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ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
إﻟﻰ اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ﺷﺮﻛﺔ رﻛﺎز اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﻟﺮأي
ﻟﻘﺪ راﺟﻌﻨﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺷﺮﻛﺔ رﻛﺎز اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ( )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۲۱م ،وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ،وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ،
وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،واﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﮭﻤﺔ.
ﺑﺮأﯾﻨﺎ ،أن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﻌﺮض ﺑﻌﺪل ،ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۲۱
وأداﺋﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﯾن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن.

أﺳﺎس اﻟرأي
ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﻗﺳم "ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" اﻟوارد ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ .وﻧﺣن ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ
وﻓﻘﺄ ﻟﻘواﻋد آداب وﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻗد وﻓﯾﻧﺎ أﯾﺿﺎ ً
ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭذه اﻟﻘواﻋد .وﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ ،ﻓﺈن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﻌد ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس
ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.

ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻹدارة واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﮭﺎ اﻟﻌﺎدل وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﯾن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ،وأﺣﻛﺎم ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ،واﻟﻧظﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﮭﺎ ،وھﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى اﻧﮭﺎ ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻨﮭﺎ
ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﯾﻒ اﻟﺠﻮھﺮي ،ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ ﻏﺶ أو ﺧﻄﺄ.
وﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم ،ﻓﺈن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺘﻤﺮة ،وﻋن اﻹﻓﺻﺎح ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﻰ
اﻟﺣﺎل ﻋن اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﺳﺗﺧدام أﺳﺎس اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﻟدى اﻹدارة ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ أو إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ،أو ﻣﺎﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾﮭﺎ أي ﺧﯾﺎر آﺧر واﻗﻌﻲ ﺳوى اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.
واﻟﻣﻛﻠﻔون ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،ھم اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ أھﺪاﻓﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻜﻞ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﯾﻒ اﻟﺠﻮھﺮي ،ﺳﻮا ًء ﺑﺴﺒﺐ ﻏﺶ أو
ﺧﻄﺄ ،وإﺻﺪار ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ رأﯾﻨﺎ .واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل ھﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎ ٍل ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ،ﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﻀﻤﻦ أن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺳﺘﻜﺸﻒ داﺋﻤﺎ ً ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺮﯾﻒ اﻟﺠﻮھﺮي ﻋﻨﺪ
وﺟﻮده .وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺘﺤﺮﯾﻔﺎت ﻋﻦ ﻏﺶ أو ﺧﻄﺄ ،وﺗ ُ َﻌﺪ اﻟﺘﺤﺮﯾﻔﺎت ﺟﻮھﺮﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ
ﺑﻤﻔﺮدھﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
ﺷﺮﻛﺔ رﻛﺎز اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
وﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻤﺎرس اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﮭﻨﻲ
وﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﻋﺔ اﻟﺸﻚ اﻟﻤﮭﻨﻲ طﻮال اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ .وﻧﻘﻮم أﯾﻀﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

•

ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺤﺮﯾﻒ اﻟﺠﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻮا ًء ﺑﺴﺒﺐ ﻏﺶ أو ﺧﻄﺄ ،وﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬ إﺟﺮاءات
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ أﺳﺎس ﻹﺑﺪاء رأﯾﻨﺎ .وﯾﻌﺪ
ﺧﻄﺮ ﻋﺪم اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﺤﺮﯾﻒ اﻟﺠﻮھﺮي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻏﺶ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ،ﻧﻈﺮا ً ﻷن اﻟﻐﺶ ﻗﺪ
ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻮاطﺆ ،أو ﺗﺰوﯾﺮ ،أو إﻏﻔﺎل ﻣﺘﻌﻤﺪ ،أو إﻓﺎدات ﻣﻀﻠﻠﺔ ،أو ﺗﺠﺎوز ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ.

•

اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻓﮭﻢ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ظﻞ
اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،وﻟﯿﺲ ﻟﻐﺮض إﺑﺪاء رأي ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ.

•

اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺸﺄن ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹدارة ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻋﺪم
ﺗﺄﻛﺪ ﺟﻮھﺮي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﺪاث أو ظﺮوف ﻗﺪ ﺗﺜﯿﺮ ﺷﻜﻮﻛﺎ ً ﻛﺒﯿﺮة ﺣﻮل ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺘﻤﺮة اﺳﺘﻨﺎدا ً
إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ .وإذا ﻣﺎ ﺧﻠﺼﻨﺎ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﺪم ﺗﯿﻘﻦ ﺟﻮھﺮي ،ﻓﺈن ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﻠﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،أو ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ رأﯾﻨﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ
اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ .وﺗﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻨﺎ إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن أﺣﺪاﺛﺎ ً أو ظﺮوﻓﺎ ً ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺘﻤﺮة.
ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎم وھﯿﻜﻞ وﻣﺤﺘﻮى اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت وﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻈﮭﺮ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣﺪاث ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎدل.

•

وﻧﺤﻦ ﻧﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ،ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى ،ﺑﻨﻄﺎق ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻮﻗﯿﺖ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻨﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي أوﺟﮫ ﻗﺼﻮر ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻛﺘﺸﺎﻓﮭﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.
ﻋن اﻟﺑﺳﺎم وﺷرﻛﺎؤه
اﻟرﯾﺎض – اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

إﺑراھﯾم اﻟﺑﺳﺎم
ﻣﺣﺎﺳب ﻗﺎﻧوﻧﻲ  -ﺗرﺧﯾــــص رﻗــم )(۳۳۷

اﻟﺘﺎرﯾـﺦ ۲٥ :ﺷﻌﺒﺎن ۱٤٤۳ھـ
اﻟﻤﻮاﻓﻖ ۲۸ :ﻣﺎرس ۲۰۲۰

۲

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة المركز المالي
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)

ايضاح

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م

الموجودات
٣
4
5
6
7
8
9

نقدية وشبه النقدية
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
مستحق من طرف ذو عالقة
استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
حق استخدام األصول
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١مدات

٣,١68,٢48
٣٢٣,5١7
١4,8٣٢
٢,8١٢,5٠٠
496,٢5٠
٣75,٢59
5١٣,4٣٢
7,7٠4,٠٣8

٦,٨٧0,99٦
٣٥٥,0٦١
٢٢٥,000
2,812,500
٧0١,99٥
686,796
9٢٤
١٢,٥٧٦,٥٢٥

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
أرباح مبقاه
االحتياطي النظامي
إجمالي حقوق الملكية

١٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠
)(3,962,668
5١,4٠7
6,٠88,7٣9

١0,000,000
٤٦٢,٦٦٤
٥١,٤0٧
١0,٥١٤,0٧١

١٢
١٣
١4
١5

٣58,٣55
75٠,6٢8
٢٠6,٣١6
١,65١,١95
7,7٠4,٠٣8

213,804
١,٤٦٦,٤٤٥
285,505
96,700
٢,0٦٢,٤٥٤
١٢,٥٧٦,٥٢٥

١١

المطلوبات
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخري
التزامات عقود االيجار
مخصص الزكاة
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر االيضاحات المرفقة من ( )١الى ( )٢١جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

٤

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)

ايضاح
١6

اإليرادات
(المصروفات)  /الدخل التشغيلي
تكلفة التمويل على التزامات عقود االيجار
رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين
مصروفات عمومية وادارية
مصروفات بيعيه وتسويقية
إيرادات أخرى
(الخسارة)  /الربح قبل الزكاة
الزكاة
صافي (الخسارة)  /الربح للسنة  /للفترة

١٣
١7

١4

الدخل الشامل اآلخر
التغير في القيمة العادلة في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر للسنة  /للفترة
إجمالي الدخل الشامل للسنة  /للفترة

للسنة المنتهية في
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
٢,8٣6,٠٠٠

)(28,730
)(4,549,498
)(2,767,597
)(292,157
٣76,٢9٠
)(4,425,332
)(4,425,332

٦,9٤٤,٨0٥

)(73,242
)(3,129,512
)(2,856,557
)(189,415
١0٣,٤9٧
799,576
)(285,505
514,071

-

-

)(4,425,332

٥١٤,0٧١

تعتبر االيضاحات المرفقة من ( )١الى ( )٢١جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

٥

للفترة من
 ٢0نوفمبر ٢0١9م
(تاريخ السجل
التجاري) الي
 ٣١ديسمبر ٢0٢0م

شركة ركاز الوطنية المالية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر٢٠٢١م

احتياطي نظامي

رأس المال

اجمالي حقوق
الملكية

أرباح مبقاه

الرصيد االفتتاحي

١٠,٠٠٠,٠٠٠

5١,4٠7

46٢,664

١٠,5١4,٠7١

ضخ في رأس المال

-

-

-

صافي الخسارة للسنة

-

-

)(4,425,332

(4,461,228
)

محول خالل السنة

-

-

-

-

الرصيد كما في  ٣١ديسمبر ٢0٢١م

١٠,٠٠٠,٠٠٠

5١,4٠7

)(3,962,668

6,052,843

للفترة من  ٢0نوفمبر ٢0١9م
(تاريخ السجل التجاري) الي  ٣١ديسمبر ٢0٢0م

احتياطي نظامي

رأس المال

اجمالي حقوق
الملكية

أرباح مبقاه

الرصيد االفتتاحي

-

-

-

-

ضخ في رأس المال

١0,000,000

-

-

١0,000,000

صافي الدخل للفترة

-

-

٥١٤,0٧١

٥١٤,0٧١

محول خالل الفترة

-

٥١,٤0٧

)(51,407

-

الرصيد كما في  ٣١ديسمبر ٢0٢0م

١0,000,000

٥١,٤0٧

٤٦٢,٦٦٤

10,514,071

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )١إلى ( )٢١جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

٦

شركة ركاز الوطنية المالية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)

ايضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي (الخسارة)  /الربح للفترة قبل الزكاة

للفترة من
 ٢0نوفمبر٢0١9م
(تاريخ السجل
التجاري) الي
 ٣١ديسمبر٢0٢0م

للسنة المنتهية في
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
)(4,425,332

٧99,٥٧٦

تعديالت على:
4١٠,745
٢٢6,٢85
٣١١,5٣7
28,370
١٠9,6١6
)(3,338,779

٣٧٦,٥١٦
٦٣,٢٦١
٢٧٤,0١٣
٧٣,٢٤٢
9٦,٧00
١,٦٨٣,٣0٨

استهالك حق استخدام األصول
استهالك الممتلكات والمعدات
إطفاء الموجودات غير الملموسة
تكلفة التمويل على التزامات عقود االيجار
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

9
7
8
١٣
١5

٣١,544
٢١٠,١68

)(355,061
)(225,000

الزيادة في الموجودات التشغيلية
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
مستحق من طرف ذو عالقة

5

444,55١
)(285,505
)(2,938,021

٢١٣,٨0٤
١,٣١٧,0٥١

)(20,540
)(20,540

)(765,256
)(104,799
)(2,812,500
)(3,682,555

)(744,187
)(744,187

١0,000,000
)(763,500
9,٢٣٦,٥00

صافي التغير في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة  /الفترة
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة  /الفترة

)(3,702,748
6,87٠,996
٣,١68,٢48

٦,٨٧0,99٦
٦,٨٧0,99٦

معامالت غير نقدية:
* إعادة تصنيف مطلوبات اإليجار لذمم دائنة أخرى ومستحقات

٣٠٠,٠٠٠

الزيادة في المطلوبات التشغيلية
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخري
الزكاة المدفوعة
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

7
8
6

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
مساهمة في رأس المال
التزامات عقود االيجار المدفوعة
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التمويلية

١٣

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )١إلى ( )٢١جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

٧

-

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)
-١التنظيم والنشاط الرئيسي
شركة ركاز الوطنية المالية ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم
 ٧0١٦٣0٣٨١٥بتاريخ  ٢٣ربيع األول  ١٤٤١هـ (الموافق  ٢0نوفمبر ٢0١9م).
الفترة من  ٢0نوفمبر ٢0١9م إلى  ٣١ديسمبر ٢0٢0م هي الفترة المالية األولى للشركة.
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تقديم الخدمات االستشارية وترتيب الخدمات وإدارة األصول وخدمات ترخيص االستثمار وفقا لترخيص هيئة
السوق المالية رقم  ،١9٢0٤-٣٢بتاريخ  ٣رجب  ١٤٤١هـ (الموافق  ٢٧فبراير ٢0٢0م).
يقع المكتب المسجل للشركة على العنوان التالي:
شركة ركاز الوطنية المالية
الطابق التاسع ،برج توليب ،طريق الملك فهد،
الرياض -المملكة العربية السعودية.
ص.ب  ٣٧٧٤الرياض ١٢٣٣٣
المملكة العربية السعودية
وباإلشارة إلى األحداث المتعلقة بانتشار فيروس كورونا (كوفيد  )١9-وانعكاساته على قطاعات األعمال محليا ودوليا ،تلتزم الشركة بتطبيق
التوجيهات األخيرة للجهات ذات الصلة .تتخذ الشركة اإلجراءات الالزمة لضمان صحة وسالمة موظفيها والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.
تسعى الشركة لالستفادة من المبادرة والقرارات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية من أجل التخفيف من اآلثار السلبية لـ كوفيد -
 ١9على شركات القطاع الخاص.
على الرغم من التحديات العامة التي يوجهها القطاع المالي ،ظلت عمليات الشركة غير متأثرة إلى حد كبير .كان هذا في المقام األول بسبب
سياسات الشركة الفعالة إلدارة األزمات باإلضافة إلى جهودها لالستفادة الكاملة من المبادرات والحوافز التي تقدمها الحكومة .ستقوم الشركة
بمراقبة التطورات واالفصاح عن التغيرات الجوهرية في المستقبل في حالة حدوثها.
-٢ملخص بالسياسات المحاسبية المهمة
 ١-٢أساس اإلعداد وبيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة
من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل االخر ("الدخل
الشامل اآلخر") ومنافع نهاية خدمة الموظفين مدرجة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام الوحدة االئتمانية المتوقعة.
يتم عرض موجودات ومطلوبات الشركة على أساس السيولة في قائمة المركز المالي.
 ٢-٢العملة الوظيفية وعملة العرض
يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية باستخدام العملة الرئيسية التي تعمل فيها الشركة ("العملة الوظيفية") .يتم عرض هذه القوائم المالية
بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالشركة .تم تقريب جميع المعلومات المالية إلى أقرب لاير ،ما لم ينص خالف
ذلك.
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 ٢-٢العملة الوظيفية وعملة العرض (تتمة)
المعامالت واألرصدة
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت .يتم تحويل الموجودات
والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي .يتم إدراج أرباح وخسائر
صرف العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل في قائمة الدخل الشامل.
 ٣-٢األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ االيرادات والمصروفات والموجودات
واإلفصاحات المصاحبة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .قد يؤدي عدم اليقين بشأن هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديال
جوهريا على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.
االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ التقرير ،والتي تنطوي على مخاطر
كبيرة للتسبب في تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المحاسبية التالية ،موضحة أدناه .استندت الشركة في
افتراضاتها وتقديراتها إلى المعايير المتاحة عند إعداد القوائم المالية .ومع ذلك ،قد تتغير الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات
المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة الشركة .تنعكس هذه التغييرات في االفتراضات عند حدوثها.
في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ،قامت اإلدارة بعمل التقديرات واألحكام التالية والتي تعتبر جوهرية لهذه القوائم المالية:
مبدأ االستمرارية
تستمر جائحة فيروس كورونا ("كوفيد  )"١9-في تعطيل األسواق العالمية حيث بدأت العديد من المناطق الجغرافية في موجه "موجة ثانية" من
العدوى على الرغم من أنها سيطرت سابقا على تفشي المرض من خالل تدابير احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر وعمليات اإلغالق
وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة  .ومع ذلك ،تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") من السيطرة بنجاح على تفشي المرض
حتى اآلن ،ويرجع ذلك في المقام األول إلى السياسات الفعالة التي اتخذتها الحكومة ،وبعد ذلك أنهت الحكومة اآلن عمليات اإلغالق وبدأت في
اتخاذ تدابير مرحلية لتطبيع السفر الدولي واستئناف العمرة.
تستمر الشركة في إدراك كل من تحديات االقتصاد الجزئي والكلي التي طرحها كوفيد ،١9-والتي يمكن الشعور بآثارها الناشئة لبعض الوقت.
تواصل اإلدارة تقييم الوضع الحالي من خالل مراجعة األموال التي تديرها واستراتيجية أعمالها وممارسات إدارة المخاطر إلدارة التأثير الذي
يمكن أن يحدثه تفشي كوفيد١9-على عملياتها العادية وأدائها المالي .عالوة على ذلك ،تعتقد اإلدارة أنه بناء على تقييمها ،تمتلك الشركة سيولة
وموارد مالية كافية للوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها ولديها القدرة على االستمرار كمنشأة مستمرة في المستقبل المنظور .نتيجة لذلك ،تم
إعداد هذه البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية في نهاية كل تاريخ تقرير أو بشكل متكرر لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض
القيمة .في حالة وجود مثل هذا المؤشر ،يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل.
يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد تزيد عن المبلغ الممكن استرداده .القيمة القابلة
لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد هي قيمته المستخدمة وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع ،أيهما أكبر .عند تقدير القيمة في االستخدام،
يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة
الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل .تستند القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع إلى أسعار السوق التي يمكن مالحظتها أو ،في حالة عدم وجود
أسعار سوق ملحوظة ،األسعار المقدرة لموجودات مماثلة أو في حالة عدم توفر أسعار تقديرية لموجودات مماثلة ،عندئ ٍذ بناء على حسابات
التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة.
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التقييم االكتواري لمطلوبات مكافأة منافع الموظفين
يتم تحديد تكلفة منافع ما بعد انتهاء الخدمة ("منافع الموظفين") بموجب خطة المنافع غير الممولة المحددة باستخدام التقييم االكتواري .يتضمن
التقييم االكتواري وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشمل هذه تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية
في الرواتب ومعدالت الوفيات .نظرا لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل ،فإن التزام المزايا غير الممولة المحددة حساس للغاية للتغيرات في
هذه االفتراضات .تتم مراجعة جميع االفتراضات على أساس سنوي.

من أجل تحديد االلتزام ،قامت الشركة بإجراء تقييم اكتواري مفصل لمنافع الموظفين.
قياس مخصص خسارة االئتمان المتوقعة
يعتبر قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أحد المجاالت التي تتطلب استخدام نماذج معقدة
وافتراضات مهمة حول الظروف االقتصادية المستقبلية وسلوك االئتمان.
هناك عدد من األحكام الهامة مطلوبة أيضا عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسارة االئتمان المتوقعة ،مثل:
• تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.
• اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.
• تحديد العدد واألوزان النسبية للسيناريوهات التطلعية لكل نوع من المنتجات  /السوق والخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بها.
• إنشاء مجموعة من األصول المالية المتشابهة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.
عند إعداد القوائم المالية ،وضعت اإلدارة بعض االفتراضات اإلضافية في قياس خسارة االئتمان المتوقعة .ومع ذلك ،في ضوء حالة عدم اليقين
الحالية بسبب كوفيد  ،١9-فإن أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات الرئيسية قد يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال جوهريا على القيم
الدفترية لأل صول أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية .بما أن الوضع يتطور بسرعة مع عدم اليقين في المستقبل ،ستستمر اإلدارة في
تقييم التأثير بناء على التطورات المحتملة.
 4-٢النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية للشركة من النقد في الصندوق وأرصدة محتفظ بها لدي البنوك ،يتم إدراج النقدية ومشبه النقدية بالتكلفة المطفأة في
قائمة المركز المالي.
 5-٢عقود اإليجار
اتفاقيات اإليجار حيث تكون الشركة هي الطرف المؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون الشركة هي الطرف المؤجر إما إيجارات تمويلية أو تشغيلية .تصنف على أنها إيجارات تمويلية عندما
تنقل شروط عقد اإليجار كافة المخاطر والمزايا العائدة لملكية األصل للمستأجر ،أما جميع عقود اإليجار األخرى تصنف كعقود إيجار تشغيلي.
يتم االعتراف بالمبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة بمبلغ صافي االستثمار في عقود اإليجار .يتم تسجيل
إيرادات عقود االيجار التمويلي طوال فترة سريان عقد االيجار على أساس منتظم مما يؤدي إلى معدل عائد دوري ثابت على صافي االستثمار
القائم.
بعد اإلثبات المبدئي ،تقوم الشركة بانتظام بمراجعة القيمة المتبقية المقدرة غير المضمونة وتطبق متطلبات انخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي
للتقرير المالي  ،9مع االعتراف بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة على ذمم اإليجار المدينة.
يتم احتساب ايرادات عقود اإليجار التمويلي بالرجوع إلى إجمالي القيمة الدفترية لذمم اإليجار المدينة ،باستثناء الموجودات المالية منخفضة
القيمة االئتمانية التي يتم احتساب دخل الفوائد لها بالرجوع إلى تكلفتها المطفأة (أي بعد خصم مخصص الخسارة).
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اتفاقيات اإليجار حيث تكون الشركة هي الطرف المستأجر
تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار ،عند بداية العقد .تعترف الشركة بأصل حق االستخدام وااللتزام بموجب عقد اإليجار
في تاريخ بداية عقد اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل (المحددة كعقود إيجار لمدة  ١٢شهرا أو أقل) وعقود اإليجار الخاصة بأصول
منخفضة القيمة (مثل األجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية واألشياء الصغيرة من أثاث المكاتب والهواتف) .بالنسبة لعقود اإليجار هذه،
تعترف الشركة بمدفوعات اإليجار كمصروفات تشغيل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر
تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك المنافع االقتصادية من األصول المؤجرة .يتم قياس التزام اإليجار مبدئيا بالقيمة الحالية لمدفوعات
اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد ،ويتم خصمها باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار .إذا لم يكن باإلمكان تحديد هذا
المعدل بسهولة ،فإن الشركة تستخدم معدل االقتراض اإلضافي.
تشتمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام عقد اإليجار على ما يلي:
• دفعات اإليجار الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية) ،ناقصا أي حوافز إيجار مستحقة القبض؛
• دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،والتي يتم قياسها مبدئيا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بداية عقد اإليجار؛
• المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.
• سعر ممارسة خيارات الشراء ،إذا كان المستأجر متأكدا بشكل معقول من ممارسة الخيارات؛ و
• دفع غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار.
يتم عرض التزام عقد اإليجار كبند منفصل في قائمة المركز المالي.
يتم قياس التزام عقد اإليجار الحقا عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام اإليجار (باستخدام طريقة الفائدة الفعلية) وعن
طريق تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة.
تعيد الشركة قياس التزام اإليجار (وتقوم بتعديل مماثل على حق استخدام االصول ذي الصلة) عندما:
• تتغير مدة عقد اإليجار أو كان هناك حدث أو تغير هام في الظروف أدى إلى تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء ،وفي هذه الحالة يتم إعادة
قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.
• تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغيرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في السداد المتوقع في ظل القيمة المتبقية المضمونة ،وفي هذه الحاالت
يتم إعادة قياس التزام اإليجار بخصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم غير متغير (ما لم تتغير مدفوعات اإليجار ناتج عن تغيير
في سعر الفائدة المتغير ،وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل خصم معدل).
• يتم تعديل عقد اإليجار وال يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل ،وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار بناء على مدة
عقد اإليجار المعدل بخصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل في تاريخ سريان التعديل.
لم تقم الشركة بإجراء أي تعديالت من هذا القبيل خالل الفترات المعروضة.
تشتمل حق استخدام األصول على القياس األولي اللتزام اإليجار المقابل ،ودفعات اإليجار التي تتم في أو قبل يوم المباشرة ،ناقصا أي حوافز
إيجار مستلمة وأي تكاليف مباشرة أولية .يتم الحقا قياسها بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة.
عندما تتكبد الشركة التزاما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر ،أو استعادة الموقع الذي يوجد فيه أو إعادة األصل األساسي إلى الحالة التي
تتطلبها شروط وأحكام عقد اإليجار ،يتم االعتراف بالمخصص وقياسه بموجب معيار المحاسبة الدولي  ٣٧إلى المدى الذي تتعلق فيه التكاليف
بحق استخدام االصول ،يتم تضمين التكاليف في حق استخدام االصول ذي الصلة ،ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج المخزون.
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يتم استهالك حق استخدام األصول على مدى فترة اإليجار األقصر والعمر اإلنتاجي لحق استخدام األصول .إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية
األصل األساسي أو تعكس تكلفة حق استخدام أصل أن الشركة تتوقع ممارسة خيار الشراء ،يتم استهالك حق استخدام أصل ذي الصلة على
مدار العمر اإلنتاجي لألصل األساسي .يبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار.
يتم عرض حق استخدام األصول كبند منفصل في قائمة المركز المالي.
تطبق الشركة معيار المحاسبة الدولي  ٣٦لتحديد ما إذا كان حق استخدام أصل قد انخفضت قيمته وحساب أي خسارة انخفاض محددة كما هو
موضح في سياسة "الممتلكات والمعدات".
 6-٢األدوات المالية
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة المالية.
 ١-6-٢الموجودات المالية
القياس المبدئي
عند اإلثبات المبدئي ،تعترف الشركة بالموجودات المالية بقيمتها العادلة.
القياس الالحق
بعد اإلثبات المبدئي ،يمكن قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ("الدخل الشامل اآلخر") أو القيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة ("الدخل الشامل اآلخر").
أ – الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشرطين التاليين ،وإذا لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
• يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ بموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية
• الشروط التعاقدية للموجودات المالية تؤدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والربح على المبلغ
األصلي القائم.
ب – الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
عند اإلثبات المبدئي ،ولغرض االستثمار في حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها للتداول ،قد تختار الشركة بشكل ال رجعة فيه عرض
التغييرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على حده.
ج – الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
جميع الموجودات المالية األخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
باإلضافة إلى ذلك ،عند اإلثبات المبدئي ،يمكن للشركة وبشكل ال رجعة فيه ،تحديد أصل مالي يفي بالمتطلبات التي يجب قياسها بالتكلفة المطفأة
أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير
من عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك.
ال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد إثباتها مبدئيا ،إال في السنة التالية لتغيير الشركة لنموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية.
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 ١-6-٢الموجودات المالية (تتمة)
تقييم نموذج األعمال
تقوم الشركة بعمل تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يكون األصل محتفظ به على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس الطريقة التي يدار بها
العمل والمعلومات التي يتم إرسالها إلى اإلدارة .تتضمن المعلومات ما يلي:
• العمل على ضوء السياسات واألهداف المبينة للمحفظة للسياسات المطبقة .وبشكل محدد ،إذا ما كانت استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق
إيرادات الفائدة التعاقدية أو االحتفاظ بمعدل فائدة محدد للمحفظة أو يكون هناك توافق بين مدة الموجودات المالية ومدة المطلوبات المالية
التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.
•
•
•
•

كيفية تقييم أداء المحفظة وإرسال تقارير بشأنها إلى إدارة الشركة.
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة المخاطر.
كيفية تعويض المدراء ،أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات النقدية التعاقدية التي تم
تحصيلها ،و
تكرار وكمية وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب البيع والتوقعات بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية .إال أن المعلومات حول أنشطة
المبيعات ال تعتبر منفصلة ،ولكن تعتبر جزءا من التقييم الشامل عن كيفية تحقيق الشركة لهدفها في إدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق
التدفقات النقدية.
يستند تقييم نموذج األعمال على السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سيناريوهات "الحالة األسوأ" أو "كثافة العمل".
إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعتراف األولي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للشركة ،فإن الشركة ال تغير تصنيف الموجودات المالية
المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ،ولكن يتم دمج المعلومات عند عمل تقييم للموجودات المالية المستحدثة أو المشتراة حديثا في المستقبل.
يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
ألنها ليس محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال هي محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو ربح على أصل المبلغ
لغرض القيام بهذا التقييم ،فإن "أصل المبلغ" هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي" .األرباح" هي الثمن مقابل التأجيل،
واالئتمان ومخاطر التمويل األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل سنة معينة وتكاليف التمويل األساسية األخرى (مثل مخاطر
السيولة والتكاليف اإلدارية) ،إضافة لهامش الربح.
عند القيام بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ وربح ألصل المبلغ ،فإن الشركة تأخذ في اعتبارها
األحكام التعاقدية لألداة .يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شروط تعاقدية يمكنها تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية
حيث أنه بذلك لن يستوفي هذا الشرط .عند القيام بالتقييم ،تأخذ الشركة في اعتبارها ما يلي:

•
•
•
•
•

األحداث المحتملة التي قد تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية،
مزايا الرافعة،
المبالغ المدفوعة مقدما وشروط التمديد،
الشروط التي تقيد مطالبات الشركة في التدفقات النقدية من أصل محدد (أي ترتيبات أصل دون حق الرجوع( ،
المزايا التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة المالية للوقت ،أي التعديل الدوري لمعدالت الفائدة.
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 ١-6-٢الموجودات المالية (تتمة)
إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بأصل مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو تحويل الحقوق في استالم التدفقات
النقدية التعاقدية في معاملة يتم بموجبها انتقال كافة المخاطر والمنافع الخاصة بملكية أصل مالي أو التي ال تقوم فيها الشركة بتحويل أو االحتفاظ
بكافة مخاطر ومنافع األصل وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.
عند إلغاء االعتراف بأصل مالي ،فإن الفرق بين:
( )١القيمة الدفترية (مقاسة في تاريخ االستبعاد) و
( )٢الثمن المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم اقتناؤه ناقصا أي التزام جديد) يتم إدراجه في قائمة الربح أو الخسارة.
االنخفاض في القيمة
تقوم الشركة علي أساس مستقبلي بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة .يعترف الصندوق
بمخصص خسائر لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير .يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لتعكس:
•
•
•

مبلغ غير متحيز واحتماله مرجح يتم تحديده عن طريق تقويم نطاق من النتائج الممكنة؛
القيمة الزمنية للنقود؛ و
المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما في تاريخ التقرير بشأن أحداث سابقة وظروف حالية
وتوقعات بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية.

 ٢-6-٢المطلوبات المالية
القياس األولي:
عند االعتراف األولي ،تعترف الشركة بالمطلوبات المالية بقيمتها العادلة.
القياس الالحق
بعد اإلثبات المبدئي ،تقوم الشركة بقياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة .يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ في االعتبار أي خصم أو
عالوة على األموال أو التكاليف التي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.
إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
تقوم الشركة بإلغاء إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو عند إلغائها ،أو عند انتهاء مدتها.
عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس ال ُمقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير ،أو يتم تعديل شروط التزام قائم بشكل جوهري ،فإن
مثل هذا التبادل أو التعديل يتم التعامل معه على أنه استبعاد لاللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد ويتم إثبات الفرق في القيم الدفترية ذات
الصلة في بيان الربح أو الخسارة.
مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق قائم ونظامي ملزم وعندما يكون لدى
الشركة النية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.يجب أال يكون الحق
القابل للتنفيذ قانونيا مشروطا باألحداث المستقبلية ويجب أن يكون قابال للتنفيذ في سياق األعمال العادي وفي حالة التعثر في السداد أو إفالس
الشركة أو الطرف المقابل.
الطريقة المنتظمة للعقود
يتم االعتراف بجميع عمليات الشراء والمبيعات المنتظمة للموجودات المالية وإلغاء االعتراف بها في تاريخ المتاجرة ،أي التاريخ الذي تلتزم
فيه الشركة بشراء أو بيع األصول .يتطلب شراء أو بيع األصول المالية بالطريقة المعتادة تسليم تلك األصول في غضون اإلطار الزمني المحدد
بشكل عام بموجب اللوائح أو األعراف في السوق.
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 7-٢الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا مجمع اإلهالك وخسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت .وتتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشرة القتناء
الموجودات.
يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصل منفصل ،حسبما يكون مالئما ،اال عندما يكون من المرجح أن تتدفق
إلى الشركة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكل موثوق به .يتم رسملة التكلفة المتكبدة الستبدال
عنصر من بند الممتلكات والمعدات .ويتم استبعاد األصل المستبدل من االستخدام .ويتم تحميل كافة نفقات االصالح والصيانة األخرى على
حساب األرباح والخسائر خالل السنة المالية التي يتم تكبدها فيها.
يحمل االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر المبين ادناه ،بعد األخذ في االعتبار القيمة المتبقية.
 ٤سنوات
 ٤سنوات
 ٤سنوات
 ٣سنوات أو فترة اإليجار أيهما أقل

أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها
معدات مكتبية
األثاث وتركيبات
تحسينات مباني

يتم تحميل االستهالك على اإلضافات من الشهر الذي يكون فيه األصل متاحا لالستخدام.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية أكبر من قيمته المقدرة القابلة لالسترداد المتوقعة.
يتم تحميل األرباح /الخسائر عند استبعاد الممتلكات والمعدات ،إن وجدت ،على قائمة الدخل في الفترة التي نشأت فيها.
يتم مراجعة وتعديل القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات والطرق المستخدمة ،عندما يكون ذلك مالئما في كل تاريخ قائمة مركز مالي.
 8-٢الموجودات غير الملموسة
تظهر الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة إن وجدت .يتم
تحميل اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي البالغ  ٤سنوات .يتم تحميل اإلطفاء من الشهر الذي تكون فيه الموجودات
متاحة لالستخدام .تتم مراجعة وتعديل القيم المتبقية واالعمار اإلنتاجية عندما يكون ذلك مالئما في تاريخ كل تقرير.
يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية للموجودات أو يتم االعتراف بها كأصل مستقل ،أذا كان هذا مالئما ،فقط عندما يكون من المحتمل
تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالبند إلى الشركة وإمكانية قياس تكلفة البند بشكل موثوق به.
تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن اإلستبعادات ،إن وجدت ،في قائمة الدخل في الفترة التي تنشأ فيها.
 9-٢االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
في تاريخ كل تقرير ،تقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية لممتلكاتها ومعداتها وموجوداتها غير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر
على أن تلك الموجودات قد تعرضت لخسارة انخفاض في القيمة .في حالة وجود مثل هذا المؤشر ،يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل
لتحديد مدى خسارة انخفاض القيمة (إن وجدت) .عندما ال ينتج األصل تدفقات نقدية مستقلة عن الموجودات األخرى ،تقوم الشركة بتقدير المبلغ
القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل .عندما يمكن تحديد أساس معقول وثابت للتخصيص ،يتم أيضا تخصيص موجودات
الشركة لوحدات توليد النقد الفردية ،أو بخالف ذلك يتم تخصيصها ألصغر مجموعة من وحدات توليد النقد التي يمكن تحديد أساس توزيع
معقول وثابت لها.
يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لالنخفاض في القيمة على األقل سنويا وكلما كان هناك مؤشر في نهاية
فترة التقرير على أن األصل قد تنخفض قيمته.
القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة قيد االستخدام ،أيهما أعلى .عند تقدير القيمة في االستخدام ،يتم خصم
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية
للنقود والمخاطر الخاصة باألصل حيث ان تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها لم يتم تعديلها.

١٥

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)
 .٢ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 9-٢االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (تتمة)
إذا تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل (أو وحدة توليد النقد) بأقل من قيمته الدفترية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد
النقد) إلى القيمة القابلة لالسترداد .يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة.
عندما يتم عكس خسارة انخفاض القيمة الحقا ،يتم زيادة القيمة الدفترية للموجودات (أو وحدة توليد النقد) إلى التقدير المراجع للمبلغ القابل
لالسترداد ،ولكن حتى ال تزيد القيمة الدفترية المتزايدة عن القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها لوال وجود انخفاض في القيمة تم إثبات
الخسارة للموجودات (أو وحدة توليد النقد) في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس خسارة انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة على الفور
إلى الحد الذي يستبعد فيه خسارة االنخفاض في القيمة التي تم االعتراف بها لألصل في السنوات السابقة.
 ١٠-٢المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام حالي (قانوني أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن يطلب من
الشركة سداد هذا االلتزام وباإلمكان إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام.
يمثل المبلغ المعترف به كمخصص أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية المطلوبات الحالية في تاريخ التقرير ،مع األخذ في االعتبار المخاطر
والشكوك المحيطة بالمطلوبات .حيث يتم قياس مخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية المطلوبات الحالية بقيمتها المدرجة ،وهي
القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية (عندما يكون أثر القيمة الزمنية لألموال هو أثر مادي).
عندما يُتوقع استرداد بعض أو كل الفوائد االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص من طرف ثالث ،يتم االعتراف بالمدين كأصل إذا كان عمليا
من المؤكد أنه سيتم استالم السداد ويمكن قياس المبلغ المستحق بشكل موثوق.
 ١١-٢العقود المجحفة
يتم االعتراف بااللتزامات الحالية الناشئة بموجب العقود المجحفة كمخصصات .يُعتبر العقد المجحف موجودا عندما يكون لدى الشركة عقد
تتجاوز فيه التكاليف التي ال يمكن تفاديها للوفاء بااللتزامات التي ينص عليها العقد الفوائد االقتصادية المتوقع تحقيقها منه.
 ١٢-٢التسهيالت المالية
يتم إثبات التسهيالت المالية مبدئيا بالتكلفة التي تمثل القيمة العادلة للمقابل المستلم مع تكاليف المعاملة المرتبطة .بعد ذلك ،يتم إدراجها بالتكلفة
المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.
يتم إطفاء تكاليف المعاملة المتعلقة بالتسهيالت المالية على مدى سنة االتفاقية باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.
 ١٣-٢منافع نهاية الخدمة للموظفين
تطبق خطة منافع نهاية الخدمة للموظفين كما يقتضيه نظام العمل السعودي بناء على فترات خدمة الموظفين المتجمعة .يتم احتساب صافي
التزامات الشركة فيما يتعلق بخطة المنافع المحددة للموظفين ("مكافأة نهاية الخدمة") ("االلتزامات") عن طريق تقدير مبلغ المنافع المستقبلية
التي يحصل عليها الموظف مقابل خدماته خالل السنوات الحالية والسنوات السابقة .ويتم خصم المنافع لتحديد قيمتها الحالية وتحديد أي تكاليف
خدمات سابقة غير معترف بها .إن معدل الخصم المستخدم هو عائد السوق على الصكوك الحكومية في تاريخ التقرير الذي يحتوي على تواريخ
استحقاق تقارب شروط التزامات الشركة .يتم تحديد تكلفة تقديم الفوائد بموجب خطط المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان ال ُمخططة
لتحديد القيمة الحالية لاللتزام للشركة.
يتكون التزام مكافأة نهاية الخدمة المحددة للموظفين من القيمة الحالية اللتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحددة كما تم تعديلها مقابل تكلفة
أي خدمة سابقة لم يتم تسجيلها بعد .ال يوجد حاليا تكاليف خدمة سابقة .وال توجد أيضا أرباح وخسائر في إعادة القياس غير المعترف بها حيث
يتم االعتراف بكسب وخسائر إعادة القياس بأكملها كإيراد أو مصروف في الدخل أو الخسارة الشاملة األخرى خالل السنة التي تنشأ فيها.
 ١4-٢االعتراف باإليرادات
يتم قياس اإليرادات على أساس المقابل المحدد في عقد مع عميل واستبعاد المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة .تعترف الشركة باإليرادات
عندما يتم تقديم الخدمات وفقا لشروط االتفاقية.

١٦

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)
 .٢ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 ١4-٢االعتراف باإليرادات (تتمة)
اإليراد من الترتيب والمشورة
تقدم الشركة خدمات استشارية لألطراف ذات العالقة .يتم االعتراف بهذه الخدمات على أنها التزامات أداء يتم الوفاء بها بمرور الوقت .يتم
االعتراف بإيرادات هذه الخدمات بناء على بعض المصاريف المتكبدة وفقا لالتفاقية .قدرت اإلدارة أن تكبد المصاريف المذكورة هو مقياس
مناسب للوفاء بالتزامات األداء بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  .١٥الدفع مقابل الخدمات غير مستحق من األطراف ذات الصلة حتى
يتم تكبد المصاريف.
ستقوم الشركة بخدمة عمالئها من خالل تراخيصها المهنية:
 .١ترخيص إدارة األصول واالستثمار.
 .٢رخصة استشارية.
 .٣ترتيب الترخيص.
 ١5-٢المصاريف العمومية واإلدارية ،والمصاريف البيعية والتسويقية
تتكون مصاريف البيع والتسويق بصفة رئيسية من التكاليف التي يتم انفاقها في تسويق وبيع منتجات  /خدمات الشركة .تصنف جميع المصاريف
االخرى كمصاريف عمومية وإدارية.
 ١6-٢الزكاة
يتم احتساب الزكاة وفقا للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ("الهيئة") .ويكون ذلك على أساس االستحقاق .يتم
إدراج رسوم الزكاة للسنة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة مع إثبات االلتزام المقابل له في قائمة المركز المالي.
 ١7-٢معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة
التعديالت
فيما يلي عدد من التعديالت على المعايير الصادرة والتي تسري اعتبارا من هذي السنة ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية
للشركة ،باستثناء ما يذكر باألسفل.
التعديالت الجديدة على المعايير الصادرة والمطبقة اعتبارا ً من ١يناير ٢٠٢١م

التعديالت على المعايير
المعيار الدولي للتقرير
المالي 9،٧،٤،١٦
ومعيار المحاسبة الدولي
٣9

الوصف
إصالح مؤشر سعر الفائدة
– المرحلة ٢

المعيار الدولي للتقرير تعديالت على المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم
المالي رقم ١٦
١٦
التأجير -كوفيد ١9-
امتيازات اإليجار ذات
الصلة

سارية للفترات
السنوية ابتدا ًء
من أو بعد تاريخ
 ١يناير ٢0٢١م

 ١إبريل ٢0٢١م

١٧

ملخص للتعديالت
تعدل هذه التعديالت متطلبات محددة عن محاسبة التحوط
للسماح بمواصلة محاسبة التحوط التحوطات المتأثرة خالل
فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط
المتأثرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية كنتيجة لإلصالحات
القياسية ألسعار الفائدة الجارية .تقدم التعديالت أيضا
متطلبات إفصاح جديدة على المعيار الدولي للتقرير المالي
رقم  ٧لعالقات التحوط التي تخضع لالستثناءات التي أدخلتها
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم .9
يمدد هذا التعديل اإلعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار
ذات الصلة بـكوفيد  ١9هو تعديل للدفعات المستحقة في
األصل لعقد إيجار في أو قبل  ٣0يونيو ٢0٢٢م (بدال من
السداد المستحق في  ٣0يونيو ٢0٢١م أو قبله).

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)
 .٢ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 ١7-٢معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة (تتمة)
 ١-١7-٢المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد
لم تطبق الشركة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي تم إصدارها ولكن
لم تصبح سارية المفعول بعد.
سارية للفترات
السنوية ابتدا ًء
من أو بعد تاريخ
 ١يناير ٢0٢٢م

التعديالت على المعايير
معيار المحاسبة الدولي
رقم ٣٧

الوصف
العقود المحملة
بالخسارة -
تكاليف الوفاء بالعقود

المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم  ١٦والمعيار
الدولي للتقرير المالي رقم
 9ومعيار المحاسبة
الدولي رقم  ٤١والمعيار
الدولي للتقرير المالي رقم
١

التعديالت السنوية على
المعايير الدولية للتقرير
المالي ٢0١٨م-
٢0٢0م

 ١يناير ٢0٢٢م

معيار المحاسبة الدولي
رقم ١٦

الممتلكات واآلالت
والمعدات -العائدات
قبل االستخدام المقصود

 ١يناير ٢0٢٢م

المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم ٣

إطار مفاهيم التقرير
المالي

 ١يناير ٢0٢٢م

١٨

ملخص للتعديالت
تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل التكاليف المتعلقة
مباشرة بالعقد .وتنطبق هذه التعديالت على العقود التي لم تفِ
بها الشركة بجميع التزاماتها بداية من أول فترة تطبق فيها
الشركة ذلك التعديل.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  :١٦يزيل التعديل توضيح
إعادة التعويض لسداد تحسينات العقارات المستأجرة.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  :9يوضح التعديل أنه عند
تطبيق اختبار " ١0في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء
االعتراف بالتزام مالي ،ال تشمل المنشأة سوى الرسوم المدفوعة
أو المستلمة بين المنشأة (المقترض) والمقرض .يجب تطبيق
التعديل بأثر مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي تحدث في
أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرة.
معيار المحاسبة الدولي رقم  :٤١يلغي التعديل مطلب معيار
المحاسبة الدولي رقم  ٤١للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية
للضرائب عند قياس القيمة العادلة.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  :١يتيح التعديل إعفاءا إضافيا
للشركة التابعة أن تصبح مطبقة ألول مرة بعد الشركة األم فيما
يتعلق بمحاسبة فروق الترجمة التراكمية.
تحظر التعديالت خصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات
واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن
يصبح هذا األصل متاحا لالستخدام .باإلضافة إلى ذلك ،توضح
التعديالت أيضا معنى "اختبار ما إذا كان أحد األصول يعمل
بشكل صحيح".
تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم
 ٣بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيم لعام ٢0١٨م بدال من إطار
عام ١9٨9م.

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)
 .٢ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 ١7-٢معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة (تتمة)
 ١-١7-٢المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد
لم تطبق الشركة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي والتي تم إصدارها ولكن
لم تصبح سارية المفعول بعد.

الوصف
التعديالت على المعايير
المعيار الدولي للتقرير عقود التأمين
المالي رقم ١٧

سارية للفترات
السنوية ابتدا ًء
من أو بعد تاريخ
 ١يناير ٢0٢٣م

المطلوبات  ١يناير ٢0٢٣م
معيار المحاسبة الدولي تصنيف
على أنها متداولة أو
رقم ١
غير متداولة

معيار المحاسبة الدولي اإلفصاح عن السياسات  ١يناير ٢0٢٣م
رقم  ١وبيان الممارسة رقم المحاسبية
٢
معيار المحاسبة الدولي تعديل تعريف التقدير  ١يناير ٢0٢٣م
المحاسبي
رقم ٨
معيار المحاسبة الدولي ضرائب الدخل
رقم ١٢

 ١يناير ٢0٢٣م

تعديل على المعيار الدولي بيع أو المساهمة في ال ينطبق
للتقرير المالي رقم  ١0األصول بين المستثمر
ومعيار المحاسبة الدولي والشريك أو المشروع
المشترك
رقم ٢٨

١9

ملخص للتعديالت
يعتبر هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود التأمين التي
تغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح .بمجرد دخوله
حيز التنفيذ ،سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ١٧إلى
جانب تعديالته الالحقة) محل المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  ٤عقود التأمين (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )٤
الذي تم إصداره في عام ٢00٥م.
أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية ،وأن
الحق في التأجيل يجب أن يكون موجودا في نهاية فترة التقرير،
وأن هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في
التأجيل وذلك فقط إذا كان متضمنا المشتقات في التزام قابل
للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام
على تصنيفها.
يتعامل هذا التعديل مع مساعدة المنشآت في تحديد السياسات
المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها في القوائم المالية.
هذه التعديالت بخصوص تعريف التقديرات المحاسبية لمساعدة
المنشآت على التمييز بين السياسات المحاسبية والتقديرات
المحاسبية.
يتناول هذا التعديل توضيحا بخصوص محاسبة الضرائب
المؤجلة على المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات وقف
التشغيل.
تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١0
ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٨مع المواقف التي يكون فيها
بيع أو مساهمة في األصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو
مشروع مشترك .على وجه التحديد ،تنص التعديالت على أن
المكاسب أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة
تابعة.

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)
-٣النقدية وشبه النقدية
إيضاح
النقد لدي الصندوق
النقد لدى البنوك

 ٣١ديسمبر ٢0٢١م
١,٢64
٣,١66,984
٣,١68,٢48

١-٣

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م
٢,١0١
٦,٨٦٨,٨9٥
٦,٨٧0,99٦

 ١-٣ال تحقق الشركة أرباحا على الحسابات الجارية لدى البنوك والمؤسسات المالية وفقا للمبادئ والقواعد الشرعية.
-4مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى
 ٣١ديسمبر ٢0٢١م
٣٢,٠٢9
١6٣,١6٢
٣6,488
4
9١,8٣4
٣٢٣,5١7

مدفوعات مقدما إلى موردين
مصروفات ترخيص مدفوعة مقدما
مدخالت ضريبة القيمة المضافة
تأمين مدفوع مقدما
صيانة ودعم مدفوعة مقدما
سلف الموظفين
أخري

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م
٨٨,٥00
٦٥,9٣٤
٥٣,٣٤٥
٣0,٧٤0
١١,٥٨٨
٤,0١٦
١00,9٣٨
٣٥٥,0٦١

-5معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة
المعامالت خالل الفترة
 ٣١ديسمبر
٢٠٢١م
99١,٢5٠

 ٣١ديسمبر
٢0٢0م
٢٢٥,000

استثمارات مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
الشامل االخر

-

٢,٨١٢,٥00

رسوم إدارية

٣٣5,958

-

رسوم استشارية

-

١,9٥0,٧٨٣

رسوم الترتيب

-

١,9٥٦,٥٢٢

رسوم ادارية
رسوم الترتيب

٢١4,444
647,١74

-

رسوم استشارية

647,١74

-

رسوم االجتماع

٢٠4,٠٠٠

-

اسم الطرف ذو العالقة

طبيعة العالقة

طبيعة المعاملة

شركة تقنية علم للتطوير واالستثمار
الصناعي

الشركة األم

رسوم استشارية

صندوق الوطنية المالية الصناعي ()1

الصندوق مدار
من قبل الشركة

صندوق الوطنية المالية لتقنيات
الرعاية الصحية والذكاء االصطناعي

الصندوق مدار
من قبل الشركة

لجنه المكافآت والترشيحات

مجلس االدارة

٢0

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)
-5معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (تتمة)
موظفي اإلدارة العليا

الرواتب وغيرها من منافع الموظفين قصيرة األجل

ديسمبر ٢٠٢١م ٣١

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م

١,788,٠٠٠

١,0١٢,٧٤٣

ديسمبر ٢٠٢١م ٣١
9,4٠١
5,4٣١
١4,8٣٢

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م
٢٢٥,000
٢٢٥,000

األرصدة كما في نهاية الفترة
شركة تقنية علم للتطوير واالستثمار الصناعي
صندوق الوطنية المالية الصناعي ()١
صندوق الوطنية المالية لتقنيات الرعاية الصحية والذكاء االصطناعي

-6استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
ايضاح
١.6

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
٢,8١٢,5٠٠
٢,8١٢,5٠٠

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م
٢,٨١٢,٥00
٢,٨١٢,٥00

 ١-٦وفقا لشروط وأحكام صندوق الوطنية المالية الصناعي ( ،)١فإن الشركة بصفتها مديرا للصندوق قد حصلت على  ٪٥من الوحدات من
الحجم المستهدف للصندوق كحقوق مقابل األعمال المنفذة .يتم إصدار هذه الوحدات إلى مدير الصندوق بدال من رسوم التخارج وتسجيلها كمنفعة
لمدير الصندوق.
-7الممتلكات والمعدات
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

التكلفة
الرصيد االفتتاحي
اإلضافات خالل السنة
كما في  ٣١ديسمبر ٢0٢١م
االستهالك المتراكم
الرصيد االفتتاحي
المحمل خالل السنة
كما في  ٣١ديسمبر ٢0٢١م
صافي القيمة الدفترية
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

أجهزة الكمبيوتر
وملحقاتها

معدات مكتبية

األثاث وتركيبات

تحسينات المباني

89,78٢
٣,5٠٣
9٣,٢85

99,١9٢
٣,١١7
١٠٢,٣٠9

١8٠,58٣
١٣,9٢٠
١94,5٠٣

٣95,699
٣95,699

765,٢56
٢٠,54٠
785,796

)(10,685
)(23,228
)(33,913

)(8,271
)(25,039
)(33,310

)(13,073
)(46,118
)(59,191

)(31,232
)(131,900
)(163,132

)(63,261
)(226,285
)(289,546

59,٣7٢

68,999

١٣5,٣١٢

٢٣٢,567

496,٢5٠

٢١

االجمالي

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)
-7الممتلكات والمعدات (تتمة)
 ٣١ديسمبر ٢0٢0م
أجهزة الكمبيوتر
وملحقاتها
التكلفة
الرصيد االفتتاحي
اإلضافات خالل الفترة
االستبعادات خالل الفترة
كما في  ٣١ديسمبر ٢0٢0م
االستهالك المتراكم
الرصيد االفتتاحي
المحمل خالل الفترة
كما في  ٣١ديسمبر ٢0٢0م
صافي القيمة الدفترية
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م

معدات مكتبية

األثاث وتركيبات

االجمالي

تحسينات المباني

89,78٢
89,78٢

99,١9٢
99,١9٢

١8٠,58٣
١8٠,58٣

٣95,699
٣95,699

765,٢56
765,٢56

)(10,685
)(10,685

)(8,271
)(8,271

)(13,073
)(13,073

)(31,232
)(31,232

)(63,261
)(63,261

79,٠97

9٠,9٢١

١67,5١٠

٣64,467

7٠١,995

-8الموجودات غير الملموسة
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
برامج الكمبيوتر
التكلفة
الرصيد االفتتاحي
اإلضافات خالل الفترة

96٠,8٠9
-

كما في  ٣١ديسمبر ٢0٢١م

96٠,8٠9

اإلطفاء المتراكم
الرصيد االفتتاحي
المحمل خالل الفترة

)(274,013
((3١١,5٣7

كما في  ٣١ديسمبر ٢0٢١م

)(585,550
٣75,٢59

صافي القيمة الدفترية كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م
برامج الكمبيوتر
التكلفة
الرصيد االفتتاحي
اإلضافات خالل الفترة

9٦0,٨09

كما في  ٣١ديسمبر ٢0٢0م

9٦0,٨09

-

اإلطفاء المتراكم
-

الرصيد االفتتاحي
المحمل خالل الفترة

)(274,013

كما في  ٣١ديسمبر ٢0٢0م

)(274,013
٦٨٦,٧9٦

صافي القيمة الدفترية كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م

٢٢

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)
-9حق استخدام األصول
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
مباني المكاتب المؤجرة
التكلفة
الرصيد االفتتاحي
اإلضافات خالل الفترة

١,٣٠٠,69٣
-

كما في  ٣١ديسمبر ٢0٢١م

١,٣٠٠,69٣

االستهالك /االطفاء المتراكم
الرصيد االفتتاحي
المحمل خالل الفترة

)(376,516
)(410,745

كما في  ٣١ديسمبر ٢0٢١م

)(787,261

صافي القيمة الدفترية كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

5١٣,4٣٢

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م
مباني المكاتب المؤجرة
التكلفة
الرصيد االفتتاحي
اإلضافات خالل الفترة

١,٣00,٦9٣

كما في  ٣١ديسمبر ٢0٢0م

١,٣00,٦9٣

االستهالك /االطفاء المتراكم
الرصيد االفتتاحي
المحمل خالل الفترة

)(376,516

كما في  ٣١ديسمبر ٢0٢0م

)(376,516

صافي القيمة الدفترية كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م

9٢٤,١٧٧

-١٠رأس المال
كما في  ٣١ديسمبر ٢0٢١م ،بلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل  ١0,000,000لاير سعودي ( ١0،000،000 :٢0٢0لاير
سعودي) مقسمة إلى  ١,000,000سهم بقيمة اسمية  ١0لاير سعودي لكل سهم.
االسم
شركة ركاز القابضة
شركة بيت كمده
شركة بيت سارة للمقاوالت
هدي سلمان الحقباني
سلمان عبد هللا السيد

عدد األسهم
75٠,٠٠٠
75,٠٠٠
75,٠٠٠
5٠,٠٠٠
5٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠

٢٣

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
المبلغ بالريال السعودي
سعر كل سهم
7,5٠٠,٠٠٠
١٠
75٠,٠٠٠
١٠
75٠,٠٠٠
١٠
5٠٠,٠٠٠
١٠
5٠٠,٠٠٠
١٠
١٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)
-١٠رأس المال (تتمة)
االسم
شركة ركاز القابضة
شركة بيت كمده
شركة بيت سارة للمقاوالت
هدي سلمان الحقباني
سلمان عبد هللا السيد

عدد األسهم
٧٥0,000
٧٥,000
٧٥,000
٥0,000
٥0,000
١,000,000

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م
المبلغ بالريال السعودي
سعر كل سهم
٧,٥00,000
١0
٧٥0,000
١0
٧٥0,000
١0
٥00,000
١0
٥00,000
١0
١0,000,000
١0

-١١االحتياطي النظامي
وفقا للنظام األساسي للشركة ولوائح الشركات في المملكة العربية السعودية ،يتعين على الشركة تحويل ما ال يقل عن  ٪١0من صافي دخلها
كل عام إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي هذا االحتياطي  ٪٣0من المبلغ المدفوع .رأس المال.

-١٢الذمم الدائنة والمستحقات األخرى
ديسمبر ٢٠٢١م ٣١
١98,687
44,5١٢
٣٠٠,٠٠٠
١١5,١56
658,٣55

مخرجات ضريبة القيمة المضافة
التأمينات االجتماعية
معاد تصنيفها من مطلوبات اإليجار
أخري

٢٤

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م
٥9,٤٦٣
٣٦,٤١٦
١١٧,9٢٥
٢١٣,٨0٤

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)
-١٣عقود االيجار
 ١-١٣المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل
ديسمبر ٢٠٢١م ٣١
التزامات عقود االيجار – مباني المكاتب
الرصيد االفتتاحي
اإلضافات خالل الفترة
المحمل للفترة
يخصم :خصم الدفع لمرة واحدة
يخصم :مدفوعات عقود االيجار خالل الفترة
الرصيد كما في  ٣١ديسمبر

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م

88٢,58٠
٣٣,7٣٠
)(20,867
)(444,187
45١,٢56

)(463,500
٨٨٢,٥٨0

ديسمبر ٢٠٢١م ٣١

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م

١,٣00,٦9٣
٤٥,٣٨٧

التزامات عقود االيجار – البرامج
الرصيد االفتتاحي
اإلضافات خالل الفترة
المحمل للفترة
يخصم :مدفوعات عقود االيجار خالل الفترة
يخصم :دفع اإليجار (إعادة تصنيفه إلى مستحقات الدفع والمستحقات
األخرى)
الرصيد كما في  ٣١ديسمبر
االجمالي

٢99,٣7٢
75٠,6٢8

 ١٣.٢ملف استحقاق التزامات اإليجار
مباني المكاتب
السنة ١
السنة ٢
إجمالي االلتزامات غير المخصومة
يخصم :تكلفة التمويل
الرصيد كما في  ٣١ديسمبر

46٣,5٠٠
46٣,5٠٠
)(12,244
45١,٢56

٤٦٣,٥00
٤٦٣,٥00
9٢٧,000
)(44,420
٨٨٢,٥٨0

البرامج المؤجرة
السنة ١
السنة ٢
إجمالي االلتزامات غير المخصومة
يخصم :تكلفة التمويل
الرصيد كما في  ٣١ديسمبر

٣٠٠,٠٠٠
٣٠٠,٠٠٠
)(628
٢99,٣7٢

٣00,000
٣00,000
٦00,000
)(16,135
٥٨٣,٨٦٥

٢٥

58٣,865
١5,5٠7
-

٨٥٦,0١0
٢٧,٨٥٥
)(300,000

)(300,000
٥٨٣,٨٦٥
١,٤٦٦,٤٤٥

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)
-١4مخصص الزكاة
 ١-١4فيما يلي حركة مخصص الزكاة:
ديسمبر ٢٠٢١م ٣١
٢85,5٠5
)(285,505
-

الرصيد بداية الفترة
المكون خالل الفترة
تعديل الفترة السابقة
المسدد خالل الفترة
الرصيد في نهاية الفترة

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م
٢٨٥,٥0٥
٢٨٥,٥0٥

 ٢-١4الوضع الزكوي
 ٣١ديسمبر ٢0٢١م هي الفترة المالية األولى للشركة ،وبالتالي فإن الشركة بصدد تقديم عائد للسنة ولم يتم البدء في أي تقييم من قبل الهيئة
العامة للزكاة والضريبة والجمارك حتى تاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية.
-١5منافع نهاية خدمة الموظفين
ديسمبر ٢٠٢١م ٣١
96,7٠٠
١٠9,6١6
٢٠6,٣١6

الرصيد االفتتاحي
مكون خالل الفترة
المسدد خالل الفترة
الرصيد في نهاية الفترة

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م
9٦,٧00
9٦,٧00

-١6اإليرادات
اإليرادات من العمليات الرئيسية
للسنة المنتهية في
٣١ديسمبر ٢٠٢١م
١,6٣8,4٢4
55٠,4٠٢
647,١74
٢,8٣6,٠٠٠

رسوم استشارية
رسوم اإلدارة
رسوم الترتيب
رسوم تخارج

٢٦

للفترة من
 ٢0نوفمبر٢0١9م
(تاريخ السجل
التجاري) الي
٣١ديسمبر٢0٢0م
٢,١٧٥,٧٨٣
١,9٥٦,٥٢٢
٢,٨١٢,٥00
٦,9٤٤,٨0٥

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)
-١7مصروفات عمومية وإدارية

للسنة المنتهية في
٣١ديسمبر ٢٠٢١م

ايضاح
أتعاب مهنية واستشارات قانونية

استهالك حق استخدام األصول
مصروف التأمين
رسوم اجتماعات مجلس االدارة
مصروفات حكومية
مصروف االيجار
مصروفات تكنولوجيا المعلومات
استهالك الممتلكات والمعدات
اصالح وصيانة
تكلفة السفر
إطفاء الموجودات غير الملموسة
مصروفات متنوعة

9

٧
٨

7٠٢,6٢4
4١٠,745
٣١١,٠56
٢٠4,٠٠٠
١8٢,4١9
١58,44٠
٢٢6,٢85
57,56٣
4٢,٢96
٣١١,5٣7
١6٠,6٣٢
٢,767,597

للفترة من
 ٢0نوفمبر٢0١9م
(تاريخ السجل التجاري)
الي ٣١ديسمبر ٢0٢0م
٧٦٧,٤09
٣٧٦,٥١٦
307,207
١9٤,٤90
١١٥,0٨٨
١١٢,9٣٥
٦٣,٢٦١
٥٧,9٣٨
٣٣,٤٤٣
274,013
554,257
٢,٨٥٦,٥٥٧

-١8األدوات المالية وإدارة المخاطر
 ١-١8عوامل المخاطر المالية
الهدف من الشركة هو حماية قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة حتى تتمكن من االستمرار في توفير العوائد المثلى لمساهميها.
تعرضها أنشطة الشركة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية :مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .إن إدارة الشركة مسؤولة
عن تحديد المخاطر والسيطرة عليها .يشرف مجلس إدارة الشركة على مدير الشركة وهو المسؤول في النهاية عن اإلدارة العامة للشركة.
تم إعداد المراقبة والتحكم في المخاطر بشكل أساسي على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الشركة .تستخدم الشركة طرقا مختلفة
لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي تتعرض لها؛ هذه األساليب موضحة أدناه.
(أ) مخاطر السوق
( )١مخاطر صرف العمالت األجنبية
مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت
األجنبية وتنشأ من األدوات المالية المقومة بالعمالت األجنبية .تتم معامالت الشركة بشكل أساسي بالريال السعودي والتعرضات بالعمالت
األجنبية ليست جوهرية.
( )٢مخاطر معدل العموالت
مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية أو القيمة العادلة لألدوات المالية ذات القسيمة الثابتة بسبب
التغيرات في أسعار عموالت السوق.
ال تتعرض الشركة لمخاطر معدل عمولة التدفقات النقدية الكبيرة حيث ال يوجد لديها أي مبلغ كبير من األدوات المالية ذات معدل الفائدة المتغير.
الشركة غير معرضة لمخاطر سعر العمولة بالقيمة العادلة حيث يتم قياس األدوات المالية للشركة بالتكلفة المطفأة.

٢٧

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)
-١8األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
 ١-١8عوامل المخاطر المالية (تتمة)
(أ) مخاطر السوق (تتمة)
( )٣مخاطر صرف السعر
مخاطر السعر هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية للشركة نتيجة للتغيرات في أسعار السوق الناتجة عن عوامل أخرى غير العمالت األجنبية
وتحركات معدل الربح.
تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة .تقوم الشركة بتنويع محفظة
االستثمار وتراقب عن كثب حركة أسعار استثماراتها في األدوات المالية .كما في تاريخ قائمة المركز المالي ،تمتلك الشركة استثمارات في
حقوق الملكية في صناديق المستثمر.
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

صندوق الوطنية المالية الصناعي ()١

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م

التغيير
المعقول
المحتمل ٪

تأثير على حقوق الملكية

التغيير
المعقول
المحتمل ٪

تأثير على حقوق الملكية

٪5
٪١٠

١4٠,6٢5
٢8١,٢5٠

٪٥
٪١0

١٤0,٦٢٥
٢٨١,٢٥0

(ب) مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في فشل أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزام ما ويتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
أرصدة بنكية وذمم مدينة أخرى
يتم تقييم الجودة االئتمانية لألرصدة البنكية للشركة والودائع النقدية المقيدة بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية التي ،في جميع الحاالت،
تكون أعلى من تصنيف درجة االستثمار .إن الذمم المدينة األخرى ليست جوهرية وال تتعرض لمخاطر ائتمانية جوهرية .لم يتم تسجيل أي خسارة
ائتمانية متوقعة للودائع النقدية المقيدة واألرصدة البنكية وأن تأثيرها على الخسارة االئتمانية المتوقعة ليس جوهريا.
ديسمبر ٢٠٢١م ٣١
الرصيد لدي البنك
بأأ١

٣,١68,٢48
٣,١68,٢48

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م
٦,٨٦٨,٨9٥
٦,٨٦٨,٨9٥

(ت) مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية حال استحقاقها .تنشأ مخاطر السيولة ألنه من الممكن أن يتعين
على الشركة سداد التزاماتها قبل التاريخ المتوقع أو أنها ستواجه صعوبة في جمع أموال للوفاء بالتزاماتها ذات الصلة بالمطلوبات المالية حال
استحقاقها .تتبع الشركة في إدارة السيولة نهجا لضمان توفر سيولة كافية لديها ،بقدر اإلمكان ،للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها في ظل الظروف
الطبيعية والصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة في إلحاق الضرر بسمعة الشركة .يلتزم المساهمون في الشركة بتقديم الدعم المالي
الالزم للشركة لرأس المال المتداول عند الحاجة .عند الحاجة .يلخص الجدول أدناه ملف استحقاق الموجودات والمطلوبات الهامة للشركة بناء
على فترات االستحقاق المتوقعة:

٢٨

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)
-١8األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
 ١-١8عوامل المخاطر المالية (تتمة)
(ت) مخاطر السيولة (تتمه)

أقل من سنة
النقدية وشبه النقدية
٣,١68,٢48
٣٢٣,5١7
مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخري
١4,8٣٢
مستحق من طرف ذو عالقة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر -
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
حق استخدام األصول
٣,5٠6,597
إجمالي الموجودات

 ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
أكثر من سنة

اإلجمالي

٢,8١٢,5٠٠
496,٢5٠
٣75,٢59
5١٣,4٣٢
4,١97,44١

٣,١68,٢48
٣٢٣,5١7
١4,8٣٢
٢,8١٢,5٠٠
496,٢5٠
٣75,٢59
5١٣,4٣٢
7,7٠4,٠٣8

المطلوبات
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخري
التزامات عقود االيجار
مخصص الزكاة
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
إجمالي المطلوبات

658,٣55
75٠,6٢8
١,4٠8,98٣

٢٠6,٣١6
٢٠6,٣١6

658,٣55
75٠,6٢8
٢٠6,٣١6
١,6١5,٢99

فجوة االستحقاق
فجوة االستحقاق التراكمي

٢,٠97,6١4
٣,99١,١٢5

٣,99١,١٢5
٢,٠97,6١4

6,٠88,7٣9
6,٠88,7٣9

أقل من سنة
النقدية وشبه النقدية
٦,٨٧0,99٦
355,061
مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخري
225,000
مستحق من طرف ذو عالقة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر -
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
حق استخدام األصول
٧,٤٥١,0٥٧
إجمالي الموجودات

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م
أكثر من سنة

اإلجمالي

٢,٨١٢,٥00
٧0١,99٥
٦٨٦,٧9٦
9٢٤,١٧٧
٥,١٢٥,٤٦٨

٦,٨٧0,99٦
355,061
225,000
2,812,500
٧0١,99٥
٦٨٦,٧9٦
9٢٤,١٧٧
١٢,٥٧٦,٥٢٥

المطلوبات
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخري
التزامات عقود االيجار
مخصص الزكاة
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
إجمالي المطلوبات

٢١٣,٨0٤
٧٥١,90٨
285,505
١,٢٥١,٢١٧

٧١٤,٥٣٧
96,700
٨١١,٢٣٧

213,804
1,466,445
٢٨٥,٥0٥
96,700
٢,0٦٢,٤٥٤

فجوة االستحقاق
فجوة االستحقاق التراكمي

٦,١99,٨٤0
٤,٣١٤,٢٣١

٤,٣١٤,٢٣١
٦,١99,٨٤0

١0,٥١٤,0٧١
١0,٥١٤,0٧١

٢9

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)
-١8األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
 ٢-١8تقدير القيمة العادلة
تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة عند إقفال التداول في تاريخ التقرير المالي .يتم
تقييم األدوات التي لم يتم اإلبالغ عن مبيعات لها في يوم التقييم بأحدث سعر طلب.
السوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معامالت األصل أو المطلوبات بتكرار وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر .يفترض
أن القيمة الدفترية ناقصا مخصص انخفاض قيمة األدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمتها العادلة.
يحتوي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على المستويات التالية:
المستوى  :١المدخالت هي األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتماثلة التي تستطيع الشركة الوصول
إليها في تاريخ القياس.
المستوى  :٢هي المدخالت بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى  ١والتي من الممكن رصدها لألصل أو االلتزام ،إما بشكل مباشر
أو بشكل غير مباشر.
المستوى  :٣هي المدخالت لألصل أو االلتزام التي ال يمكن رصدها.
يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمار المسجل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .إن
القيم الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمتها العادلة.
 ٣١ديسمبر ٢٠٢١م

١
الموجودات المالية
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

الموجودات المالية
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

٢

-

القيمة العادلة
المستوى
٣

٢,8١٢,5٠٠

اإلجمالي

٢,8١٢,5٠٠

 ٣١ديسمبر ٢0٢0م
القيمة العادلة
المستوى
٣
٢

١

-

٢,٨١٢,٥00

اإلجمالي

٢,٨١٢,٥00

تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المصنف على أنها المستوى  ٣استثمارات في صندوق غير مدرج،
يتم تحديد القيمة العادلة لها بناء على الحجم المستهدف للصندوق حيث أن الصندوق لم يتم تشغيله بعد وال توجد قوائم مالية حديثة للصندوق
غير المسعّر متوفرة.

٣0

شركة ركاز الوطنية المالية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)
-١9أحداث بعد نهاية فترة التقرير
في  ٢٢ديسمبر ٢0٢١م ،أصدرت الشركة صندوقا جديدا باسم " صندوق الوطنية المالية للخدمات اللوجستية " (صندوق استثمار خاص مغلق).
تفاصيل الصندوق كالتالي:
•
•
•
•
•
•

صندوق استثماري خاص مغلق بموجب قوانين وأنظمة هيئة السوق المالية السعودية.
يطرح مدير الصندوق وحدات في الصندوق ("الوحدات") لعدد من المستثمرين األفراد ،والمستثمرين المتمرسين والمستثمرين المؤسسين
ابتداء من  ١يناير ٢0٢٢م إلى  ١يناير ٢0٢٣م.
حجم الصندوق هو  ٢٥0مليون لاير سعودي.
الهدف الرئيسي للصندوق هو االستحواذ على  ٪١00من حقوق الملكية في شركة أفكار للخدمات اللوجستية.
مدة الصندوق  ٥سنوات (مع خيار التمديد سنتين إضافيتين ( )١٢شهرا -سنتين كحد أقصى).
يجب على كل مستثمر االشتراك ("مبلغ االشتراك") بما ال يقل عن ١00.000لاير سعودي .يجب أن تكون االشتراكات من مضاعفات
 ١0,000لاير سعودي.

في  ٢٧ديسمبر ٢0٢١م ،أصدرت الشركة صندوقا جديدا باسم صندوق الوطنية المالية إلدارة سالسل االمداد والخدمات اللوجستية للصناعات
العسكرية والدفاعية (صندوق استثماري خاص مغلق) تفاصيل الصندوق كاالتي:
•
•
•
•

•
•

صندوق استثماري خاص مغلق بموجب قوانين وأنظمة هيئة السوق المالية السعودية.
يطرح مدير الصندوق وحدات في الصندوق ("الوحدات") لعدد من المستثمرين األفراد ،والمستثمرين المتمرسين والمستثمرين المؤسسين
ابتداء من  ٢يناير ٢0٢٢م إلى  ٢يناير ٢0٢٣م.
حجم الصندوق هو  ١.٢مليار لاير سعودي.
الهدف الرئيسي للصندوق هو االستحواذ على شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست حديثا في المملكة العربية السعودية ،متخصصة في
تقديم خدمات إدارة سلسلة التوريد والتخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية للصناعات العسكرية والدفاعية .يهدف الصندوق إلى تمكين
الشركة من البحث عن المنتجات التي يحتاجها عميلها النهائي والحصول عليها واختيارها ،في الحالة المطلوبة وبأسعار تنافسية في السوق
بالتعاون مع شركة تقنية علم للتطوير وشركة اس أند كأي األمريكية.
مدة الصندوق  ١0سنوات (مع خيار التمديد سنتين إضافيتين ( )٢٤شهرا – ٤سنوات كحد أقصى).
يجب على كل مستثمر االشتراك ("مبلغ االشتراك") بما ال يقل عن ١00.000لاير سعودي .يجب أن تكون االشتراكات من مضاعفات
 ١0,000لاير سعودي.

-٢٠تم إصدار معايير مهمة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد
تم إصدار عدد من المعايير والتفسيرات الجديدة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد .تعتزم الشركة اعتماد جميع المعايير والتفسيرات المعمول
بها عندما تصبح سارية المفعول .قامت إدارة الشركة بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات الجديدة وتعتقد أنه لن يكون ألي منها أي تأثير على
القوائم المالية المستقبلية للشركة.
-٢١اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  ٢١مارس ٢0٢٢م (الموافق  ١٨شعبان.)١٤٤٣
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