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 ( لاير سعودي مدفوع بالكامل،وقد تم تغيير اسم الشركة من االسم السابق "شركة كي بي إم جي الفوزان ١٥٠٠٠٠٠٠السعودية رأسمالها ) العربية المملكة في مسجلة مهنية مساهمة مقفلة شركة هنية،لالستشارات الم جي إم بي كي

 بريطانيا شركة مسجلة في  العالمية، جي إم بي كي لـ والتابعة المستقلة جي إم بي كي شركات شبكة في عضو غير شريكوهي شركة  .م٢١/٠٣/٢٠٢١بتاريخ  وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون" إلى االسم الحالي

 

  تقرير مراجع الحسابات المستقل
 للسـادة مساهم شركة مسقط المالية 

   الرأي

م، ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لقد راجعنا القوائم المالية لشركة مسقط المالية )"الشركة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 
وقوائم الدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة 

 من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.  مع القوائم المالية، المكونة
 ٣١وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، ٢٠٢٠ديسمبر 
 في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 أساس الرأي

ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. 
توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن الشركة 
ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا  وفقا
ً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس  بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا

 إلبداء رأينا.

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

ً إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة،  في  المعتمدة للتقرير المالي الدولية للمعايير وفقا
القانونيين، واألحكام  للمحاسبين السعودية األخرى المعتمدة من الهيئة واإلصدارات والمعايير السعودية، العربية المملكة

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

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

 عي سوى القيام بذلك.لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واق
 إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة. 

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

ريف جوهري سواًء بسبب غش تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تح
أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس 
اً ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائم

عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن 
بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه 

  القوائم المالية.
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 المستقلتقرير مراجع الحسابات 
 للسـادة مساهم شركة مسقط المالية )يتبع(

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية )يتبع(

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

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

ري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوه
 على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.

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

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

ناداً إلى أدلة المراجعة التي تم استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، واست •
ً كبيراً بشأن قدرة  الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكا
الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت 

إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية،  االنتباه في تقريرنا
فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع 

 ف الشركة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توق

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

أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما  لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين
 في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل المراجعة للشركة.

 كي بي إم جي لالستشارات المهنية
 

 

 
 ناصر أحمد الشطيري

 ٤٥٤رقم الترخيص 
 

 هـ١٤٤٢شعبان  ١٢الرياض: 
 م٢٠٢١مارس  ٢٥ :الموافق

 



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 قائمة المركز المالي
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

 (المبلغ بالریال السعودي)

۳ 

     

 إیضاح 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱ 

 م ۲۰۱۹
     الموجودات

     
   ۱٬۳۷٥٬۸۰۱   ۲٬۳٦۲٬٤۰۷ ٤ نقد وما في حكمھ

   ٥۸٬٦۷٦٬۹٥۹   ٦۲٬۳۱٦٬۰۷۷ ٥ ودائع مرابحة
   ۱۸٬۷٥٦٬۱۱۲   ۱۸٬۲۳۸٬۲۷۲ ٦ استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ۷٬۳۷۳٬۳۱٥  ۲٬۹٦۹٬۸۰۷ ۷ ذمم مدینة
   ۲٤٬۷۹۱٬۲۲٥   ۲٥٬۰٦۳٬٥٤۳ ۸ مستحقات إقراض بھامش

 ۱٬۰٦۲٬۰۸۹  ۹۲٦٬٤٥۸ ۹ مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
 ۲٬۲٤۰٬٤٦۲  ۱٬۱٥٥٬٥۸۹ ۱۰ موجودات غیر ملموسة  

 ۱٤٥٬۰۰۸  ۱۱٥٬۳٤۲ ۱۱ ممتلكات ومعدات 
 ۱۱٤٬٤۲۰٬۹۷۱  ۱۱۳٬۱٤۷٬٤۹٥  إجمالي الموجودات

     
     المطلوبات

     
   ۲٥٬۰٦۱٬٦۲۰   ۲٥٬۳۹٤٬۹۷۰ ۱۲ قروض قصیرة األجل 

   ٥٬۱۷۸٬۱۷۱  ٤٬٤۱٥٬۸۷٦ ۱۳ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
   ۸۷۰٬۸۸٥   ۱۱٤٬۳۲۱ ۱٤ ضریبة دخل دائنة 

   ۳٬۰۲٥٬۹۳٦   ۲٬۸۲۱٬۷۲٦ ۱٥ مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 ۳٤٬۱۳٦٬٦۱  ۳۲٬۷٤٦٬۸۹۳  المطلوباتإجمالي 

     
     حقوق الملكیة

   ٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰   ٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٦ رأس المال 
   ۲٬۳٦٦٬۹۱٥   ۲٬۳۷۸٬٥۳۹ ۱۷ احتیاطي نظامي

   ۱۷٬۹۱۷٬٤٤٤   ۱۸٬۰۲۲٬۰٦۳  أرباح مبقاة
   ۸۰٬۲۸٤٬۳٥۹   ۸۰٬٤۰۰٬٦۰۲  إجمالي حقوق الملكیة

 ۱۱٤٬٤۲۰٬۹۷  ۱۱۳٬۱٤۷٬٤۹٥  الملكیةإجمالي المطلوبات وحقوق 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ۲۸) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 
 
 



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 قائمة الدخل الشامل 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 بالریال السعودي)(المبلغ 
 

٤ 

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في   
 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ إیضاح 
     

     اإلیرادات 
 ۱٦٬۸٥٤٬۷۷٦  ۹٬٦۷۳٬۳٥۷ ۱۹ أتعاب إدارة الموجودات

 ۱٬٦۹۷٬۳۳۲  ۱٬۰۲۹٬۳۸۳  دخل عموالت خاصة من إقراض بالھامش
 ۲٬٦۰۳٬۳٦۸  ۲٬٥٤٤٬۷٥٦  عمولة وساطة 

 ۱٬۸۲۱٬۱٦۲  ۱٬٥۳۸٬۳٦۹  دخل عموالت خاصة من ودائع مرابحة 
 ۱٬۰٥٦٬٦۹۳  ۷۲۱٬۰۷۰  دخل من استشارات تمویل الشركات

صافي الخسارة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  
 )٥۱۷٬۸٤۰(  الخسارة

 
)۲٤۷٬٦۲٦ ( 

 ۲۳٬۷۸٥٬۷۰٥  ۱٤٬۹۸۹٬۰۹٥  إجمالي اإلیرادات 
     

 ۷٥٬۰۰۰  ۸٥٬۰۰۰  دخل توزیعات األرباح
 ۱۰٦٬۰٤۱  ۷٥٬۲۷۱  إیرادات أخرى 

 ۲۳٬۹٦٦٬۷٤٦  ۱٥٬۱٤۹٬۳٦٦  إجمالي ربح التشغیل
     

     المصروفات
 )۷٬۹۸٦٬٥۸۲(  )۷٬٤۳۲٬۸٥۱(  رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفین

 )۸٬۸٤٦٬۰۸۳(  )٦٬٤٦۳٬۱۸۸( ۲۰ مصروفات عمومیة وإداریة أخرى
 )۱٬۲۱۸٬٤۱۰(  )۸۱۱٬۰۸٦(  تكلفة تمویل

 ) ٥٤٬۸۳۷(  )۳۱٬۲٥۹(  مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة على الموجودات المالیة 
 ) ۱۸٬۱۰٥٬۹۱۲(  )۱٤٬۷۳۸٬۳۸٤(  إجمالي المصروفات التشغیلیة

     
 ٥٬۸٦۰٬۸۳٤  ٤۱۰٬۹۸۲  صافي الربح قبل ضریبة الدخل 

 )۱٬۰٥۱٬۹٥٤(  ) ۲۹٤٬۷۳۹( ۱٤ ضریبة الدخل  
     

 ٤٬۸۰۸٬۸۸۰  ۱۱٦٬۲٤۳  صافي ربح السنة 
     

 -  -  الدخل الشامل اآلخر للسنة
     

 ٤٬۸۰۸٬۸۸۰  ۱۱٦٬۲٤۳  إجمالي الدخل الشامل للسنة
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ۲۸) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 
 
 
 

 



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 بالریال السعودي)(المبلغ 
 

٥ 

 

 رأس المال 
االحتیاطي 

 اإلجمالي األرباح المبقاة النظامي
     

 ۸۰٬۲۸٤٬۳٥۹ ۱۷٬۹۱۷٬٤٤٤ ۲٬۳٦٦٬۹۱٥ ٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰ م ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
     

 ۱۱٦٬۲٤۳ ۱۱٦٬۲٤۳ - - صافي ربح السنة 
     

 - - - - الدخل الشامل اآلخر للسنة 
     

 ۱۱٦٬۲٤۳ ۱۱٦٬۲٤۳ - - إجمالي الدخل الشامل للسنة 
     

 - ) ۱۱٬٦۲٤( ۱۱٬٦۲٤ - محول إلى االحتیاطي النظامي
     

 ۸۰٬٤۰۰٬٦۰۲ ۱۸٬۰۲۲٬۰٦۳ ۲٬۳۷۸٬٥۳۹ ٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 
     

 ۷٥٬٤۷٥٬٤۷۹ ۱۳٬٥۸۹٬٤٥۲ ۱٬۸۸٦٬۰۲۷ ٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
     

 ٤٬۸۰۸٬۸۸۰ ٤٬۸۰۸٬۸۸۰ - - صافي ربح السنة 
     

 - - - - الدخل الشامل اآلخر للسنة 
     

 ٤٬۸۰۸٬۸۸۰ ٤٬۸۰۸٬۸۸۰ - - إجمالي الدخل الشامل للسنة 
     

 - ) ٤۸۰٬۸۸۸( ٤۸۰٬۸۸۸ - محول إلى االحتیاطي النظامي
     

 ۸۰٬۲۸٤٬۳٥۹ ۱۷٬۹۱۷٬٤٤٤ ۲٬۳٦٦٬۹۱٥ ٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ۲۸) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 
 
 
 
 

 
 



 شركة مسقط المالیة
 سعودیة مقفلة)(شركة مساھمة 
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٦ 

 إیضاح 
دیسمبر  ۳۱

  م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ٥٬۸٦۰٬۸۳٤  ٤۱۰٬۹۸۲  صافي ربح السنة قبل الضریبة 

     

     تعدیالت لـــ:
 ۳۹٬۸۱٦  ٤۳٬۲٦٦ ۱۱ استھالك 

 ۱٬۰۸۰٬۱۸۹  ۱٬۰۸٤٬۸۷۳ ۱۰ إطفاء 
 ۲۲٬۲۰٦  -  خسارة من استبعاد أثاث

صافي الخسارة من استثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح 
 ٥۱۷٬۸٤۰  أو الخسارة 

 
۲٤۷٬٦۲٦ 

 ٥٤٬۸۳۷  ۳۱٬۲٥۹  مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة على الموجودات المالیة 
 )۱٬۸۲۱٬۱٦۲(  )۱٬٥۳۸٬۳٦۹(  العموالت الخاصة على ودیعة مرابحةدخل 

 ۱٬۲۱۸٬٤۱۰  ۸۱۱٬۰۸٦  تكلفة تمویل
 ۷۰۷٬۱۰۰  ٤٦٦٬٥٦۷ ۱٥ مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

     

     الحركة في رأس المال العامل:
 ۸٬٤۲٥٬٤۳۰  )۳۰۳٬٥۷۷(  (الزیادة)/النقص في ذمم مدینة مقابل إقراض بھامش

 )۲٬۸٥۲٬٦۱٥(  ٤٬٤۰۳٬٥۰۸  النقص/(الزیادة) في الذمم المدینة
 ۲٤۷٬٤۱۷  ۱۳٥٬٦۳۲  (الزیادة)/النقص في المدفوعات مقدماً والموجودات األخرى
 ) ۲۳۳٬٦٦۲(  ۳۱۷٬۷۰٤  الزیادة/ (النقص) في مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۱۲٬۹۹٦٬٤۲٦  ٦٬۳۸۰٬۷۷۱  النقد الناتج من العملیات
     

 )۱٬۱۳۱٬٦۹۰(  )۱٬۰٥۱٬۳۰۳( ۱٤ ضریبة الدخل المدفوعة 
 ) ۲٦۹٬۰٦۸(  )٦۷۰٬۷۷۷( ۱٥ مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین

 ۱۱٬٥۹٥٬٦٦۸  ٤٬٦٥۸٬٦۹۱  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 ) ٥۷٬۰۰۰٬۰۰۰(  )٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰(  استثمار في عقود مرابحة

 ۳٬۳۳۹٬٥۷۹  ۸۹۹٬۲٥۱  عموالت خاصة مستلمة من ودائع مرابحة
 ٥۸٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰  ودائع مرابحة مستحقة

 ) ۱۳۸٬۸٦۲(  )۱۳٬٦۰۰( ۱۱ شراء ممتلكات ومعدات
 )۱٬۰۸۰٬۰۰۰(  )۱٬۰۸۰٬۰۰۰(  شراء موجودات غیر ملموسة

 )٥٬۰۰۰٬۰۰۰(     -  شراء استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 )۱٬۸۷۹٬۲۸۳(  )۳٬۱۹٤٬۳٤۹(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة 

     
     التدفقات النقدیة من النشاط التمویلي

 )۸٬۳۱٤٬۰۸٥(  ۳۰۰٬۰۰۰ ۱-۱۲ قروض قصیرة األجل 
 )۱٬۳٥۱٬۷۳۳(  )۷۷۷٬۷۳٦( ۱-۱۲ تكالیف تمویل مدفوعة

 )۹٬٦٦٥٬۸۱۸(  )٤۷۷٬۷۳٦(  صافي النقد المستخدم في النشاط التمویلي
     

 ٥۰٬٥٦۷  ۹۸٦٬٦۰٦  صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ 
 ۱٬۳۲٥٬۲۳٤  ۱٬۳۷٥٬۸۰۱  نقد وما في حكمھ في بدایة السنة

 ۱٬۳۷٥٬۸۰۱  ۲٬۳٦۲٬٤۰۷ ٤ نقد وما في حكمھ في نھایة السنة 
     

     معلومات إضافیة
 ٥٬۱٤۸۲٥٦  ۱٬۹۲٥٬۰٥٦  عموالت خاصة مستلمة خالل السنة

 
 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة. ۲۸) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 



 شركة مسقط المالیة
 سعودیة مقفلة)(شركة مساھمة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبلغ بالریال السعودي)

۷ 

 عام .۱
 
شركة مسقط المالیة (" الشركة ") ھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة تم تأسیسھا وتسجیلھا في الریاض بالمملكة العربیة 

).  م۲۰۱٦دیسمبر    ۲۸(الموافق    ھـ۱٤۳۸ربیع األول  ۲۹بتاریخ    ۱۰۱۰۲٥۹۳۲۸السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  
 م"). سلطنة ُعمان ("الشركة األلبنك مسقط في إن الشركة ھي شركة تابعة مملوكة بالكامل 

 
تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في التعامل بصفة أصیل ووكیل والتعھد بالتغطیة واإلدارة واالستشارات وتقدیت خدمات 

 م). ۲۰۱۰ینایر ۱۲ھـ (الموافق ۱٤۳۱محرم  ۲٦بتاریخ  ۰۸۰۹٦-۳۷الحفظ وفقاً لترخیص ھیئة السوق المالیة رقم  
 

م، وقعت شركة األوراق المالیة واالستثمار (سیكو) ش.م.ب. (م)، وھي شركة ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في    خالل السنة المنتھیة
  من الشركة.  ٪۷۲٫۷۱) لالستحواذ على ٪۱۰۰(مساھم بنسبة  "ش.م.ع.ع"مسجلة في البحرین، اتفاقیة مع بنك مسقط 

 للحصول على مزید من التفاصیل.  ۲۷راجع ایضاح رقم  ،تم استكمال ھذا التغییر في المساھمة ،الحقا في نھایة السنة
 

 أسس اإلعداد .۲
 

 بیان االلتزام  .۱
 
ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر  تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقا

 الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.  واإلصدارات األخرى الصادرة من
 

قامت إدارة الشركة بتقییم قدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة وھي على قناعة بأن لدیھا موارد مالیة 
وا على علم  كافیة وبأنھا قادرة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة في المستقبل المنظور. كما أن الشركة واإلدارة لیس

بوجود أي حاالت عدم تأكد أخرى ھامة یمكن أن تثیر شكوًكا ھامة حول مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً 
 لمبدأ االستمراریة. بالتالي، تم إعداد القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.

 
 أسس القیاس .۲

 
التكلفة التاریخیة، باستثناء القیمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من  تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً لمبدأ  

خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، یتم قیاس التزامات منافع الموظفین بالقیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة.  
ض موجودات ومطلوبات متداولة وغیر متداولة بشكل لیس لدى الشركة دورة تشغیل محددة بوضوح وبالتالي ال تعر

 منفصل في قائمة المركز المالي. بدال من ذلك یتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتیب درجة سیولتھا.
 

 عملة العرض والنشاط .۳
 

 یتم عرض ھذه القوائم المالیة بالریال السعودي الذي یمثل أیضاً عملة النشاط للشركة.  
 

 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة .٤
 
یتطلب إعداد القوائم المالیة طبقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، استخدام بعض التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة 

الموجودات والمطلوبات المفصح عنھا. كما یتطلب من اإلدارة ممارسة أحكامھا عند القیام بتطبیق  التي تؤثر على مبالغ
السیاسات المحاسبیة الخاصة بالشركة. یتم ھذه تقییم التقدیرات واالفتراضات واألحكام بشكل مستمر وھي مبنیة على 

تعتبر مناسبة في ظل الظروف. وبالرغم من أن خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي 
ھذه التقدیرات تستند إلى أفضل معرفة لدى اإلدارة حول األحداث واإلجراءات الحالیة، فإن النتائج الفعلیة یمكن أن تختلف 

 عن تلك التقدیرات.
 

المالیة للشركة أو عند ممارسة األحكام  إن المجاالت التي تكون فیھا االفتراضات والتقدیرات المختلفة جوھریة للقوائم 
 عند تطبیق السیاسات المحاسبیة ھي كما یلي:

 
 
 



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة
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۸ 

 أسس اإلعداد (یتبع)  .۲
 

 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة .      ٤
 

 قیاس مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة )أ
 

المقاسة بالتكلفة المطفأة ھو نطاق یتطلب استخدام نماذج إن قیاس مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة  
معقدة وافتراضات مھمة حول الظروف االقتصادیة المستقبلیة والسلوك االئتماني (على سبیل المثال إمكانیة تعثر العمالء 

ً  ۲-۲-۳والخسائر الناتجة). ویعرض اإلیضاح  ً تفصیلیا للمدخالت "االنخفاض في القیمة الموجودات المالیة" شرحا
واالفتراضات وطرق التقدیر المستخدمة في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة والذي یبین أیضاً حاالت التأثر األساسیة 

 للخسائر االئتمانیة المتوقعة بالتغیرات في ھذه العناصر. 
 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین )ب
 

ن المتراكمة كما في العمل السعودي استناداً إلى فترات خدمة الموظفیتطبق الشركة خطة المنافع المحددة بموجب نظام 
 . ۱۹تاریخ قائمة المركز المالي. تكلفة تقدیم المنافع بموجب خطة المنافع المحددة وفقاً لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي 

 
 تحدید السیطرة على صنادیق االستثمار )ج

 
ستثمار. یركز تحدید ما إذا كانت الشركة تسیطر على ھذا الصندوق  تعمل الشركة كمدیر صندوق لعدد من صنادیق اال

االستثماري عادة على تقییم المصالح االقتصادیة اإلجمالیة للشركة في الصندوق (بما في ذلك أي أرباح مرحلة وأتعاب 
كوكیل للمستثمرین في إدارة متوقعة) وحقوق المستثمرین إلبعاد مدیر الصندوق. وبالتالي، خلصت الشركة إلى أنھا تعمل  

 كل األحوال لذا لم تقم الشركة بتوحید ھذه الصنادیق االستثماریة.
 

 المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد .٥
 

م  ۲۰۲۱ینایر    ۱فیما یلي المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر التي یسري مفعولھا على الفترات السنویة التي تبدأ في  
ذلك التاریخ مع السماح بالتطبیق المبكر لھا، إال أن الشركة لم تقم بالتطبیق المبكر لھا عند إعداد ھذه القوائم المالیة.  أو بعد  

 ال یتوقع أن یكون لھذه المعاییر الجدیدة تأثیراً جوھریاً على القوائم المالیة للشركة. 
 

ومعیار  ۹یالت على المعیار الدولي للتقریر المالي المرحلة الثانیة (تعد -تصحیح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  -
والمعیار الدولي للتقریر  ٤والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۷والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۳۹المحاسبة الدولي 

 ) ۱٦المالي 
 م ۲۰۲۰-م۲۰۱۸التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي  -
 ) ۱٦عدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي الممتلكات واآلالت والم -
 ) ۳الَمراجع حول إطار المفاھیم (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  -
 ) ۱تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي   -

 
 امة ملخص السیاسات المحاسبیة الھ .۳

 
قامت الشركة بتطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة،  

 ما لم یذكر خالف ذلك.
 

 النقد وما في حكمھ   ۳-۱
 
یتضمن النقد وما في حكمھ النقد بالصندوق والنقد لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصیرة األجل ذات السیولة العالیة،  

 إن وجدت، ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ الشراء. 
 

 یتم قید النقد وما في حكمھ بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي. 
 



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۹ 

 
 سات المحاسبیة الھامة (یتبع) ملخص السیا .۳

 
 األدوات المالیة ۳-۲

 
 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة ۳-۲-۱

 عند اإلثبات األولي، تقوم الشركة بتصنیف موجوداتھا المالیة في فئات القیاس التالیة:
 بالتكلفة المطفأة •
 القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر •
 الخسارة القیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو  •

 
 القیاس

تقوم الشركة عند اإلثبات األولي بقیاس األصل المالي بقیمتھ العادلة زائداً تكالیف المعامالت العائدة مباشرة القتناء األصل 
 في 

تقید تكالیف معامالت الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة . حال كان األصل لیس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 دلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة.العا

 
 أدوات الدین 

 یتعمد التصنیف والقیاس الالحق ألدوات الدین على: 
 نموذج أعمال الشركة بغرض إدارة األصول، و •
 خصائص التدفقات النقدیة للموجودات. •

 
یعكس نموذج األعمال كیفیة إدارة الشركة ألصولھا من أجل تحقیق تدفقات نقدیة. أي ما إذا كان ھدف   نموذج األعمال:

الشركة ھو فقط لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات أو تحصیل كالً من التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات  
أي من ھذه (على سبیل المثال الموجودات المالیة محتفظ بھا  النقدیة الناتجة عن بیع الموجودات. في حال لم ینطبق

ألغراض التداول)، حینئٍذ یتم تصنیف الموجودات المالیة كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة  
 من خالل الربح والخسارة.  

 
 د نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات:تتضمن العوامل التي تم أخذھا بعین االعتبار من قبل الشركة عند تحدی

 الخبرة السابقة حول طریقة تحصیل التدفقات النقدیة لھذه الموجودات؛ -
 طریقة تقییم أداء الموجودات ورفع تقریر بذلك لموظفي اإلدارة العلیا داخلیاً؛  -
 طریقة إدارة وتقییم المخاطر؛ و -
 طریقة تعویض المدیرین.  -

فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة: إذا كان یُحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل  
االحتفاظ بالموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة، حینئٍذ تقوم الشركة بتقییم ما إذا  

مالیة تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة (اختبار "فقط دفعات من المبلغ األصلي  كانت التدفقات النقدیة لألدوات ال
والفائدة"). عند إجراء ھذا التقییم، تأخذ الشركة باالعتبار ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تتماشى مع ترتیب اإلقراض 

لقیمة الزمنیة للموارد ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسي، أي أن الربح (أو دخل عمولة خاصة) یتضمن مقابل ل
 األساسیة األخرى وھامش الربح الذي یتماشى مع ترتیب اإلقراض األساسي. 

 

 بناًء على ھذه العوامل تقوم الشركة بتصنیف أدوات الدین الخاصة بھا ضمن إحدى فئات القیاس الثالثة التالیة: 
 

یتم االحتفاظ بھا بغرض تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة حیث تمثل تلك التدفقات النقدیة الموجودات التي  التكلفة المطفأة:
فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة، وال تصنف بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. 

 بح أو الخسارة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي.  یتم إثبات األرباح المكتسبة من الموجودات المالیة في قائمة الر
 

إذا كانت التدفقات النقدیة ألدوات الدین ال تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
بیع نموذج األعمال، والفائدة أو إذا لم یكن محتفظ بھا ضمن المحتفظ بھا لغرض التحصیل أو المحتفظ بھا لغرض تحصیل و

أو إذا كانت تصنف بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فعندئذ یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة. یتم إثبات الربح أو الخسارة من االستثمار في سندات الدین التي تقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

بح أو الخسارة، في الفترة التي تنشأ فیھا. ویتم إثبات دخل العموالت الخاصة المكتسبة من ھذه الموجودات في قائمة الر
 المالیة في قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي.



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۱۰ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  .۳
 

 األدوات المالیة (یتبع)   ۳-۲
 

 الموجودات المالیة (یتبع)تصنیف وقیاس  ۳-۲-۱
 

 أدوات الدین (یتبع)
القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: الموجودات المالیة التي یتم االحتفاظ بھا بغرض تحصیل تدفقات نقدیة 

یتم تعاقدیة وبغرض بیع الموجودات، حیث تمثل التدفقات النقدیة للموجودات مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط، وال 
تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. یتم قید 
الحركة في القیمة الدفتریة من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء إثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القیمة، وإیرادات 

ل العمالت األجنبیة على التكلفة المطفأة لألداة التي یتم إثباتھا في قائمة الربح أو الخسارة. الفائدة وأرباح وخسائر تحوی
ً في الدخل   عندما یتم التوقف عن إثبات األصل المالي، یتم إعادة تصنیف الربح أو الخسارة المتراكمة المدرجة سابقا

 ربح أو الخسارة. الشامل اآلخر من قائمة التغیرات في حقوق الملكیة إلى قائمة ال
 

 
 أدوات حقوق الملكیة

 
تقوم الشركة الحقاً بقیاس جمیع استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باستثناء إذا كانت 

خر  الشركة قد اختارت، عند اإلثبات األولي، تصنیف استثمار حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل
بشكل ال رجعة فیھ. تقتضي سیاسة الشركة تصنیف استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
اآلخر عندما یتم االحتفاظ بھذه االستثمارات ألغراض غیر المتاجرة. عندما یتم استخدام ھذا الخیار، حینئٍذ یتم إثبات أرباح 

خل الشامل اآلخر وال یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى قائمة الربح أو الخسارة، بما في ذلك  وخسائر القیمة العادلة في قائمة الد
عند االستبعاد. ال یتم تسجیل خسائر االنخفاض في القیمة (ومبلغ عكس خسائر االنخفاض في القیمة) بصورة منفصلة عن  

دما تمثل عائدًا على ھذه االستثمارات، في قائمة التغیرات األخرى في القیمة العادلة. یستمر إثبات توزیعات األرباح، عن
 الربح أو الخسارة عندما ینشأ الحق للشركة في استالم المدفوعات.

 
 خسائر ائتمانیة متوقعة على الموجودات المالیة  ۳-۲-۲

 
أة على أساس تقوم الشركة بتقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة المرتبطة بسندات الدین الخاصة بھا المدرجة بالتكلفة المطف

النظرة التطلعیة للمستقبل. تقوم الشركة بإثبات مخصص خسارة لھذه الخسائر في تاریخ كل تقریر. یعكس قیاس الخسائر 
 االئتمانیة المتوقعة ما یلي:

 قیمة غیر متحیزة ومرجحة االحتمال یتم تحدیدھا من خالل تقییم مجموعة من النتائج المحتملة. •
 القیمة الزمنیة للموارد.  •
معلومات معقولة وقابلة للدعم متاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما في تاریخ التقریر بشأن األحداث الماضیة   •

 والظروف الحالیة والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادیة المستقبلیة.
 

بناًء على التغییرات في الجودة نموذجاً من "ثالث مراحل" لالنخفاض في القیمة  ۹یحدد المعیار الدولي للتقریر المالي 
 االئتمانیة منذ اإلثبات األولي كما ھو موجز أدناه:

 

 شھراً  ۱۲: (اإلثبات األولي) الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى ۱المرحلة  
 العمر: (زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي) الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى ۲المرحلة  
 : (موجودات منخفضة القیمة االئتمانیة) الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر۳الرحلة 

 

تتضمن الموجودات المالیة للشركة الخاضعة لمراجعة الخسائر االئتمانیة المتوقعة األرصدة البنكیة ومستحقات اإلقراض 
 خرى. بھامش والودائع لدى البنوك والذمم المدینة والموجودات األ

 

فرع المملكة العربیة السعودیة، وھو فرع للشركة األم    -یتم االحتفاظ بالتعرض الجوھري للشركة كودائع لدى بنك مسقط  
(بنك مسقط "ش.م.ع.ع")، ذو تصنیف ائتماني جید كما في تاریخ التقریر، وبالتالي فإن الشركة تعتبر أنھ لدیھا مخاطر 

" حسب تصنیفات Baa۲م " ۲۰۲۰م و  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱"ش.م.ع.ع" كما في    ائتمان منخفضة. كان تصنیف بنك مسقط
مودیز وال یوجد أي انخفاض في التصنیف االئتماني حتى تاریخ التقریر. إن الخسارة بافتراض التعثر في السداد منخفضة  

 وال یعتبر التأثیر على الخسارة المتوقعة جوھري للقوائم المالیة.



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۱۱ 

 
 الھامة (یتبع) ملخص السیاسات المحاسبیة  .۳

 
 األدوات المالیة (یتبع) ۳-۲

 
 المطلوبات المالیة ۳-۲-۳

یتم اإلثبات األولي لجمیع المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة ناقًصا تكالیف المعاملة باستثناء المطلوبات المالیة المقاسة  
المعامالت، إن وجدت، من قیاس القیمة العادلة عند بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي ال تُخصم فیھا تكالیف  

 اإلثبات األولي، وتُدرج في قائمة الربح أو الخسارة. 
 
والحقاً، فإن جمیع المطلوبات المالیة التي تحمل عمولة خاصة، بخالف تلك المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من  

مطفأة. یتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة على  خالل الربح أو الخسارة، یتم قیاسھا بالتكلفة ال
 التسویة. 

 
 التوقف عن إثبات األدوات المالیة  ٤-۳-۲

یتم التوقف عن إثبات الموجودات المالیة، عند انقضاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة، أو عندما 
الموجودات ویكون التحویل مؤھالً للتوقف عن اإلثبات. في الحاالت التي تُقیّم فیھا الشركة على أنھا قامت یتم تحویل 

بتحویل أصل مالي، فإنھ یتم التوقف عن إثبات األصل إذا قامت الشركة بتحویل كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكیة 
بقاء على كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكیة جوھریاً، یتم بشكل جوھري. وعندما ال تقوم الشركة بتحویل أو اإل

التوقف عن إثبات األصل المالي فقط في حال أن الشركة لم تحتفظ بالسیطرة على األصل المالي. تقوم الشركة بإثبات أي 
یتم التوقف عن إثبات حقوق أو التزامات وبشكل منفصل كموجودات أو مطلوبات نشأت أو تم االحتفاظ بھا في العملیة. 

 المطلوبات المالیة وذلك فقط عند استنفاذھا أي عندما یتم تنفیذ االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتھاء مدتھ.
 

 مقاصة األدوات المالیة ٥-۳-۲
لي نافذ تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حا

نظاماً بمقاصة المبالغ المثبتة وكانت ھناك نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقیق الموجودات 
 وسداد المطلوبات في آن واحد. 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ۳-۳

ي مؤشر على أن أصل ما قد انخفضت قیمتھ. تقوم الشركة بتاریخ كل تقریر مالي بإجراء تقییم لتحدید ما إذا كان ھناك أ
وفي حالة وجود ھذا المؤشر أو عند الحاجة إلى إجراء اختبار االنخفاض في القیمة السنوي لألصل، تقوم الشركة بتقدیر 

اقصاً المبلغ القابل لالسترداد لألصل. المبلغ القابل لالسترداد لألصل ھو القیمة العادلة لألصل أو للوحدة المولدة للنقد ن
تكالیف االستبعاد والقیمة قید االستخدام أیھما أعلى. ویتم تحدید المبلغ القابل لالسترداد لكل أصل على حدة إال إذا كان 
األصل ال ینتج تدفقات نقدیة مستقلة بشكل كبیر عن التدفقات النقدیة الناتجة من الموجودات أو مجموعات الموجودات 

تریة ألصل ما أو وحدة إنتاج النقد عن المبلغ القابل لالسترداد، یعتبر األصل قد انخفضت  األخرى. عندما تزید القیمة الدف
 قیمتھ ویتم تخفیضھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد لوحدة إنتاج النقد.

 
د المبلغ  یتم رد خسائر االنخفاض في القیمة التي تم إثباتھا سابقًا فقط إذا كان ھناك تغییر في االفتراضات المستخدمة لتحدی

القابل لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القیمة. إن مبلغ العكس محدود بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة  
لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد أو القیمة الدفتریة التي كان سیتم تحدیدھا بالصافي بعد االستھالك، فیما لو لم یتم تسجیل 

 قیمة لألصل في السنوات السابقة. یتم إثبات قیمة ھذا العكس في قائمة الربح أو الخسارة. خسارة االنخفاض في ال
 

 الممتلكات والمعدات ٤-۳
تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم و / أو الخسائر المتراكمة لالنخفاض في القیمة، إن  

 وجدت. 
 

 یتم احتساب االستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات كما یلي:
 السنوات 

 
 سنوات ٥ تحسینات على عقارات مستأجرة

 سنوات ٥ وتركیباتأثاث 
 سنوات ٥ معدات مكتبیة وأجھزة حاسب آلي



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۱۲ 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  .۳

 
 الممتلكات والمعدات (یتبع)    ٤-۳

یتم مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة وطرق االستھالك للممتلكات والمعدات في نھایة كل سنة مالیة ویتم تعدیلھا 
 مستقبلي حیثما كان ذلك مناسباً.بأثر 

 
یتم التوقف عن إثبات بند من الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال یُتوقع أي منافع اقتصادیة مستقبلیة من 
استخدامھا أو استبعادھا. یتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات (محتسبة بالفرق بین 

 الت االستبعاد والقیمة الدفتریة للموجودات) في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل. صافي متحص
 

 الموجودات غیر الملموسة ٥-۳
یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة التي اقتناؤھا بصورة مستقلة بالتكلفة عند اإلثبات األولي لھا. وبعد اإلثبات األولي، 

وسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القیمة، إن وجدت. تظھر الموجودات غیر الملم
 سنوات. ٥-۳یتم احتساب إطفاء الموجودات غیر الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر بـ 

 
لعمر اإلنتاجي االقتصادي ویتم تقییمھا للتأكد من تطفأ الموجودات غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدار ا

وجود انخفاض في قیمتھا عندما یتوفر أي دلیل یشیر إلى احتمال تعّرض األصل غیر الملموس النخفاٍض في قیمتھ. یتم 
یة كل مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة على األقل في نھا

فترة تقریر مالي. یؤخذ في االعتبار التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة 
المستقبلیة المتضمنة في األصل لتعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء، حسبما یقتضي الحال، ویتم اعتبارھا كتغیرات في 

 التقدیرات المحاسبیة. 
 

ألرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل غیر الملموس بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة یتم قیاس ا
 الدفتریة لألصل ویتم إدراجھا في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل. 

 
 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى ٦-۳

بل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء صدرت أو لم تصدر بھا فواتیر إلى  یتم إثبات المطلوبات بالمبالغ التي سیتم دفعھا مقا
 الشركة. 

 
 المخصصات  ۳-۷

یتم إثبات المخصصات إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي (قانوني أو تعاقدي) یمكن تقدیر مبلغھ 
لتسویة ھذا االلتزام ویكون باإلمكان تقدیر مبلغ بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة 

 االلتزام بصورة موثوقة.
 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ۳-۸
تطبق الشركة خطة منافع واحدة لما بعد انتھاء التوظیف لخطط المنافع المحددة التي تخضع لنظام العمل والعمال بالمملكة 

 ات الخدمة.العربیة السعودیة وتعتمد على أحدث راتب وعدد سنو
 

كتواري اال یتم تمویل خطط المنافع لما بعد انتھاء التوظیف. وعلیھ، یتم تقییم االلتزامات بموجب الخطط بواسطة خبیر 
مستقل على أساس طریقة وحدة االئتمان المخططة. تتكون التكالیف المتعلقة بھذه الخطط بصورة رئیسیة من القیمة الحالیة 
للمنافع المنسوبة على أساس متساوي لكل سنة من الخدمة والفائدة على ھذا االلتزام المتعلقة بخدمة الموظفین في السنوات 

 السابقة. 
 

الخدمة الحالیة والسابقة المتعلقة بمزایا ما بعد الخدمة مباشرة في قائمة الدخل الربح أو الخسارة بینما  یتم إثبات تكالیف
یتم تسجیل إلغاء االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة في الربح أو الخسارة. یعاد قیاس أي تغیرات في صافي االلتزام 

 لشامل اآلخر.بسبب التقییمات والتغیرات في االفتراضات في الدخل ا 
 

 االحتیاطي النظامي ۳-۹
من صافي ربح السنة إلى االحتیاطي النظامي. یجوز للشركة  ٪۱۰وفقاً لمتطلبات نظام الشركات السعودي، یتم تحویل 

من رأس المال. إن االحتیاطي غیر متاح للتوزیع  ٪۳۰أن تقرر التوقف عن ھذا التحویل عندما یبلغ إجمالي االحتیاطي 
 لشركة. على الشركاء با
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۱۳ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  .۳
 

 ضرائب الدخل ۳-۱۰
 
تخضع الشركة لضریبة الدخل وفقاً للوائح الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة"). یتم تحمیل ضریبة الدخل على قائمة  

 النھائي، إن وجد، عند تحدیده.الربح أو الخسارة. یتم تسجیل المبلغ اإلضافي المستحق عند االنتھاء من الربط 
 

یتم تعدیل ضریبة الدخل بناًء على معدل ضریبة الدخل بالتغیرات في الموجودات والمطلوبات الضریبیة المؤجلة العائدة  
على الفروقات المؤقتة وعلى الخسائر ألغراض الضریبة غیر المستغلة. یتم عمل مخصص بالكامل لضریبة الدخل  

ریة، باستخدام طریقة االلتزام على الفروق المؤقتة الناتجة بین األوعیة الضریبیة للموجودات المؤجلة، إذا كانت جوھ
والمطلوبات وقیمھا الدفتریة في القوائم المالیة. یتم تحدید ضریبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضریبة (وأنظمة) 

ع تطبیقھا عند تحقیق موجودات ضریبة الدخل المؤجلة  التي تم فرضھا أو فرضھا بشكل جوھري بنھایة فترة التقریر ویتوق
 ذات الصلة أو تسویة التزام ضریبة الدخل المؤجلة. 

 
یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة فقط عند وجود احتمال بتوفر مبالغ مستقبلیة خاضعة للضریبیة لالستفادة 

 من ھذه الفروقات المؤقتة والخسائر.
 

 اإلیرادات  ۳-۱۱
 

 تقوم الشركة بإثبات اإلیرادات عند استیفاء التزامات األداء. لدى الشركة مصادر إیرادات على النحو التالي:   
 

 أتعاب إدارة الموجودات
یتم إثبات أتعاب إدارة األصول على أساس نسبة ثابتة من صافي األصول الخاضعة للشروط واألحكام المعمول بھا وعقود 

نادیق. تعزو الشركة اإلیرادات من أتعاب اإلدارة إلى الخدمات المقدمة خالل الفترة، ألن  الخدمات مع العمالء و الص
األتعاب تتعلق تحدیداً بجھود الشركة لنقل الخدمات في تلك الفترة. وبما أن أتعاب إدارة األصول غیر خاضعة للعدول، ال  

 ابقاً. تتوقع اإلدارة حدوث أي عكس ملحوظ في اإلیرادات التي تم إثباتھا س
 

 عمولة وساطة 
یتم إثبات عمولة الوساطة عندما یتم تنفیذ المعامالت ذات الصلة من قبل العمالء بالسعر المتفق علیھ في العقد مع العمالء، 
بعد الخصومات والحسومات. یتم الوفاء بالتزام أداء الشركة عندما یقوم العمیل بتنفیذ المعاملة، مما یؤدي إلى إثباتھا 

 یرادات، حیث لن یكون للشركة أي التزامات أخرى. الفوري لإل
 

 أتعاب استشارات تمویل الشركات
یتم إثبات أتعاب تمویل الشركات للمھام االستشاریة، عندما یتم تحدید اكتمال الخدمات وفقًا لالتفاقیة ذات العالقة، المتفق 

 المشاركة.علیھا مع العمیل والمفوترة، كما ھو محدد بشكل عام بموجب شروط 
 

 دخل توزیعات أرباح
 یتم إثبات الدخل من توزیعات األرباح عندما ینشأ الحق باستالمھا.

 
 دخل عموالت خاصة من إقراض بالھامش

 یتم إثبات دخل عموالت خاصة من إقراض بالھامش على أساس االستحقاق بناًء على طریقة معدل العمولة الفعلي. 
 

 االستثماریةأتعاب من إدارة المحافظ غیر 
تمثل األتعاب من إدارة المحافظ غیر االستثماریة أتعاب من ترتیبات مرابحة التي تتعلق بعمولة مكتسبة مقدماً بناًء على 

 الخدمة المقدمة التي تتعلق بترتیب مرابحة للعمالء. یتم إثبات الدخل مقدماً عند أداء الخدمات. 
 

 دخل عموالت خاصة من ودائع مرابحة 
 دخل من الودائع على أساس االستحقاق بناًء على طریقة معدل العمولة الفعلي.  یتم إثبات

 
 صافي الربح من الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 یتضمن جمیع األرباح والخسائر من التغیرات في القیمة العادلة واستبعاد االستثمارات.
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 المحاسبیة الھامة (یتبع) ملخص السیاسات  .۳
 

 المصروفات ۳-۱۲
الرواتب والمصروفات األخرى المتعلقة بالموظفین ھي تلك المتعلقة مباشرةً بتكالیف موظفین. یتم تصنیف جمیع 
 المصروفات األخرى، عدا تكالیف الموظفین واألعباء المالیة مخصص انخفاض في القیمة، كمصروفات عمومیة وإداریة. 
 

 تكلفة التمویل ۳-۱۳
جل على أساس نسبي زمني على مدى فترة العقد وذلك عن المبلغ األصلي  یتم إثبات المصروفات من القروض قصیرة األ
 فرع المملكة العربیة السعودیة. -القائم ومعدل الربح المتفق علیھ مع بنك مسقط 

 
 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبیة ۳-۱٤

جنبیة إلى الریال السعودي على أساس أسعار التحویل السائدة بتاریخ تلك یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األ
المعامالت. كما یتم ترجمة أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبیة في نھایة الفترة إلى الریال  

لمحققة وغیر المحققة من  السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. المكاسب أو الخسائر ا
 أسعار الصرف یتم إضافتھا أو تحمیلھا على قائمة الربح أو الخسارة. 

 
 الموجودات والمطلوبات المحتملة ۳-۱٥

یتم اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة عندما یتم التأكد من وجود االلتزام فقط من خالل أحداث مستقبلیة أو عندما ال یمكن 
قیة معقولة. ال یتم إثبات الموجودات المحتملة لكن یتم اإلفصاح عنھا عندما یكون التدفق قیاس مبلغ االلتزامات بمصدا

 الوارد للمنافع االقتصادیة محتمال.
 

 الموجودات المحتفظ بھا كأمانة أو بصفة ائتمانیة  ۳-۱٦
امل ھذه الموجودات  تقدم الشركة خدمات إدارة الموجودات لعمالئھا والتي تشمل إدارة بعض الصنادیق االستثماریة. ال تع
 على أنھا موجودات خاصة بالشركة وبالتالي یتم معاملتھا على أنھا بنود خارج قائمة المركز المالي.

 
 الحسابات النقدیة للعمالء ۳-۱۷

تحتفظ الشركة بالنقد في الحسابات النقدیة للعمالء لدى بنك محلي الستخدامھ لالستثمارات نیابة عنھم. ال تدرج ھذه 
 قوائم المالیة للشركة.األرصدة في ال

 
 النقد وما في حكمھ  ٤

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰  
    

 ۲٬۰۰۰ ۲٬۰۰۰  نقد في الصندوق
 ۱٬۳۷۳٬۸۰۱ ۲٬۳٦۰٬٤۰۷  حسابات جاریة في البنوك 

    
  ۲٬۳٦۲٬٤۰۷ ۱٬۳۷٥٬۸۰۱ 

 
 ودائع مرابحة  ٥

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ إیضاح 
    

 ٥۷٬۰۰۰٬۰۰۰  ٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱-٥ ودائع مرابحة
 ۱٬٦۷٦٬۹٥۹  ۲٬۳۱٦٬۰۷۷   خاصة مستحقةعمولة 

  ٦۲٬۳۱٦٬۰۷۷ ٥۸٬٦۷٦٬۹٥۹ 
 

إلى   ٪۰٫٦٥فرع المملكة العربیة السعودیة التي تحمل معدل عمولة یتراوح من  -یمثل ھذا ودائع مرابحة لدى بنك مسقط   ۱-٥
  م.۲۰۲۱ینایر  ۲۲سنویاً مع آخر تاریخ استحقاق بتاریخ  ٪۳٫۱٥
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 االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ٦
 

م، تصنف سندات االستثمار على أنھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وتتكون من ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 استثمارات في وحدات صندوق سوق المال وصندوق الریاض العقاري والتي تسجل بالقیمة العادلة.

 
 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰  
     

 ۱٤٬٥۰۰٬۰۰۰  ۱۹٬٥۰۰٬۰۰۰  التكلفة 
 ٥٬۰۰۰٬۰۰۰  -  السنةوحدات مشتراة خالل 

 ) ۷٤۳٬۸۸۸(  )۱٬۲٦۱٬۷۲۸(  التغیر في القیمة العادلة 
 ۱۸٬۷٥٦٬۱۱۲  ۱۸٬۲۳۸٬۲۷۲  القیمة العادلة  

 
 فیما یلي تفاصیل االستثمارات:

 
 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰  
     

 ۱٤٬۹٤۹٬۷۱۲   ۱٥٬۲۹٤٬۷۳۹  صندوق سوق المال
 ۳٬۸۰٦٬٤۰۰   ۲٬۹٤۳٬٥۳۳  صندوق الریاض العقاري 

 ۱۸٬۷٥٦٬۱۱۲  ۱۸٬۲۳۸٬۲۷۲  اإلجمالي
 

 الذمم المدینة  ۷
 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰  

     أتعاب مستحقة
 ۲٬٥٥۰٬۱۱۰  ۱٬۳۸۰٬٥۸۰  صنادیق تخضع لإلدارة  -
 ٤٬۱۷۷٬۷۱۲  ۷۸٥٬٥٦۱  ترتیبات مرابحة -
 ٦٤٥٬٤۹۳  ۸۰۳٬٦٦٦  إدارة محافظ استثماریة -

  ۲٬۹٦۹٬۸۰۷  ۷٬۳۷۳٬۳۱٥ 
 إقراض بھامش مستحقات  ۸

 
تقدم الشركة تسھیالت اإلقراض بھامش إلى عمالئھا لالستثمار في سوق األسھم السعودي. یتم تقدیم ھذه التسھیالت لفترة 
تمتد بحد أقصى حتى سنة وتحمل معدل عمولة خاصة متغیرة على أساس سایبور زائداً ھامش ربح. إن التسھیالت 

 ٪. ۱٥۰انخفضت نسبة تغطیة الضمان إلى ما دون مستوى التصفیة بنسبة مضمونة و یمكن تصفیتھا إذا 
 

 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰  
     

 ۲٥٬۱۳۰٬٥۹۳  ۲٥٬٤۳٤٬۱۷۰  مستحقات إقراض بھامش
 ) ۳۳۹٬۳٦۸(  )۳۷۰٬٦۲۷(  االئتمانیة المتوقعةمخصص الخسائر 

  ۲٥٬۰٦۳٬٥٤۳  ۲٤٬۷۹۱٬۲۲٥ 
 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة.فیما یلي بیان بالحركة في مخصص 
 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 
    

 ۲۸٤٬٥۳۱  ۳۳۹٬۳٦۸ الرصید االفتتاحي
 ٥٤٬۸۳۷  ۳۱٬۲٥۹ المحمل خالل السنة 

 ۳۳۹٬۳٦۸  ۳۷۰٬٦۲۷ الرصید الختامي
 

تعتمد المنھجیة المطبقة عند تقدیر مخصص مستحقات اإلقراض بھامش على األحكام واالفتراضات باستخدام ضوابط 
 تدریجیة واألخذ باالعتبار الضمانات النقدیة في حالة التصفیة.  
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 المدفوعات مقدماً والموجودات األخرى ۹
 

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰  
    

 ۲٥۹٬٦٤٥ ۳۰۷٬۲۰۹  تأمین مدفوع مقدماً 
 ۱۱۷٬۰٥٦ ۸۷٬۷۲٤  سلف للموظفین

 ً  ۱۰۰٬۰۰۰ ۱۰۰٬۰۰۰  اشتراكات مدفوعة مقدما
 ۱۱۹٬۰۳۱ ۱۱۷٬۰٤۷  إیجار مدفوع مقدماً 

 ۱۲٦٬۳۸٦ ۱۳۹٬۹۹۱  تقنیة معلومات مدفوعة مقدماً 
 ۳۳۹٬۹۷۱ ۱۷٤٬٤۸۷  أخرى 

  ۹۲٦٬٤٥۸ ۱٬۰٦۲٬۰۸۹ 
 

 الموجودات غیر الملموسة  ۱۰
 

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰  
    التكلفة

 ٤٬۳۰٦٬٤۳۱ ۷٬٥۸۷٬۹٥۷  ینایر  ۱الرصید كما في 
 ۱٤۲٬٤٤۱ -  إضافات خالل السنة  

 ۳٬۱۳۹٬۰۸٥ -  إضافات موجودات حق االستخدام
 ۷٬٥۸۷٬۹٥۷ ۷٬٥۸۷٬۹٥۷  دیسمبر   ۳۱الرصید كما في 
    اإلطفاء المتراكم
 ٤٬۲٦۷٬۳۰۷ ٥٬۳٤۷٬٤۹٥  ینایر  ۱الرصید كما في 

 ۱٬۰۸۰٬۱۸۸ ۱٬۰۸٤٬۸۷۳  المصروف للسنة  
 ٥٬۳٤۷٬٤۹٥ ٦٬٤۳۲٬۳٦۸  دیسمبر   ۳۱الرصید كما في 

    
 ۲٬۲٤۰٬٤٦۲ ۱٬۱٥٥٬٥۸۹  صافي القیمة الدفتریة

 
تتضمن إضافات الموجودات غیر الملموسة الموقع اإللكتروني وحق استخدام برامج الحاسب اآللي والترخیص المستخدم 

 سنوات. ٥ - ۳الشركة. إن العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غیر الملموسة ھو من قبل 
 

 الممتلكات والمعدات ۱۱

 
تحسینات على 

 معدات مكتبیة  أثاث وتركیبات عقارات مستأجرة
 أجھزة حاسب

 اإلجمالي آلي
      التكلفة

 ٤٬۸۳٥٬۰۸٦ ٤٬۱۷۷٬٤۱۳ ۲۳۱٬۲۲۹ ۱۳۸٬۸٦۱ ۲۸۷٬٥۸۳ م ۲۰۲۰ینایر  ۱
 ۱۳٬٦۰۰ - ۱۳٬٦۰۰ - - إضافات خالل السنة 

 ٤٬۸٤۸٬٦۸٦ ٤٬۱۷۷٬٤۱۳ ۲٤٤٬۸۲۹ ۱۳۸٬۸٦۱ ۲۸۷٬٥۸۳ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
      

      االستھالك المتراكم 
 ٤٬٦۹۰٬۰۷۸ ٤٬۱۷۰٬٦۳٥ ۲۱۸٬۰٦٦ ۱۳٬۷۹٤ ۲۸۷٬٥۸۳ م ۲۰۲۰ینایر  ۱

 ٤۳٬۲٦٦ ٥٬٦۲٤ ۹٬۸٥٤ ۲۷٬۷۸۸ - المصروف للسنة 
 ٤٬۷۳۳٬۳٤٤ ٤٬۱۷٦٬۲٥۹ ۲۲۷٬۹۲۰ ٤۱٬٥۸۲ ۲۸۷٬٥۸۳ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

      
      صافي القیمة الدفتریة 

 ۱۱٥٬۳٤۲ ۱٬۱٥٤ ۱٦٬۹۰۹ ۹۷٬۲۷۹ - م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 
 
 
 



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۱۷ 

 الممتلكات والمعدات (یتبع)  ۱۱

 
 تحسینات على

 اإلجمالي أجھزة حاسب آلي معدات مكتبیة  أثاث وتركیبات عقارات مستأجرة
      التكلفة

 ٥٬۱۹۲٬۱۷۳ ٤٬۱۷۷٬٤۱۳ ۲۳۱٬۲۲۹ ٤۹٥٬۹٤۸ ۲۸۷٬٥۸۳ م ۲۰۱۹ینایر  ۱
 ۱۳۸٬۸٦۱ - - ۱۳۸٬۸٦۱ - إضافات خالل الفترة

 ) ٤۹٥٬۹٤۸( - - ) ٤۹٥٬۹٤۸( - استبعادات خالل السنة
 ٤٬۸۳٥٬۰۸٦ ٤٬۱۷۷٬٤۱۳ ۲۳۱٬۲۲۹ ۱۳۸٬۸٦۱ ۲۸۷٬٥۸۳ م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

      

      االستھالك المتراكم 
 ٥٬۱۲٤٬۰۰٥ ٤٬۱٥۷٬٤۹۸ ۲۱۰٬۱۱۷ ٤٦۸٬۸۰۷ ۲۸۷٬٥۸۳ م ۲۰۱۹ینایر  ۱

 ۳۹٬۸۱٦ ۱۳٬۱۳۷ ۷٬۹٤۹ ۱۸٬۷۳۰ - المحمل للفترة
 ) ٤۷۳٬۷٤۳( - - ) ٤۷۳٬۷٤۳( - استبعادات

 ٤٬٦۹۰٬۰۷۸ ٤٬۱۷۰٬٦۳٥ ۲۱۸٬۰٦٦ ۱۳٬۷۹٤ ۲۸۷٬٥۸۳ م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
      

      صافي القیمة الدفتریة 
 ۱٤٥٬۰۰۸ ٦٬۷۷۸ ۱۳٬۱٦۳ ۱۲٥٬۰٦۷ - م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 

 القروض قصیرة األجل  ۱۲
 

 فرع المملكة العربیة السعودیة كما یلي: -حصلت الشركة على تسھیالت ائتمانیة من بنك مسقط 
 

 معدل العمولة الرصید القائم حد التسھیالت 
    

 السعرشھر واحد سایبور زائد فرق  ۲٥٬۳۹٤٬۹۷۰ ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 شھر واحد سایبور زائد فرق السعر ۲٥٬۰٦۱٬٦۲۰ ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 

  ٦۱٬٦۲۰م: ۲۰۱۹لایر سعودي ( ۹٤٬۹۷۰یتضمن الرصید القائم تكلفة تمویل مستحقة تدفع على القرض القائم بمبلغ 
 لایر سعودي).

 

 األجل مع التدفقات النقدیة الناتجة عن األنشطة التمویلیة:فیما یلي مطابقة الحركات في القروض قصیرة  ۱۲-۱   
  

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۳۳٬٥۰۹٬۰۳۸ ۲٥٬۰٦۱٬٦۲۰ ینایر ۱الرصید في  
 ۱٬۲۱۸٬٤۱۰ ۸۱۱٬۰۸٦ تكلفة تمویل مستحقة للسنة 

 ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ متحصالت من قروض قصیرة األجل
 ) ۲۸٬٦٦٥٬۸۲۸( )۲۰٬۲۷۷٬۷۳٦( المسدد من قروض قصیرة األجل

   

 ۲٥٬۰٦۱٬٦۳۰ ۲٥٬۳۹٤٬۹۷۰ دیسمبر ۳۱الرصید في 
 

 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى ۱۳
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 

 ۱٬٤٥٦٬۳۱٥ ۱٬٤۱٥٬٤۰٦ رواتب ومزایا موظفین مستحقة
 ۷۳۹٬۲۹۳ - )۱-۱۳أتعاب مستحقة ألطراف خارجیة مقابل خدمات (

 ۲۷۸٬۸٤۷ ٤۲۹٬۸۹۲ المضافة المستحقةضریبة القیمة 
 ۳٤۸٬۳۸٦ ٤۲٤٬۸۱٥ أتعاب مھنیة مستحقة
 ۹٤٬۳٤۰ - مستحق لنظام مباشر

 ۲٬۰٥۹٬۰۸٥ ۱٬۰٤٦٬۰۰٥ )۲-۱۳مستحق لمورد (
 ۲۰۱٬۹۰٥ ۱٬۰۹۹٬۷٥۸ أخرى 

 ٤٬٤۱٥٬۸۷٥٬ ٦۱۷۸٬۱۷۱ 
 

لمؤسسة مالیة مقابل خدمات تقدیم المشورة حول تمثل األتعاب المستحقة ألطراف خارجیة بعض المصروفات المستحقة  ۱۳-۱
  االستثمار.

 

 سنوات. ۳یتعلق ھذا البند باتفاقیة عقد اإلیجار للحصول على ترخیص للبرامج لمدة  ۱۳-۲
 



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۱۸ 

 ضریبة الدخل الدائنة ۱٤
 

 تخضع الشركة لضریبة الدخل وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة").
 

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۸۷۰٬۸۸٥ ۱۱٤٬۳۲۱ )۱-۱٤ضریبة دخل دائنة (
 ۱۱٤٬۳۲۱ ۸۷۰٬۸۸٥ 

 فیما یلي بیان بالحركة في ضریبة الدخل المستحقة:  ۱-۱٤
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۹٥۰٬٦۲۱ ۸۷۰٬۸۸٥ ینایر  ۱
 ۱٬۰٥۱٬۹٥٤ ۲۹٤٬۷۳۹ المخصص للسنة  

 )۱٬۱۳۱٬٦۹۰( )۱٬۰٥۱٬۳۰۳( دفعات خالل السنة  
 ۸۷۰٬۸۸٥ ۱۱٤٬۳۲۱ الرصید الختامي

 
 موقف الربط ۲-۱٤

 م لدى الھیئة العامة للزكاة والدخل (الھیئة). ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱قدمت الشركة جمیع إقرارات الزكاة حتى السنة المنتھیة في  
 

 م وأصدرت طلبًا إضافیًا یتعلق بما یلي: ۲۰۱٤قامت الھیئة بتقییم الموقف الضریبي للشركة للسنة المالیة 
  

o    لایر سعودي؛   ۲۹۷٬۲۲٥ضریبة دخل وغرامات ذات صلة بقیمة 
o    لایر سعودي؛ و  ۹۰۷٬۲۲۰زكاة بقیمة 
o    لایر سعودي.  ۷۲٬۹۷۹ضریبة استقطاع مع غرامات ذات صلة بقیمة 

 
 قدمت الشركة اعتراًضا على ربط الھیئة والیزال قید البت فیھ. 

 
  ۱٬٥۱۸٬٥۷۰م من قبل الھیئة وطلب إضافي یتعلق بالزكاة بمبلغ  ۲۰۱۸م، تم االنتھاء من ربط السنة المالیة  ۲۰۲۰خالل  

لایر سعودي، بعد خصم المدفوعات التي قدمتھا الشركة بالفعل كجزء من إقرار ضریبة الدخل. قدمت الشركة اعتراضاً  
 على ھذا الربط الذي ینتظر البت فیھ.  

 
كة بأن نتائج اعتراضاتھا ستكون لمصلحة الشركة. ومع ذلك، ومن باب االحتراز واستناداً إلى أفضل تقدیر، ترى الشر

مع مراعاة التطورات األخیرة في السوق، قامت الشركة بحجز بعض المخصصات مقابل إجمالي الطلبات التي أصدرتھا  
 الھیئة.

 
م، لم تقم الھیئة بعد بعمل ربط لإلقرارات الضریبیة ۲۰۱۹م و  ۲۰۱۷م إلى  ۲۰۱٥دیسمبر    ۳۱بالنسبة للسنوات المنتھیة في  

 للشركة. 
 

 الضریبة المؤجلة ۳-۱٤
اختارت الشركة عدم إثبات الضریبة المؤجلة على الخسائر الضریبیة غیر المستخدمة والفروق المؤقتة القابلة للخصم  

سعودي) بناًء على تقدیر اإلدارة لألداء  لایر ۷٬۰۰۰٬۰٥۷م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لایر سعودي ( ۸٬۹۷۱٬۲۲٤البالغة 
المستقبلي المتوقع للشركة. قد ینتج عن اإلثبات موجودات ضریبیة مؤجلة على خسائر ضریبة غیر مستغلة وفروقات 

 .لایر سعودي) ۱٬٤۰۰٬۰۱۲م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لایر سعودي ( ۱٬۷۹٤٬۲٤٥مؤقتة بمبلغ 
 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ۱٥
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۱٬۷۱٥٬٥۱۱ ۱٬٥۳۹٬۲٥٤ ) ۱-۱٥تعویضات نھایة الخدمة للموظفین (
 ۱٬۳۱۰٬٤۲٥  ۱٬۲۸۲٬٤۷۲ )۲-۱٥برنامج االدخار للموظفین (

 ۲٬۸۲۱٬۷۲٦ ۳٬۰۲٥٬۹۳٦ 
 



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۱۹ 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (یتبع)  ۱٥
 

المملكة العربیة السعودیة. وتعتمد دفعات مكافأة تطبق الشركة خطة منافع محددة تتماشى مع متطلبات نظام العمل في  ۱-۱٥
نھایة الخدمة بموجب الخطة على الرواتب والبدالت األخیرة للموظفین وسنوات الخدمة المتراكمة في تاریخ تركم الخدمة 

لموظفین كما ھو محدد في الشروط المذكورة في نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة. إن خطط مكافأة نھایة الخدمة ل
 ھي خطط غیر ممولة ویتم الوفاء بالتزامات سداد المنافع عندما تستحق بعد إنھاء التوظیف.

 
شھراً من الخدمة المكتملة. ال  ۱۲توفر الشركة برنامج االدخار لموظفیھا. تساھم الشركة براتب أساسي لشھر واحد لكل   ۲-۱٥

شھًرا، ویتم  ۱۲ة التوظیف. ال یُتوقع تسویة المنافع خالل یحق للموظفین استالم أي مدفوعات من البرنامج خالل مد
 خصمھا لتفعیل تاریخ التسویة المتوقع. 

 
 الحركة في مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ۳-۱٥

 
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 

 ۲٬٥۸۷٬۹۰٤ ۳٬۰۲٥٬۹۳٦ الرصید في بدایة السنة  
 ۷۰۷٬۱۰۰ ٤٦٦٬٥٦۷ المخصصات 

 ) ۲٦۹٬۰٦۸( )٦۷۰٬۷۷۷( مدفوعات
 ۳٬۰۲٥٬۹۳٦ ۲٬۸۲۱٬۷۲٦ الرصید في نھایة السنة 

 
 الحركة في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة ٤-۱٥

 
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 

 ۱٬٤۳۳٬۹۰۳ ۱٬۷۱٥٬٥۱۱ ینایر  ۱القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة كما في 
 ٤۰٦٬۲۷۲ ۱۹٦٬٥٤۲ تكالیف الخدمة الحالیة 

 ٤٦٬٦۰۲ ۲۱٬۸۳۸ الفائدةتكلفة 
 ) ۱۷۱٬۲٦٦( )۳۹٤٬٦۳۷( منافع مدفوعة 

 ۱٬۷۱٥٬٥۱۱ ۱٬٥۳۹٬۲٥٤ دیسمبر ۳۱القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة كما في 
 

 االفتراضات األساسیة  ۱-٤-۱٥
 

 المنافع لما بعد انتھاء التوظیف:فیما یلي مجموعة من االفتراضات األساسیة المستخدمة من قبل الشركة في تقییم التزامات  
 

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 ٪۳ ٪۱ معدل الخصم 

 ٪۳ ٪۳ المعدل المتوقع للزیادة في مستوى الرواتب عبر مختلف الشرائح العمریة
 

 تحلیل الحساسیة لالفتراضات  ۲-٤-۱٥
 

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱     
 نقص زیادة نقص زیادة   

 ۱۷٬۱٥٥ ) ۱۷٬۱٥٥( ۱٥٬۳۹۳ )۱٥٬۳۹۳(   ٪۱ -+/معدل الخصم 

 ) ۱۷٬۱٥٥( ۱۷٬۱٥٥ )۱٥٬۳۹۳( ۱٥٬۳۹۳ ٪۱ -+/معدل الزیادة في الرواتب 
  

یستند تحلیل الحساسیة إلى تغییر في افتراض مع بقاء جمیع االفتراضات األخرى ثابتة. ومن الناحیة العملیة فمن غیر 
ھناك عالقة بین التغییرات في بعض االفتراضات. عند حساب حساسیة التزامات المنافع  المحتمل حدوث ذلك، وقد تكون  

المحددة لالفتراضات الجوھریة فقد ُطبقت نفس الطریقة (القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة المحسوبة بطریقة وحدة 
 ظفین.االئتمان المخططة في نھایة فترة التقریر) عند حساب نھایة الخدمة للمو

 



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۲۰ 

 رأس المال ۱٦
 

 ٦مقسم إلى  لایر سعوديملیون  ٦۰م، بلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمدفوع بالكامل ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 لكل سھم. لایر سعودي ۱۰ملیون سھم) بقیمة اسمیة بلغت  ٦م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون سھم (

 
 بالشركة: فیما یلي نسبة الملكیة لرأس المال المدفوع الخاص 

 
 المبلغ عدد الحصص نسبة الملكیة  
    

 ٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٦٬۰۰۰٬۰۰۰ ٪ ۱۰۰ م") بنك مسقط في سلطنة ُعمان ("الشركة األ
 

 االحتیاطي النظامي  ۱۷
 

٪ من أرباحھا الصافیة لتكوین احتیاطي نظامي حتى یبلغ ۱۰وفقاً لنظام الشركات السعودي، یتعین على الشركة أن تجنب 
 ٪ من رأس المال.۳۰االحتیاطي ھذا 

 

 إن ھذا االحتیاطي غیر متاح حالیاً للتوزیع على المساھمین في الشركة.
 

 الطرف ذو العالقة  ۱۸
 

 تتعامل الشركة خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھا مع األطراف ذات العالقة. تتضمن األطراف ذات عالقة:  
 

 الشركة األم وشركاتھا الشقیقة؛  -
 صنادیق مدارة بواسطة الشركة؛  -
 مجلس اإلدارة؛ و  -
 موظفي اإلدارة العلیا.  -

 

یس الوساطة. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة  یضم موظفو اإلدارة العلیا الرئیس التنفیذي والمدیر المالي ورئ
 بموجب شروط متفق علیھا بین الطرفین ویتم اعتمادھا من قبل اإلدارة.

 

 فیما یلي أھم المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة:
 

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ إیضاح العالقة 
 ۱٬٦۸۳٬٤۹۹ ۱٬۰۹۹٬۲٥۲ ۱۹ الشركة األم  أتعاب إدارة محافظ استثماریة

  –دخل عموالت خاصة من ودائع مرابحة 
 ۱٬۸۲۱٬۱٦۲ ۱٬٥۳۸٬۳٦۹  فرع مسجل للشركة األم  فرع المملكة العربیة السعودیة -بنك مسقط 

فرع المملكة  -أتعاب اإلدارة لبنك مسقط 
 ۳۹۲٬۸۳۸    - ۲۰ فرع مسجل للشركة األم  العربیة السعودیة

 ٥۲٤٬۹۷۷ ۲۸۷٬٦٥۹ ۲۰ للشركة األم فرع مسجل  إیجار مدفوع*
 ۱٬۲۱۸٬٤۱۰ ۸۱۱٬۰۸٦ ۱۲ فرع مسجل للشركة األم  تكلفة تمویل

 ۹٬٥۸٥٬٦٥۷ ٦٬۰۳۲٬٥۲٦ ۱۹ صندوق استثماري** أتعاب إدارة األصول من صنادیق استثماریة
 ۷٥٬۰۰۰ ۸٥٬۰۰۰  صندوق استثماري** دخل توزیعات األرباح

 ٥٥٤٬٥۹۸ ۳٤۹٬۱۷۷  اإلدارة أعضاء مجلس  مكافأة مجلس اإلدارة
 

فرع المملكة العربیة السعودیة الستئجار مبنى المكتب ومركز بیانات تقنیة  -* یمثل ھذا توزیع تكالیف من بنك مسقط 
 المعلومات وتكلفة موقع استعادة البیانات بموجب اتفاقیة مشاركة التكالیف. 

 
 **صنادیق االستثمار المدارة بواسطة الشركة: 

 

 صندوق عقاري:  الخاصة: الصنادیق  الصنادیق العامة: 
 صندوق مشاعر ریت - صندوق الریاض العقاري  - صندوق مسقط المالیة ألسواق النقد -
  صندوق القصر العقاري  - صندوق مسقط المالیة الخلیجي لنمو األرباح -

  صندوق خیرات مسقط المالیة - 
 
 



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۲۱ 

 الطرف ذو العالقة (یتبع)  ۱۸
 

 العالقة:فیما یلي األرصدة مع األطراف ذات 
 

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ إیضاح 
    

 ۱٬۳۷۳٬۸۰۱ ۲٬۳٦۰٬٤۰۷ ٤ فرع المملكة العربیة السعودیة -حساب جاري لدى بنك مسقط 
 ۱٤٬۹٤۹٬۷۱۲ ۱٥٬۲۹٤٬۷۳۹ ٦ استثمار في صندوق سوق المال

 ۳٬۸۰٦٬٤۰۰ ۲٬۹٤۳٬٥۳۳ ٦ استثمار في صندوق الریاض العقاري
 ٥۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٥ المملكة العربیة السعودیةفرع  -ودیعة مرابحة لدى بنك مسقط 

 ۲٥٬۰٦۱٬٦۲۰ ۲٥٬۳۹٤٬۹۷۰ ۱۲ فرع المملكة العربیة السعودیة -قروض قصیرة أجل من بنك مسقط 
 ۲٬٥٥۰٬۱۱۰ ۱٬۳۸۰٬٥۸۰ ۷ أتعاب مستحقة من صنادیق استثماریة تخضع لإلدارة 

 ۱٬٦۷٦٬۹٥۸ ۲٬۳۱٦٬۰۷۷ ٥ المملكة العربیة السعودیةفرع  -دخل عمولة خاصة مستحقة من بنك مسقط 
 ۳٦۷٬۷۹۲ ۸۰۳٬٦٦٦ ۷ أتعاب إدارة محافظ استثماریة مستحقة من الشركة األم 

 ۱۱۹٬۰۳۱ ۱۱۷٬۰٤۷ ۸ فرع المملكة العربیة السعودیة -إیجار مدفوع مقدماً لبنك مسقط 
    

    تعویضات مدفوعة لموظفي اإلدارة العلیا
 ۱٬٦۸۹٬٥۷۲ ۲٬۸٦۱٬۸۷۲   ومنافع أخرىرواتب 

 ٤۹۸٬۱۰٦ ٤۳۱٬۷۰۱  منافع أخرى
 

 أتعاب إدارة الموجودات ۱۹
 

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   أتعاب من:

 ۹٬٥۸٥٬٦٥۷ ٦٬۰۳۲٬٥۲٦ صنادیق استثماریة تخضع لإلدارة -
 ۲٬۷۲۰٬٥٥٤ ۲٬۱۲٥٬٦۰۸ إدارة محافظ استثماریة -
 ٤٬٥٤۸٬٥٦٥ ۱٬٥۱٥٬۲۲۳ إدارة محافظ غیر استثماریة -

 ۹٬٦۷۳٬۳٥۷ ۱٦٬۸٥٤٬۷۷٦ 
 

 المصروفات العمومیة واإلداریة  ۲۰
 

 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ إیضاح 
    

 ۳٬۰٥۲٬۸۸٤ ۹۰۷٬۰٥۹ ۱-۲۰ مصروفات أتعاب اإلدارة 
 ۱۰۸٬۹۰۹ ۸۲٬۸۷۹  مصروفات برامج تقنیة المعلومات

 ۱٬۲۳۰٬۹٦۷ ۱٬۲٦۳٬۷۱۹  أتعاب مھنیة
 ۳۹۲٬۸۳۸    -  فرع المملكة العربیة السعودیة  -أتعاب اإلدارة لبنك مسقط 

 ٥۲٤٬۹۷۷ ۲۸۷٬٦٥۹  إیجار
 ٦٦۱٬۱۱۹ ٥۳٤٬۱۸۸  اتصاالت

 ٥٥٤٬٥۹۷ ۳٤۹٬۱۷۷  أتعاب لجنة مجلس اإلدارة
 ۲٥٬۰٥۹ ٦٥۸  مصروفات سفر وفنادق

 ٥٦٬۰۰۰ ۱٤٬۰۰۰  خدمات أمن
 ۱٬۰۸۰٬۱۸۹ ۱٬۰۸٤٬۸۷۳ ۱۰ إطفاء 

 ۳۹٬۸۱٦ ٤۳٬۲٦٦ ۱۱ استھالك 
 ٦۰٬٥٦٥ -  تسویق وإعالن 

 ۱٬۰٥۸٬۱٦۳ ۱٬۸۹٥٬۷۱۰  أخرى  
  ٦٬٤٦۳٬۱۸۸ ۸٬۸٤٦٬۰۸۳ 

 
تمثل األتعاب المستحقة ألطراف خارجیة بعض المصروفات المستحقة لمؤسسة مالیة مقابل خدمات تقدیم المشورة حول    ۲۰-۱

 االستثمار. 



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۲۲ 

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۲۱

 
معاملة منتظمة تتم القیمة العادلة ھي القیمة الذي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما بموجب 

بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. یتضمن تعریف القیمة العادلة االفتراض بأن الشركة مستمرة في أعمالھا وال یوجد 
 أي نیة أو متطلب لتقلیص حجم عملیاتھا بشكل جوھري أو القیام بمعاملة بشروط معاكسة.

 
إذا كانت األسعار المتداولة متاحة بشكل دوري وبسھولة من سمسار أو وسیط وتعتبر األداة المالیة متداولة في سوِق نشط  

أو مجموعة صناعیة أو خدمة تسعیر أو وكالة تنظیمیة. وتمثل تلك األسعار معامالت السوق الفعلیة التي تحدث بانتظام على 
 أساس تجاري.

 
ة قدر اإلمكان. یتم تصنیف القیم العادلة إلى مستویات وعند قیاس القیمة العادلة، تستخدم الشركة البیانات القابلة للمالحظ

 مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم كما یلي:
 

 األسعار المتداولة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. - ۱المستوى  •
قابلة للمالحظة بصورة  –الھامة لقیاس القیمة العادلة  –تقییم تعتبر مدخالت المستوى األدنى طرق -المستوى الثاني  •

 مباشرة أو غیر مباشرة.
 غیر قابلة للمالحظة. -الھامة لقیاس القیمة العادلة  -: طرق تقییم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ۳المستوى  •

 

لة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھم في النظام یعرض الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العاد
المتدرج للقیمة العادلة لألدوات المالیة. وال تتضمن معلومات القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي ال یتم قیاسھا  

 ورة معقولة.بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تقارب القیمة العادلة بص
 

 تتضمن أسالیب التقییم المحددة المستخدمة لتقییم األدوات المالیة:
 

 أسعار السوق المدرجة/ صافي قیمة الموجودات أو عروض المتعامل ألدوات مماثلة. •
 یتم استخدام األسالیب األخرى، كتحلیل التدفقات النقدیة المخصومة، لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة المتبقیة.  •

 
 القیم العادلة  

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة
      

      م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
      الموجودات المالیة

استثمارات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح 
      أو الخسارة

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  
 ۱۸٬۲۳۸٬۲۷۲ ۲٬۹٤۳٬٥۳۳ - ۱٥٬۲۹٤٬۷۳۹ ۱۸٬۲۳۸٬۲۷۲ الربح أو الخسارة 

      

الموجودات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة 
      العادلة

 ۲٬۳٦۰٬٤۰۷ ۲٬۳٦۰٬٤۰۷ - - ۲٬۳٦۰٬٤۰۷ نقد لدى البنوك
 ٦۲٬۳۱٦٬۰۷۷ ٦۲٬۳۱٦٬۰۷۷ - - ٦۲٬۳۱٦٬۰۷۷ ودائع مرابحة

 ۲٥٬۰٦۳٬٥٤۳ ۲٥٬۰٦۳٬٥٤۳ - - ۲٥٬۰٦۳٬٥٤۳ مستحقات إقراض بھامش
 ۲٬۹٦۹٬۸۰۷ ۲٬۹٦۹٬۸۰۷ - - ۲٬۹٦۹٬۸۰۷ الذمم المدینة  

      

 ۱۱۰٬۹٤۸٬۱۰٦ ۱٥٬۲۹٤٬۷۳۹  ۹٥٬٦٥۳٬۳٦۷ ۱۱۰٬۹٤۸٬۱۰٦ 
      المطلوبات المالیة 

المطلوبات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة 
      العادلة

 ۲٥٬۳۹٤٬۹۷۰ ۲٥٬۳۹٤٬۹۷۰ - - ۲٥٬۳۹٤٬۹۷۰ قروض قصیرة األجل 
 ۲٬۹۰۹٬۳٥۳ ۲٬۹۰۹٬۳٥۳ - - ۲٬۹۰۹٬۳٥۳ مطلوبات أخرى

      
 ۲۸٬۳۰٤٬۳۲۳ - - ۲۸٬۳۰٤٬۳۲۳ ۲۸٬۳۰٤٬۳۲۳ 



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۲۳ 

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة (یتبع)  ۲۱

 
 القیم العادلة  

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة
      

      م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
      الموجودات المالیة

العادلة من خالل الربح استثمارات مصنفة بالقیمة 
      أو الخسارة

االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  
 ۱۸٬۷٥٦٬۱۱۲ ۳٬۸۰٦٬٤۰۰ - ۱٤٬۹٤۹٬۷۱۲ ۱۸٬۷٥٦٬۱۱۲ الربح أو الخسارة 

الموجودات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة 
      العادلة

 ۱٬۳۷٥٬۸۰۱ ۱٬۳۷٥٬۸۰۱ - - ۱٬۳۷٥٬۸۰۱ نقد لدى البنوك
 ٥۸٬٦۷٦٬۹٥۸ ٥۸٬٦۷٦٬۹٥۸ - - ٥۸٬٦۷٦٬۹٥۸ ودائع مرابحة

 ۲٤٬۷۹۱٬۲۲٥ ۲٤٬۷۹۱٬۲۲٥ - - ۲٤٬۷۹۱٬۲۲٥ مستحقات إقراض بھامش
 ۷٬۳۷۳٬۳۱٥ ۷٬۳۷۳٬۳۱٥ - - ۷٬۳۷۳٬۳۱٥ ذمم مدینة وموجودات أخرى

      
 ۱۱۰٬۹۷۳٬٤۱۱ ۱٤٬۹٤۹٬۷۱۲ - ۹٦٬۰۲۳٬٦۹۹ ۱۱۰٬۹۷۳٬٤۱۱ 

      المطلوبات المالیة 
المطلوبات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة 

      العادلة
 ۲٥٬۰٦۱٬٦۲۰ ۲٥٬۰٦۱٬٦۲۰ - - ۲٥٬۰٦۱٬٦۲۰ قروض قصیرة األجل 

 ٤٬۸۹۹٬۳۲٤ ٤٬۸۹۹٬۳۲٤ - - ٤٬۸۹۹٬۳۲٤ مطلوبات أخرى
      

 ۲۹٬۹٦۰٬۹٤٤ - - ۲۹٬۹٦۰٬۹٤٤ ۲۹٬۹٦۰٬۹٤٤ 
 
إن القیم العادلة لألدوات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة ال تختلف بصورة جوھریة عن القیم الدفتریة المدرجة في  
القوائم المالیة. إن القیم العادلة للودائع المحملة بالعمولة ومستحقات اإلقراض بالھامش والنقد واألرصدة لدى البنوك والذمم  

المدرجة بالتكلفة المطفأة، ال تختلف بشكل كبیر عن القیم الدفتریة المدرجة في القوائم المالیة،  المدینة والموجودات األخرى  
حیث أن معدالت العمولة الحالیة في السوق لألدوات المالیة المماثلة ال تختلف بشكل كبیر عن المعدالت المتعاقد علیھا، 

لھذه األدوات وتنوي الشركة تحقیق القیمة الدفتریة لھذه   وبسبب الفترة القصیرة لألدوات المالیة. ال یتوفر سوق نشط
 األدوات المالیة من خالل التسویة مع الطرف اآلخر في وقت استحقاقھا. 

   
 أسالیب التقییم العادل  ۲۱-۱

 
 للقیم العادلة.  ۳یعرض الجدول التالي أسالیب التقییم المستخدمة في قیاس المستوى 

 
 طرق التقییم النوع

  
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو  

 الخسارة.
یعتمد التقییم على القیمة العادلة لصافي قیمة الموجودات  

 المعدلة المستلمة من الصنادیق.
  

العالقة بین المدخالت القابلة للمالحظة الھامة وقیاس 
 القیمة العادلة 

العادلة المقدرة إذا كان ھناك تغیر سوف تزید/ (تنقص) القیمة 
 في المدخالت المستخدمة في التقییم كما ھو مبین أعاله.

 
 ۲والمستوى  ۱التحویالت بین المستوى  ۲۱-۲

 
 خالل فترات التقریر. ۲والمستوى  ۱لم تكن ھناك أي تحویالت بین المستوى 



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۲٤ 

 
 األدوات المالیة وإدارة المخاطر  ۲۲

 
تعد إدارة المخاطر الفعلیة ذات أھمیة أساسیة للشركة. تتضمن المخاطر مخاطر السوق (بشكل أساسي مخاطر العمالت 
األجنبیة ومخاطر األسعار ومخاطر أسعار العموالت) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر القیمة العادلة (إیضاح  

تشغیل. تضمن الشركة أن یتم رسملتھا بشكل تحفظي فیما تتعلق بمستویات المخاطر الخاصة بھا، وكذلك ) ومخاطر ال۲۱
 المتطلبات والمعاییر الخارجیة.

 
تتكون األدوات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي من النقد وما في حكمھ واستثمارات ومستحقات اإلقراض بھامش 

ودائع المرابحة ومصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى وقروض قصیرة األجل. وذمم مدینة وموجودات أخرى و
یتم اإلفصاح عن طرق اإلثبات المحددة المتبعة في السیاسات المحاسبیة المتعلقة بكل بند. تتم إجراء المقاصة بین 

ن لدى الشركة حق قانوني یلزم الموجودات والمطلوبات المالیة وتدرج المبالغ بالصافي في القوائم المالیة عندما یكو
بمقاصة المبالغ التي تم االعتراف بھا وتعتزم إما تسویتھا على أساس الصافي أو إثبات الموجودات وتسویة المطلوبات 

 في آن واحد. 
 

 مخاطر السوق ۲۲-۱
 

 مخاطر السوق ھي المخاطر الناجمة عن التقلب في قیمة األداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار السوق. 
 

  مخاطر تحویل العمالت األجنبیة أ)
 
مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تعرض قیمة أداة مالیة ما للتقلب بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. 

ة بصورة أساسیة بالریال السعودي والدوالر األمریكي. تراقب اإلدارة التعرضات والتذبذبات في تتم معامالت الشرك
 أسعار صرف العمالت األجنبیة وتعتقد أن مخاطر صرف العمالت األجنبیة لیست جوھریة. 

 
 مخاطر أسعار العموالت ب)

 
التذبذبات في أسعار العموالت السائدة على المراكز مخاطر أسعار العموالت ھي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثیر  

المالیة للشركة وتدفقاتھا النقدیة. تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة بالشركة بصورة رئیسیة من تسھیالت اإلقراض 
ض  فرع المملكة العربیة السعودیة. إن معظم إقرا -بالھامش والقروض قصیرة األجل وودائع المرابحة لدى بنك مسقط 

فرع المملكة العربیة السعودیة.   -وقروض الشركة تكون بأسعار عمولة متغیرة، باستثناء ودائع المرابحة لدى بنك مسقط  
 تراقب اإلدارة بصورة منتظمة التغیرات في أسعار العمولة وتتصرف بناًء على ذلك.

 أكثر من سنة  شھراً  ۱۲إلى  ۳ أشھر ۳خالل  مخاطر أسعار العموالت
مرتبطة غیر 

 اإلجمالي بعمولة
      

      م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
      الموجودات المتداولة

 ۲٬۳٦۰٬٤۰۷ ۲٬۳٦۰٬٤۰۷ - - - نقد لدى البنوك
 ٦۲٬۳۱٦٬۰۷۷ - - ۸٬۰۰۰٬۱٤٤ ٥٤٬۳۱٥٬۹۳۳ ودائع مرابحة

استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  
 ۱۸٬۲۳۸٬۲۷۲ ۱۸٬۲۳۸٬۲۷۲ - - - الخسارة

 ۲٥٬۰٦۳٬٥٤۳   ۱۹٬۸۱۱٬۱۹۹ ٥٬۲٥۲٬۳٤٤ مستحقات إقراض بھامش
 ۲٬۹٦۹٬۸۰۷ ۲٬۹٦۹٬۸۰۷ - - - ذمم مدینة 

 ۱۱۰٬۹٤۸٬۱۰٦ ۲۳٬٥٦۸٬٤۸٦ - ۲۸٬۸۱۱٬۳٤۳ ٥۹٬٥٦۸٬۲۷۷ إجمالي الموجودات
      

 ۳٬۳۳۹٬۲٤٤ ۳٬۳۳۹٬۲٤٤ - - - مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 ۲٥٬۳۹٤٬۹۷۰ - - ۲۰٬۱٥۹٬٥٤۰ ٥٬۲۳٥٬٤۳۰ قروض قصیرة األجل 

      
 ۸۰٬٤۰۰٬٦۰۲ ۸۰٬٤۰۰٬٦۰۲ - - - إجمالي حقوق الملكیة

 ۱۰۹٬۱۳٤٬۸۱٦ ۸۳٬۷۳۹٬۸٤٦ - ۲۰٬۱٥۹٬٥٤۰ ٥٬۲۳٥٬٤۳۰ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة
  )٦۰٬۱۷۱٬۳٦۰( - ۷٬٦٥۱٬۸۰۳ ٥٤٬۳۳۲٬۸٤۷ فجوة الحساسیة لمعدالت العمولة التراكمیة 



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۲٥ 

 
 األدوات المالیة وإدارة المخاطر (یتبع)  ۲۲

 
 مخاطر السوق (یتبع) ۲۲-۱

 
 مخاطر أسعار العموالت (یتبع) ب)

 
 
 

 أكثر من سنة  شھراً  ۱۲إلى  ۳ أشھر ۳خالل  مخاطر أسعار العموالت
غیر مرتبطة 

 اإلجمالي بعمولة
      

      م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
      المتداولةالموجودات 

 ۱٬۳۷٥٬۸۰۱ ۱٬۳۷٥٬۸۰۱ - - - نقد لدى البنوك
 ۲۷٬۷۹٤٬۳٤۹ - - - ۲۷٬۷۹٤٬۳٤۹ ودائع مرابحة قصیرة األجل

استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة من خالل 
 ۱۸٬۷٥٦٬۱۱۲ ۱۸٬۷٥٦٬۱۱۲ - - - الربح أو الخسارة 

 ۲٤٬۷۹۱٬۲۲٥ - - ۱۲٬٤۸۰٬٥۸۰ ۱۲٬۳۱۰٬٦٤٥ مستحقات إقراض بھامش
 ۷٬۰۹٥٬٦۱٤ ۷٬۰۹٥٬٦۱٤ - - - ذمم مدینة 

 ۳۰٬۸۸۲٬٦۱۰ - ۳۰٬۸۸۲٬٦۱۰ - - ودائع مرابحة طویلة األجل
 ۱۱۰٬٦۹٥٬۷۱۱ ۲۷٬۲۲۷٬٥۲۷ ۳۰٬۸۸۲٬٦۱۰ ۱۲٬٤۸۰٬٥۸۰ ٤۰٬۱۰٤٬۹۹٤ إجمالي الموجودات

      
 ٥٬۱۷۸٬۱۷۱ ٥٬۱۷۸٬۱۷۱ - - - مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۲٥٬۰٦۱٬٦۲۰ - - ۱۲٬٦۱٦٬۷۰٤ ۱۲٬٤٤٤٬۹۱٦ األجل قروض قصیرة 
      

 ۸۰٬۲۸٤٬۳٥۹ ۸۰٬۲۸٤٬۳٥۹ - - - إجمالي حقوق الملكیة
 ۱۱۰٬٥۲٤٬۱٥۰ ۸٥٬٤٦۲٬٥۳۰ - ۱۲٬٦۱٦٬۷۰٤ ۱۲٬٤٤٤٬۹۱٦ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة
فجوة الحساسیة لمعدالت العمولة 

  ) ٥۸٬۲۳٥٬۰۰۳( ۳۰٬۸۸۲٬٦۱۰ ) ۱۳٦٬۱۲٤( ۲۷٬٦٦۰٬۰۷۸ التراكمیة 
 

 مخاطر األسعار ج)
 
مخاطر األسعار ھي المخاطر المتعلقة بالتقلب في قیمة األداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك 

 السوق. التغیرات ناتجة عن عوامل خاصة باألداة أو ُمصدرھا أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتداولة في 
 
إن الشركة معرضة لمخاطر األسعار فیما یتعلق باالستثمارات في الصنادیق االستثماریة. تقوم الشركة بالحد من مخاطر 

 السوق عن طریق االستثمار فقط في الصنادیق االستثماریة المدارة من قبل الشركة. 
 

تغیر محتمل معقول في صافي قیمة الموجودات،  إن أفضل تقدیر لإلدارة لألثر على قائمة الربح أو الخسارة للسنة بسبب
مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، موضح في الجدول أدناه: ال یوجد ھناك تأثیر على الدخل الشامل اآلخر نظراً ألنھ 

النتائج  لیس لدى الشركة موجودات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. في الممارسة العملیة، قد تختلف
التجاریة الفعلیة عن تحلیل الحساسیة أدناه وقد یكون االختالف جوھري. قد یؤدي انخفاض معادل موضح أدناه إلى تأثیر 

 معادل، لكن معاكس.
 

 التغیر في صافي قیمة الموجودات % متغیرة

األثر على قائمة الربح أو الخسارة 
 للسنوات المنتھیة

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۲۰

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۹

    
 ۹۳۷٬۸۷٤+ ۹۱۱٬۹۱٤+ ٥+ صافي قیمة الموجودات 



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۲٦ 

 
 األدوات المالیة وإدارة المخاطر (یتبع)  ۲۲

 
  مخاطر االئتمان ۲۲-۲

 
مخاطر االئتمان ھي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف  

وودائع مرابحة وتسھیالت اإلقراض  البنوكاآلخر لخسارة مالیة. تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على النقد لدى 
 للمتاجرة بھامش والذمم المدینة كما یلي:

 
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰  
 ۱٬۳۷٥٬۸۰۱ ۲٬۳٦۰٬٤۰۷  )٤نقد لدى البنوك (إیضاح     

 ۲٤٬۷۹۱٬۲۲٦ ۲٥٬۰٦۳٬٥٤۳  )۸مستحقات إقراض بھامش (إیضاح 
 ۷٬۳۷۳٬۳۱٥ ۲٬۹٦۹٬۸۰۷  )۷ذمم مدینة (إیضاح 

 ٥۸٬٦۷٦٬۹٦۰ ٦۲٬۳۱٦٬۰۷۷  )٥ودائع مرابحة (إیضاح 
  ۹۲٬۷۰۹٬۸۳٤ ۹۲٬۲۱۷٬۳۰۲ 

 
فرع المملكة العربیة السعودیة ذات تصنیف ائتماني جید. إن جزء رئیسي من  -والودائع لدى بنك مسقط یتم إیداع النقد 

. یتم مراقبة ھذه التغطیة بفعالیة ویتم أداء طلبات ٪۲۰۰اإلقراض بھامش یتم بشكل عام بنسبة تغطیة مبدئیة تزید عن 
اإلقراض بھامش مضمون بشكل كاِف في كل األوقات التغطیة والتصفیة ضمن مستویات معینة محددة مسبقاً لضمان أن 

مما یقلل من التعرض المحتمل لمخاطر االئتمان لذا فإن مخاطر االئتمان محدودة. تحمل الذمم المدینة مخاطر ائتمان 
 منخفضة وال یعتبر تأثیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة جوھري.

 
 تحلیل جودة االئتمان

 
 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تحلیل االئتمان للموجودات المالیة كما في یعرض الجدول أدناه 

 

 درجة االستثمار 
درجة عدم 
 اإلجمالي غیر مصنفة االستثمار

     الموجودات المالیة
 ۲٬۳٦۰٬٤۰۷ - - ۲٬۳٦۰٬٤۰۷ نقد وما في حكمھ

 ٦۲٬۳۱٦٬۰۷۷ - - ٦۲٬۳۱٦٬۰۷۷ ودائع مرابحة
خالل استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة من 

 ۱۸٬۲۳۸٬۲۷۲ - - ۱۸٬۲۳۸٬۲۷۲ قائمة الربح أو الخسارة 

 ۲٥٬۰٦۳٬٥٤۳ ۲٥٬۰٦۳٬٥٤۳ - - مستحقات إقراض بھامش
 ۲٬۹٦۹٬۸۰۷ ۲٬۹٦۹٬۸۰۷ - - ذمم مدینة 

     
 ۱۱۰٬۹٤۸٬۱۰٦ ۲۸٬۰۳۳٬۳٥۰ - ۸۲٬۹۱٤٬۷٥٦ اإلجمالي

 
 م. ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱یعرض الجدول أدناه تحلیل االئتمان للموجودات المالیة كما في 

 

 درجة االستثمار 
درجة عدم 
 اإلجمالي غیر مصنفة االستثمار

     الموجودات المالیة
 ۱٬۳۷٥٬۸۰۱ - - ۱٬۳۷٥٬۸۰۱ نقد وما في حكمھ

 ٥۸٬٦۷٦٬۹٥۹ - - ٥۸٬٦۷٦٬۹٥۹ ودائع مرابحة
استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة من خالل 

 ۱۸٬۷٥٦٬۱۱۲ - - ۱۸٬۷٥٦٬۱۱۲ قائمة الربح أو الخسارة  
 ۲٤٬۷۹۱٬۲۲۷ ۲٤٬۷۹۱٬۲۲۷ - - مستحقات إقراض بھامش

 ۷٬۳۷۳٬۳۱٥ ۷٬۳۷۳٬۳۱٥ - - ذمم مدینة 
 ۱۱۰٬۹۷۳٬٤۱٤ ۳۲٬۱٦٤٬٥٤۲ - ۷۸٬۸۰۸٬۸۷۲ اإلجمالي



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۲۷ 

 
 المخاطر (یتبع) األدوات المالیة وإدارة  ۲۲

 
 مخاطر االئتمان (یتبع) ۲۲-۲

 
 الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان -الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

 
لتحدید فیما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد لألداة المالیة زادت بشكل جوھري منذ إثباتھا األولي، تأخذ الشركة باالعتبار 

والمساندة التي تكون مالئمة ومتاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما. وھذا یتضمن معلومات وتحلیل المعلومات المعقولة 
نوعي وكمي استناداً إلى الخبرة التاریخیة للشركة وتقییم الخبیر االئتماني، بما في ذلك المعلومات التي تتسم بالنظرة 

 المستقبلیة.
 

 الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان قد حدثت للتعرض من خالل مقارنة:إن الھدف من التقییم ھو تحدید ما إذا كانت 
 

 العمر المتبقي الحتمالیة التعثر في السداد كما في تاریخ قائمة المركز المالي، مع •
ما العمر المتبقي الحتمالیة التعثر في السداد لھذا الوقت والتي تم تقدیرھا عند اإلثبات األولي للتعرض (تم تعدیلھا متى   •

 كان ذلك مالئماً للتغیرات في توقعات السداد).
 

 درجات مخاطر االئتمان
 
تقوم الشركة بتوزیع كل تعرض على مقیاس التصنیف لتقییم المخاطر الفردیة استناداً إلى مجموعة من المعلومات التي یتم 

االئتماني الذي تمت تجربتھ. إضافة إلى ذلك، یتم استخدام  تحدیدھا على أنھا تنبؤ بمخاطر التعثر في السداد وتطبیق الحكم 
مستوى رئیسي من القیاس في جمیع مقاییس التصنیف المختلفة التي تستخدمھا الشركة. إن الغرض الرئیسي منھ ھو جعل 

 تقییم المخاطر قابل للمقارنة في القطاعات أو المنتجات المختلفة.
 

 تعریف التعثر في السداد
 

 الشركة أن الموجودات المالیة متعثرة السداد عندما:تعتبر 
 

یكون ھناك احتمال بعدم قیام المقترض بسداد التزاماتھ االئتمانیة للشركة بالكامل دون قیام الشركة باللجوء إلى   •
 اإلجراءات مثل تحصیل الضمان (إذا كانت الشركة تحتفظ بھ)؛ أو

 ٪. ۱٥۰نسبة تغطیة الضمان إلى ما دون مستوى التغطیة بنسبة یتم تصفیة تسھیل اإلقراض بالھامش إذا انخفضت  •
 

 وعند تقییم ما إذا كان المقترض یخضع للتعثر في السداد، تأخذ الشركة المؤشرات التالیة باالعتبار:
 

 مثل اإلخالل بالتعھد؛ -نوعیة  •
 الشركة؛ و مثل حالة التأخر في السداد وعدم السداد اللتزام آخر من نفس المصدر إلى  -كمیة  •
 بناء على البیانات التي یتم إعدادھا داخلیا والتي یتم الحصول علیھا من مصادر خارجیة.  •

 
مدخالت تقییم ما إذا كانت احدى األدوات المالیة متعثرة في السداد، وقد تتغیر أھمیتھا على مدى زمني لتعكس التغیرات في 

 الظروف.
 

 ر مع ذلك الذي تقوم الشركة بتطبیقھ ألغراض تنظیم رأس المال. إن تعریف التعثر في السداد یتماشى بشكل كبی
 

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 إن المدخالت الرئیسیة في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة تمثل تقدیرات المخاطر أدناه:

 
 احتمالیة التعثر في السداد؛  •
 الخسارة بافتراض التعثر في السداد، و •
 التعرضات عند التعثر في السداد.  •



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۲۸ 

 
 األدوات المالیة وإدارة المخاطر (یتبع)  ۲۲

 
 مخاطر االئتمان (یتبع) ۲۲-۲

 
ً والبیانات التاریخیة األخرى. وتم تعدیلھا  یتم استخراج ھذه المؤشرات بصفة عامة من النماذج اإلحصائیة المعدة داخلیا

 التطلعیة للمستقبل كما ھو مبین أدناه.لتعكس المعلومات التي تتسم بالنظرة 
 

حصائیة، إإن تقدیرات احتمالیة التعثر في السداد تمثل تقدیرات في تاریخ معین، والتي یتم احتسابھا بناًء على نماذج تقییم 
تتكون من   ویتم تقییمھا لفئات متعددة من األطراف األخرى والتعرضات. تستند النماذج اإلحصائیة إلى بیانات مجمعة داخلیاً 

 عوامل نوعیة وكمیة. 
 

تمثل الخسارة بافتراض التعثر في السداد حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تعثر في السداد. لم تتكبد الشركة أبداً أي 
راض  خسارة من التصفیة منذ التأسیس من خالل استرداد المبالغ بالكامل. لذلك، كانت الخبرة التاریخیة المتعلقة بالخسارة بافت

. بالنظر إلى طبیعة ومدى الضمانات المرھونة مقابل تعرضات مستحقات إقراض بھامش الخاصة  ٪۰التعثر في السداد 
ً لسیاسة الشركة، یجب أن تكون تسھیالت مستحقات  بالشركة، تعتبر اإلدارة أن التعرض لمخاطر االئتمان ضئیل. وفقا

تصفیة التسھیل إذا انخفضت نسبة تغطیة الضمان إلى ما دون  ویتم  ٪۲۰۰اإلقراض بالھامش مضمونة بنسبة أعلى من 
 .  ٪۱٥۰مستوى التصفیة بنسبة 

 
یمثل التعرض عند التعثر في السداد التعرضات المتوقعة عند وقوع التعثر في السداد. تستخلص الشركة األم التعرضات عند 
التعثر في السداد من التعرض الحالي للطرف اآلخر والتغیرات المحتملة على القیمة الحالیة المسموح بھا بموجب العقد بما 

تعثر عن السداد ألصل مالي إجمالي القیمة الدفتریة لھ. بالنسبة اللتزامات التمویل في ذلك اإلطفاء. یمثل التعرض عند ال
والضمانات المالیة، یشتمل التعرض عند التعثر في السداد على المبلغ المسحوب والمبالغ المستقبلیة المحتملة التي یمكن 

 بلیة. سحبھا بموجب العقد والتي یتم تقدیرھا وفق بیانات تاریخیة وتوقعات مستق
 

 مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ ) مستحقات اإلقراض بھامش۱(

 

الخسائر 
االئتمانیة  

المتوقعة على 
 شھراً  ۱۲مدى 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر غیر منخفضة 

 القیمة االئتمانیة 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

القیمة العمر منخفضة 
 اإلجمالي االئتمانیة 

     
 ۲٥٬٤۳٤٬۱۷۰ - - ۲٥٬٤۳٤٬۱۷۰ القیمة الدفتریة 

 )۳۷۰٬٦۲۷( - - )۳۷۰٬٦۲۷( الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 ۲٥٬۰٦۳٬٥٤۳ - - ۲٥٬۰٦۳٬٥٤۳ 

 
المملكة العربیة دیسمبر، إن التعرض لمخاطر االئتمان لمستحقات اإلقراض بھامش یتعلق بعمالء التجزئة في  ۳۱في 

 السعودیة.
 
عند تحدید إمكانیة استرداد مستحقات اإلقراض بھامش، تأخذ الشركة في االعتبار أي تغییر في جودة االئتمان للعقود من 
تاریخ منح االئتمان وحتى نھایة فترة التقریر. إن تركیز مخاطر االئتمان محدود نظرا ألن قاعدة العمالء كبیرة ولیست ذات 

 بالعمیل الواحد. صلة 
 

  مخاطر السیولة ۲۲-۳
 
مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء بااللتزامات 
المرتبطة باألدوات المالیة. قد تنتج مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أحد الموجودات المالیة بسرعة وبقیمة تقارب 

یمتھ العادلة. وتدار مخاطر السیولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفایة السیولة المتوفرة للوفاء بأي التزامات مالیة ق
 مستقبلیة.



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۲۹ 

 
 األدوات المالیة وإدارة المخاطر (یتبع)  ۲۲

 
 مخاطر السیولة (یتبع)  ۲۲-۳

 
 فیما یلي عملیة إدارة السیولة للشركة:

 
تدیره اإلدارة المالیة لضمان تلبیة المتطلبات ویشمل ذلك تجدید األموال عند استحقاقھا أو التمویل الیومي، الذي  )أ

 استثمارھا:
 مراقبة نسب سیولة في قائمة المركز المالي مقابل المتطلبات الداخلیة والتنظیمیة )ب
 إدارة تركیز وملف استحقاقات الدیون )ج
 وباتإدارة السیولة وعدم التطابق بین الموجودات والمطل د)

 
الجدول التالي یحلل المطلوبات المالیة للشركة على أساس الفترة المتبقیة بتاریخ قائمة المركز المالي حتى تاریخ االستحقاق 
التعاقدي. المبالغ المفصح عنھا في الجدول التالي ھي التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة. إن األرصدة المستحقة  

تتم القروض بمعدل متغیر ویستحق السداد خالل سنة وبالتالي، لذلك فإن تأثیر الخصم یعتبر غیر تساوي قیمتھا الدفتریة. 
 جوھري.

 

 
مستحقة خالل 

 سنة
مستحقة بعد 

 سنة
   م۲۰۲۰

 - ٤٬٤۱٥٬۸۷٥ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
 - ۲٥٬۳۹٤٬۹۷۰ قروض قصیرة األجل 

 - ۲۹٬۸۱۰٬۸٤٥ اإلجمالي
   

   م۲۰۱۹
 ۱٬۰٤٦٬۰۰٥ ٤٬۱۳۲٬۱٦٦ مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  

 - ۲٥٬۰٦۱٬٦۲۰ قروض قصیرة األجل 
 ۱٬۰٤٦٬۰۰٥ ۲۹٬۱۹۳٬۷۸٦ اإلجمالي

 
 مخاطر التشغیل ٤-۲۲

 
مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفایة العملیات الداخلیة أو فشلھا أو الموظفین واألنظمة أو من 

 أحداث خارجیة. تحتفظ اإلدارة بإطار قوي للحوكمة والرقابة للتقلیل من ھذه مخاطر.
 

 الموجودات االئتمانیة  ۲۳
 

 موجودات تخضع لإلدارة: ۲۳-۱
 

یمثل ھذا البند موجودات الصنادیق العامة والخاصة وموجودات محافظ مدارة بموافقة العمالء وبواسطة الشركة نیابة عن  
لایر   ٥٬۲۲۷٬۰۱۱٬٦۲۸م: ۲۰۱۹م (۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لایر سعودي كما في  ۳٬٤٦۲٬۳۹٥٬۹٤۹عمالئھا بمبلغ 

 سعودي).
 

 الحسابات النقدیة للعمالء ۲۳-۲
 

م  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱لایر سعودي كما في    ۹۷٬٥۰۲٬٥۱٤تقوم الشركة بإدارة الحسابات النقدیة للعمالء التي بلغت قیمتھا  
 لایر سعودي). ٤٥٬۳۲۷٬٤۰٦م: ۲۰۱۹(

 
 
 



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۳۰ 

 
 ۱۹- كوفید ۲٤

 
تُعطل األسواق العالمیة حیث تشھد العدید من المناطق الجغرافیة "موجة ثانیة" من العدوى على   ۱۹-ال تزال جائحة كوفید

ً على تفشي الفیروس من خالل إجراءات احترازیة صارمة مثل فرض قیود على   الرغم من أنھا كانت قد سیطرت سابقا
االجتماعي الصارمة. ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة العربیة السعودیة من   السفر وعملیات اإلغالق وقواعد التباعد

السیطرة بنجاح على تفشي الفیروس حتى اآلن، ویرجع ذلك في المقام األول إلى اإلجراءات غیر المسبوقة والفعالة التي 
 یة للعودة إلى الوضع الطبیعي. اتخذتھا الحكومة، وتبع ذلك إنھاء الحكومة لعملیات اإلغالق واتخاذ إجراءات مرحل

 
واعتمادھا للتوزیع الشامل من قبل مختلف الحكومات في جمیع أنحاء العالم.  ۱۹-وتم مؤخراً تطویر عدد من لقاحات كوفید

كما اعتمدت الحكومة لقاحاً تم توفیره في الوقت الحالي للعاملین في مجال الرعایة الصحیة وفئات أخرى معینة من األفراد  
 م.  ۲۰۲۱ي یجب أن یكون متاحاً للناس بشكل عام خالل عام  والذ

 
كانت عملیات الشركة مرنة خالل سنة الجائحة وتمكنت الشركة من مواصلة تقدیم خدماتھا لعمالئھا والحفاظ على العملیات 

للتعامل مع أي تعطل التجاریة الیومیة. تعتقد اإلدارة أن السیولة لدى الشركة ومركز رأس المال سیظل قویاً وفي وضع جید  
في األعمال وحاالت عدم التأكد في المستقبل. تراقب اإلدارة باستمرار قیم موجودات صنادیق االستثمار واستثماراتھا التي 
تدیرھا الشركة نیابة عن عمالئھا لتحدید واتخاذ الخطوات الالزمة بشكل استباقي لتصحیح أي انخفاض حاد في القیمة العادلة،  

أن یؤثر على أداء الشركة. تقوم اإلدارة بتقییم الوضع الحالي عن كثب وأي تأثیر محتمل یمكن أن یظھر على والذي یمكن 
 م وتتخذ الخطوات الالزمة للتعامل مع التحدیات.۲۰۲۱أدائھا المالي في عام 

 
 المتطلبات التنظیمیة لرأس المال ومعدل كفایة رأس المال  ۲٥

 
م).  ۲۰۱۲دیسمبر  ۳۱ھـ (الموافق ۱٤۳٤صفر  ۱۷قواعد الكفایة المالیة ("القواعد") بتاریخ أصدرت ھیئة السوق المالیة 

ً لھذه القواعد، حددت ھیئة السوق المالیة اإلطار والتوجیھات المتعلقة بالحد األدنى لمتطلبات رأس المال ومنھجیة  ووفقا
لشركة باحتساب الحد األدنى لرأس مالھا المطلوب ونسب حسابھا وفقاً لما نصت علیھ القواعد. وفقاً لھذه المنھجیة، قامت ا

 كفایة رأس المال كما یلي:
 

 المبالغ مدرجة بآالف الریاالت السعودیة 
 م۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 

   قاعدة رأس المال
 ۷۸٬۰٤۳ ۷۹٬۲٤٥ الشریحة األولى لرأس المال  -
 - - الشریحة الثانیة لرأس المال  -

 ۷۸٬۰٤۳ ۷۹٬۲٤٥ إجمالي قاعدة راس المال
   

   الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
 ۲۰٬۲۱۸ ۱۰٬۸۳۹ مخاطر االئتمان
 ۲٬۳۹۲ ۲٬٤٤۷ مخاطر السوق

 ٥٬٤۳۳ ۳٬٦۸٤ مخاطر العملیات
 ۲۸٬۰٤۳ ۱٦٬۹۷۰ إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

   
   نسبة كفایة رأس المال

 ۲٫۷۸ ٤٫٦۷ نسبة رأس المال (مرات)
 ۲٫۷۸ ٤٫٦۷ معدل راس المال (مرات) ۱الشریحة 

   
 ٥۰٬۰۰۰ ٦۲٬۲۷٤ الفائض في رأس المال 

 
الشریحة األولى لرأس المال والتي تتكون من رأس المال المدفوع واألرباح المتراكمة وعالوة اإلصدار (إن وجدت)  )أ

 خصمیات محددة وفقاً للقواعد.واالحتیاطیات باستثناء احتیاطیات إعادة التقییم باإلضافة إلى 
 
 



 شركة مسقط المالیة
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبلغ بالریال السعودي)

۳۱ 

 
 المتطلبات التنظیمیة لرأس المال ومعدل كفایة رأس المال (یتبع)   ۲٥

 
الشریحة الثانیة لرأس المال والتي تتكون من القروض المساندة واألسھم المتراكمة الممتازة واحتیاطیات إعادة التقییم  )ب

 باإلضافة إلى خصمیات محددة وفقاً للقواعد. 
احتساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال التي تتعلق بمخاطر السوق واالئتمان والعملیات وفقاً للمتطلبات المحددة یتم  )ج

 في القواعد. 
عمال الشركة عند إدارة كفایة رأس المال إلى االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل ھیئة السوق المالیة أتھدف   )د

 االستمراریة كمنشأة عاملة والمحافظة على قاعدة رأس مال قویة. وللحفاظ على قدرة الشركة على 
 

 توزیعات األرباح  ۲٦
 

ملیون لایر سعودي (أي  ۱٥أرباح بقیمة  اتتوزیع م۲۰۲۱مارس  ۱۰اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
  من المفوضة  الصالحیة بناء على ،۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الموافقة علیھا للسنة النتھیھ في ولایر سعودي للسھم الواحد)، ۲٫٥
 .الشركة مساھم قبل

 
 األحداث الالحقة ۲۷

 
مارس  ۱٤في  تم االنتھاء من التغییر في ملكیة الشركة ،المطلوبة  ، ووفقًا الستالم الموافقات التنظیمیةسنةالحقًا لنھایة ال

  ۳۸،٥٦۳،۸۹٤ بمبلغ "ش.م.ع.ع"بین سیكو وبنك مسقط  دینار بحریني ملیون ٥٫٥ أسھم بقیمةعن طریق مبادلة ،۲۰۲۱
٪ من  ۷۲٫۷، تمتلك سیكو الصفقة ونتیجة لھذه  .الشركةمن أسھم  سھم ٤،۳٦۲،٤۹۱ مقابلأسھم خزینة سیكو  تم تبادل

حدثاً الحقاً لتاریخ   یعد  الحدثتعتبر الشركة أن ھذا    ٪ في سیكو.۹بنسبة  حصة    "ش.م.ع.ع"  شركة بینما یمتلك بنك مسقط  ال
 .قائمة المركز المالي وال یستدعي التعدیل

 
 اعتماد القوائم المالیة ۲۸

 
 . ۲۰۲۱مارس  ۱٤بتاریخ تم اعتماد ھذه القوائم المالیة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة 
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