫٥٥۷
)(٤٥٫۰۰۰

ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

۱۷٦٫۲۳۷

د( اﻻﺳﺗﮭﻼك وإﻟﻐﺎء ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر

۲۰۲۱م
۸٦٫۸۹۳
٥٫٥٥۷

ﻣﺻروف اﺳﺗﮭﻼك
إﻟﻐﺎء ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر

۹۲٫٤٥۰
ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر  ۹۰٫۰۰۰﷼ ﺳﻌودي .ﻛﺎن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ
ﺣﻖ ﻏﯾر ﻧﻘدي ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت إﯾﺟﺎر ﺑﻘﯾﻣﺔ  ۲٦۰٫٦۸۰﷼ ﺳﻌودي و ۲۱٥٬٦۸۰﷼ ﺳﻌودي
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م.

۲٤

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.٥

ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام وﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر )ﯾﺗﺑﻊ(
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م:
۲۰۲۱م
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد
اﻷدﻧﻰ ﻟﻣدﻓوﻋﺎت
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ
اﻹﯾﺟﺎر
ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر
۹۰٫۰۰۰
۹۰٫۰۰۰
۱۸۰٫۰۰۰
)(۳٫۷٦۳
۱۷٦٫۲۳۷

ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭر
ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر
ﯾﺧﺻم :أﻋﺑﺎء ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
 .٦اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ

۸٦٫۸٦۹
۸۹٫۳٦۸
۱۷٦٫۲۳۷
-۱۷٦٫۲۳۷
۲۰۲۱م

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
اﻹﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ورﺻﯾد اﻹﻗﻔﺎل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

٤۰٫٥۰۰

اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﻔﺗرة واﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

٥٫۹۰٦

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

۳٤٫٥۹٤

 .۷اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻧوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

۲۰۲۱م

اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻﻧف ﺗﺣت ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ؛
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة

أﺳﮭم ﻣدرﺟﺔ – ﻣﺣﻠﯾﺔ

۱٥۲٫۱۳۰
۱٥۲٫۱۳۰

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ

 ۱-۷ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺷراء أﺳﮭم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗداول اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت وﺗﻘﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۱٫۲٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي و  ۰٫۱٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .ﻻﺣﻘًﺎ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ
ﺑﺑﯾﻊ أﺳﮭم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗداول اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻛﺎﺳب ﻣن ﺑﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۰٫۱۹ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.

۲٥

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.۸

اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى
اﻹﯾﺿﺎح
۱-۸

ﻗروض ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
اﺷﺗراﻛﺎت
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣﮭﻧﯾﺔ
أﺧرى

۲۰۲۱م
۷۸٫٥۳۸
۱۰۰٫٥۸۷
٤۱٫۲٥۰
۳۰٫٦۱۸
۲٥۰٫۹۹۳

 ۱-۸ﯾﻣﺛل اﻟﻘرض اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻗرﺿًﺎ ﺑدون ﻓواﺋد ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻣﻊ آﺟﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎق ﯾﻘل ﻋن ﺳﻧﺔ .
.۹

اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ

اﻹﯾﺿﺎح
۱-۹

أﺗﻌﺎب إدارة
أﺗﻌﺎب اﺳﺗﺷﺎرات

۲۰۲۱م
۳٫٤۳۱٫۲٥۰
۲٫۰۱۲٫٥۰۰
٥٫٤٤۳٫۷٥۰

 ۱-۹ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺑﻠﻎ رﺳوم ادارﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ ﻻﺣﻘًﺎ ﻓﻲ  ۲۰ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۲م.
 .۱۰اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﯾﺗﻛون اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك

اﻹﯾﺿﺎح
۱-۱۰

۲۰۲۱م
۱٥٫۲۱۹٫۰۰۹

 ۱-۱۰ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳـﻣﺑر ۲۰۲۱م ،ﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟرﺻـﯾد اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻟدى ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺻـﻧﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟدرﺟﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ.
ﺗﻣﺛـل اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟـدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻸرﺻـــــدة اﻟﺑﻧﻛﯾـﺔ أﻗﺻـــــﻰ ﺗﻌرض ﻟﻣﺧـﺎطر اﻻﺋﺗﻣـﺎن دون اﻷﺧـذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑـﺎر أي ﺿــــﻣـﺎﻧـﺎت
أوﺗﻌزﯾزات اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ أﺧرى .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻟم ﺗﺗﻌرض أي ﻣن اﻷرﺻــــدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
أو ﺗﻌرﺿت ﻟزﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر.
 .۱۱رأس اﻟﻣﺎل
ﺗم إﺻدار رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺎﻟﻎ  ۲۰ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺑﺳﻌر  ۱۰﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة وﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﮫ اﻟﻲ
 ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ﺳﮭم ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ  ۱۰﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم اﻟواﺣد.
ﺗم إﺻدار أﺳﮭم اﻟﺷرﻛﺔ وھﻲ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﺗﺎﻟﻲ أﺳﻣﺎؤھم:
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﺳﯾد /أﺣﻣد ﺑﻘﺷﺎن
اﻟﺳﯾد /ﺻﻼح ﯾﺎﺳﯾن ﻋﻼف

۲٦

ﻋدد اﻷﺳﮭم

اﻟﻣﺑﻠﻎ

٪۸۰
٪۲۰

۱٫٦۰۰٫۰۰۰
٤۰۰٫۰۰۰

۱٦٫۰۰۰٫۰۰۰
٤٫۰۰۰٫۰۰۰

٪۱۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۱۲اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
ﺑﻣوﺟب ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺣوﯾل ﻧﺳﺑﺔ  ٪۱۰ﻣن
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل إﻟﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ ذﻟك اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ  ٪۳۰ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺎح
ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎء اﻟﺷرﻛﺔ.
 .۱۳ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺗﻘوم اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺧطﺔ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻣوﻟﮫ ﻟﻣوظﻔﯾﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﺳـﻌودي .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
۲۰۲۱م
۱۲۲٫٦۹۷

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺧطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة

ﺗم إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم إﻛﺗواري ﻣﺳﺗﻘل ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،ﻟﺿﻣﺎن ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﺳﻌودي ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ وﺣدة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺧططﺔ ﻛﻣﺎ ھو
ﻣطﻠوب ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ " ۱۹ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن".
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر:

اﻟﻣدرج ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة

۲۰۲۱م
۱۲۲٫٦۹۷
-۱۲۲٫٦۹۷

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔواﺋد

ُﻣدرج ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﺧﺳﺎرة ) /رﺑﺢ( إﻛﺗواري

--

ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣدﻓوﻋﺔ

--

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

۱۲۲٫٦۹۷

اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة:

أ( اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻹﻛﺗوارﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻹﻛﺗوارﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر )ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﻣرﺟﺣﺔ(:
۲۰۲۱م
٪۱٬۳۸
٪٤

ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم )(٪
ﻧﻣو اﻟرواﺗب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )(٪

۲۷

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۱۳ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن )ﯾﺗﺑﻊ(
اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن )ﯾﺗﺑﻊ(:

أ( اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻹﻛﺗوارﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ﺗﺳﺗﻧد اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣﻧﺷورة وﺟداول اﻟوﻓﯾﺎت .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﻋﻣﺎر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻘﯾم اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ:
ﻛﺎن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻣدة اﻟﺗزام اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة  ۱۲٫٤۰ﺳﻧﺔ.

ب( ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻗد ﺗؤﺛر اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ،ﻣﻊ ﺛﺑﺎت اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺧرى ،ﻋﻠﻰ أﺣد اﻻﻓﺗراﺿﺎت
اﻹﻛﺗوارﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺧطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﻣﻘدار اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه.
۲۰۲۱م
اﻟﻧﻘص
اﻟزﯾﺎدة
۱٤۰٫٤۱۱
)(۱۰۷٫۷۸۷
ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ) ٪۱ﺣرﻛﺔ(
)(۱۰۸٫۰۰۳
۱۳۹٫۷٤۷
ﻧﻣو اﻟرواﺗب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ) ٪۱ﺣرﻛﺔ(
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﺣﻠﯾـل ﻻ ﯾـﺄﺧـذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑـﺎر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻛـﺎﻣـل ﻟﻠﺗـدﻓﻘـﺎت اﻟﻧﻘـدﯾـﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻓﻲ إطـﺎر اﻟﺧطـﺔ ،إﻻ أﻧـﮫ
ﯾﻘدم ﺗﻘدﯾرا ﻣﻘﺎرﺑﺎ ﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ.
 .۱٤اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى
ﺗﺗﻛون اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻹﯾﺿﺎح
ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ
ﻣﺳﺗﺣﻖ إﻟﻰ طرف ذي ﻋﻼﻗﺔ

۱۹

۲۰۲۱م
٦۷٤٫۸۱۷
۱٦٤٫۳۷۹
٥۰٫۰۲۰
٤٦٫۹۳۳
۷۸٫٦۸۸
۱٫۰۱٤٫۸۳۷

 .۱٥اﻹﯾرادات اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
ﯾﻣﺛـل ﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳــــﺑـﺔ ﻣن ﺷـــــرﻛـﺔ ﺟﯾﮭـﺎن ﻟﻠﺗوظﯾف واﻟﺑـﺎﻟﻐـﺔ  ۷٥٫۰۰۰﷼ ﺳـــــﻌودي ﻣﻘـﺎﺑـل اﻟﺧـدﻣﺔ
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ.

۲۸

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۱٦اﻷﺗﻌﺎب ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺻـﻧﯾف ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات ﺣﺳـب اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ وﺗوﻗﯾت اﻹﺛﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳـﻣﺑر
۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م:
اﻹﯾﺿﺎح

ﺗوﻗﯾت إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات:

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣدد
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر
أﺗﻌﺎب ﻣن ﺧدﻣﺎت

۱-۱٦

۲۰۲۱م
٤٫٦٦۳٫٦۹٦
۷٥٫۰۰۰
٤٫۷۳۸٫٦۹٦

 ۱-۱٦ﺗم ﺗﺣﺻﯾل اﻟرﺳوم ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
 .۱۷اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
۲۰۲۱م
۸۱۷٫٦٦٤
۳٥٥٫۲۳۹
۱۷۸٫۱۰۱
۸٦٫۸۹۳
٥۱٫۸٥۳
٥۹٫۰۰۰
۱٥٫٤٦۹
٥٫۹۰٦
۲۷۳٫٦۲٤
۱٫۸٤۳٫۷٤۹

أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ واﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
رﺳم اﺷﺗراﻛﺎت وﺗرﺧﯾص
ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺄﻣﯾن
اﺳﺗﮭﻼك ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام )اﻹﯾﺿﺎح (٥
اﺳﺗﮭﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات )اﻹﯾﺿﺎح (٤
ﻣﺻروﻓﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
ﻣﺻروﻓﺎت ﺳﻔر
إطﻔﺎء ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ )اﻹﯾﺿﺎح (٦
إدارة ﻣﻛﺗب وﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى
 .۱۸اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

۲۰۲۱م
٥۱٤٫۳٤۳

اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻔﺗرة

۲۹

شركة أرش المالية
(شركة مساهمة مقفلة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من  29ديسمبر 2020م إلى  31ديسمبر 2021م
(المبالغ باللاير السعودي)
 .18الزكاة المستحقة (يتبع)
 1-18تم احتساب الزكاة المحملة للفترة من  29دسيمبر 2020م إلى  31ديسمبر 2021م على أساس الوعاء الزكوي،
وتتمثل مكوناته فيما يلي:
2021م
صافي الدخل للفترة
مخصصات
أخرى

568.922
122.697
961
692.580

حقوق الملكية االفتتاحية
أخرى
تعديل ممتلكات ومعدات وبنود أخرى مماثلة
الوعاء الزكوي

20.000.000
173.787
()894.191
19.279.596

الزكاة على الوعاء الزكوي بنسبة ٪2.578
الزكاة على الربح بنسبة ٪2.5
إجمالي الزكاة المحملة على الفترة

497.028
17.315
514.343

تم تعديل بعض المبالغ السابق ذكرها (بما يتفق مع قواعد الزكاة) في احتساب الزكاة المحملة للفترة.
 2-18الموقف الزكوي
الشركة مسجلة كمكلف بالزكاة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة) وهذه هي السنة األولى من عمل الشركة.
 .19معامالت األطراف ذات العالقة
تشمل األطراف ذات العالقة شركاء الشركة والشركات الشقيقة وموظفي اإلدارة العليا للشركة.
تمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئيسي في الخدمات االستشارية واإلدارية المقدمة أو المستلمة من
الشركات الشقيقة أو المساهمين في سياق األعمال العادية بشروط متفق عليها بشكل متبادل ومعتمدة من قبل إدارة
الشركة.
خالل الفترة ،تعاملت الشركة مع األطراف ذات العالقة التالية:
العالقة

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

شركة أرش المالية
(شركة مساهمة مقفلة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من  29ديسمبر 2020م إلى  31ديسمبر 2021م
(المبالغ باللاير السعودي)
 .19معامالت األطراف ذات العالقة (يتبع)
فيما يلي معامالت األطراف ذات العالقة الهامة للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2021م واألرصدة الناشئة عنها:
أ) ذمم دائنة تجارية ومستحقات ومطلوبات أخرى
المعامالت مع

طبيعة المعاملة

الرصيد

المعامالت

السيد /أحمد بقشان

مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الشركة

883.900

--

السيد /صالح ياسين عالف

مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الشركة

578.688

78.688

بلغت المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه خالل العام  77.000لاير سعودي.
ب) الدخل والذمم المدينة
المعامالت مع

طبيعة المعاملة

السيد /أحمد بقشان
شركة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا لصناعة المرطبات

المعامالت

الرصيد

عقد خدمات

2.012.500

2.012.500

عقد خدمات

3.000.000

3.000.000

تعويضات موظفي اإلدارة العليا للشركة
2021م
1,413,610
84,313
50,776

منافع الموظفين قصيرة األجل
منافع ما بعد التوظيف
منافع غير نقدية
 .20االرتباطات وااللتزامات المحتملة
لم تكن هناك ارتباطات محتملة أو التزامات كما في  31ديسمبر 2021م.
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ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۲۱اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺻﺎدرة وﻟﻛن ﻟم ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾدة اﻷﺧرى واﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ،واﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۲م :اﺧﺗﺎرت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋدم اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﮭذه اﻹﻋﻼﻧﺎت وﻟﯾس ﻟﮭﺎ
ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
ﺳﺎري ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد

اﻟﻣﻌﯾﺎر أو اﻟﺗﻌدﯾل أو اﻟﺗﻔﺳﯾر

 - ۱أﺑرﯾل ۲۰۲۱ -م

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  :۱٦ﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻣﺗﯾﺎزات اﻹﯾﺟﺎر
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد  :۱۹ -ﺗﻣدﯾد اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ

 - ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۲ -م

ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺿﯾﻘﺔ اﻟﻧطﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ۳و  ۱٦و ۳۷
وﺑﻌض اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ۱و  ۹و  ٤۱و ۱٦

 - ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲٤ -م
 - ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۳ -م
 - ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۳ -م
 - ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۳ -م

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ " ۱ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﺑﺷﺄن ﺗﺻﻧﯾف
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺿﯾﻘﺔ اﻟﻧطﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ،۱ﺑﯾﺎن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ  ۲وﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ۸
اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  - ۱۲اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺟودات
وﻣطﻠوﺑﺎت ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﺣدة
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " ،۱۷ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن" ،ﺑﺻﯾﻐﺗﮫ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو ۲۰۲۰م

 .۲۲اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ ھﻲ اﻟﺛﻣن اﻟـذي ﯾﻣﻛن اﺳـــــﺗﻼﻣـﮫ ﻋﻧـد ﺑﯾﻊ أﺻـــــل أو دﻓﻌـﮫ ﻋﻧـد ﻧﻘـل اﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﺗﻌـﺎﻣﻼت اﻻﻋﺗﯾـﺎدﯾـﺔ ﺑﯾن
اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻓروق ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
وﺗﻘدﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ،ﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻋن ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ.

أ .ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم:
اﻟﻣﺳﺗوى  :۱اﻷﺳﻌﺎر )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ ﻟﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﻣﺳـﺗوى  :۲اﻷﺳـﺎﻟﯾب أﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ ﻣدﺧﻼﺗﮭﺎ ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدة اﻟﻣﺳـﺟﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ،
ﺳواء ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة.
اﻟﻣﺳـــﺗوى  :۳اﻷﺳـــﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺳـــﺗﺧدم اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺳـــﺟﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ
ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳوﻗﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻــل أو اﻟﺗزام ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﺳــﻠﺳــل اﻟﮭرﻣﻲ
ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﺻــﻧﯾف اﻟﻘﯾﺎس ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺿــﻣن ﻧﻔس ﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﺳــﻠﺳــل اﻟﮭرﻣﻲ ﻛﺄﻗل ﻣﺳــﺗوى ﻟﻠﻣدﺧﻼت اﻟذي
ﯾﻌﺗﺑر ﺟوھرﯾﺎ ً ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻛﻛل.
ﺗﺛﺑت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻲ ﺣدث ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر.
۳۲

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۲۲اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷــــرﻛﺔ ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻌﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳــﺎرة وﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷــﺎﻣل اﻵﺧر ،ﻓﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷــﺄ ﻓروق ﺑﯾن
اﻟﻘﯾم اﻟـدﻓﺗرﯾـﺔ وﺗﻘـدﯾرات اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ .وﺑرأي اﻹدارة أن اﻟﻘﯾم اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑـﺎت اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺷـــــرﻛـﺔ ﻻ
ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻋن ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ.
ﯾوﺿـﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳـﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ وﺗﺳـﻠﺳـل
ﻗﯾﻣﺗﮭـﺎ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ .وﻻ ﯾﺷــــﻣـل ذﻟـك ﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑـﺎت اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﻗﯾـﺎﺳــــﮭـﺎ ﺑـﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺗﻘدﯾرا ﻣﻌﻘوﻻ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

أﺳﮭم ﻣدرﺟﺔ  -ﻣﺣﻠﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة

۱٥۲٫۱۳۰
۱٥۲٫۱۳۰

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى ۱

۱٥۲٫۱۳۰
۱٥۲٫۱۳۰

اﻟﻣﺳﺗوى ۲

---

اﻟﻣﺳﺗوى ۳

---

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

۱٥۲٫۱۳۰
۱٥۲٫۱۳۰

 .۲۳إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن أﻧﺷــطﺔ اﻟﺷــرﻛﺔ ﺗﻌرﺿــﮭﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ﻣﺧﺎطر اﻟﺳــوق )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺧﺎطر اﻷﺳـــﻌﺎر( وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳـــﯾوﻟﺔ.
وﯾرﻛز ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷــــرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳــــواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺣﺎول اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳــــﻠﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
إطﺎر إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﺗوﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺳــــﯾﺎﺳــــﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة .ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺗﺣدﯾد وﻣراﻗﺑﺔ
اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ .ﺗﺗﻣﺛـل أھم أﻧواع اﻟﻣﺧـﺎطر ﻓﻲ ﻣﺧـﺎطر اﻻﺋﺗﻣـﺎن وﻣﺧـﺎطر اﻟﻌﻣﻠـﺔ واﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ وﻣﺧـﺎطر أﺳــــﻌـﺎر
اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻛﺎﻣل اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﺄﺳــﯾس إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺷــرﻛﺔ واﻹﺷــراف ﻋﻠﯾﮭﺎ .إن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ھﻲ اﻟﻣﺳــؤوﻟﺔ ﻋن ﺗطوﯾر وﻣراﻗﺑﺔ ﺳــﯾﺎﺳــﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺷــرﻛﺔ .ﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرﯾﻖ ﺑﺎﻧﺗظﺎم وﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن أي
ﺗﻐﯾﯾرات وﻣﺷﻛﻼت اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ.
ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷــﻛل ﻣﻧﺗظم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ظروف اﻟﺳــوق وأﻧﺷــطﺔ
اﻟﺷـرﻛﺔ .ﺗﮭدف اﻟﺷـرﻛﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر وإﺟراءات اﻟﺗدرﯾب واﻹدارة ،إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺣﻛم ﺑﻧﺎءة وﻣﻧﺿـﺑطﺔ واﻟﺗﻲ
ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺗﻔﮭم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن أدوارھم واﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم.
ﺗراﻗب ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗزام اﻹدارة ﺑﺳـﯾﺎﺳـﺎت وإﺟراءات اﻟﺷـرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ،وﺗراﺟﻊ ﻣدي ﻛﻔﺎﯾﺔ إطﺎر إدارة
اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ.

۳۳

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۲۳إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
إطﺎر إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﯾﺗﺑﻊ(
ﺗﺷــــﻣـل اﻷدوات اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣـدرﺟـﺔ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻧﻘـد وﻣـﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣـﮫ ،اﻟـذﻣم اﻟﻣـدﯾﻧـﺔ واﻟـذﻣم اﻟﻣـدﯾﻧـﺔ اﻷﺧرى،
اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات ،اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ ،واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى .ﺗم اﻹﻓﺻــﺎح ﻋن طرق اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﺣددة اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﻔﺻل اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻛل ﺑﻧد.
ﯾﺗم إﺟراء ﻣﻘﺎﺻـــﺔ ﺑﯾن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾدرج ﺻـــﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘط ﻋﻧد
وﺟود ﺣﻖ ﻧظﺎﻣﻲ ﻣﻠزم ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎﺻـــﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ وﻛذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﺷـــرﻛﺔ ﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳـــوﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات ﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣد.

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﻌرض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗذﺑذب ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق .ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر :ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ،ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت وﻣﺧﺎطر
اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺧرى.

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

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠب ﻗﯾﻣﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل
أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي واﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ واﻟﺟﻧﯾﮫ اﻻﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ھذه اﻟﺗذﺑذﺑﺎت وإدارة أﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟك.

ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر
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 اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟر
ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق .ﺗﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗدار
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓردي وﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﺟﻣﯾﻊ ﻗرارات اﻟﺷراء واﻟﺑﯾﻊ ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر ،ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر )اﯾﺿﺎح (۷
ﺣول ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م ،ﻓﺈن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣراﻛز ،ﺣﯾث أن ﻧﺳﺑﺔ  ٪۱۰ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾم اﻟﺳوق  /ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻗد أﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۱٥٫۲۱۳ - / ۱٥٫۲۱۳ +ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۲۳إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﻋدم ﻣﻘدرة طرف ﻣﺎ ﻓﻲ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠطرف اﻵﺧر .ﻟﯾس ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﺗرﻛﯾز ﺟوھري ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ
آﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻖ ﺣدود اﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ .ﺗﺄﺧذ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ
ﻟﻠﻣوﺟودات وﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﺧﻼل ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .وﻟﺗﻘﯾﯾم
ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ .وھﻲ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟداﻋﻣﺔ ﻣﺛل:
أ.

اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أو اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل،

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

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

د.

زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻧﻔس اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل،

ه.

ﺗﻐﯾرات ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻟداﻋم ﻟﻼﻟﺗزام أو ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟطرف اﻵﺧر أو اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ.

ﯾﺗم ﺷطب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻻﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ،ﻣﺛل ﺗﻌﺛر اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام
ﺑﺧطﺔ اﻟﺳداد ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ .وﻋﻧد ﺷطب ﻗروض أو ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ،ﺗﺳﺗﻣر اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ إﺟراء ﻗﺳري ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗرداد
اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ .وﻋﻧد إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗرداد ،ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻛﺈﯾرادات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
ﺗﻘﯾس اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﻧﻘد ،ﻓﺈن
ﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺗﻌﺛر اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ،ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض
ﯾﻌﺎدل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة ﺑﺄن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺄرﺻدة اﻟﺑﻧوك ﻏﯾر ﺟوھرﯾﺔ ﺣﯾث أن اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟدى ﺑﻧوك ذات ﺳﻣﻌﺔ ﺟﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﻷﻗﺻﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر:
۲۰۲۱م

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ

۱٥٫۲۱۹٫۰۰۹
٥٫٤٤۳٫۷٥۰
۲۰٫٦٦۲٫۷٥۹
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۲۳إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻋﻣﺎر اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م:

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎوز
ﻟﻼﺳﺗﺣﻘﺎق وﻻ
ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ

۲٫۰۱۲٫٥۰۰
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ
۱۷۲٫٤٥٥
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
۱٥٫۲۱۹٫۰۰۹
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ۱۷٫٤۰۳٫۹٦٤

ﻣﺗﺟﺎوز
ﻟﻼﺳﺗﺣﻘﺎق
۳۰–۱
ﯾوم

۲۰۲۱م
ﻣﺗﺟﺎوز
ﻟﻼﺳﺗﺣﻘﺎق
ﺑﻣدة
۹۰ - ۳۱
ﯾوم

-- ۳٫٤۳۱٫۲٥۰
------ ۳٫٤۳۱٫۲٥۰

ﻣﺗﺟﺎوز
ﻟﻼﺳﺗﺣﻘﺎق
ﻷﻛﺛر ﻣن ۹۰
ﯾوم
-----

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
٥٫٤٤۳٫۷٥۰
۱۷۲٫٤٥٥
۱٥٫۲۱۹٫۰۰۹
۲۰٫۸۳٥٫۲۱٤

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرض ﻣﺷروع ﻣﺎ ﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻠوﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﺳرﻋﺔ وﺑﻘﯾﻣﺔ
ﺗﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗدار ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﮭد ﺑﮭﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ أي اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
ﯾﺗﻣﺛل ﻧﮭﺞ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن أﻧﮫ ﺳﯾﻛون ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ داﺋﻣﺎ ،ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ،ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ
ﻋﻧد اﺳــﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ،ﺗﺣت اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻻﺿــطرارﯾﺔ ،دون ﺗﻛﺑد ﺧﺳــﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ أو اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﺳــﻣﻌﺔ اﻟﺷــرﻛﺔ.
وﻟﮭـذا اﻟﻐرض ،ﯾﺗم إدارة اﻟﻣوﺟودات ﻓﻲ ﺣـدود اﻟﺳـــــﯾوﻟـﺔ اﻟﻛـﺎﻓﯾـﺔ ،واﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ رﺻــــﯾـد ﻛـﺎﻓﻲ ﻟﻠﻧﻘـد وﻣـﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣـﮫ.
ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ اﺳــــﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــــﺎس ﻣﻧﺗظم ﻟﺗﺣدﯾد وﺟود أي
ﺗﻌﺎرض.
ﺗﻘل آﺟﺎل اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﺳــﺗﺔ أﺷــﮭر .ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ورود اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗﺑل ﻣواﻋﯾدھﺎ اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻓﺗرات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ وﻻ ﯾُﺗوﻗﻊ اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر.
 .۲٤رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﻘﺳﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة.

۳٦

ﺷرﻛﺔ أرش اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ۲۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۰م إﻟﻰ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م
)اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .۲٥إدارة رأس اﻟﻣﺎل
إن ھدف اﻟﺷــــرﻛﺔ ﻣن إدارة رأس اﻟﻣﺎل ھو اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ھﯾﺋﺔ اﻟﺳــــوق اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺷــــرﻛﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة رأس ﻣﺎل ﻗوﯾﺔ.
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳــــﻣﺑر ۲۰۱۳م ،ﺗم إﺻــــدار ﻗواﻋد اﺣﺗرازﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋﺔ ﺳــــوق اﻟﻣﺎل)"اﻟﻘواﻋد"(
ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار رﻗم  ۲۰۱۲-٤۰-۱اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ۱٤۳٤/۲/۱۷ھـ ،اﻟﻣواﻓﻖ ۲۰۱۲/۱۲/۳۰م .ﺗﻧص اﻟﻘواﻋد ﻋﻠﻰ أن
اﻟﺷـــﺧص اﻟﻣﺻـــرح ﻟﮫ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﺗﻠك ﻗﺎﻋدة رأس ﻣﺎل ﺗﺳـــﺎوي ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل ﻛﻣﺎ ھو
ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزء  ۳ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻻﺣﺗرازﯾﺔ.
۲۰۲۱م

ﻗﺎﻋدة رأس اﻟﻣﺎل:

۲۰٬۰۱۹٬۹۸٥
-۲۰٬۰۱۹٬۹۸٥

اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟرأس اﻟﻣﺎل
اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل:

٥٬۱٦٦٬۷۰۸
۲۷٬۳۸۳
۱٬۰۸۸٬۷۰۸
٦٬۲۸۲٬۷۹۹

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

۳٫۱۹
۱۳٬۷۳۷٬۱۸٦

ﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل
اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل
 .۲٦اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﺻﻔﺔ اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،ﻻ ﺗوﺟد ﻣوﺟودات ﻣدارة ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ.
 .۲۷اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ

ﻣﻧـذ ﻣطﻠﻊ ﺳــــﻧـﺔ ۲۰۲۰م ،اﻧﺗﺷـــــرت ﺟﺎﺋﺣـﺔ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓﯾـد  (۱۹ -ﻋﺎﻟﻣﯾـًﺎ ﻋﺑر ﻣﻧـﺎطﻖ ﺟﻐراﻓﯾـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣﻣـﺎ
ﺗﺳــﺑب ﻓﻲ ﺗﻌطﯾل اﻷﻋﻣﺎل واﻷﻧﺷــطﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وأﺛر ﻋﻠﻰ أﺳــﻌﺎر اﻟﻧﻔط واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت .ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﮫ ﻣن
اﻟﺻــﻌب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣدى اﻟﻛﺎﻣل وﻣدة اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ،ﻓﻘد درﺳــت إدارة اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺻــدار ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻻ ﺗوﺟد
ﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد  ۱۹ -ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷــرﻛﺔ وﺧﻠﺻــت إﻟﻰ أﻧﮫ
ً
ﺗﻐﯾﯾرات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﺗراﻗب اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺳـﯾﻧﺎرﯾوھﺎت داﺋﻣﺔ
اﻟﺗطور ،وﺳـوف ﯾﻧﻌﻛس أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺷـﻐﯾل واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻔﺗرات
إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
 .۲۸اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰ﻣﺎرس ۲۰۲۲م اﻟﻣواﻓﻖ  ۱۷ﺷﻌﺑﺎن ۱٤٤۳ھـ.

۳۷

