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 إيضاح 
2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي 
    

    الموجودات 
    

    الموجودات المتداولة 
 624,504 309,852  رصيد لدى البنك

 212,411 436,809 4 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
 1,253,768 3,248,042 5 مبالغ مستحقة من المالك

  ────── ────── 
 2,090,683 3,994,703  إجمالي الموجودات المتداولة 

    
    الموجودات غير المتداولة 
 185,199 157,996 6 ممتلكات ومعدات، صافي
 185,229 180,252 7 موجودات حق االستخدام

  ────── ────── 
 370,428 338,248  إجمالي الموجودات غير المتداولة 

  ────── ────── 
 2,461,111 4,332,951  إجمالي الموجودات 

 
 ══════ ══════ 

    
    المطلوبات وحقوق المالك 

    
    المطلوبات المتداولة 

 106,724 1,301,947 8 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
 61,725 78,385 9 زكاة مستحقة

 
 ────── ────── 

 168,449 1,380,332  إجمالي المطلوبات المتداولة 
 

 ────── ────── 
 

   
    المطلوبات غير المتداولة 

 72,229 126,064  مكافأة نهاية الخدمة
  ────── ────── 

 72,229 126,064  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
  ────── ────── 

 240,678 1,506,396  إجمالي المطلوبات 
  ══════ ══════ 

    حقوق المالك 
 2,000,000 2,000,000 10 رأس المال

 38,108 98,720  احتياطي نظامي
 182,325 727,835  أرباح مبقاه

  ────── 
────── 

 2,220,433 2,826,555  اجمالي حقوق المالك 
  

────── ────── 
 2,461,111 4,332,951  إجمالي المطلوبات وحقوق المالك 

  
══════ ══════ 

 
 



 شركة شخص واحد –شركة مكتب العائلة العالمية لالستثمار 
 )شركة ذات مسئولية محدودة( 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 إيضاح
2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي 
    

    اإليرادات 
 9,177,351 8,677,926 5 أتعاب خدمات

      
    المصاريف 

 (8,951,456) (7,998,778) 11 مصاريف عمومية وإدارية
  ───────── ───────── 

 225,895 679,148  صافي الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة 
    

 (7,459) (2,664)  تكلفة تمويل
  ───────── ───────── 

 218,436 676,484  صافي الربح قبل الزكاة 
    

 (64,857) (70,362) 9 الزكاة
  ───────── ───────── 

 153,579 606,122  صافي ربح السنة 
    

 - -  الدخل الشامل اآلخر للسنة
  ───────── ───────── 

 153,579 606,122  إجمالي الدخل الشامل للسنة 
  ═════════ ═════════ 

 
 
 
 

  



 شركة شخص واحد –شركة مكتب العائلة العالمية لالستثمار 
 )شركة ذات مسئولية محدودة( 

 قائمة التغيرات في حقوق المالك 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 رأس المال 
 لاير سعودي

 االحتياطي النظامي 
 سعوديلاير 

   مبقاه   أرباح
 لاير سعودي

 اإلجمالي 
 لاير سعودي 

     
 2,220,433 182,325 38,108 2,000,000 2020يناير  1كما في 

 606,122 606,122 - - صافي ربح السنة 
 - - - - الدخل الشامل اآلخر 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 606,122 606,122 - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 - (60,612) 60,612 - محول إلى االحتياطي النظامي 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 2,826,555 727,835 98,720 2,000,000 2020ديسمبر  31كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     

 2,066,854 44,104 22,750 2,000,000 2019يناير  1كما في 
 153,579 153,579 - - صافي ربح السنة 

 - - - - الدخل الشامل اآلخر 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 153,579 153,579 - - إجمالي الدخل الشامل للسنة
 - (15,358) 15,358 - محول إلى االحتياطي النظامي 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 2,220,433 182,325 38,108 2,000,000 2019ديسمبر  31كما في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة شخص واحد –شركة مكتب العائلة العالمية لالستثمار 
 )شركة ذات مسئولية محدودة( 

 قائمة التدفقات النقدية 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 إيضاح 
2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي 
    

    األنشطة التشغيلية 
 218,436 676,484  صافي الربح قبل الزكاة

    
    التعديالت لـ:

 117,239 127,047 6 استهالك ممتلكات ومعدات 
 202,067 201,616 7 االستخداماستهالك موجودات حق 

 212,955 91,435  مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 7,459 2,664  تكلفة تمويل ناتجة عن التزامات اإليجار

    
    :رأس المال العاملالتغيرات في 

 (52,627) (224,398) 4 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرىزيادة في 
 (165,823) 1,195,223 8 دائنون ومبالغ مستحقة الدفعزيادة )نقص( في 

 (856,913) (1,994,274) 5 مبالغ مستحقة من المالكزيادة في 
  ────── ────── 
  75,797 (317,207) 

 (140,726) (37,600)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
 (46,902) (53,702) 9 زكاة مدفوعة

 (7,459) (2,664)  تمويل مدفوعةتكاليف 
  ────── ────── 

 (512,294) (18,169)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية
  ────── ────── 
    

    النشاط االستثماري 
 (2,439) (99,844) 6 إضافات إلى الممتلكات والمعدات

  ────── ────── 
 (2,439) (99,844)  النشاط االستثماريالنقدية المستخدمة في 

  ────── ────── 
    

    النشاط التمويلي 
 (207,056) (196,639) 7 التزامات إيجارسداد الجزء الرئيسي من 

  ────── ────── 
 (207,056) (196,639)  النقدية المستخدمة في النشاط التمويلي

  ────── ────── 
 (721,789) (314,652)  البنك خالل السنة النقص في الرصيد لدى 

    
 1,346,293 624,504  الرصيد لدى البنك في بداية السنة

  ────── ────── 
 624,504 309,852  الرصيد لدى البنك في نهاية السنة 

  ══════ ══════ 
    المعامالت غير النقدية الهامة: 

 387,296 196,639 7 موجودات حق االستخدام

 (180,240)    -  إيجار مدفوع مقدًما محول إلى موجودات حق االستخدام

 (207,056)    -  التزامات إيجار

  
 

 
 

 
 



 شركة شخص واحد –شركة مكتب العائلة العالمية لالستثمار 
 ذات مسئولية محدودة( )شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 2020ديسمبر  31كما في 
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 األنشطة - 1
 

مسئولية محدودة، مسجلة في الرياض شركة شخص واحد )"الشركة"(، شركة ذات  –شركة مكتب العائلة العالمية لالستثمار 
(.  حصلت 2017مايو    23هـ )الموافق  1438شعبان    27وتاريخ    1010608698بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  
 (.2018يونيو  5هـ )الموافق 1439رمضان  21بتاريخ  30 – 182 – 17الشركة على ترخيص هيئة السوق المالية رقم 

 
 ة الرئيسية للشركة في الترتيب وتقديم المشورة في أعمال األوراق المالية.تتمثل األنشط 
 

شركة مساهمة بحرينية مقفلة تم تأسيسها وفقاً لألنظمة في   – تعتبر الشركة شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمكتب العائلة )"المالك"( 
 .2019و 2020بر ديسم 31الحصص في الشركة كما في  من %100مملكة البحرين والتي تمتلك 

 

 (.2021مارس  29هـ )الموافق  1442 شعبان 16بتاريخ  المديرينالمالية من قبل مجلس  القوائمتمت الموافقة على إصدار 
 

 أسس اإلعداد وبيان االلتزام  -2
 

 بيان االلتزام   2-1
 

الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، والمعتمدة في تم إعداد هذه القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي 
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليهم مجتمعين 

 "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.  بـ
 
 أسس اإلعداد  2-2
 

 تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية.
 

 تم عرض القوائم المالية باللاير السعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة.
 

 السياسات المحاسبية الهامة  - 3
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   3-1
 

 المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:فيما يلي بيانًا بالسياسات 
 

 أ( الرصيد لدى البنك 
 يشتمل الرصيد لدى البنك الظاهر في قائمة المركز المالي على النقدية لدى البنوك والتي تخضع لتغيرات غير هامة في القيمة.

 

 ب( الممتلكات والمعدات 
 ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض المتراكم في القيمة.تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة 

 

 يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات.
 

 التالية:يتم احتساب االستهالك باستخدام األعمار اإلنتاجية 
 

 سنوات 5  األثاث المكتبي والتركيبات 
 سنوات 3  أجهزة الحاسب اآللي        

 سنوات 3  المعدات المكتبية         
 

يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في 
ا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذ

 المقدرة، عندئذ تخفض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة
 الحالية.



 شركة شخص واحد –شركة مكتب العائلة العالمية لالستثمار 
 )شركة ذات مسئولية محدودة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31كما في 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -3
 
 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3-1
 

 ب( الممتلكات والمعدات )تتمة( 
المصاريف المتكبدة الستبدال جزء من أي بند من بنود الممتلكات والمعدات الذي يتم المحاسبة عنه بصورة مستقلة، ويتم تتم رسملة  

شطب القيمة الدفترية للجزء الذي تم استبداله.  تتم رسملة المصاريف الالحقة األخرى فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية 
 تلكات والمعدات. ويتم إثبات كافة المصاريف األخرى في الربح أو الخسارة عند تكبدها.المستقبلية للبند المعني من المم

 
 ج( الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 األداة المالية هي عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
 
 والقياس الثبات األولي ا

 تصنف كافة الموجودات المالية، عند االثبات األولي لها، بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعامالت المتعلقة بها بصورة مباشرة.
 

 األخرى.تشتمل الموجودات المالية الخاصة بالشركة المدرجة بالتكلفة المطفأة على المبالغ المستحقة من المالك والموجودات المتداولة  
 

يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية لألصل المالي ونموذج أعمال الشركة 
إلدارتها. ولتصنيف وقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يجب أن ينتج 

نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم. يشار إلى هذا التقويم بـ "اختبار الدفعات عنها تدفقات 
 فقط من المبلغ األصلي والعمولة"، ويتم إجراؤه على مستوى األداة المالية.

 
هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية. يشير نموذج أعمال الشركة الخاص بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة   

 يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كالهما.
 
 القياس الالحق  

 استيفاء كالً من الشرطين التاليين:تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا ما تم 

أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية،   •

 و

 

لي والعمولة أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األص  •

 على المبلغ األصلي القائم.

 
تقاس الحقا الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القيمة. يتم 

 إثبات األرباح أو الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
 

يتم التوقف عن إثبات األصل المالي )أو، إذ ينطبق ذلك، جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية مشابهة( )أي استبعاده  
 من قائمة المركز المالي للشركة( عند:

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، •

 أو

التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسدادها بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخير وفق قيام الشركة بتحويل حق استالم  •

"ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قامت الشركة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو )ب( لم تقم الشركة بتحويل 

 امت بتحويل السيطرة على األصلأو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها ق
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 المحاسبية الهامة )تتمة( السياسات   -3
 
 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3-1
 

 ج( الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة( 

 القياس الالحق )تتمة( 
فإنه يجب وفي الحاالت التي تقوم فيها الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، 

ء عليها تقويم فيما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية. وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقا
على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األًصل، تستمر الشركة في إثبات األصل بقدر 

ط الشركة المستمر به. وفي تلك الحالة، تقوم الشركة أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة ارتبا 
 والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها الشركة.

 
لى الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان ع

 األقصى للمبلغ الذي يجب على الشركة دفعه، أيهما أقل.
 

 المطلوبات المالية 
تصنف المطلوبات المالية، عند االثبات األولي لها، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض أو ذمم 

 دائنة أو كمشتقات تم تخصيصها كأدوات تغطية فعالة، حسبما هو مالئم.
 

يتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة. وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، يتم إظهارها بعد خصم تكاليف 
 بالشركة على الذمم الدائنة والمصاريف مستحقة الدفع.المعامالت المتعلقة بها مباشرةً. تشتمل المطلوبات المالية الخاصة 

 
 وبعد االثبات األولي لها، تقيد كافة المطلوبات المالية الخاصة بالشركة بالتكلفة المطفأة.

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية

وبات ما بموجب معاملة نظامية تتم إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطل
بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت  

 إما:
 
 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو ▪
 للموجودات أو المطلوبات.في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة  ▪
 

إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة. تقاس القيمة العادلة للموجودات 
أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل 

 مصالحهم االقتصادية.
 

إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من 
خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل 

 واألمثل.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي  

 لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
 

 داولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. : األسعار المت 1المستوى 

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  2المستوى 
 مباشرة.

 غير قابلة للمالحظة. -القيمة العادلة الهامة لقياس  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  3المستوى 

التحويل بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تم  
المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت  

 العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -3
 
 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3-1
 

 ج( الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة( 
 

 مقاصة األدوات المالية 
الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة تتم مقاصة  

المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن 
 واحد.

 
 المالية وعدم إمكانية تحصيلها  االنخفاض في قيمة الموجودات 

تقوم الشركة بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا كان من الواجب تسجيل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لكافة الموجودات المالية غير 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، في الربح أو الخسارة. تحدد خسائر االئتمان المتوقعة على أساس الفرق بين  اةالمقتن

التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التعاقدية التي تتوقع الشركة استالمها، مخصومة بما يقارب 
األصلي. تشتمل التدفقات النقدية المتوقعة على التدفقات النقدية من بيع الضمانات الرهنية المحتفظ بها  معدل العمولة الفعلي

والتعزيزات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية. يتم شطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات  
 ة.معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدي

 
 د( المخصصات 

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد 
 االلتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به. 

 
 هـ( إثبات اإليرادات 

 دخل أتعاب الخدمات
يتدفق عنه منافع اقتصادية للشركة، وأنه يمكن قياس اإليرادات بشكل موثوق به وذلك  يتم إثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن 

بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه استالم المبلغ. يتم إثبات اإليرادات على أساس مبدأ االستحقاق وفقا لشروط االتفاقية المبرمة 
 مع المالك لقاء الخدمات المقدمة.

 
 دخل المشورة والترتيب

 م احتساب دخل المشورة والترتيب على أساس نسبي زمني، وذلك عند تقديم الخدمات.يت
 

 و( المصاريف المستحقة الدفع 
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير 

 األصل إثبات هذه المصاريف بالقيمة العادلة وتقيد الحقا بالتكلفة المطفأة لها.من قبل الموردين. ويتم في 
 

 ز( المصاريف 
 تصنف جميع المصاريف كمصاريف عمومية وإدارية.

 
 ح( الزكاة 

مل يجنب مخصص للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وعلى أساس مبدأ االستحقاق. تح 
الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. يتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النهائية خالل السنة 

 التي يتم فيها إجراء الربط النهائي.
 

الضرائب على بعض المعامالت مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية كما هو مطلوب بموجب   فرضتقوم الشركة ب
 لوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -3
 
 المحاسبية الهامة )تتمة( ملخص بالسياسات   3-1
 

 ط( االحتياطي النظامي 
% من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز 10طبقاً لنظام الشركات السعودي وعقد تأسيس الشركة، يجب تحويل 

االحتياطي غير قابل من رأس المال. إن هذا  %30للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي 
 للتوزيع.

 
 ي( المعامالت بالعمالت األجنبية 

تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعامالت. ويعاد تحويل 
الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. تدرج أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بعمالت أجنبية وفقا ألسعار 

 كافة الفروقات في الربح أو الخسارة.
 

ولية. تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت األ
 قيمة العادلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة.تحول البنود غير النقدية التي تم قياسها بال

 
 ك( مكافأة نهاية الخدمة 

 يتم تحديد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام التقويم االكتواري، والذي يتطلب إجراء التقديرات للمدخالت المختلفة.

 

 المضافة  القيمة ضريبة( ل
  :باستثناء المضافة، القيمة ضريبة خصم بعد والموجودات المصاريف إثبات يتم

 وفي الضريبية، السلطة من لالسترداد قابلة غير الخدمات أو الموجودات شراء بشأن المتكبدة المضافة القيمة ضريبة كانت إذا •
 و ينطبق، حيثما  البند، مصروف من كجزء أو األصل شراء تكلفة من كجزء المضافة القيمة ضريبة إثبات يتم الحالة هذه

 .المضافة القيمة ضريبة مبلغ متضمنة الدائنة والذمم المدينة الذمم إظهار عند •
 

 الذمم  أو المدينة  الذمم من  كجزء  الضريبية السلطة إلى،  المستحق أو  من،  لالسترداد  القابل  المضافة  القيمة ضريبة  مبلغ  صافي  يدرج
 .المالي المركز قائمة في الدائنة

 
 ( تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة م

 تقوم الشركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة/ غير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

 دورة العمليات العادية،عندما يتوقع خالل أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل  •

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة، •

 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو •

عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر  •
 الفترة المالية. شهراً بعد

 تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

 تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:

 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية، •

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة، •

 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو •

 عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.عند  •
 

 تصنف الشركة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -3
 
 المعايير والتفسيرات الجديدة  3-2
 
 المفعول:  وساريةالمعايير والتفسيرات الجديدة الصادرة   - أ

. لم تقم الشركة باالعتماد المبكر ألي معيار أو 2020يناير    1تطبق الشركة بعض التعديالت والتفسيرات سارية المفعول ابتداء من  
 تفسير أو تعديل جديد تم إصداره ولكنه لم يسري بعد.

 
 (: تعريف األهمية النسبية8( ومعيار المحاسبة الدولي )1) التعديالت على معيار المحاسبة الدولي

 
عرض القوائم المالية،  -( 1، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )2018في أكتوبر 

المحاسبية واألخطاء، وذلك لتوحيد تعريف األهمية السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات  -( 8ومعيار المحاسبة الدولي )
النسبية في كافة المعايير ولتوضيح جوانب معينة في التعريف. يوضح التعريف الجديد أن المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا 

ون الرئيسيون للقوائم كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر إغفالها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدم
ليس  المالية المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية.

 من المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف األهمية النسبية أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.
 

 على المستأجرين  19-"عقود اإليجار" استجابة لتأثيرات كوفيد 16دولي للتقرير المالي رقم تعديل المعيار ال
 

عقود االيجار،  16المتعلقة بالمعيار الدولي رقم  19-، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت كوفيد2020مايو  28في 
بحيث يمكنهم كوسيلة عملية 19-ممنوحة لهم بسبب جائحة كوفيدوالذي يعطي خيارا للمستأجرين للتعامل مع تخفيضات اإليجار ال

عدم تطبيق متطلبات المعيار المتعلقة بتعديل العقود، حيث يجوز للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما اذا كان تخفيض مبلغ اإليجار يعد 
في دفعات عقد االيجار نتيجة لتخفيض تعديال لعقد االيجار. ويجب على المستأجر الذي يطبق هذا الخيار أن يحاسب عنأي تغيير 
في ما لو لم يكن التغيير تعديال لعقد  16مبلغ اإليجار بنفس الطريقة التي كان سيحاسب بها عن التغيير حسب المعيار الدولي رقم 

تطبيق المبكر لهذا ، كم يسمح بال2020يونيو  1االيجار. يسري هذا التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدا كما في او قبل 
 التعديل. لم يكن لهذا التعديل أي أثر جوهري على القوائم المالية للشركة. 

 
  :المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد -ب 

فيما يلي بيان بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. 
 تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.  

 
 " إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية  %10الرسوم في اختبار " –( األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية )

 
على معالجة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، أصدر مجلس معايير المحاسبة  2020-2018كجزء من التحسينات السنوية 

. يوضح التعديل الرسوم التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كانت )9(الدولية تعدياًل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
تشمل هذه الرسوم فقط تلك  لمالي الجديد أو المعدل تختلف اختالًفا جوهرًيا عن شروط االلتزام المالي األصلي.شروط االلتزام ا

المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن 
المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة إعداد التقارير السنوية اآلخر. تقوم المنشأة بتطبيق التعديل على 

مع السماح بالتطبيق   2022يناير    1التي تطبق فيها المنشأة التعديل أوالً. التعديل ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  
لوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق المبكر. ستطبق الشركة التعديالت على المط

ة.فيها المنشأة التعديل أوالً. ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير جوهري على الشرك
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 المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى  - 4

 

 ديسمبر  31
 2020 

 يلاير سعود

 ديسمبر 31
 2019 

 لاير سعودي 
   

 86,160 273,671 مطالبات ضريبة القيمة المضافة
 48,672 110,177 تأمين مدفوع مقدًما 

 33,384 24,526 سلف موظفين
 16,667    - رسوم ترخيص مدفوعة مقدًما 

 27,528 28,435 أخرى

 ─────── ─────── 

 436,809 212,411 

 ═══════ ═══════ 

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 5
 

تعتبر الجهات ذات العالقة جهة ذات عالقة إذا كان لدى الجهة ذات العالقة القدرة على السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
ية.  تعتبر أيضاً الجهات على الجهة األخرى أو تمارس تأثيراً هاماً على الجهة ذات العالقة عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيل

 ذات العالقة جهة ذات عالقة إذا كانت خاضعة للسيطرة المشتركة أو يمارس عليها تأثيراً هاماً.
 

 فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها خالل السنة:
 

 مبلغ المعاملة طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة
 
 

 2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي 

    
 9,177,351 8,677,926 ، )ب( أتعاب خدمات )أ( المالك

 (655,293) (656,651) (10خدمات دعم تشغيلي مستحقة للمالك )إيضاح  
 (365,364) (101,460) مصاريف أخرى مدفوعة بالنيابة عن الشركة 
  - 123,289 مالكبالنيابة عن ال من الشركة مصاريف أخرى مدفوعة 
 (5,499,950) - رواتب موظفين مدفوعة نيابة عن الشركة 
 
 %10.  يتم تحميل أتعاب الخدمة على المالك بالتكلفة زائداً  2018مايو    1أبرمت الشركة اتفاقية خدمة مع المالك اعتباراً من  (أ

 من كافة المصاريف )باستثناء الزكاة وضريبة االستقطاع( المتكبدة من قبل الشركة.
 

لاير( والتي يمثل ضريبة القيمة المضافة  383,450: 2019لاير ) 439,801، قامت الشركة بدفع مبلغ 2020خالل عام  ( ب
والغرامات التي تقاضتها الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( نتيجة العتبار إيرادات خدمات الترتيب وتقديم المشورة التي 

لكة البحرين خاضعة لضريبة قيمة مضافة صفرية. عليه، تم دفع هذه المبالغ حققتها الشركة من المالك الذي يوجد مقره في مم
من قبل الشركة نيابة عن المالك لتلبية تقييم الهيئة األولي، وبعد ذلك تم تحويل هذه المبالغ إلى المبالغ المستحقة من المالك. 

ماً تحت المصاريف المدفوعة مقدماً لاير سعودي من ضرائب مدفوعة مقد 383,450وبالتالي، تم إعادة تبويب مبلغ 
. وقد قدمت اإلدارة استئنافاً بشأن 2019ديسمبر    31والموجودات المتداولة األخرى إلى المبالغ المستحقة من المالك كما في  

 هذه التقييمات وتعتقد أن هذه الغرامات سيتم ردها من الهيئة العامة للزكاة والدخل.
 

 المالك:من فيما يلي بيان بالمبالغ المستحقة 
 

 

 ديسمبر  31
 2020 

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 2019 

 لاير سعودي 
   

 1,253,768 3,248,042 المالك
 ═══════ ═══════ 



 شركة شخص واحد –شركة مكتب العائلة العالمية لالستثمار 
 )شركة ذات مسئولية محدودة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31كما في 
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 )تتمة(  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها - 5

ضمانات وبدون عمولة ويتم سدادها نقداً. لم تسجل الشركة أي انخفاض في قيمة المبالغ إن األرصدة القائمة كما في نهاية السنة بدون  
مالك في المسار العادي ألعمال الشركة إلى يكون المبلغ المستحق  المستحقة من المالك العتقادها أن تلك األرصدة قابلة للتحصيل.

 .والذي يتعلق بالخدمات المقدمة للمالك
 
 الممتلكات والمعدات   -6
 

 أجهزة الحاسب اآللي   
األثاث المكتبي  

 المعدات المكتبية والتركيبات 
 اإلجمالي 
2020 

 لاير سعودي   لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2020
      
         التكلفة:  

 393,502 95,667 170,912 126,923 في بداية السنة
   99,844 -      -      99,844 إضافات 

  ─────── ─────── ─────── ─────── 
 493,346 95,667 170,912 226,767 في نهاية السنة 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
         االستهالك المتراكم: 

 208,303 62,035 65,466 80,802 في بداية السنة
 127,047 31,889 34,182 60,976 (11المحمل للسنة )إيضاح 

  ─────── ─────── ─────── ─────── 
 335,350 93,924 99,648 141,778 في نهاية السنة 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     صافي القيمة الدفترية:

 157,996 1,743 71,264 84,989 2020ديسمبر  31في 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 اآللي أجهزة الحاسب   
األثاث المكتبي  

 المعدات المكتبية والتركيبات 
 اإلجمالي 

2019 
 لاير سعودي   لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2019

      
         التكلفة:  

 391,063 93,837 170,912 126,314 في بداية السنة
 2,439 1,830 -     609 إضافات 

  ─────── ─────── ─────── ─────── 
 393,502 95,667 170,912 126,923 نهاية السنة في 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
         االستهالك المتراكم: 

 91,064 27,440 28,435 35,189 في بداية السنة
 117,239 34,595 37,031 45,613 (10المحمل للسنة )إيضاح 

  ─────── ─────── ─────── ─────── 
 208,303 62,035 65,466 80,802 السنة في نهاية 

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     صافي القيمة الدفترية:

 185,199 33,632 105,446 46,121 2019ديسمبر  31في 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 عقود اإليجار   -7

 ديسمبر: 31للسنة المالية المنتهية في  موجودات حق االستخدامحساب حركة  فيما يلي
 

 

2020  
 لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي 

   
 387,296 185,229 في بداية السنة

  - 196,639 إضافات
 (202,067) (201,616) استهالك

 ─────── ─────── 
 180,252 185,229 
 ═══════ ═══════ 



 شركة شخص واحد –شركة مكتب العائلة العالمية لالستثمار 
 )شركة ذات مسئولية محدودة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31كما في 
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 عقود اإليجار )تتمة(   -7
 ديسمبر: 31للسنة المالية المنتهية في  التزامات إيجارحركة حساب  فيما يلي

 

 

2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي 

   
 207,056  - في بداية السنة

   - 193,975 اضافات
 7,459 2,664 تكاليف التمويل

 (214,515) (196,639) المدفوعات
 ─────── ─────── 
 -  -  
 ═══════ ═══════ 
 
 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع  -8
 

 

 ديسمبر  31
 2020 

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 2019 

 لاير سعودي 
   

  - 925,313 رواتب مستحقة
 53,759 243,660 دائنون

 32,625 100,820 أتعاب مهنية مستحقة
 20,340 32,154 أخرى

 ─────── ─────── 
 1,301,947 106,724 
 ═══════ ═══════ 
 
 الزكاة  -9
 
 المحملة للسنة  9-1

 سعودي(.  لاير  64,857: 2019ديسمبر    31لاير سعودي )  70,362: 2020ديسمبر    31بلغت الزكاة المحملة للسنة المنتهية في 
 
 :ديسمبر 31فيما يلي العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي على أساس مستقل للسنة المنتهية في  

 

 

2020 
 لاير سعودي

2019 
    لاير سعودي 

 2,066,854 2,220,433 حقوق المالك في بدابة السنة
 218,436 940,049  قبل الزكاة المعدل صافي الربح

 607,184 42,652 مخصصات أول المدة وتسويات أخرى
 72,229  -    المطلوبات غير المتداولة
 (370,428) (338,248) الموجودات غير المتداولة

 
──────── ──────── 

 2,594,275  2,864,886 الوعاء الزكوي
 

──────── ──────── 

 64,857 71,622 زكاة مستحقة
 ════════ ════════ 
 

  



 شركة شخص واحد –شركة مكتب العائلة العالمية لالستثمار 
 )شركة ذات مسئولية محدودة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31كما في 
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 )تتمة(  الزكاة -9
 
 خالل السنة  مخصص الزكاةالحركة في   9-2
 

 

2020 
 لاير سعودي

2019 
  لاير سعودي 

  
 43,770 61,725 في بداية السنة

 64,857 70,362 المحمل خالل السنة
 (46,902) (53,702) مبالغ مسددة 

 
──────── ──────── 

 61,725 78,385 في نهاية السنة
 ════════ ════════ 

 
 الزكوية الربوط  9-3

إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. وال يزال اإلقرار  2019ديسمبر  31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن كافة السنوات حتى 
 .لم يتم إصدار الربوط النهائية بعد من قبل الهيئةو الزكوي قيد المراجعة من قبل الهيئة

 
 رأس المال   -10
 

 2020ديسمبر  31لاير سعودي وجميعها مملوكة للمالك كما في  1,000حصة، قيمة كل منها  2,000يتكون رأس المال من 
 .2019و
 

 المصاريف العمومية واإلدارية  -11
 

 2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي 

   
 6,658,177 5,405,536 رواتب موظفين وما في حكمها 

 655,293 656,651 (5التشغيلي )إيضاح خدمات الدعم 
 335,267 626,879 أتعاب مهنية

 90,381 318,047 رسوم اشتراكات
 567,593 263,248 سفر وتطوير أعمال

 116,393 208,219 اتصاالت وتقنية معلومات 
 202,067 201,616 (7استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 

 117,239 127,047 (6)إيضاح استهالك ممتلكات ومعدات 
 112,655 112,418 ضريبة االستقطاع
 72,939 64,672 مصاريف مكتبية

 23,452 14,445 أخرى
 ─────── ─────── 
 7,998,778 8,951,456 
 ═══════ ═══════ 
 

  



 شركة شخص واحد –شركة مكتب العائلة العالمية لالستثمار 
 )شركة ذات مسئولية محدودة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31كما في 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية   - 12
 

األخرى والمبلغ المستحق من المالك. تتكون مطلوباتها  الجارية والموجودات البنكيللشركة من الرصيد  تتألف الموجودات المالية
من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ال تختلف القيم العادلة  2المالية من ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى. يتم تصنيفها ضمن المستوى 

 .مدىلألدوات المالية في تاريخ التقرير بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية بسبب طبيعتها قصيرة ال
 

 من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل العام. 2لم تكن هناك تحويالت بين / خارج المستوى 
 

   المخاطر األداة المالية وإدارة -13

 مجلس المديرين بالمسؤولية الكاملة عن وضع إطار إدارة المخاطر الخاص بالشركة واإلشراف عليه. يقوم
 

 مخاطر أسعار العموالت 
في أسعار العموالت السائدة في  غيراتمخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التتمثل 

 .السوق. ونظراً لعدم وجود موجودات أو مطلوبات مرتبطة بعمولة، فإن الشركة ال تخضع لمخاطر أسعار عموالت هامة
 

 مخاطر االئتمان 
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تتعرض الشركة 
لمخاطر االئتمان من أدواتها المالية والتي تتضمن النقدية وشبه النقدية، والمبالغ المستحقة من المالك.  إن الحد األقصى لمخاطر 

 يعادل القيمة الدفترية للموجودات المالية كما في ذلك التاريخ.   2019و  2020ديسمبر    31لها الشركة كما في    االئتمان التي تتعرض

 ائتماني جيد. إن مخاطر االئتمان الخاصة بالشركة بشأن التدفقات النقدية تقتصر على تلك المودعة لدى بنك ذي تصنيف

لمالك. يتم تقييم انخفاض القيمة كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي ال تحتفظ الشركة بضمانات كضمان للمبالغ المستحقة ل
للمالك، وهي شركة مساهمة مقفلة في مملكة البحرين، والسوق التي يعمل فيها المالك. تقوم الشركة بتقييم المخاطر فيما يتعلق 

 بالمبالغ المستحقة من المالك على أنها منخفضة.
 

 مخاطر السيولة 
مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً أو على تمثل 

شكل موجودات مالية أخرى. تتعرض الشركة لمخاطر السيولة بشأن أرصدة الدائنين والمبالغ مستحقة الدفع.  إن القيمة غير 
يراً عن قيمتها الدفترية ألنها تستحق خالل ستة أشهر.  تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك المخصومة للمطلوبات ال تختلف كث

 .بالتأكد من أن األموال المقدمة من المالك كافية
 

 مخاطر العمالت 
خضع الشركة تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. ت

للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معامالت هامة بعمالت عدا اللاير السعودي  
وحيث أن سعر صرف اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، تعتقد  والدينار البحريني والدوالر األمريكي خالل السنة.

شركة ال تتعرض لمخاطر عمالت هامة بالنسبة للمعامالت بالدوالر األمريكي. وفيما يتعلق بالعمالت األخرى، تقوم اإلدارة بأن ال
 الشركة بإدارة مخاطر العمالت وذلك بمراقبتها بانتظام مع تلك التي تتعامل بها الشركة في العادة.

 
 إدارة رأس المال 

يتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالشركة في ضمان الحفاظ على نسبة رأسمال قوية لدعم أعمالها وزيادة المنفعة 
للمالك.  تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في ظروف العمل. يتكون 

ديسمبر   31سعودي في  لاير 2,826,555الحتياطي النظامي واألرباح المبقاة، البالغ إجمالها رأسمال الشركة من رأس المال وا
لاير سعودي(.  لم تطرأ أي تغيرات في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة الحالية  2,220,433: 2019) 2020

 والفترة السابقة.



 شركة شخص واحد –شركة مكتب العائلة العالمية لالستثمار 
 )شركة ذات مسئولية محدودة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31كما في 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   -14
 

يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات 
والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية. وقد يترتب عن والمصاريف 

عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات 
 .المتأثرة بذلك في الفترات المستقبلية

 
 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  14-1

 
تم أدناه عرض االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم 

والمطلوبات خالل السنة المالية التالية. استخدمت الشركة المالية، والتي قد ينتج عنها فروقات جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات  
هذه االفتراضات والتقديرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة 

عكس هذه التغيرات في االفتراضات بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة الشركة. تن
 عند حدوثها.

 
 تقدير معدل االقتراض اإلضافي 

ال يمكن للشركة تحديد معدل العمولة الضمني في عقود اإليجار بسهولة، وعليه تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات 
الشركة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على . يمثل معدل االقتراض اإلضافي معدل العمولة الذي يتعين على اإليجار

أصل ذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل. وبالتالي، فإن 
قابلة للمالحظة )مثل معدل االقتراض اإلضافي يعكس ما يتعين على الشركة دفعه، وهو ما يتطلب التقدير عند عدم توفر معدالت 

ما يتعلق بالشركات التابعة التي ال تقوم بإجراء معامالت تمويلية( أو عندما يتعين تعديلها لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار. تقوم 
الشركة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة )مثل معدالت العموالت السائدة في السوق( عند 

 توفرها، ويتعين عليها إجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة )مثل التقييم االئتماني المستقل(.
 

 مبدأ االستمرارية 
قامت إدارة الشركة بإجراء تقويم لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، وهي على قناعة بأن الشركة 

العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير لديها الموارد الكافية لمواصلة 
 شكوكاً حول مقدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. عليه، تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ االستمرارية.

 
 األحكام 14-2
 

 التالية أثر جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المالية:إن لألحكام الهامة 
 

 األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات 
تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى 

 هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار العمر المتوقع لألصل أو االستهالك العادي. األعمار اإلنتاجية المقدرة لها. يحدد

 

تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار االنتاجية والقيمة المتبقية للموجودات على األقل مرة واحدة في كل فترة مالية، ويتم تعديل قسط  

 نتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.االستهالك المستقبلي في حالة اعتقاد اإلدارة بأن األعمار اال

 

 تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء
عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة كافة الحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التجديد، 

ممارسة خيار اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التجديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في مدة عقد اإليجار فقط في حال أو عدم 
ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة تجديد عقد اإليجار )أو عدم إنهائه(. تقوم الشركة عند بدء اإليجار بتقييم ما إذا كان من المؤكد 

ة خيارات التجديد. تقوم الشركة بإعادة تقويم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذه الخيارات بصورة معقولة ممارس
.إذا كان هناك حدث مهم أو تغيير مهم في الظروف التي تقع تحت سيطرتها 



 شركة شخص واحد –شركة مكتب العائلة العالمية لالستثمار 
 )شركة ذات مسئولية محدودة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31كما في 
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"( باعتباره وباًء تقديراً النتشاره 19-كوفيدتفشي فيروس كورونا )" عنالعالمية  ، أعلنت منظمة الصحة2020خالل شهر مارس 
  هذا التفشي أثر أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية.  السريع في جميع أنحاء العالم.

السعودية نفذت المملكة العربية  الخصوص،على وجه و الفيروس.اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار 
 للتباعد االجتماعي وفرضت اإلغالق وحظر التجول في جميع أنحاء البالد. توجيهاتوأصدرت  للحدود، تام إغالق

 
الشركة بتقييم تأثيره  تقوم إدارة.  استجابة لالنتشار السريع للفيروس وما نتج عنه من تعطيل لبعض األنشطة االجتماعية واالقتصادية

بما في ذلك تفعيل العمل عن بعد  واالحترازية،سلسلة من اإلجراءات الوقائية  واتخاذعلى أنشطتها التشغيلية الحالية والمستقبلية 
 لضمان سالمة موظفيها وأسرهم. 

 
الشركة أي تأثير  تحدد"( لم 19-كوفيد" تفشي ) ومع ،2020ديسمبر  31اعتباًرا من تاريخ إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 

المالية. يمكن أن تؤثر هذه التطورات على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع  نتائجها كبير على عمليات الشركة و
 ستواصل اإلدارة تقييم طبيعة ومدى التأثير على أعمالها والنتائج المالية.لذلك  .المالي

 
 المقارنة  أرقام -16
 

 .(5)إيضاح راجع السابقة لتتفق مع عرض السنة الحالية.  بعض األرقام المقارنة في السنة تبويبأعيد 
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