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 إيضاحات

 

 م2019
  

        م2018
     الموجودات

     الموجودات غير المتداولة

 19,076,163  21,972,380 7 ممتلكات ومعدات، بالصافي

 7,944,771  7,423,880 8 ملموسة، صافيموجودات غير 

 6,000,000  6,000,000 9 استثمار بالتكلفة المطفأة

 24,861,884  5,607,143 10 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 25,538,360  31,999,143 11 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 83,421,178  73,002,546  الموجودات غير المتداولةإجمالي 
      

     الموجودات المتداولة

 14,975,799  21,715,261 15 مستحق من أطراف ذات عالقة

 33,527,250  51,895,193 12 بهامش، صافي ذمم مديني عمالء

 ً  1,314,723  873,569  مدفوعات مقدما

 3,937,322  8,235,043  موجودات مالية متداولة أخرى

 19,614,666  68,331,866 10 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 36,800,000  - 13 ودائع ألجل

 5,904,170  11,304,018 14 أرصدة لدى البنوك

 116,073,930    162,354,950  إجمالي الموجودات المتداولة

 199,495,108  235,357,496  إجمالي الموجودات
    

     المطلوبات وحقوق الملكية

     المطلوبات غير المتداولة

 7,520,579  9,502,912 16 التزامات المنافع المحددة للموظفين، صافي

 --  791,485  التزام عقد إيجار

 7,520,579  10,294,397  إجمالي المطلوبات غير المتداولة
     

     المتداولةالمطلوبات 

 79,441  263,848 15 مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 17,850,927  30,420,617 17 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

 3,500,000  8,000,000 18 زكاة مستحقة

 21,430,368  38,684,465  إجمالي المطلوبات المتداولة

 28,950,947  48,978,862  إجمالي المطلوبات
    

     حقوق الملكية

 161,090,130  161,090,130 19 رأس المال

 6,458,132    9,036,033 20 احتياطي نظامي

 9,191,048    16,283,145  أرباح مبقاة

 (6,195,149)  (30,674)  احتياطي آخر

 170,544,161    186,378,634  إجمالي حقوق الملكية

 199,495,108    235,357,496  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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      م2018  م2019 إيضاحات 

     الدخل التشغيلي

 114,046,366  118,273,449 22 العمالء مع العقود من إيراد

 2,829,547  5,355,554  دخل العموالت الخاصة

 2,122,147  2,470,372 23 ربح من استثمارات، صافي

 2,304,694  1,814,828  دخل توزيعات أرباح

      121,302,754  127,914,203  إجمالي ربح التشغيل
  المصروفات التشغيلية

   
 (55,879,628)  (53,699,281) 24 رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

 (37,247,263)  (40,620,703) 25 مصروفات عمومية وإدارية أخرى

 (2,803)  (2,307) 12 االئتمانيةمخصص خسائر االنخفاض في القيمة 

 (2,979,429)  (2,545,558)  مصروفات تسويق

 (96,109,123)  (96,867,849)  إجمالي المصروفات التشغيلية

      25,193,631      31,046,354  صافي دخل العمليات
 3,037,251   2,581,166 26 إيرادات أخرى

      28,230,882  33,627,520  الربح قبل الزكاة
 (4,256,196)  (7,848,509) 18 الزكاة

      23,974,686  25,779,011  ربح السنة
بنود الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى التي لن يعاد تصنيفها إلى 

 اإليرادات الحقاً 
 

   
صافي  -موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 القيمة العادلةالتغير في 
11 

6,460,783  (5,275,743) 

 (324,631)  (296,308) 16 إعادة قياس خسارة من خطة المنفعة المحددة

      (5,600,374)  6,164,475  الدخل/)الخسارة( الشاملة األخرى للسنة
 18,374,312  31,943,486  إجمالي الدخل/)الخسارة( الشاملة للسنة

     
  ربحية السهم

        
 1.49  1.60 27 ربحية السهم األساسية والمخفضة
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            اإلجمالي  أرباح مبقاة  احتياطي اخر  احتياطي نظامي  رأس المال  

 168,278,862  3,722,844  (594,775)  4,060,663  161,090,130  م2018يناير  1كما في 

 23,974,686  23,974,686  --  --  --  ربح السنة

 (5,600,374)  --  (5,600,374)  --  --  خسارة شاملة أخرى للسنة

 (16,109,013)  (16,109,013)  --  --  --  (21توزيعات أرباح )إيضاح 

 --  (2,397,469)  --  2,397,469  --  االحتياطي النظاميمحول إلى 

 170,544,161  9,191,048  (6,195,149)  6,458,132  161,090,130  م2018ديسمبر  31الرصيد في 

 25,779,011  25,779,011  --  --  --  ربح السنة

 6,164,475  --  6,164,475  --  --  الدخل الشامل اآلخر للسنة

 (16,109,013)  (16,109,013)  --  --  --  (21توزيعات أرباح )إيضاح 

 --  (2,577,901)  --  2,577,901  --  محول إلى االحتياطي النظامي

 186,378,634  16,283,145  (30,674)  9,036,033  161,090,130  م2019ديسمبر  31الرصيد في 
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 م2018  م2019  

    إيضاحات األنشطة التشغيلية
 28,230,882      33,627,520  الربح قبل الزكاة

الزكاة مع صافي التدفقات تعديالت غير نقدية لمطابقة الربح قبل 
 النقدية:

 

   
 6,228,413    6,903,237 25 استهالك وإطفاء

 1,513,028   1,791,056 16 مخصصات التزامات منافع الموظفين

 (2,122,147)  (2,470,372) 23 ربح من استثمارات، صافي

 2,308   2,307 1-12 االئتمانيةمخصص خسائر االنخفاض في القيمة 

 33,852,979       39,853,748  نقدية تشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل تدفقات
     

 19,989,954  (18,370,250)  بهامش، صافي ذمم مديني عمالء

 4,288,880  (4,583,535)  موجودات مالية متداولة أخرى

 ً  214,518     1,506,920  مدفوعات مقدما

 (7,049,441)  (6,555,055)  صافيمستحق من أطراف ذات عالقة، 

 11,995,669     10,113,093  مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

 (15,720)     --  سحب على المكشوف لدى البنوك
  21,964,921   63,276,839 

 (2,856,221)  (3,348,509) 18 زكاة مدفوعة

 (315,967)  (105,031) 16 مكافأة نهاية خدمة مدفوعة

 60,104,651  18,511,381  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
     

     األنشطة االستثمارية
 (73,606,271)  (61,711,600)  شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (30,814,103)     --  شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

متحصالت البيع من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة

 

35,005,327   97,281,625 

 (1,283,471)  (2,970,019)  إضافات لممتلكات ومعدات

 (36,800,000)   36,800,000  ودائع ألجل

 (3,837,906)  (2,652,628) 8 شراء موجودات غير ملموسة

 (49,060,126)    4,471,080  النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة االستثمارية
     

     األنشطة التمويلية
 (16,109,013)  (16,109,013) 21 توزيعات أرباح مدفوعة

   (1,473,600)  مدفوع التزام عقد إيجار

 (16,109,013)  ( 17,582,613)  النقد المستخدم في النشاط التمويلي
     

 (5,064,488)   5,399,848  صافي الزيادة/ )النقص( في األرصدة البنكية خالل السنة

 10,968,658   5,904,170  نقد وما في حكمه في بداية السنة

 5,904,170   11,304,018  األرصدة البنكية في نهاية السنة
     

     معلومات إضافية غير نقدية
 --  2,492,931  االستخدام موجودات حق

 --  (1,956,086)  التزامات عقود إيجار
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 األنشطة .1
 

شركة دراية المالية )"الشركة"( شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة بالمملكة العربية السعودية. وتعمل بموجب السجل 

م، 2014ديسمبر  31م(. في 2009أبريل  15هـ )الموافق 1436جمادى اآلخرة  10بتاريخ  1010266977التجاري رقم 

لية لتصبح شركة سعودية بعد أن باع الشركاء األجانب أسهمهم في وافقت هيئة السوق المالية على طلب من شركة دراية الما

 .م2014سبتمبر  23الشركة. ونتيجة لذلك، تم تغيير السجل التجاري من شركة مختلطة إلى شركة سعودية بالكامل في 

 

كذلك كوكيل، تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تقديم خدمات الوساطة واالستشارات والحفظ، والتعامل بصفة أصيل و

م( بموجب الترخيص 2009يوليو  1هـ )الموافق 1430رجب  8واإلدارة، والترتيب. بدأت الشركة في مزاولة أعمالها بتاريخ 

م(. يقع مكتب 2008يونيو  23هـ )الموافق 1429جمادى اآلخرة  19من هيئة السوق المالية بتاريخ  27-08109رقم 

 الشركة المسجل في العنوان التالي:

 

 رع العليا الرئيسي، العليا سنترشا

 11323، الرياض 286546ص. ب 

 المملكة العربية السعودية

 

هـ )الموافق 1435شوال  23بتاريخ  2050101980لدى الشركة فرع في الدمام الذي يعمل بموجب السجل التجاري رقم 

صفر  13بتاريخ  4030286122بموجب السجل التجاري رقم  يعملم(، وهناك فرع آخر في جدة 2014أغسطس  19

 م(.2015نوفمبر  25هـ )الموافق 1437

 

 أسس اإلعداد .2
 

 بيان االلتزام 2-1

 

تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 

الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتماشياً مع أحكام نظام الشركات المعمول واإلصدارات األخرى 

 .به في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للشركة

 

 أساس القياس والعرض 2-2

 في قائمة المركز المالي: تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء البنود الهامة التالية

 

 يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة؛ -

 يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة. -

 ات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.التزامات المنافع المحددة للموظفين مدرجة بالقيمة الحالية لاللتزام -

 

 عملة العرض والنشاط  2-3

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط. كافة المعلومات المالية تم تقريبها ألقرب لاير 

 سعودي، ما لم يرد خالف ذلك.
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 معايير جديدة تأثير التغير في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق .3

م الذي يحل محل اإلرشادات 2019يناير  1"عقود اإليجار" اعتباراً من  16طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي 

"عقود اإليجار"، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية  17الحالية بشأن عقود اإليجار، المدرجة في معيار المحاسبة الدولي 

"عقود  15نة التفسيرات الدولية رقم "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"، وتفسير لج 4للتقرير المالي 

"تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد  27الحوافز"، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم  -اإليجار التشغيلي 

 اإليجار". نورد أدناه بياناً باألثر المترتب عن تطبيق هذا المعيار:

 

 م، اتبعت الشركة السياسة المحاسبية التالية لعقود اإليجار التي كانت الشركة مستأجرة فيها: 2019يناير  1قبل 

 

 عقود اإليجار التشغيلي

تم االعتراف بمدفوعات اإليجار كمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت  ،عندما كانت الشركة مستأجراً 

 على مدى فترة عقد اإليجار.

 

 م:2019يناير  1تطبق السياسة في أو بعد 

ً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عق د إيجار. تجري الشركة عند اإلثبات األولي في بداية العقد تقييما

ويكون العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن 

 بمقابل. يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم المنافع تتدفق إلى الشركة ويمكن للشركة توجيه استخدام هذه الموجودات.

 

 موجودات حق االستخدام

مبدئياً بالتكلفة والحقاً بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة لالستهالك واالنخفاض في القيمة،  موجودات حق االستخدامس يتم قيا

 ويتم تعديلها لبعض عمليات إعادة قياس التزام عقد اإليجار.

 

يف إضافية مثل إعداد الموقع مساوياً اللتزام اإليجار. مع ذلك، إذا كانت هناك تكال موجودات حق االستخدامبشكل عام سيكون 

موجودات والتأمينات غير المستردة، وأموال التنفيذ، والمصروفات األخرى المتعلقة بالمعاملة إلخ، فيجب إضافتها إلى قيمة 

 .حق االستخدام

 

 التزام عقد اإليجار

يتم دفعها في تاريخ بداية العقد، ويتم خصمه يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار والتي لم 

باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد اإليجار، أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، معدل االقتراض اإلضافي 

 للشركة.

 

 تقيس الشركة التزام عقد اإليجار بعد تاريخ البدء من خالل:

 ئدة على التزام عقد اإليجار..   زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفا1

 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار التي تمت، و  .2

 إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل لعقد اإليجار.  .3

 

المرتبطة بها يجب أن يتم على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية  16ينص المعيار الدولي للتقرير المالي 

شهراً أو أقل أو عقد اإليجار هو لموجودات ذات قيمة  12إثباتها عادةً في قائمة المركز المالي للشركة، ما لم تكن مدة العقد 

"عقود اإليجار" إلى عقود إيجار تشغيلي أو  17منخفضة. وبالتالي، فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي 

يتم استبعاده بالنسبة للمستأجرين. بالنسبة لكل عقد إيجار، يثبت المستأجر التزامات عقد اإليجار المتكبدة في المستقبل.  تمويلي

في المقابل، يتم رسملة الحق في استخدام األصل المؤجر، وهو ما يعادل عادةً القيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار المستقبلية 

 الصلة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي.باإلضافة إلى التكاليف ذات 
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 )يتبع( معايير جديدة تأثير التغير في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق .3
 

 التزام عقد اإليجار )يتبع(

عند تطبيق المعيار الجديد. أثناء  16اختارت الشركة التطبيق المعدّل بأثر رجعي الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي 

ألول مرة على عقود اإليجار التشغيلي، تم قياس الحق في استخدام الموجودات  16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 جار، باستخدام معدل الفائدة عند التطبيق ألول مرة. المؤجرة بمبلغ التزام عقد اإلي

 

من الشركة عرض تسوية التزامات عقد اإليجار  16كما تتطلب إفصاحات التحول الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

يناير  1بها في  م ويتم مطابقتها كما يلي مع التزامات عقد اإليجار المعترف2018ديسمبر  31خارج المركز المالي كما في 

 م:2019

 

 تسويات التزامات عقود اإليجار

 

 
 يناير 1

 م2019

 3,526,000 م2018ديسمبر  31التزامات عقود اإليجار خارج المركز المالي كما في 

 -- شهراً أو أقل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة 12عقود اإليجار المتداولة ذات فترة إيجار 

 3,526,000 م )إجمالي بدون خصم(2019يناير  1اإليجار كما في صافي التزامات عقود 

التزامات عقود إيجار مخصومة نتيجة للتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 3,248,082 م2019يناير  1كما في  16

 

 السياسات المحاسبية الهامة .4
 

تتماشى السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المتبعة عند إعداد القوائم المالية للسنة 

 . 3السابقة، باستثناء السياسات الواردة في إيضاح 

 

 فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة بواسطة الشركة عند إعداد هذه القوائم المالية:

 

 األدوات المالية 4-1

ويعتمد تصنيف األدوات المالية على نموذج األعمال الخاص بالشركة بغرض إدارة موجوداتها المالية والشروط التعاقدية 

 للتدفقات النقدية. تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية:

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، أو •

 بالقيمة العادلة الموجودات المالية المقاسة •

 

سيتم إثبات أرباح أو خسائر الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة سواء من خالل قائمة الدخل الشامل أو من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر.

 

بهامش ومستحق من أطراف ذات عالقة  ذمم مديني عمالءيتم االحتفاظ باستثمارات بالتكلفة المطفأة وودائع ألجل و

وموجودات مالية متداولة أخرى لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية والتي يُتوقع أن ينشأ عنها تدفقات نقدية تمثل مدفوعات أصل 

 المبلغ والفائدة فقط، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

 

 القياس األولي

ادلة زائداً تكاليف المعاملة، وذلك في حال كان األصل المالي ليس بالقيمة العادلة يتم قياس الموجودات المالية مبدئياً بقيمتها الع

من خالل قائمة الربح أو الخسارة. يتم إثبات تكاليف معامالت الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

ة ذات المشتقات المدمجة في مجملها عند تحديد ما إذا كانت الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة. يتم اعتبار الموجودات المالي

 تدفقاتها النقدية تستوفي المتطلبات كدفعة أساسية وفائدة فقط.
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 القياس الالحق

 

 سندات الدين

 الدين الخاصة بها: أدواتتقوم الشركة بإثبات ثالثة تصنيفات لقياس 

 

 المطفأةبالتكلفة  •

موجودات مالية مقتناة بغرض تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية حيث تمثل تلك التدفقات النقدية مدفوعات أصل المبلغ 

الدين التي تقاس الحقاً بالتكلفة  أدواتوالفائدة فقط، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. إن الربح أو الخسارة من االستثمار في 

قة التحوط يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل عند التوقف عن إثبات األصل أو انخفاض المطفأة وال تعتبر جزءاً من عال

 قيمته. تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر •

حتفظ بها بغرض تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبغرض بيع الموجودات المالية، حيث تمثل مالية التي مالالموجودات 

التدفقات النقدية للموجودات مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

، باستثناء إثبات أرباح أو خسائر االنخفاض اآلخر. يتم قيد التغيرات في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر

في القيمة، وإيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية التي يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل. عندما يتم 

امل اآلخر التوقف عن إثبات األصل المالي، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة المدرجة سابقاً في الدخل الش

من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل الشامل وتثبت في األرباح/)الخسائر( األخرى. تدرج إيرادات الفوائد من هذه 

الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم عرض أرباح وخسائر تحويل العمالت 

 األجنبية في إيرادات/ مصروفات أخرى.

 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •

الموجودات المالية التي ال تستوفي الضوابط المتعلقة باإلثبات الالحق بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الدين  أدواتي الشامل اآلخر يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إن الربح أو الخسارة من االستثمار ف

التي تقاس الحقاً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل والتي ال تعتبر جزءاً من عالقة التحوط يتم إثباته وعرضه 

 بالصافي في قائمة الدخل الشامل في السنة التي تنشأ فيها.

 

 أدوات حقوق الملكية

 أرباحتقوم الشركة الحقاً بقياس جميع االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة. وحيث تقوم إدارة الشركة باختيار عرض 

 رباحوخسائر القيمة العادلة لالستثمارات في حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر، ليس هناك اي إعادة تصنيف الحق أل

أو الخسارة بعد التوقف عن إثبات االستثمار. يستمر إثبات توزيعات االرباح من هذه  وخسائر القيمة العادلة إلى الربح

 االستثمارات في الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى عندما ينشأ الحق للشركة في استالم المدفوعات.

 

الخسارة في الربح أو الخسارة،  يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

حسب االقتضاء. ال يتم تسجيل خسائر االنخفاض في القيمة )ومبلغ عكس خسائر االنخفاض في القيمة( لالستثمارات في حقوق 

 الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بصورة منفصلة عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة.

 

 باتالتوقف عن اإلث

 يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية أو جزء من األصل المالي عند:

 انتهاء الحقوق في الحصول على تدفقات نقدية من األصل، أو (أ

قامت الشركة بتحويل حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو بتحمل التزام بسداد التدفقات النقدية بالكامل  (ب

 عليها دون تأخير كبير لطرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع"، أو:والتي تم الحصول 
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 األدوات المالية )يتبع( 4-1

 

 قامت الشركة بتحويل جميع المخاطر والمنافع الجوهرية المصاحبة لملكية األصل، أو •

والمنافع الجوهرية المصاحبة لملكية األصل ولكنها قامت بتحويل لم تقم الشركة بتحويل أو اإلبقاء على جميع المخاطر  •

 السيطرة على األصل.

 

 االنخفاض في القيمة

الدين الخاصة بها كجزء من موجوداتها المالية، المدرجة  بأدواتتقوم الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة 

وتستند الخسائر  ،الدخل الشامل اآلخر، على أساس النظرة التطلعية للمستقبلبالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل 

شهراً والخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. إن  12االئتمانية المتوقعة إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

تمانية المتوقعة على مدى العمر التي تنتج عن شهراً تمثل جزًء من الخسائر االئ 12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

شهراً بعد تاريخ التقرير. وعلى الرغم من ذلك، عند  12أحداث التعثر في سداد األداة المالية والتي من المحتمل حدوثها خالل 

نشأتها، سيستند حدوث زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ نشأتها، وعند ازدياد قيمة المخصص في مخاطر االئتمان منذ 

بهامش والمستحق من  ذمم مديني عمالءالمخصص إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. بالنسبة للودائع ألجل و

 أطراف ذات عالقة والموجودات المالية المتداولة األخرى، تطبق الشركة النهج العام.

 
 مقاصة األدوات المالية

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

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

 بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.

 

 لموجودات والمطلوبات إلى متداولة/غير متداولةتصنيف ا  4-2   

تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استناداً إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متداولة. يكون 

 األصل متداوالً عندما:

 

 يكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة تشغيل عادية. •

 محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة. يكون •

 يكون من المتوقع تحققه خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي. •

يكون في صورة نقد وما في حكمه ما لم يكن مقيداً من التبادل أو االستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل  •

 بعد فترة التقرير المالي.

 

 جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.يتم تصنيف 

 

 يكون االلتزام متداوالً عندما:

 يكون من المتوقع سداده في دورة التشغيل العادية. •

 يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة. •

 يكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي، أو •

 روط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة التقرير المالي.في حالة عدم وجود حق غير مش •

 

 تقوم الشركة بتصنيف كافة المطلوبات األخرى كغير متداولة.

 

 الممتلكات والمعدات 4-3

ً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القي مة. تتضمن التكلفة تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا

تم إثباتها كأصل منفصل، حسب يالنفقات المباشرة القتناء األصل. تُدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو 

المالئم، فقط عندما يكون هناك احتمال بتدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بذلك األصل إلى الشركة وعند إمكانية قياس 

 موثوقة. يتم تحميل تكاليف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل الشامل خالل السنة التي يتم تكبدها فيها.التكلفة بصورة 
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 ممتلكات ومعدات )يتبع( 4-3

  

 فيما يلي استهالك الفئات الرئيسية للممتلكات والمعدات على أساس القسط الثابت:

 

 األعمار اإلنتاجية الموجوداتفئات 

 سنوات؛ أيهما أقصر 5مدة عقد اإليجار أو  تحسينات على عقارات مستأجرة

 سنوات 5 أثاث ومفروشات وتجهيزات

 سنوات 4 حاسب آلي ومعدات مكتبية

 مدة عقد اإليجار موجودات حق االستخدام

 

يتعلق ببند من الممتلكات والمعدات ألجزائها المهمة وتَستهلك كل جزء تقوم الشركة بتخصيص المبلغ الذي تم إثباته أولياً فيما 

على حدة. يتم التوقف عن إثبات القيمة الدفترية لجزء مستبدل، عند استبداله. يتم مراجعة القيم المتبقية وطريقة اإلطفاء 

 واألعمار االنتاجية للموجودات ويتم تعديلها عند اللزوم.

 

 باح منخفضة القيمة والخسائر الناتجة عن االستبعاد الممتلكات والمعدات في قائمة الدخل الشامل.يتم إدراج الخسائر واألر

 

تظهر األعمال قيد التنفيذ بالتكلفة المتكبدة حتى تصبح الموجودات جاهزة لالستخدام المقصود منها، وبالتالي يتم رسملة هذه 

لمقاولين والمواد والخدمات والدفعات الرأسمالية. ال يتم استهالك التكلفة على الموجودات ذات الصلة. ويشمل ذلك تكلفة ا

 األعمال قيد التنفيذ.

 

 الموجودات غير الملموسة 4-4

 

 الموجودات غير الملموسة القابلة للتمييز

 تتكون الموجودات غير الملموسة بصورة رئيسية من البرامج المطورة داخليًا.

 

المطورة داخليًا كأصل عندما تكون الشركة قادرة على إظهار نيتها ومقدرتها على إكمال يتم إثبات النفقات على البرامج 

تطوير البرنامج واستخدامه بطريقة تنتج منافع اقتصادية في المستقبل ويمكنها قياس التكاليف إلكمال التطوير بشكل موثوق. 

ق مباشرة بتطوير البرنامج ويتم إطفاؤها على مدى عمرها تشمل التكاليف المرسملة للبرامج المطورة داخليًا جميع تكاليف تتعل

 اإلنتاجي. تظهر البرامج المطورة داخليًا بالتكلفة المرسملة بعد خصم اإلطفاء المتراكم و االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

 

من التاريخ الذي تكون فيه يتم إثبات اإلطفاء في قائمة الدخل الشامل قسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للبرامج، 

متاحة لالستخدام، حيث أن ذلك يعكس بدقة النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في األصل. إن العمر 

 سنوات. 4اإلنتاجي المقدر للبرامج هو 

 

 وتُعدل عند الضرورة.يتم مراجعة طريقة اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في نهاية كل سنة 

 

يتم رسملة نفقات موجودات البرامج الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية الكامنة في األصل المحدد الذي ترتبط به. تقيد 

 كافة النفقات األخرى في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.
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 منافع الموظفين 4-5

تقوم الشركة بعمل برنامج المزايا المحددة للموظفين وفقاً لنظام العمل المطبقة في المملكة العربية السعودية. ويتم تحديد تكلفة 

تقديم المنافع بموجب خطة المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة. يتم إثبات األرباح والخسائر االكتوارية 

لشامل اآلخر في الفترة التي حدثت فيها. يتم كذلك إثبات هذه األرباح والخسائر االكتوارية فوراً في األرباح بالكامل في الدخل ا

المبقاة وال يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح أو 

 الخسارة في فترات الحقة.

 

مصروف الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم على صافي التزام المنافع المحددة. وتقوم الشركة بإثبات  يتم احتساب

التغيرات التالية ضمن صافي التزامات المنافع المحددة تحت بند "رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين" في قائمة الدخل 

 الشامل )حسب طبيعتها(.

 

ة الخدمة الحالية، وتكلفة الخدمة السابقة، واألرباح والخسائر من عمليات التقليص تكلفة الخدمات التي تتكون من تكلف •

 والتسويات غير الروتينية؛ و

 الفائدة. مصروفات أو إيراداتصافي  •

 

القيمة يتكون أصل أو التزام المنافع المحددة من القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة ناقصاً تكاليف الخدمة السابقة وناقصاً 

العادلة لموجودات الخطة التي سيتم تسوية االلتزامات من خاللها. ومع ذلك، إن الخطة حاليًا غير ممولة وليس لديها 

 موجودات.

 

 مصروفات مستحقة 4-6

 الفعلية.ويتم إثبات المصروفات المستحقة مبدئياً بالقيمة العادلة وتظهر الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 

 

 الزكاة 4-7

الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( المطبقة تخضع تقع الشركة في المملكة العربية السعودية. 

ل في المملكة العربية السعودية. تحتسب الزكاة المحملة بناء على وعاء الزكاة. يتم تقديم تقديرات الزكاة الناتجة منها من خال

 رسوم محملة على قائمة الربح أو الخسارة.

 

 المطلوبات األخرى 4-8

يتم إثبات مخصصات تكاليف إعادة الهيكلة والضمانات والمطالبات القانونية ضمن المطلوبات األخرى عندما يكون لدى 

تدفقات للموارد من أجل  الشركة التزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن أحداث سابقة، ومن المرجح أن يكون هناك حاجة إلى

 سداد هذا االلتزام وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.

 

يتم قياس المخصصات باستخدام أفضل تقديرات لإلدارة المطلوبة لتسوية االلتزام في نهاية فترة التقرير، ويتم خصمها عندما 

 يكون األثر ذا أهمية نسبية.

 

 المطلوبات المحتملة 4-9

عن المطلوبات المحتملة عندما يتم التأكد من وجود االلتزام فقط من خالل أحداث مستقبلية أو عندما ال يمكن  يتم اإلفصاح

قياس مبلغ االلتزامات بمصداقية معقولة. ال يتم إثبات الموجودات المحتملة ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المحتمل 

 تحقيق منافع اقتصادية.

 

 ظامياالحتياطي الن 4-10

من صافي ربح السنة إلى االحتياطي النظامي. يجوز للشركة أن تقرر التوقف  ٪10وفقاً للنظام األساسي للشركة، يتم تحويل 

 من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. ٪30عن هذا التحويل عندما يبلغ إجمالي االحتياطي 
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 )يتبع(السياسات المحاسبية الهامة  -4
 

 النقد وما في حكمه 4-11

يتضمن النقد وما في حكمه النقد بالصندوق والودائع لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية، 

والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل. تم إيداع هذه الودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية ذات سمعة طيبة في المملكة العربية 

 السعودية ذات تصنيف ائتماني لدرجة االستثمار.

  

 العمالء مع العقود من اإليراد 4-12

 مع العقود من اإليرادات 15المالي  للتقرير الدولي تقوم الشركة بتوليد مصادر اإليرادات التالية والتي تكون بموجب المعيار

 العمالء:

 أ( دخل األتعاب والعموالت

 األخرىب( اإليرادات التشغيلية 

 

 دخل األتعاب والعموالت: (أ

 

 دخل أتعاب خدمة الوساطة في األسهم

يتم الوفاء بالتزامات األداء في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ التجارة )أمر الشراء أو البيع( من قبل العميل. وعليه، تقوم الشركة 

 بإثبات دخل العمولة عندما يتم تنفيذ أمر تداول.

 

 الصناديق االستثماريةرسوم االشتراك من 

إن التزام أداء رسوم االشتراك يمثل تنازالً عن وحدات معينة في الصندوق إلى حساب المستثمر مع األخذ في االعتبار أن هذا 

يحدث بمجرد تنفيذ نموذج االشتراك المعتمد، بالتالي فإن الشركة تدرك بحق اإليرادات مقابل رسوم االشتراك في وقت الوفاء 

 األداء.بالتزام 

 

 أتعاب إدارة من الصناديق االستثمارية

يتم احتساب أتعاب اإلدارة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو نصف سنوي )النسبة المئوية السنوية المتناسبة 

لالستحقاق الدوري( مع اإلشارة إلى صافي قيمة الموجودات الدورية للصندوق. إن ممارسة الشركة إلثبات أتعاب اإلدارة 

حيث يتم إثبات أتعاب اإلدارة على أساس االستحقاق مقابل تقديم خدمات إدارة  15متوافقة مع المعيار الدولي للتقرير المالي 

 األصول التي تقدمها الشركة على أساس مستمر.

 

 أتعاب األداء من الصناديق االستثمارية 

للمؤشر أو العائد المحقق من استثمارات الصندوق، هي من  إن إيرادات أتعاب األداء التي تعتمد على أداء الصندوق، بالنسبة

أنواع المقابل المتغير. وفي كثير من الحاالت، تكون أتعاب األداء هذه معرضة بشكل كبير لتقلبات السوق إلى أن تتخذ شكاًل 

 محددًا أو لم تعد معرضة لالسترداد، والتي قد تكون بعد نهاية فترة التقرير.

 

ال ينطبق تأثير االسترداد ألن الشركة ال تقوم بإثبات أي إيرادات مقابل أتعاب أداء حتى نهاية الفترة ذات  وفي حالة الشركة،

 الصلة وذلك بغرض اختبار تحقيق المؤشر الذي يحدث عند اتخاذ أتعاب األداء شكالً محددًا وتسجيلها كإيرادات.

 

ً لنموذج الخمس خطوات الوارد في يبين تحليل أتعاب األداء في الشركة أن إثبات إيرادات  أتعاب األداء في الشركة هو وفقا

. تقوم الشركة بإجراء استحقاق يومي ألتعاب األداء بناًء على مؤشر محدد كفرق بين نمو 15المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة للنمو اإلجمالي للصندوق الصندوق ونمو المؤشر. يتم في نهاية الفترة ذات الصلة )الشهرية أو الربع سنوية( إجراء 

مقابل المؤشر فإذا كان أعلى من المؤشر )رقم إجمالي موجب عند توحيد االستحقاقات اليومية(، عندئٍذ يتم إثبات أتعاب األداء، 

 وبخالف ذلك ال يتم إثباتها.
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 )يتبع(العمالء  مع العقود اإليرادات من 4-12

 

 اإليرادات التشغيلية األخرى ب(

 الدخل من أتعاب االستشارات

يتعلق ذلك باإليرادات المتحققة من خالل تقديم خدمات االستشارات المالية لمؤسسات مالية، المستثمرين األفراد والمؤسسات. 

تزام األداء على أساس االتفاق بين تتقاضى الشركة أتعاب خدمات استشارية مالية عند تقديم الخدمات أو بمجرد الوفاء بال

 الشركة والطرف المقابل.

 

 إيرادات متنوعة من الخدمات

يتعلق ذلك باإليرادات المتحققة من تقديم خدمات مالية متنوعة لمؤسسات مالية. يتم إثبات اإليرادات بمجرد الوفاء بالتزام 

 األداء على أساس االتفاق بين الطرف المقابل والشركة.

 

 أرباح أو خسائر من استثمارات 4-13

يتعلق هذا بصافي األرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة القياس الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح 

رة أو الخسارة واألرباح والخسائر عند إلغاء اإلثبات االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا

 واالستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة.

 

 دخل توزيعات أرباح  4-14

 ويتم إثبات دخل توزيعات األرباح ضمن قائمة الربح أو الخسارة في تاريخ ثبوت حق الشركة في استالم تلك المدفوعات.

 

 دخل ومصروفات العموالت الخاصة  4-15

ائمة الدخل الشامل لجميع األدوات المالية التي تحمل ربح باستخدام طريقة يتم إثبات دخل ومصروفات العمولة الخاصة في ق

 الفائدة الفعلية.

 

 المصروفات 4-16

إن مصروفات التسويق هي تلك المتعلقة مباشرةً بالترويج والتسويق. يتم تصنيف جميع المصروفات األخرى، عدا تكاليف 

 الشركة، كمصروفات عمومية وإدارية أخرى. الموظفين واألعباء المالية والمصروفات المحّملة من

 

 مدفوعات على أساس السهم 4-17

تقوم الشركة بقياس تكلفة المعامالت التي يتم تسويتها بحقوق ملكية مع الموظفين بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق 

الدفع على أساس السهم تحديد نموذج التقييم  الملكية في التاريخ الذي يتم فيه منحهم. يتطلب تقدير القيمة العادلة لمعامالت

 األكثر مالءمة، الذي يعتمد على شروط وأحكام المنحة وأيًضا يتطلب تقدير المدخالت األكثر مالءمة لنموذج التقييم حكماً هاما

 

 سحوبات بنكية على المكشوف 4-18

مفتوحة التي وقعتها الشركة مع بنكها للوفاء تتمثل السحوبات البنكية على المكشوف في تسهيالت السحب على المكشوف ال

 بمتطلبات السيولة وإدارة النقد.

 

 بهامش ذمم مديني عمالء 4-19

 ذمم مديني عمالءبهامش في أعمال الوساطة كتمويل بهامش متوافق مع الشريعة اإلسالمية. يتم إثبات  ذمم مديني عمالءتنشأ 

ً للعميل بما في ذلك التكلفة ذات الصلة. ويتم التوقف عن إثباتها عند قيام  بهامش عندما يُدفع النقد/ السقوف النقدية مقدما

المقترضين بسداد التزاماتهم، أو بيع أو شطب الرصيد، أو انتقال جميع المخاطر والمزايا الجوهرية المصاحبة للملكية إلى 

سائر االئتمانية بناًء على منهج الخسائر االئتمانية المتوقعة الوارد في المعيار الدولي طرف آخر. يتم تكوين مخصص للخ

بما يتماشى مع متطلبات نهج القياس العام للخسائر االئتمانية بشكل عام وعندما يكون هناك دليل موضوعي  9للتقرير المالي 

 أو جزء منها وفقاً لشروط عقد الهامش كمخصص خاص. على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل جميع المبالغ المستحقة
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 األحكام الهامة والتقديرات واالفتراضات المحاسبية       5
 

قامت اإلدارة عند إعداد هذه القوائم المالية باستخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة 

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

 تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إثبات التعديالت على التقديرات بأثر الحق.

 

 ام والتقديرات واالفتراضات:وفيما يلي أهم المجاالت التي قامت فيها اإلدارة باستخدام األحك

 

 قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 5-1

إن قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك الشامل اآلخر هو نطاق يتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات مهمة حول 

 -"االنخفاض في القيمة  1-4االئتماني )على سبيل المثال إمكانية تعثر العمالء والخسائر الناتجة(. ويعرض اإليضاح 

ً للمدخالت واالفتراضات وطرق التقدير المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقع ً تفصيليا ة الموجودات المالية" شرحا

 والذي يبين أيضاً حاالت التأثر األساسية للخسائر االئتمانية المتوقعة بالتغيرات في هذه العناصر.

 

 االفتراضات المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين  5-2

 تتمثل منافع الموظفين في االلتزامات التي سيتم تسويتها في المستقبل وتتطلب افتراضات للتنبؤ بهذه االلتزامات. تتطلب

المعايير الدولية للتقرير المالي من اإلدارة استخدام افتراضات إضافية تتعلق بالمتغيرات مثل معدل الخصم والزيادة في 

معدالت التعويض والعوائد من الموجودات ومعدالت الوفيات ومعدل دوران الموظفين وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية. 

تنفيذ هذا االحتساب. يمكن أن يكون للتغيرات في االفتراضات الرئيسية تأثيراً مهماً تستخدم اإلدارة خبير اكتواري خارجي ل

 على التزام المنفعة المتوقع و/أو التكاليف المتكبدة الدورية لمنافع الموظفين.

 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 5-3

الية المسجلة في قائمة المركز المالي استناداً إلى األسعار عند تعذر قياس القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات الم

المعلنة في األسواق النشطة، فإنه يتم تحديد قيمها العادلة باستخدام طرق تقييم تتضمن استخدام نموذج التدفقات النقدية 

تتطلب درجة من الحكم عند المخصومة. وتؤخذ المدخالت في هذه النماذج من األسواق القابلة للمالحظة، عند إمكانية ذلك، و

تحديد القيم العادلة إذا كان ذلك غير قابل للتحقق. تتضمن األحكام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان 

 والتقلب. إن تغير اإلفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية.

 

 القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة في سوق نشط 5-4

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم 

ستثمارية غير مدرجة، والتي بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. تستثمر الشركة في وحدات قابلة لالسترداد من صناديق ا

 تديرها الشركة أيًضا. إن الصناديق مفتوحة لالكتتابات/ االسترداد على أساس دوري كما هو مذكور في الشروط واألحكام. 

 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات 5-5

ومعداتها بغرض احتساب االستهالك. يتم تحديد هذا تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة لممتلكاتها وآالتها 

 التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض له هذه الموجودات.

 

ة مالية تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للموجودات مرة على األقل في السنة ودائما في نهاية كل سن

 ويتم تعديل مصروف االستهالك في المستقبل حيث تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

  

 االستمرارية 5-6

 

يتم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية نظراً ألن اإلدارة على قناعة بأن الشركة لديها الموارد الكافية التي 

وللقيام بهذا التقييم، أخذت اإلدارة باعتبارها مجموعة واسعة من  .تمكنها من االستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور

المعلومات المتعلقة بالظروف الحالية والمستقبلية بما في ذلك التوقعات المستقبلية للربحية والتدفقات النقدية وموارد رأس 

 المال.
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 األعمار اإلنتاجية للموجودات غير ملموسة 5-7

يبدأ العمر اإلنتاجي من التاريخ الذي تكون فيه متاحة لالستخدام، حيث أن ذلك يعكس بدقة النمط المتوقع الستهالك المنافع 

 سنوات. 4العمر اإلنتاجي المقدر للبرامج هو  االقتصادية المستقبلية الكامنة في األصل. إن

 

 يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية في نهاية كل سنة مالية وتُعدل عند الضرورة.

 

 المعايير الصادرة لكنها غير سارية المفعول بعد 6
 

المالي والتعديالت عليها، المطبقة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير  (أ
 بواسطة الشركة

إن المعايير الجديدة والتعديالت والتغييرات على المعايير الحالية التي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية سارية 

 م وعليه تم تطبيقها بواسطة الشركة، حيثما ينطبق ذلك:2019يناير  1المفعول اعتباراً من 

 

البيانالمعيار/ التعديالت
  

 عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقرير المالي 
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

23 
 عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل

 خصائص المدفوعات المقدمة بالتعويضات السلبية 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركةاالستثمارات  28معيار المحاسبة الدولي 

 تعديالت الخطة أو تقليصها أو تسويتها 19معيار المحاسبة الدولي 

ومعيار  11و  3المعيار الدولي للتقرير المالي 

 23و  12المحاسبة الدولي 

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي دورة 

 م2017 –م 2015

 

، إن تطبيق المعايير المعدلة والتفسيرات الواجب تطبيقها على الشركة لم يكن لها أي 16المعيار الدولي للتقرير المالي باستثناء 

 تأثر جوهري على هذه القوائم المالية.

 

 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد (ب

 ى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة.فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد وذلك حت

 

 
 المعايير/التفسيرات

 
 

 البيان

يسري مفعولها اعتباراً من 
 الفترات التي تبدأ في أو بعد

 التاريخ التالي

   
 م2020يناير  1 تعريف األعمال 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ومعيار 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 8المحاسبة الدولي 

 م2020يناير  1 تعريف األهمية النسبية

 م2022يناير  1 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقرير المالي 



 شركة دراية المالية

 )شركة مساهمة مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018و  م2019ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 

 سعودي(الريال المبالغ بال)
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 صافيبالممتلكات ومعدات،   7

  أراضي ومباني 

تحسينات على 

  عقارات مستأجرة

ومعدات حاسب آلي 

  مكتبية

أثاث ومفروشات 

 اإلجمالي  وتجهيزات

          التكلفة

 44,687,323  2,035,614  25,091,034  5,261,323  12,299,352 م2019يناير  1في بداية السنة، 

 16 المالي رعند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقريإثبات موجودات حق االستخدام 

 (3)إيضاح 
3,655,916 

 
111,301 

 
2,667,612 

 
191,106 

 
6,625,935 

 (3,106,893)  (280,443)  (2,826,450)  --  -- مشطوب خالل السنة

 48,206,365  1,946,277  24,932,196  5,372,624  15,955,268 م2019ديسمبر  31في نهاية الفترة، 
          

          االستهالك المتراكم

 25,611,160  1,508,485  20,531,805  3,570,870  -- م2019يناير  1في بداية السنة، 

 3,729,718  161,884  1,845,648  559,201  1,162,985 المحمل خالل السنة

 (3,106,893)  (280,443)  (2,826,450)  --  -- مشطوب خالل السنة

 26,233,985  1,389,926  19,551,003  4,130,071  1,162,985 م2019ديسمبر  31 في نهاية الفترة،

          صافي القيمة الدفترية
 21,972,380  556,351  5,381,193  1,242,553  14,792,283 م2019ديسمبر  31كما في 

 

 أراضي ومباني 

 

تحسينات على 

 عقارات مستأجرة

 

حاسب آلي 

 ومعدات مكتبية

أثاث  

ومفروشات 

 وتجهيزات

 

 اإلجمالي

          التكلفة
 43,403,852  2,035,614  23,857,519  5,211,367  12,299,352 م2018يناير  1في بداية السنة، 

 1,283,471  --  1,233,515  49,956  -- إضافات خالل السنة

 --  --  --  --  -- استبعادات خالل السنة

 44,687,323  2,035,614  25,091,034  5,261,323  12,299,352 م2018ديسمبر  31في نهاية الفترة، 
          

          االستهالك المتراكم

 22,531,416  1,327,629  18,236,084  2,967,703  -- م2018يناير  1في بداية السنة، 

 3,079,744  180,856  2,295,721  603,167  -- المحمل خالل السنة

 --  --  --  --  -- استبعادات خالل السنة

 25,611,160  1,508,485  20,531,805  3,570,870  -- م2018ديسمبر  31في نهاية الفترة، 

          صافي القيمة الدفترية
 19,076,163  527,129  4,559,229  1,690,453  12,299,352 م2018ديسمبر  31كما في 



 شركة دراية المالية

 )شركة مساهمة مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018و  م2019ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 

 سعودي(الريال المبالغ بال)
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 موجودات غير ملموسة، صافي 8
 

 تتكون الموجودات غير الملموسة بصورة رئيسية من البرامج المطورة داخليًا:

 

أعمال تحت  

 اإلجمالي  برامج  التنفيذ

      التكلفة

 35,737,266  34,891,898  845,368 م2019يناير  1في بداية السنة، 

 2,652,628  2,652,628  -- إضافات خالل السنة

 --  332,833  (332,833) تحويل من أعمال تحت التنفيذ خالل السنة

 38,389,894  37,877,359  512,535 م2019ديسمبر  31في نهاية السنة، 
      

      اإلطفاء المتراكم
 27,792,495  27,792,495  -- م2019يناير  1السنة، في بداية 

 3,173,519  3,173,519  -- المحمل خالل السنة

 30,966,014  30,966,014  -- م2019ديسمبر  31في نهاية السنة، 
      

      صافي القيمة الدفترية
 7,423,880  6,911,345  512,535 م2019ديسمبر  31كما في 

 

أعمال تحت  

       اإلجمالي  البرامج  التنفيذ
      التكلفة

 31,899,360  31,899,360  -- م2018يناير  1في بداية السنة، 

 3,837,906  2,992,538  845,368 إضافات خالل السنة

 35,737,266  34,891,898  845,368 م2018ديسمبر  31في نهاية السنة، 
      

      اإلطفاء المتراكم
 24,643,826  24,643,826  -- م2018يناير  1بداية السنة، في 

 3,148,669  3,148,669  -- المحمل خالل السنة

 27,792,495  27,792,495  -- م2018ديسمبر  31في نهاية السنة، 
      

      صافي القيمة الدفترية
 7,944,771  7,099,403  845,368 م2018ديسمبر  31كما في 

 

 استثمار بالتكلفة المطفأة 9
 

 

 تاريخ االستحقاق

 ديسمبر 31

 م2019

 ديسمبر 31

 م2018

    

 6,000,000 6,000,000 م2026أغسطس  30 صكوك بنك البالد

  ═════════ ═════════ 

 

 نقطة أساس. 200أشهر سايبور زائداً  3تحقق الصكوك دخل عمولة بمعدل ربح قدره 

 

االنخفاض في قيمة استثمار بالتكلفة المطفأة خالل السنة ولم يتم تسجيل أي مخصص االنخفاض في القيمة قامت الشركة بتقييم  9-1

 م: ال شيء(.2018ديسمبر  31)

 

 

  



 شركة دراية المالية

 )شركة مساهمة مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018و  م2019ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 

 سعودي(الريال المبالغ بال)
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 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 10
 

أسهم محلية وإقليمية ودولية فيما يلي تتكون االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من استثمارات في 

 الحركة:
 

        م2019ديسمبر  31  

  
  التكلفة

 أرباح/)خسائر( 

 القيمة العادلة  غير محققة
  

  
   

استثمارات متداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة
      

 701,229  33,029  668,200  (1-10الصناديق االستثمارية )إيضاح 

 40,036,597  (123,403)  40,160,000  (2-10صندوق سوق المال )إيضاح 

 1,239,228  250,203  989,025  (3-10األسهم المحلية المسجلة في تداول )

 2,827,105  165,636  2,661,469  (4-10سندات الخزينة )

 23,527,707  (2,343,045)  25,870,752  (5-10صندوق عقاري )

إجمالي االستثمارات المتداولة بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة
 70,349,446  (2,017,580)  68,331,866 

       

استثمارات غير متداولة بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة
      

 5,607,143  85,347  5,521,796  (6-10صندوق استثماري )

االستثمارات غير المتداولة بالقيمة العادلة من إجمالي 

 خالل الربح أو الخسارة
 5,521,796  85,347  5,607,143 

       

إجمالي االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة
 75,871,242  (1,932,233)  73,939,009 

 
 م2018ديسمبر  31  
  

     

 أرباح/)خسائر(   التكلفة  

 غير محققة
 القيمة العادلة 

استثمارات متداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة
      

 3,926,907  (650,160)  4,577,067  (1-10الصناديق االستثمارية )إيضاح 

 10,023,320  23,320  10,000,000  (2-10صندوق سوق المال )إيضاح 

 989,025  29,806  959,219  (3-10المسجلة في تداول )األسهم المحلية 

 4,675,414  226,384  4,449,030  (4-10سندات الخزينة )

إجمالي االستثمارات المتداولة بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة
 19,985,316  (370,650)  19,614,666 

       

من خالل الربح استثمارات غير متداولة بالقيمة العادلة 

 أو الخسارة
      

 23,625,415  (2,245,337)  25,870,752  (5-10صندوق عقاري )

 1,236,469  50,067  1,186,402  (6-10صندوق استثماري )

إجمالي االستثمارات غير المتداولة بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة
 27,057,154  (2,195,270)  24,861,884 

       

إجمالي االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة
 47,042,470  (2,565,920)  44,476,550 

وحدة( في  617,992م: 2018ديسمبر  31وحدة ) 105,157تتمثل االستثمارات في الصناديق االستثمارية بصورة رئيسية  10-1

 صندوق دراية للطروحات األولية المدار بواسطة الشركة. 



 شركة دراية المالية

 )شركة مساهمة مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018و  م2019ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 

 سعودي(الريال المبالغ بال)

 

21 

 

 

 )يتبع( استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 10

 

وحدة( في صندوق الراجحي  64,873م: 2018ديسمبر  31وحدة ) 1,261,740ال تمثل االستثمارات في صندوق سوق الم 10-2

 للمضاربة بالبضائع وصندوق المبارك للمتاجرة بالريال السعودي وصندوق اليسر للمرابحة والصكوك. 

 

 يمثل االستثمار في أسهم محلية األسهم المدرجة في تداول 10-3

 

 سنوياً.  ٪7.36اف جي هيرمس بنسبة مرابحة تبلغ إلى ثمرة في مصر الصادرة من تمثل سندات الخزينة سندات حكومية مست 10-4

 

وحدة( في صندوق درة الخليج العقاري  22,705م: 2018ديسمبر  31وحدة ) 22,705يمثل االستثمار في صندوق عقاري  10-5

 المدار بواسطة الشركة الغير مدرج. 

 

وحدة( في صندوق دراية للرعاية  110,004م: 2018ديسمبر  31وحدة ) 276,697يمثل االستثمار في صندوق استثماري  10-6

الصحية وصندوق دراية رأس المال الجريء االسيوي وصندوق دراية رأس المال الجريء السعودي المدارة بواسطة الشركة 

 اء بعد سنة واحدة من تاريخ التقرير.الغير مدرجة. تم التعامل مع االستثمار على أنه غير متداول ألن الصناديق لها تاريخ انته

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر اتاستثمار 11
 

 م2019ديسمبر  31  

 أرباح/)خسائر(  التكلفة  
 غير محققة

 القيمة العادلة 

  
  

          

 31,999,143  1,185,040  30,814,103  (1-11صندوق ريت )إيضاح 
              
 م2018ديسمبر  31  

 أرباح/)خسائر(  التكلفة  
 غير محققة

 القيمة العادلة 

  
  

          

 25,538,360  (5,275,743)  30,814,103  (1-11صندوق ريت )إيضاح 

 

وحدة( في صندوق دراية ريت  3,047,537م: 2018ديسمبر  31) وحدة 3,047,537تمثل االستثمارات في صندوق ريت  11-1

 وهو صندوق مدرج في تداول وتديره الشركة.
 

 بهامش، صافي ذمم مديني عمالء 12
 

 ديسمبر 31  
 م2018  م2019  
     

 33,530,053  51,900,303  مستحقات العمالء بهامش

 (2,803)  (5,110)  (1-12مخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان )إيضاح 
  51,895,193  33,527,250 

 

 الحركة في مخصص انخفاض في قيمة خسائر االئتمان 12-1

 
 ديسمبر 31  
 م2018  م2019  
     

 -  2,803  الرصيد في بداية السنة

 2,803  2,307  مخصص االنخفاض في القيمة للسنة

 2,803  5,110  الرصيد في نهاية السنة

 

 



 شركة دراية المالية
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 ودائع ألجل -13
 

تمثل ودائع ألجل ودائع ألجل لدى بنك محلي تجاري ذو تصنيف ائتماني لدرجة االستثمار وذو تاريخ االستحقاق أكثر من ثالثة 

 36,800,000م: 2018ديسمبر  31م ال شيء )2019ديسمبر  31أشهر من تاريخ االستحواذ. بلغت الودائع ألجل كما في 

 لاير سعودي(

 

 لدى البنوكأرصدة  -14
 

 ديسمبر 31  
 م2018  م2019  
     

 5,904,170  11,304,018  نقد لدى البنوك

 

 يتم االحتفاظ بالرصيد البنكي لدى بنوك محلية سعودية ذات تصنيف ائتماني لدرجة االستثمار.

 

 األطراف ذات العالقة وأرصدتهاالمعامالت مع  -15
 

تتكون األطراف ذات العالقة بالشركة من شركات المجموعة بما في ذلك شركاتها الشقيقة ومساهميها والصناديق المدارة 

 بواسطة الشركة. تتعامل الشركة واألطراف ذات العالقة مع بعضها خالل السياق االعتيادي لألعمال. 

 

ذو العالقة واألرصدة التي تم اإلفصاح عنها في هذه القوائم المالية، فإن أهم المعامالت  باإلضافة للمعامالت مع الطرف

 واألرصدة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي:

 

  

 للسنة المنتهية في

 ديسمبر 31

 م2018 م2019 طبيعة المعاملة اسم الطرف ذو العالقة

    

 40,987,631 2,479,477 معامالترسوم  صندوق دراية ريت

 7,031,170 8,729,694 أتعاب إدارة صندوق دراية ريت

 1,194,923 1,058,986 أتعاب إدارة صندوق دراية للرعاية الصحية

 887,000 -- أتعاب إدارة (2صندوق دراية للدخل العقاري )

 -- 1,599,065 أتعاب إدارة (3صندوق دراية للدخل العقاري )

 -- 10,344,938 رسوم معامالت (3دراية للدخل العقاري )صندوق 

 3,170,682 4,273,048 أتعاب إدارة صندوق دراية للتمويل التجاري

 4,619,341 3,375,013 أتعاب األداء  صندوق دراية للتمويل التجاري

 1,265,425 366,239 أتعاب إدارة صندوق دراية للطروحات األولية

 -- 592,764 أتعاب إدارة المال الجريء االسيويصندوق دراية رأس 

 -- 1,088,883 أتعاب إدارة صندوق دراية رأس المال الجريء السعودي

 59,717.35 317,445 أتعاب إدارة (10صندوق دراية الخاص رقم )

 240,615.00 204,334 أتعاب إدارة صندوق دراية لالسهم الحرة )المرنة(

 294,243.20 89,116 أتعاب إدارة (100)صندوق دراية الخاص رقم 

 صندوق درة الخليج العقاري
 مدفوعات نيابة عن 

 الشركة
3,870,265 1,727,967 

 1,448,388 -- مدفوعات نيابة عن الشركة التعليم دراية صندوق

 807,504 2,062,101 مدفوعات نيابة عن الشركة  شركة دراية الرقمية

 146,538 -- مدفوعات نيابة عن الشركة صندوق دراية االئتماني
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها )يتبع( -15
 

 فيما يلي ملخصاً بمبلغ تعويضات موظفي اإلدارة العليا للسنوات:

 

 

 للسنة المنتهية في

 ديسمبر 31

 م2018 م2019 

   

   

 19,407,109 16,527,010 ومزايا متعلقة بالموظفينرواتب 

 1,400,000 1,300,000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

   

 

 فيما يلي األرصدة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة:

 
 ديسمبر 31  
 م2018  م2019 طبيعة األرصدة 

     عالقةألطراف ذات مستحقات 

  8,653,402    4,613,296  إدارة مدينةأتعاب  صندوق دراية ريت

  1,506,748    1,730,292  أتعاب إدارة مدينة (2صندوق دراية للدخل العقاري )

   -    2,947,955 أتعاب إدارة مدينة (3صندوق دراية للدخل العقاري )

  1,472,712   5,342,977 أتعاب إدارة مدينة صندوق درة الخليج العقاري

  1,448,388    1,448,388  مستحق من طرف ذو عالقة يالتعليم دراية صندوق

  807,504    2,869,605  مستحق من طرف ذو عالقة شركة دراية الرقمية

  629,656    589,385  أتعاب إدارة مدينة صندوق دراية للرعاية الصحية

  146,538    146,538  مستحق من طرف ذو عالقة صندوق دراية االئتماني

  92,899    1,304,044  أتعاب إدارة مدينة صندوق دراية رأس المال الجريء السعودي

  91,332      -  مستحق من طرف ذو عالقة صندوق دراية العقاري بالدوالر

  80,474      -  مستحق من طرف ذو عالقة صندوق دراية التجاري بالدوالر

  32,519    29,543  مدينةأتعاب إدارة  صندوق دراية للطروحات األولية

  9,375      -  مستحق من طرف ذو عالقة صندوق دراية للمشروعات الصغيرة

  4,252    34,580  أتعاب إدارة مدينة (10صندوق دراية الخاص رقم )

    -    36,255  أتعاب إدارة مدينة )المرنة(السعودي صندوق دراية لالسهم الحرة 

    -    622,403  أتعاب إدارة مدينة الجريء االسيوي صندوق دراية رأس المال
  21,715,261  14,975,799 

 
 ديسمبر 31  

 م2018  م2019 طبيعة األرصدة 

     الذمم الدائنة ألطراف ذات عالقة

 (63,000)  (263,848) مستحق إلى طرف ذو عالقة صندوق دراية للتمويل التجاري

 (16,441)  - مستحق إلى طرف ذو عالقة )المرنة(صندوق دراية لالسهم الحرة 

  (263,848)  (79,441) 

 

عالقة خالل السنة ولم يتم تسجيل أي مخصص االنخفاض في  ألطراف ذاتقامت الشركة بتقييم االنخفاض في قيمة مستحقات  15-1

 م: ال شيء(.2018ديسمبر  31القيمة )
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 للموظفين، صافيالتزامات المنافع المحددة  16
 

 فيما يلي بيان بالحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للسنوات المنتهية:

 

 
 للسنة المنتهية في

 ديسمبر 31

 م2018  م2019
    

 5,998,887  7,520,579 الرصيد في بداية السنة

 1,287,549  1,490,233 تكلفة خدمة حالية

 225,479  300,823 تكلفة فائدة

 1,513,028  1,791,056 المثبت في حساب الربح أو الخسارةالمبلغ 
  

 
 

    )أرباح(/ خسائر إعادة القياس

    

  )أرباح(/خسائر االكتوارية الناتجة عن:
  

 --  103,312 افتراضات سكانية

 (35,130)  31,287 افتراضات مالية

 359,761  161,709 افتراضات الخبرة

 324,631  296,308 الدخل الشامل اآلخر خسائر اكتوارية مسجلة في

 (315,967)  (105,031) منافع مدفوعة خالل السنة

 7,520,579  9,502,912 الرصيد في نهاية السنة

 

ديسمبر  31قامت الشركة بإجراء تقييم اكتواري لمنافع الموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة اللتزاماتها كما في 

 الناتجة عن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المؤهلين في الخدمة.م 2019

 

 االفتراضات االكتوارية الهامة

 فيما يلي االفتراضات االكتوارية األساسية:

 

 ديسمبر  31   االفتراضات االكتوارية الرئيسية

 م2018  م2019   

      افتراضات مالية
 ٪4  ٪2.93   معدل الخصم المستخدم

 ٪4 ،٪3  ٪2.50   الزيادات في الرواتبمعدل 

      افتراضات سكانية

 60  60   العمر التعاقدي

 

 تحليل الحساسية

إن التغيرات المحتملة بصورة معقولة إلحدى االفتراضات االكتوارية ذات العالقة، مع افتراض بقاء االفتراضات األخرى 

يلي تحليل الحساسية لالفتراضات الزيادة في الرواتب ومعدل الخصم الذي تم ثابتة ستؤثر على التزامات المنافع المحددة. فيما 

 تنفيذه في تاريخ التقييم السابق والحالي

 

 ديسمبر  31   

 م2018  م2019   

 (717,110)  (890,538)   ٪1معدل الخصم +

  840,560   1,040,232   ٪1-معدل الخصم 

  754,976   932,232   ٪1زيادة الرواتب طويلة األجل +

 (659,709)  (817,409)   ٪1-زيادة الرواتب طويلة األجل 
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 خرىأمصروفات مستحقة وذمم دائنة  .17
 

 ديسمبر 31 
 م2018  م2019 
    

 11,200,000  14,000,000 عالوة مستحقة

 3,998,660  11,152,350 ذمم وحسابات دائنة أخرى

 1,214,738  1,677,113 رواتب مستحقة

 805,712  1,299,604 ضريبة القيمة المضافة الدائنة

 --  1,164,601 (3الجزء المتداول من التزام عقد اإليجار )إيضاح 

 327,984  400,310 مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 253,833  676,639 ذمم دائنة

 50,000  50,000 أخرى
 30,420,617  17,850,927 

 

 زكاة مستحقة .18
 

 م:2018م و 2019ديسمبر  31فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة خالل السنوات المنتهية في 

 

 

 للسنة المنتهية في  

 ديسمبر 31

 م2018  م2019 إيضاحات 

 2,100,025   3,500,000   في بداية السنة

 4,256,196  7,848,509 2-18و  1-18 الزكاة المحملة للسنة الحالية

 (2,856,221)  (3,348,509)   مبالغ مدفوعة خالل السنة

 3,500,000   8,000,000   في نهاية السنة

 

 مكونات وعاء ومخصص الزكاة: 18-1

ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل تتمثل في حقوق الملكية، والمخصصات في  إن المكونات الرئيسية للوعاء الزكوي وفقا

ً صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات واالستثمارات وبعض البنود بداية  السنة، دخل الزكاة المقدر ناقصا

 األخرى.

 
 ديسمبر 31 

 م2018  م2019 
    

 170,845,680  175,178,301 حقوق الملكية

 (27,020,934)  (26,903,329) القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

 (50,400,244)  -- الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 148,274,972  93,424,502 

 --  4,607,414 تأثير تحويل من السنة الهجرية إلى السنة الميالدية

 152,882,386  93,424,502 

 29,731,943  35,425,347 صافي الربح المعدل للسنة

 123,156,445  188,307,733 وعاء الزكاة

 3,078,911  4,707,693 ٪2.5الزكاة المحملة للسنة بواقع 

 

 موقف الربوط 18-2

ً لإلقرارات.  قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية والضريبية للسنوات منذ نشأتها وقامت بتسوية التزام الزكاة والضريبة وفقا

م والتي طالبت فيها بالتزام إضافي 2013م إلى 2010م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطاً للسنوات من2018خالل 

مليون لاير  0.65مليون لاير سعودي و  0.049مليون لاير سعودي و  4.7ع بمبلغ للزكاة وضريبة الدخل وضريبة االستقطا

م: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي خالل السنة ) 3.14سعودي، على التوالي. من بين هذه المطالبات، قدمت الشركة 

ً على ربط الهيئة وتنتظر االستماع إلى 1.18 القضية من قبل األمانة العامة  مليون لاير سعودي(. قدمت الشركة اعتراضا

 للجان الضريبية. 
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 رأس المال 19
 

 ديسمبر 31 

 م2018 م2019 
   

 161,090,130 161,090,130 لاير سعودي للسهم( 10رأس المال العادي )

 

 161م: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 161إن رأس المال العادي الُمصرح به والُمصدر والمدفوع بالكامل البالغ 

لاير سعودي  10سهم( بقيمة  16,109,013م: 2018ديسمبر  31سهم ) 16,109,013مليون لاير سعودي( مقسم إلى 

 للسهم.

 

 احتياطي نظامي 20
 

م( يتطلب من الشركات أن تجنب 2016مايو  6هـ )الموافق 1437رجب  28إن نظام الشركات السعودي الذي صدر بتاريخ 

٪ من رأس المال. إن االحتياطي 30الصافية السنوية إلى لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي ٪ من أرباحها 10

 غير قابل للتوزيع على المساهمين في الشركة.

 

 توزيعات األرباح 21
 

ماعهم المنعقد وافق مجلس اإلدارة، من خالل الصالحيات الممنوحة من قبل المساهمين خالل الجمعية العامة السنوية، في اجت

( على م2019نوفمبر  24هـ )الموافق  1441ربيع األول  27م( و 2019مايو  15هـ )الموافق 1440رمضان  10بتاريخ 

لاير سعودي لكل سهم للتوزيع من األرباح المبقاة. يبلغ  0.50من رأس المال بواقع  ٪5توزيعات أرباح نقدية مرحلية بنسبة 

 لاير سعودي(. 16,109,013م: 2018لاير سعودي )16,109,013ة والمدفوعة خالل السنة إجمالي األرباح النقدية المعلن

 

 العمالء مع العقود من إيراد 22
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 اإلجمالي إدارة األصول أتعاب الوساطة 

  القطاعات
  

    أنواع الخدمة

 62,859,512 -- 62,859,512 خدمات وساطة

 55,413,937 55,413,937 -- إدارة أصولخدمات 

 118,273,449 55,413,937 62,859,512 العمالء مع العقود من إجمالي اإليراد
    

    األسواق الجغرافية

 89,825,269 55,413,937 34,411,332 سوق سعودية

 28,448,189 -- 28,448,180 سعوديةسوق غير 

 118,273,449 55,413,937 62,859,512 العمالء مع العقود من إجمالي اإليراد
    

 
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 اإلجمالي إدارة األصول أتعاب الوساطة 

    القطاعات

    أنواع الخدمة

 45,810,297 -- 45,810,297 خدمات وساطة

 68,236,069 68,236,069 -- إدارة أصولخدمات 

 114,046,366 68,236,069 45,810,297 العمالء مع العقود من إجمالي اإليراد
    

    األسواق الجغرافية

 96,555,193 68,236,069 28,319,124 سوق سعودية

 17,491,173 -- 17,491,173 سوق غير سعودية

 114,046,366 68,236,069 45,810,297 العمالء مع العقود من إجمالي اإليراد



 شركة دراية المالية

 )شركة مساهمة مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018و  م2019ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 

 سعودي(الريال المبالغ بال)

 

27 

 

 

 العمالء )يتبع( مع العقود من إيراد 22
 

 التزامات األداء

 

 فيما يلي ملخصاً بالمعلومات حول التزامات األداء الخاصة بالشركة:

 

 خدمات الوساطة:

في توفير تسهيالت تداول في أسواق يتكون هذا من التزام أداء منفصل والذي يمكن تمييزه بذاته، أي العمل كوسيط )وكيل( 

األسهم أو األسواق المالية للعميل مقابل العمولة. يُعد التزام األداء ألوامر الشراء مكتمالً تنفيذ أمر الشراء؛ وكذلك، ألمر بيع 

تداول عبر عندما يتم تنفيذه نيابة عن األصالء )العمالء(. يمكن للعمالء تقديم طلب شراء/ بيع مباشرة باستخدام منصة ال

 اإلنترنت أو خدمة االتصال الهاتفي الخاصة بالشركة أو عبر البريد اإللكتروني لتقديم الطلبات.

 

 :صولاألإدارة خدمات 

للصناديق االستثمارية التي  إدارة األصوليتكون هذا من التزام أداء منفصل والذي يمكن تمييزه بذاته، أي لتقديم خدمات 

تخضع إلدارة الشركة. وفقًا لشروط وأحكام الصناديق، يتم احتساب أتعاب اإلدارة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو 

نصف سنوي )النسبة المئوية السنوية المتناسبة لالستحقاق الدوري( مع اإلشارة إلى صافي قيمة الموجودات الدورية 

حيث يتم إثبات أتعاب  15سة الشركة إلثبات أتعاب اإلدارة متوافقة مع المعيار الدولي للتقرير المالي للصندوق. إن ممار

 اإلدارة على أساس االستحقاق مقابل تقديم خدمات إدارة األصول التي تقدمها الشركة على أساس مستمر.

 

 جميع التزامات األداء يتوقع أن يتم إثباتها خالل سنة واحدة.

 

 من استثمارات، صافيربح  .23
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 م2018 م2019 
   

ربح/ )خسارة( غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 (2,565,922)   313,108  الخسارة، صافي

 أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

 4,688,069   2,157,264 صافي الخسارة،
 2,470,372   2,122,147 

 

 رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين 24
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 م2018 م2019 
   

  52,579,731   49,393,829 رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

  1,786,869   2,514,396 مصروفات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

  1,513,028    1,791,056 مكافأة نهاية الخدمة
 53,699,281  55,879,628 
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 مصروفات عمومية وإدارية أخرى 25
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
 م2018 م2019 إيضاح 

 14,054,899  9,213,222  مصروفات مهنية

 5,343,585  12,919,091  مصروفات عموالت

 5,006,356  5,488,025  مرافق

 3,321,499  3,884,083  مصروفات تقنية معلومات

 3,148,669  3,173,519 8 إطفاء

 3,079,744  3,729,718 7 استهالك

 1,652,252  --  مصروفات إيجارات

 876,086  1,210,219  مصروفات مكتبية

 441,120  440,405  صيانة مكتبية

 293,868  527,460  نفقات تمويلية

 29,185  34,961  مصروفات عمومية وإدارية أخرى
  40,620,703  37,247,263 

 

 إيرادات أخرى 26
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 م2018  م2019 

 2,573,024  2,239,528 أرباح صرف عمالت أجنبية، صافي

 464,227  341,638 أخرى
 2,581,166  3,037,251 

 

 ربحية السهم 27
 

تم احتساب ربحية السهم األساسية على أساس الربح التالي العائد للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

القائمة: تم احتساب ربحية السهم المخفضة على أساس الربح التالي العائد للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 ة المحتملة.ضآثار كافة األسهم العادية المخف العادية القائمة بعد تعديل

 

 ديسمبر 31 

     م2018 م2019 
 23,974,686  25,779,011 ربح السنة

 16,109,013  16,109,013 المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية

 1.49  1.60 ربحية السهم األساسية والمخفضة
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 والمطلوبات الماليةالموجودات المالية     28
 

 فيما يلي معلومات حول الموجودات المالية، بخالف النقد وما في حكمه، التي تحتفظ بها الشركة:

 
 ديسمبر 31  

 م2018 م2019 

     الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 6,000,000  6,000,000  استثمار في صكوك

 33,527,250  51,895,193  بهامش، صافي ذمم مديني عمالء

 14,975,799  21,715,261  مستحق من أطراف ذات عالقة

 3,937,322  8,235,043  موجودات مالية متداولة أخرى
     

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 25,538,360  31,999,143  ريت -استثمارات في صندوق مدار مدرج 
     

     

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  24,861,884     40,737,826  استثمار في صناديق مدارة مدرجة

  13,950,227   29,134,850  استثمار في صناديق مدارة غير مدرجة

  989,025   1,239,228  استثمار في محافظ استثمارية بإدارة الشركة

  4,675,414   2,827,105  سندات الخزينة االستثمار في
     

 128,455,281  193,783,649  إجمالي الموجودات المالية
     

  72,055,037     150,177,363  إجمالي الموجودات المالية المتداولة

  56,400,244   43,606,286  إجمالي الموجودات المالية غير المتداولة

 

 المطلوبات المالية التي تحتفظ بها الشركة: فيما يلي معلومات حول

 ديسمبر 31 

 م2018 م2019  

     المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
 --  791,485  التزام عقد إيجار

 79,441  263,848  مستحق إلى طرف ذو عالقة

 16,667,231  28,720,703  مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

 16,746,672  29,776,036  الماليةإجمالي المطلوبات 
     

 16,746,672    28,984,551  إجمالي المطلوبات المالية المتداولة

 --  791,485  إجمالي المطلوبات المالية غير المتداولة
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 31م و 2019ديسمبر  31للموجودات المالية للشركة كما في  يعرض الجدول أدناه التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة

 م والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. ليس هناك مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة.2018ديسمبر 

 
 قياس القيمة العادلة باستخدام 
 (3)المستوى   (2)المستوى   (1)المستوى   اإلجمالي 

        م2019ديسمبر  31كما في 

الموجودات المالية التي يتم قياسها 

 بالقيمة العادلة
       

 --     --  40,737,826    40,737,826 استثمار في صناديق مدارة مدرجة

 --  29,134,850     --    29,134,850 استثمار في صناديق مدارة غير مدرجة

استثمار في محافظ استثمارية بإدارة 

 الشركة
1,239,228   1,239,228   --   -- 

 --   2,827,105     -   2,827,105 االستثمار في سندات الخزينة

بالقيمة  -استثمار في صندوق مدار مدرج 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
31,999,143   31,999,143   --    -- 

        

        م2018ديسمبر  31كما في 

        بالقيمة العادلةموجودات مالية مقاسة 

    --  --    13,950,227   13,950,227 استثمار في صناديق مدارة مدرجة

    --  24,861,884  --   24,861,884 استثمار في صناديق مدارة غير مدرجة

استثمار في محافظ استثمارية بإدارة 

 الشركة
989,025  989,025  --  -- 

 --  4,675,414  --  4,675,414 االستثمار في سندات الخزينة

بالقيمة  -استثمار في صندوق مدار مدرج 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
25,538,360  25,538,360  --  -- 

 

 م.2018ديسمبر  31م و 2019ديسمبر  31لم يكن هناك تحويل بين المستويات خالل السنة المنتهية في 

 

األدوات المالية التي تثبت قيمتها العادلة أو يتم اإلفصاح عنها ضمن تسلسل القيمة العادلة استناداً إلى فيما يلي يتم تصنيف كافة 

 أدنى مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:

 

 األسعار(.المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة )أي بدون تعديل أو تجديد 

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو  –الهامة لقياس القيمة العادلة  –المستوى الثاني: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى

 غير مباشرة.

 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -المستوى الثالث: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 
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 مقدمة

يتمثل هدف الشركة عند إدارة المخاطر في إنشاء وحماية القيمة لدى المساهم. المخاطر هي جزء كامن في أنشطة الشركة وبتم 

طبيعتها والقياس والرصد المستمر، حسب حدود المخاطر وعناصر الرقابة. إن عملية إدارة إدارتها من خالل عملية تحديد 

المخاطر تُعد هامة بالنسبة للربحية المستمرة للشركة. تتعرض الشركة لمخاطر مختلفة كمخاطر السوق )التي تشمل مخاطر 

ئتمان ومخاطر فترة االحتفاظ باالستثمار أسعار الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر األسعار( ومخاطر السيولة ومخاطر اال

 الناتجة عن األدوات المالية التي تمتلكها.

 

 هيكل إدارة المخاطر

يختص أعضاء مجلس إدارة الشركة بالمسؤولية الشاملة عن وضع إطار إدارة المخاطر بالشركة واإلشراف عليه. إن سياسات 

المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحديد وتحليل 

ومراقبتها مع االلتزام بتلك الحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات في ظروف 

 السوق وأنشطة الشركة.

 

الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي  وتهدف الشركة من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة الخاصة بها إلى

 من خاللها يدرك جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.

 

قام مجلس اإلدارة بإنشاء هيكل مناسب إلدارة المخاطر من خالل إنشاء لجنة المخاطر وااللتزام التي تجتمع كل ثالثة أشهر 

رة أنشطة إدارة المخاطر اليومية داخل كل وحدة أعمال معنية. يجتمع وتتلقى تقارير من قسم مخصص إلدارة المخاطر. تتم إدا

مجلس إدارة لجنة المخاطر وااللتزام كل ثالثة أشهر ويتم تحديثه على جميع الجوانب ذات العالقة باألعمال، بما في ذلك أمور 

 إدارة المخاطر.

 

 تتعرض الشركة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية:

 السوق مخاطر -

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر السيولة -

 مخاطر التشغيل -

 

 نظام قياس المخاطر واإلبالغ عنها

يتم قياس مخاطر الشركة باستخدام طريقة تعكس الخسارة المتوقعة التي من المحتمل أن تنشأ في الظروف العادية والخسائر 

النماذج اإلحصائية. تستفيد النماذج من االحتماالت المستمدة غير المتوقعة التي هي تقدير للخسارة الفعلية النهائية على أساس 

 من الخبرة التاريخية، وتعديلها لتعكس البيئة االقتصادية.

 

يتم وضع مراقبة والرقابة على المخاطر بشكل أساسي ليتم القيام بها بناًء على الحدود الموضوعة بواسطة مجلس اإلدارة. 

بما في ذلك المخاطر التي تكون الشركة على استعداد لقبولها وبيئة السوق للشركة.  تعكس هذه الحدود استراتيجية العمل،

باإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة برصد وقياس المخاطر الشاملة فيما يتعلق بالتعرض الكلي للمخاطر عبر جميع أنواع 

 المخاطر وأنشطتها.

 

 تقليل المخاطر

تراتيجيته الشاملة لألعمال ومدى تقبلها للمخاطر وفلسفتها العامة نحو إدارة لدى الشركة توجيهات االستثمار التي تحدد اس

 المخاطر.

 

تطبق الشركة استراتيجية التنويع مع إرشادات استثمار محددة مسبقًا ألدوات االستثمار مما يقلل من المخاطر ويحفظ العائد 

 على االستثمارات.
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 التركيز المفرط للمخاطر

تشير التركيزات إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال أو موقع جغرافي معين. تنشأ 

تركيزات المخاطر عند إبرام عدد من األدوات المالية أو العقود مع الطرف المقابل نفسه أو عند اشتراك عدد من العمالء في 

مات االقتصادية مما يؤدي إلى تأثر  أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع الجغرافي، أو لمن يكون لديهم نفس الّسِّ

مقدرة هؤالء العمالء على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بشكل متشابه بفعل التغيرات االقتصادية أو السياسية أو الظروف 

لسيولة عن شروط سداد المطلوبات المالية أو مصادر تسهيالت القروض أو االعتماد على األخرى. قد تنشأ تركزات مخاطر ا

سوق معين يتم من خالله تحقيق موجودات سائلة. قد تنشأ تركزات مخاطر صرف العمالت األجنبية إذا كان لدى الشركة 

لعديد من العمالت التي تميل إلى صافي مركز مفتوح جوهري بعملة أجنبية واحدة، أو إجمالي صافي مراكز مفتوحة في ا

 التحرك معًا.

 

من أجل تجنب التركيز المفرط للمخاطر تتضمن سياسات وإجراءات الشركة إرشادات محددة للتركيز على الحفاظ على 

التعرض أو استخدام أدوات استثمار بديلة إلدارة تركيزات المفرطة محفظة متنوعة. يتم اإليعاز إلى مدير االستثمار لتقليل 

 للمخاطر عند ظهورها

 

 مخاطر االئتمان

إن مخاطر االئتمان تشير إلى مخاطر عدم مقدرة طرف في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدى إلى تكبد 

ط مع أطراف ذات جدارة ائتمانية، والتي تم تقييم مخاطر االئتمان الشركة خسارة مالية. طبقت الشركة سياسة التعامل فق

الخاصة بها على أنها مقبولة. تسعى الشركة للسيطرة على مخاطر االئتمان وذلك من خالل قيامها بمراقبة التعرضات 

االئتمانية لهذه األطراف االئتمانية، ووضع حدود للتعامل مع أطراف أخرى معينة ليست ذات عالقة، والتقييم المستمر للمالءة 

 األخرى التي ليست ذات عالقة. تحتفظ الشركة بحسابات بنكية لدى مؤسسات مالية ذات تصنيفات ائتمانية مرتفعة.

 

 يوضح الجدول التالي الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:

 
 ديسمبر 31 

 م2018 م2019 
    

  6,000,000    6,000,000 في صكوكاستثمار 

  33,527,250    51,895,193 بهامش، صافي ذمم مديني عمالء

  14,975,799    21,715,261 مستحق من أطراف ذات عالقة

  3,937,322    8,235,043 موجودات مالية متداولة أخرى

  25,538,360    31,999,143 ريت -استثمارات في صندوق مدار مدرج 

  24,861,884     40,737,826 استثمار في صندوق مدار مدرج 

  13,950,227   29,134,850 استثمار في صناديق مدارة غير مدرجة

  989,025    1,239,228 استثمار في محافظ استثمارية بإدارة الشركة

  4,614,414    2,827,105 االستثمار في سندات الخزينة
 193,783,649  128,394,281  
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 مخاطر االئتمان )يتبع(

 

 تحليل جودة االئتمان

 

 دين نقدية لدى ألطراف أخرى ذات جودة ائتمانية كما يلي: أدواتلدى الشركة 

 

 ديسمبر  31   

 م2018  م2019 التصنيف االئتماني  الُمصدر

      

 A 3 6000,000  6000,000  بنك البالد

 B 2 2,827,105  4,614,414  اف جي هيرمسإي 

   8,827,105  10,614,414 

 

 الدين للشركة في القطاعات االقتصادية التالية: أدواتكما في تاريخ القوائم المالية تركز التعرض لمخاطر 

 

 ديسمبر 31 

 م2018 ` م2019 
    

 10,614,414  8,827,105 بنوك

 

 المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة

بهامش والموجودات  ذمم مديني عمالءتم قياس االنخفاض في قيمة سندات سوق المال واالستثمارات بالتكلفة المطفأة و

خاطر األخرى على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. تأخذ الشركة في االعتبار أن هذه التعرضات بها م

 ائتمان منخفضة استناداً للتصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف األخرى.

 

شهراً وعلى مدى العمر، إلى منهجية الخسائر االئتمانية المتوقعة المعتمدة  12تستند احتماالت التعثر في السداد على مدى 

ض التعثر في السداد بشكل عام معدل االسترداد وسياسة االنخفاض في القيمة الخاصة بالشركة. تعكس مقاييس الخسارة بافترا

المفترض والتي ترتبط بالتصنيفات االئتمانية المركبة لألطراف األخرى. ومع ذلك، إذا كان األصل منخفض القيمة ائتمانياً، 

 فإن تقدير الخسارة يعتمد على تقييم محدد للعجز في النقد المتوقع وعلى معدل الفائدة الفعلي األصلي.
 

الشركة بتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على ودائع سوق المال واالستثمارات بالتكلفة المطفأة والموجودات األخرى  قامت

 لاير سعودي(. 2,803م: 2018ديسمبر  31م )2019ديسمبر  31لاير سعودي كما في  5,076بقيمة 

 

 نقد وما في حكمه

 محدودة ألنها محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.إن مخاطر االئتمان على النقد وما في حكم النقد 

 

 الموجودات المالية األخرى

تتضمن الموجودات المالية األخرى توزيعات أرباح مدينة. إن مخاطر االئتمان المرتبطة بالموجودات المالية األخرى ليست 

 جوهرية ويتوقع الصندوق استردادها بالكامل بقيمها الدفترية المذكورة.

 

 التركيز االئتماني

تنشأ تركيزات مخاطر االئتمان عندما يرتبط عدد من األطراف بأنشطة مماثلة أو أنشطة ضمن نفس المنطقة الجغرافية أو لها 

خصائص اقتصادية مماثلة قد تتسبب في قدرتها على الوفاء بااللتزامات التعاقدية لتتأثر بصورة مماثلة بالتغيرات التي تحدث 

  القتصادية أو الظروف األخرى.بالسياسات ا
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 مخاطر االئتمان )يتبع(

 

 في تاريخ قائمة المركز المالي، لم تحدد اإلدارة أي تركيزات هامة للمخاطر االئتمانية.

 

وبناًء على هذا التقييم تعتقد اإلدارة أنه ال  9المالي قامت اإلدارة بإجراء تقييم كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقرير 

توجد حاجة إلى أي خسارة جوهرية في االنخفاض في القيمة مقابل القيمة الدفترية للنقد وما في حكمه والودائع ألجل 

 والمستحق من أطراف ذات عالقة والموجودات المالية األخرى.

 

 مخاطر السيولة

متمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مخاطر السيولة هي المخاطر ال

مرتبطة بأدوات مالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته 

لمساهمين وأطراف ذات عالقة في أّي وقت للوفاء العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية من ا

 بأي التزامات مالية مستقبلية وتوفر التسهيالت التمويلية.

 

فيما يلي بيان باالستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية في تاريخ التقرير. المبالغ بالمجمل ولم يتم خصمها وتتضمن 

 مدفوعات فوائد تعاقدية.

 

 

 أشهر 3خالل  عند الطلب
أشهر إلى  3من 

 سنة
 أكثر من سنة

دون تاريخ 

استحقاق 

 محدد

 اإلجمالي

       م2019ديسمبر  31

       الموجودات المالية

  6,000,000  - 6,000,000 - - - استثمار بالتكلفة المطفأة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة
- - 5,446,457 68,492,552 - 73,939,009 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر
- - - 31,999,143 - 31,999,143  

  21,715,261 - - - 21,715,261 - مستحق من أطراف ذات عالقة

  51,895,193 - - 31,493,600 20,401,593 - بهامش، صافي ذمم مديني عمالء

  8,235,043  - - - 8,235,043 - موجودات مالية متداولة أخرى

  11,304,018 - - - 11,304,018 - أرصدة لدى البنوك

 205,087,667 - 106,491,695 36,940,057 61,655,915 - إجمالي الموجودات المالية

       

       المطلوبات المالية

 906,342 - 906,342 - - - التزام عقد إيجار

 263,848 - - - 263,848 - مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 28,720,703 50,000 -   1,164,601    27,506,102 - مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

    29,840,893 50,000 906,342 1,164,601 27,769,950 - إجمالي المطلوبات المالية
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )يتبع( 30
 

 

 أشهر 3 خالل عند الطلب
أشهر إلى  3من 

 سنة
 أكثر من سنة

دون تاريخ 

استحقاق 

 محدد

 اإلجمالي

       م2018ديسمبر  31

       الموجودات المالية

 6,000,000 - 6,000,000 - - - استثمار بالتكلفة المطفأة

استثمارات بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة
- - - 24,861,884 - 24,861,884 

استثمارات بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر
- - - 25,538,360 - 25,538,360 

 14,975,799 - -  14,975,799 - مستحق من أطراف ذات عالقة

 33,527,250 - - 33,527,250 - - بهامش، صافي ذمم مديني عمالء

 3,937,322 - - - 3,937,322 - موجودات مالية متداولة أخرى

استثمارات بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة
-  19,614,666 - - 19,614,666 

 36,800,000 - - - 36,800,000 - ودائع قصيرة األجل

 5,904,170 - - - 5,904,170 - أرصدة لدى البنوك

 171,159,451 - 56,400,244 53,141,916 61,617,291 - إجمالي الموجودات المالية

       

       المطلوبات المالية

 79,441 - - - 79,441 - مستحق إلى أطراف ذات عالقة

مصروفات مستحقة وذمم دائنة 

 أخرى
- 15,373,051 1,214,739 - 50,000 16,637,790 

 16,717,231 50,000 - 1,214,739 15,452,492 - إجمالي المطلوبات المالية

 

 مخاطر السوق

المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في  مخاطر السوق هي المخاطر

العناصر المتغيرة للسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم. إن الحد األقصى للمخاطر 

ف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة وضبط التعرض للمخاطر ضمن الناتجة من األدوات المالية يساوي قيمها العادلة. تهد

 الحدود المقبولة مع تحقيق العائد األمثل.

 

 مخاطر معدالت الفائدة

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة 

جلس اإلدارة حدوداً على فروقات الفائدة لفترات محددة. تحمل استثمارات الشركة في سندات الدين لألدوات المالية. وضع م

 معدالت فائدة ثابتة وتستحق خالل خمس سنوات.

 

 مخاطر أسعار األسهم

األسهم الفردية. إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر التغير السلبية في القيمة العادلة لسندات األسهم نتيجة التغيرات في قيمة 

ينشأ التعرض لمخاطر أسعار األسهم من استثمارات الشركة في أسهم حقوق الملكية. إن استثمارات الشركة عرضة لمخاطر 

أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من األسعار المستقبلية. يقوم مدير االستثمار بإدارة هذه المخاطر من خالل التنويع في 

 من حيث التوزيع الجغرافي و/ أو التركيز الصناعي.محفظته االستثمارية 

 

 تحليل الحساسية

يعرض الجدول أدناه األثر على الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر نتيجة االنخفاض/االرتفاع المحتمل المعقول في 

الفردي. إن هذا التحليل يفترض في تاريخ التقرير. تتم التقديرات على أساس االستثمار  ٪5أسعار سوق األسهم الفردية بواقع 

 بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة وتحديداً مخاطر أسعار العموالت وتحويل العمالت األجنبية.
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )يتبع( 30
 

 مخاطر أسعار األسهم )يتبع(

 

 ديسمبر 31 

 م2018  م2019 األثر على الربح أو الخسارة

 لاير سعودي   سعوديلاير   

صافي الربح/ )الخسارة( من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة 

 من خالل الربح أو الخسارة

 +5٪ 123,519   +5٪ 106,107 

- 5٪ 123,519  - 5٪ 106,107 

 

 ديسمبر 31 

 م2018  م2019 األثر على الدخل الشامل اآلخر

 لاير سعودي   لاير سعودي  

الربح/ )الخسارة( من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة صافي 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر

 +5٪ 323,039   +5٪ 263,787 

- 5٪ 323,039  - 5٪ 263,787 

 تركيز مخاطر أسعار األسهم

أسعار األسهم للشركة في محفظة أسهم الصندوق، المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح يحلل الجدول التالي تركيز مخاطر 

ً للمقر األساسي لإلدراج  أو الخسارة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، عن طريق التوزيع الجغرافي )وفقا

 الخاص باألطراف المقابلة أو مقر اإلقامة في حال لم تكن مدرجة(.

 

 ة من أدوات حقوق الملكية والوحدات في الصناديق المدارةنسب

 ديسمبر 31 

 م2018  م2019 

 ٪100  ٪100 المملكة العربية السعودية

 

 يحلل الجدول التالي تركيز مخاطر أسعار األسهم للشركة في محفظة أسهم الصندوق حسب التوزيع الصناعي:

 

 31 نسبة من أدوات حقوق الملكية والوحدات في الصناديق المدارة 

 

 ديسمبر 31 

 م2019 م2019 

 ٪75 ٪55 صناديق ريت

 ٪23 ٪40 مدرجة

 ٪2 ٪5 صناديق غير مدرجة

 

 مخاطر العملة

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

الشركة ألي مخاطر عملة جوهرية نظراً ألن جميع موجوداتها ومطلوباتها النقدية الهامة تتم بالريال السعودي. لم تقم الشركة 

 بإجراء أي معامالت هامة بعمالت بخالف الريال السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة.
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 التقارير القطاعية 31
 

 الشركة إلى القطاعات األعمال التالية:يتم تنظيم 

 

 الوساطة

يوفر قسم الوساطة خدمات الوساطة والتسهيالت في التداول باألسهم المحلية والدولية واإلقليمية وعقود االختيار المالية 

 والمؤشرات والشهادات اإلسالمية واألسهم اإلقليمية.

 

 االستثمار

 االستثمارات في الشركةيقوم قسم االستثمار بإدارة ملكية 

 

 إدارة األصول

 أتعاب من إدارة أصول المحافظ االستثمارية بإدارة الشركة والصناديق وإدارة العقارات واالستثمارات البديلة.

 

 مرابحة

 دخل عمولة خاصة من مرابحة

 

 أخرى

 القطاع اآلخر هو القطاع المتبقي من الشركة.

 

الشركة وايراداتها ومصروفاتها التشغيلية وصافي الدخل، لكل قطاع من قطاعات فيما يلي إجمالي موجودات ومطلوبات 

 األعمال:

 إدارة األصول الوساطة م2019ديسمبر  31

 

 اإلجمالي أخرى االستثمار مرابحة

       

 235,357,496 4,655,313 7,728,657 9,659,115 99,942,898 113,371,513 إجمالي الموجودات

 48,978,862 968,790 1,608,365 2,010,101 20,798,528 23,593,078 المطلوباتإجمالي 

 127,914,203 - 4,285,200 5,355,554 55,413,937 62,859,512 إجمالي اإليرادات التشغيلية

 2,581,166 2,581,166 - - - - إيرادات أخرى

 (96,867,849) (1,916,022) (3,180,941) (3,975,474) (41,134,248) (46,661,164) مصروفات تشغيلية

 33,627,520 665,144 1,104,259 1,380,080 14,279,689 16,198,348 صافي الربح قبل الزكاة

 

 إدارة األصول الوساطة م2018ديسمبر  31

 

 اإلجمالي أخرى االستثمار مرابحة

       

 199,495,108 4,873,063 7,102,565 4,539,816 109,480,147 73,499,517 إجمالي الموجودات

 28,950,947 691,882 1,023,439 636,586 15,560,893 11,038,147 إجمالي المطلوبات

 121,302,754 - 4,426,841 2,829,547 68,236,069 45,810,297 إجمالي اإليرادات التشغيلية

 3,037,251 3,037,251 - - - - إيرادات أخرى

 (96,109,123) (1,931,074) (3,489,638) (2,174,386) (53,104,765) (35,409,260) مصروفات تشغيلية

 28,230,882 1,106,177 937,203 655,161 15,131,304 10,401,037 صافي الربح قبل الزكاة

 

 موجودات ومطلوبات وعمليات الشركة موجودة بالكامل في المملكة العربية السعودية.

 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة     32
 

لم تلتزم شركة دراية المالية، خالل السياق االعتيادي لألعمال، بأي ضمانات خالل الفترة وليس لديها أي ضمانات قائمة من السنوات 

 السابقة.

 

 لدى شركة دراية المالية أي التزامات رأسمالية.م، ليس 2019ديسمبر  31كما في 
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 المتطلبات التنظيمية لرأس المال ومعدل كفاية رأس المال 33
 

ً لقواعد الكفاية المالية  فيما يلي شريحة معدل رأس المال ومتطلبات الحد األدنى لرأس المال ونسبة كفاية رأس المال للشركة وفقا

 المالية.الصادرة عن هيئة السوق 

 
 ديسمبر 31  
      م2018 م2019  

   قاعدة رأس المال:
 

 

 163,518  177,770 الشريحة األولى لرأس المال 
 -  1,185 الشريحة الثانية لرأس المال 
 163,518  178,955 إجمالي قاعدة راس المال 

  الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:
 

 
 

 41,216  72,098 مخاطر االئتمان 
 6,623  6,568 مخاطر السوق 
 24,027  24,217 مخاطر التشغيل 
 71,866  102,883 إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال 
     

  نسبة كفاية رأس المال:
 

 
 

     
 2.28  1.74 إجمالي نسبة رأس المال )مرات( 
 91,652  76,072 الفائض في رأس المال 

 

من رأس المال )والتي تتضمن رأس مال وأرباح مبقاة مراجعة(. ال تملك الشركة  1المال من الشريحة  تتكون قاعدة رأس (أ

قواعد الكفاية المالية. يتم احتساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال التي تتعلق  5و  4رأس المال وفقًا للمادتين  2الشريحة 

 المحددة في الفصل الثالث من قواعد الكفاية المالية. بمخاطر السوق واالئتمان والعمليات وفقاً للمتطلبات

 

يجب أال تقل قاعدة رأس المال  -تدير الشركة قاعدة رأسمالها في ضوء الركيزة األولى والركيزة الثانية من قواعد الكفاية المالية  (ب

 عن متطلبات الحد األدنى لرأس المال.

 

االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل هيئة السوق المالية والحفاظ  تهدف أعمال الشركة عند إدارة كفاية رأس المال إلى (ج

 على قدرة الشركة على االستمرارية كمنشأة عاملة والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية.

 

مالية )ز( من الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة من هيئة السوق ال 6إن الحد األدنى لرأس المال المطلوب بموجب المادة  (د

 مليون لاير سعودي. 50في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق باألنشطة المرخصة للشركة هو 

 

يتطلب من الشركة اإلفصاح سنوياً عن بعض المعلومات وفقاً "للركيزة الثالثة من قواعد الكفاية المالية" للجمهور على الموقع  (ه

 ات للمراجعة أو التدقيق من قِّبل مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة.اإللكتروني للشركة. ومع ذلك ال تخضع هذه المعلوم

 

 موجودات تخضع لإلدارة 34
 

م: 2018)مليون لاير سعودي  4,565م البالغة 2019ديسمبر  31تمثل الحسابات النقدية الخاصة بالعمالء لدى الشركة كما في 

 مليون لاير سعودي( والتي سيتم استخدامها لالستثمار نيابة عن العمالء. 4,099

 

 وتماشياً مع سياستها المحاسبية، ال يتم إدراج هذه األرصدة في القوائم المالية للشركة.

 

 األحداث الالحقة 35
 

انتشر على مستوى العالم، مما تسبب في تعطل م وقد 2020( في أوائل عام 19-تم تأكيد وجود فيروس كورونا المستجد )كوفيد

األعمال والنشاط االقتصادي. تعتبر الشركة أن تفشي هذا الفيروس يُعد حدثاً الحقاً لتاريخ قائمة المركز المالي وال يستدعي التعديل. 

للتأثير المحتمل لتفشي هذا  نظًرا ألن الوضع غير مستقر وسريع التطور، فإن اإلدارة ال تعتبر أنه من الممكن تقديم تقدير كمي

.الفيروس على الشركة  
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 اعتماد القوائم المالية 36
 

 م(.2020مارس  23هـ )الموافق 1441رجب 28تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 


