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 شركة بالك روك العربية السعودية
 

  مراجع الحسابات المستقل تقرير
(1/2) 

  السادة المساهمينإلى 
 بالك روك العربية السعوديةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 المملكة العربية السعودية –الرياض

 
 الرأي

قائمة المركز المالي  والتي تشمل"الشركة"(، ( سعودية مقفلةمساهمة شركة  - بالك روك العربية السعوديةالقوائم المالية لشركة  قمنا بمراجعة لقد
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،  والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الدخل والدخل الشاملوقوائم  2222ديسمبر  31كما في 

  المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى .المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات اإليضاحات و
 

، وأدائها 2222ديسمبر  31وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من  للتقرير الماليمعايير الدولية المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لل

 المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

 أساس الرأي
مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم ولقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. 

ة في "مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا. نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمد
 في إعتقادنا فإنبمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد،  وقد وفُينا أيضاً المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، 

 أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
 

 أمر أخر
أبدى رأًيا غير والذي حسابات آخر  مراجعمن قبل  2219ديسمبر  31إلى  2218نوفمبر  27عن الفترة من  للشركةمراجعة القوائم المالية  تتم

  ـ.هـ1441شعبان  2الموافق  2222مارس  26متحفظ بتاريخ 
 

 مسؤولية اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية 
ً لل عودية المعتمدة في المملكة العربية الس معايير الدولية للتقرير الماليإن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقا

وأحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساسي وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 
واء ذات الصلة، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري س

 بسبب غش أو خطأ. 
 

، عن وعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كشركة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب مقتضى الحال
أو إيقاف عملياتها، أو ليس  األمور ذات العالقة باإلستمرارية، وإستخدام أساس اإلستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية الشركة

 هناك خيار واقعي بخالف ذلك.
 

 عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة. لومسؤهو ال مجلس اإلدارةإن 

 مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية 
عن الغش أو الخطأ، تحريف جوهري سواء كان ناتج تتمثل أهدافنا فى الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من 

ى تم عاِل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة الت ىوإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستو
جوهري عند وجوده. تنشأ التحريفات تحريف القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن 

لتى يتخذها عن الغش أو الخطأ وُتَعد جوهرية، بمفردها أو فى مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارات االقتصادية ا
دية، فإننا نمارس المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية. وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية السعو

 :الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. كما قمنا بـ
 

  جوهري في القوائم المالية، سواء كان ناتج عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريف
لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ألن تكون أساساً إلبداء رأينا. ُيعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري 

ن الغش قد ينطوي على تواطئ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، أل
 إلجراءات الرقابة الداخلية.



 شركة بالك روك العربية السعودية

 )تتمة( مراجع الحسابات المستقل تقرير
(2/2) 

 إلى السادة المساهمين 
 بالك روك العربية السعوديةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 المملكة العربية السعودية –الرياض

 )تتمة(مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية 

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

 فصاحات ذات العالقة التى قامت بها اإلدارة.تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمه، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإل

 ن هناك استنتاج مدى مالئمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرارية المحاسبية، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كا
تمرار في العمل وفقاً لمبدأ اإلستمرارية. إذا ما عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الشركة على اإلس

كانت استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية، وإذا 
التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك،  تلك اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة

 فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن اإلستمرار في العمل وفقاً لمبدأ اإلستمرارية.

  تظهر المعامالت واألحداث ذات تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية
 العالقة بطريقة تحقق عرضاً عادالً.

 أي ذلك في بما للمراجعة، المهمة والنتائج للمراجعة والتوقيت المخطط بالنطاق أخرى، أمور بين من يتعلق، فيما بالحوكمة المكلفين نقوم بإبالغ
 .المراجعة خالل اكتشفناها الداخلية في الرقابة مهمة قصور أوجه

 التقرير حول المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى
خالل قيامنا بإجراءات المراجعة، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن الشركة ال تتوافق، من جميع  بناًء على المعلومات المقدمة لنا

لشركة فيما يتعلق بتأثيرها على إعداد ل والنظام األساسية النواحي الجوهرية، مع متطلبات أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودي
 .وعرض القوائم المالية

 البسام وشركاؤه
 4636صندوق بريد 

 11557 الرياض
 المملكة العربية السعودية

 إبراهيم أحمد البسام
 (337ترخيص رقم )  -محاسب قانوني

 هـ1442شعبان  11
  2221مارس  24



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

 .( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية26إلى صفحة ) (9من صفحة )تعد اإليضاحات 

  3صفحة   

 

 
 0202ديسمبر  13قائمة الدخل للسنة المنتهية في 

    
 2219 0202 إيضاح 
 )بآالف الرياالت السعودية(  
 317.2 109.03 4 يراداتإ
    

 (..210) (309101)  مصاريف إدارية
    

 020 -  دخل العمليات األخرى
    

 (322) (65)  أخرى يةتشغيل مصاريف
    

 347 009632 5 عملياتربح ال
    

 (.2) (.0) 6 يةتمويل مصاريف
    

 ..3 .00992  الربح قبل الضريبة
    

 (43) (991.2) 9 مصروف ضريبة الدخل
    

 1.. 3590.3  للسنةالربح 

    

    
    النتائج المذكورة أعاله مستمدة بالكامل من العمليات المستمرة.

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

 .( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية26إلى صفحة ) (9من صفحة )تعد اإليضاحات 

  4صفحة   

 

 
 0202ديسمبر  13قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 

    
 2219 0202 إيضاح 
 السعودية( )بآالف الرياالت  

 1.. 3590.3  للسنةالربح 

 
   

    ر:خالدخل الشامل اآل
    

    و الخسارةأإلى الربح الحقاً  تبويبهاالبنود التي لن يتم اعادة 

 
   

الضرائب المؤجلة عن األرباح االكتوارية على خطط المنافع 
 المحددة

 
333 - 

    

 - (650) 22 دمة للموظفينخمكافآت نهاية ال

  (963) - 

    الحقاً إلى الربح أو الخسارةتبويبها يتم اعادة  قدالبنود التي 
    

 3 9  أرباح ترجمة عمالت أجنبية
    

 .7. 369599  مجموع الدخل الشامل للسنة

    

    
    
    
    
    
    
    
    

    

    

    
    
    
    
    
    
    



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

 .( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية26إلى صفحة ) (9من صفحة )تعد اإليضاحات 

  5صفحة   

 

 0202ديسمبر  13في  كما المركز الماليقائمة 
    
 2219 0202 إيضاح 
 )بآالف الرياالت السعودية(  

    الموجودات

  موجودات غير متداولة
  

 01 20 0. ومعداتممتلكات 
 .12 212 .. أصول حق اإلستخدام

  .50 .1030 

    موجودات متداولة 

 .2120 29011 3. ذمم مدينة تجارية ومدينون أخرون

 3 332 1 موجودات ضريبية مؤجلة

 31020. 609121 2. نقد وما في حكمه

  629690 .212.. 

 .120.. 6.9600  مجموع الموجودات

    

    المطلوباتو الملكيةحقوق 

    الملكيةحقوق 

 31300. 309000 4. رأس المال

 - 009200 4. زيادة رأس المال المقترحة

 7. 39505 2. إحتياطي نظامي

 3 5 .. احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

 - (650) .. إحتياطيات أخرى

 - 39020 .. الدفع على أساس السهماحتياطي 

 23. 399196  أرباح مبقاه

 .3127. 6392.1  حقوق الملكيةمجموع 

    

    المطلوبات

    مطلوبات غير متداولة

 7 650 30 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

    

    مطلوبات متداولة

 211.4 095.5 1. ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون

 44 99191 1 إلتزام ضريبة الدخل

  19091 41000 

 410.2 19506  مجموع المطلوبات

 .120.. 6.9600  والمطلوبات الملكية مجموع حقوق

    

    

 توقيعها بالنيابة عنهم من قبل: وتم 2221مارس  24تمت الموافقة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
 
 

........................................................... 
 رئيس مجلس اإلدارة  -إن جي تشارنيجتون 



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

 .جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 26إلى صفحة ) (9من صفحة )تعد اإليضاحات 

  6صفحة   

 

 
 0202ديسمبر  13المنتهية في قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة 

 
 
 

 رأس المال
زيادة رأس المال 

 المقترحة
احتياطي ترجمة 
 إحتياطيات أخرى العمالت األجنبية

الدفع احتياطي 
على أساس 

 المجموع أرباح مبقاه إحتياطي نظامي السهم

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 122371 152 17 - - 2 - 122222 2222يناير  1في 

 162291 162291 - - - - - - للسنةالربح 
 (447) 111 - - (562) 4 - - الدخل الشامل اآلخر

 152644 162222 - - (562) 4 - - مجموع الدخل الشامل
 222822 - - - - - 222822 - زيادة رأس المال المقترحة

 - (12629) 12629 - - - - - النظاميإلى االحتياطي  المحول
 12282 - - 12282 - - - - سهمأساس المعامالت الدفع على 

         

 512897 142745 12626 12282 (562) 6 222822 122222  2222ديسمبر  31في 

         
         
         
         
         
         

         

         
         
         



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

 .( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية26إلى صفحة ) (9من صفحة )تعد اإليضاحات 

  7صفحة   

 

 
 )تتمة( 0202ديسمبر  13قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 

      
 

 رأس المال
احتياطي ترجمة 
 المجموع أرباح مبقاه إحتياطي نظامي العمالت األجنبية

 السعودية()بآالف الرياالت  

 122222 - - - 122222 رأس المال المكتتب
 169 169 - - - للسنةالربح 

 2 - - 2 - الدخل الشامل اآلخر
      

 171 169 - 2 - الدخل الشامل مجموع
 - (17) 17 - - االحتياطي النظاميإلى  المحول

      

 122371 152 17 2 122222  2219ديسمبر  31في 

      
      
      
      
      
      

      

      
      



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

 .( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية26إلى صفحة ) (9من صفحة )تعد اإليضاحات 

  8صفحة   

 

 
  0202ديسمبر  13قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

    
 2219 0202 إيضاح 
 )بآالف الرياالت السعودية(  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 1.. 3590.3  للسنةالربح 

    التعديالت علي التدفقات النقدية من البنود غير النقدية:

 34 65 2 ستهالكإ

 1.27. 393.6 2 أصول حق اإلستخدامإطفاء 

 .2 .0 . مصاريف تمويلية

 - 39025 0. السهمالدفع على أساس معامالت 

 43 991.2 1 مصروف ضريبة الدخل

  009266 .1400 

    تعديالت رأس المال العامل:

 (.2120) (99113) 3. وناألخرالمدينون الزيادة في الذمم المدينة التجارية و

 210.7 (393.6) 1. نون األخرونائالزيادة في الذمم الدائنة التجارية والد)النقص( / 

 7 (1)  للموظفين نهاية الخدمة تمكافآ في)النقص( / الزيادة 

 .1.7. 359.00  النقد الناتج من العمليات

.    

 (44) (300)  ضريبة الدخل المسددة

 1.23. 359200  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةصافي 

    

    يةستثمارالتدفقات النقدية من األنشطة اإل

 (2..) (.9) 0. على ممتلكات ومعداتستحواذ اإل

     

    يةالتدفقات النقدية من األنشطة التمويل

 31300. 009200 4. إصدار أسهم عادية، بعد خصم تكاليف اإلصدارمن متحصل ال

 (2..1.) (39099) 7. سداد إلتزامات عقود اإليجار 

 1027.. 039665  األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من صافي 

    

 .3102. .12910  صافي الزيادة في نقد وما في حكمه

 - 309062  يناير 1نقد وما في حكمه 

 3 -  أسعار الصرف على النقد المحتفظ بهفي  التغيرأثر 

 31020. 609121  ديسمبر  31نقد وما في حكمه في 

    

    

    

    



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

  0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

  9صفحة   

 

 
 معلومات عامة -3

ربيع األول  19بتاريخ  1212479419الشركة هي شركة الشخص الواحد مساهمة مقفلة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم 
 .٪ من قبل مجموعة بالك روك ليميتد 122بنسبة  (. الشركة مملوكة2218نوفمبر  27هـ )1442

 
 عنوان المكتب المسجل:

 :29المستوى 
 برج العليا

 الرياض
11523 

 .2221مارس  24تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية من قبل المجلس اإلدارة بتاريخ 
 

 النشاط الرئيسي
بموجب ترخيص األوراق المالية  في األوراق المالية وتقديم المشورةتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في إجراء خدمات ترتيب 

 16هـ ) 1439ذي الحجة  5بتاريخ الصادر  12211391284422رقم  الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية
 (.2218يوليو  17هـ )1439ذو القعدة  4بتاريخ   30-192-18هيئة السوق المالية رقم ترخيص( و2218أغسطس 

 
ليشمل  2221باإلضافة إلى أنشطة ترتيب األوراق المالية وتقديم المشورة، من المتوقع أن يتغير النشاط الرئيسي للشركة في عام 

 .موافقة هيئة السوق المالية السعودية بعد الحصول علىستثمار وإدارة محافظ العمالء، إدارة صناديق اإل
 

 المحاسبيةالسياسات  -0
 المحاسبية الهامةوالتقديرات ملخص ألهم السياسات 

. تم تطبيق هذه السياسات بطريقة المذكور أدناهإن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية هي على النحو 
 المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك. اتة للفترمنتظم

 
 أسس اإلعداد
القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة تم إعداد هذه 

 العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

المعتمدة في المملكة العربية المعايير الدولية للتقرير المالي تتطلبت ة التاريخية إال اذا تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلف
 .القياس وفقاً لطرق تقييم أخرى كما هو مشار إليه في إيضاح السياسات المحاسبية ةالسعودي

 
 فترة التقارير المالية

 . 2219ديسمبر  31حتى  2218نوفمبر  27المالية الفترة من  للقوائم الماليةتتضمن أرقام المقارنة 
 

 مبدأ اإلستمرارية
جنًبا إلى جنب مع العوامل التي  ،ستمرارية، أخذ أعضاء مجلس اإلدارة في االعتبار أنشطة أعمال الشركةاإل حالةموقف عند تقييم 

المالي  إلى جانب المخاطر والشكوك الرئيسية، بما في ذلك المركز ،من المحتمل أن تؤثر على تطورها المستقبلي وأدائها ومركزها
لدى الشركة، في تاريخ هذا التقرير، أموال كافية متوفرة لمتطلباتها  الجوهري.الوضع النقدي الصافي  التحديدللشركة وعلى وجه 

 مخاطر أعمالها بنجاح شهًرا. هذا يوفر للمديرين الثقة على أن الشركة في وضع جيد إلدارة 12المقدرة لمدة 
 

في  لمواصلةكافية الموارد اليكون لدى أعضاء مجلس اإلدارة توقعات معقولة بأن الشركة لديها  ،بعد إجراء االستفسارات المناسبة
 المالية.. وعليه، تستمر الشركة في تطبيق مبدأ اإلستمرارية عند إعداد التقرير السنوي والقوائم القريبالتشغيلي في المستقبل  أدائها
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  -0

 التغير في السياسة المحاسبية
 المعتمدوالتفسيرات والتعديالت  المعايير الجديدة

 المالية  القوائمعلى  جوهريتأثير  2222يناير  1لم يكن ألي من المعايير والتفسيرات والتعديالت السارية ألول مرة اعتباًرا من  
 

 المعتمدة بعد غير والتفسيرات والتعديالت المعايير الجديدة
لم يتم والتي  2221 يناير 1التي تبدأ بعد يوجد أي من المعايير والتفسيرات والتعديالت التي تكون سارية المفعول للفترات ال 

 .المالية القوائمعلى  جوهريتطبيقها مبكًرا، من المتوقع أن يكون لها تأثير 
 

 تحقق اإليراد
 اإلعتراف

 تحقق الشركة إيرادات من تقديم الخدمات المتعلقة باالستشارات االستثمارية وخدمات اإلدارة. يتم إثبات االيراد عند تحويل السيطرة
على الخدمات الموعودة إلى العميل، اي عندما اوفت الشركة بإلتزام األداء بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه 

 ،مقابل هذه الخدمات )"سعر المعاملة"(، بالصافي من ضريبة القيمة المضافة. تبرم الشركة عقوًدا يمكن أن تشمل خدمات متعددة
هذه الرسوم بشكل منفصل إذا كانت محددة  المحاسبة عنقد تفرض "رسوًما موحدة" لتغطية هذه الخدمات. يتم  ،وفي بعض الحاالت

خدمات الشركة بشكل عام متغير نظًرا ألن مقدار الرسوم يخضع لظروف السوق  عادة ما يكون مقابل.واضحةعلى أن تكون 
زء من سعر معامالتها عندما يكون هناك احتمال كبير بعدم حدوث الخارجة عن تأثير الشركة. تدرج الشركة مقابال متغيًرا كج

 جهات أخرىتقوم الشركة بإشراك  ،حالة عدم اليقين المرتبطة بها. بالنسبة لبعض العقود مع العمالء وجودانعكاس كبير، أي عند 
في هذه الترتيبات ألن الشركة تتحكم تعتبر الشركة هي الجهة الرئيسية  ،في تقديم الخدمات للعميل. بشكل عام عالقةذات  جهاتو

 وبالتالي تعرض إجمالي اإليرادات من التكاليف ذات الصلة. ،قبل نقلها إلى العمالء المتعهد بهافي الخدمات 
 

 ترتيبات الرسوم
 :لإليرادات من تقديم الخدمات ،وكيفية قياسها واالعتراف بها ،فيما يلي تفاصيل ترتيبات الرسوم

  األخرى. يتم تنفيذ هذه الخدمات وفًقا  شركات بالك روكالرسوم من شركات المجموعة: تقدم الشركة خدمات العمالء إلى
، ويتم تحديد الرسوم المصاحبة وفًقا لمبدأ التعامل الحر. يتم االعتراف العالقةذات  الجهاتتفاقيات القانونية السارية بين لإل

 .تقديم الخدماتبالرسوم من شركات المجموعة عند 
 

 المعامالت واألرصدة -العمالت األجنبية 
يتم إعداد القوائم المالية باللاير السعودي. عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة هي الدوالر األمريكي )عملتها 

 العرض من أجل توفير فهم أفضل للشركة.على اعتماد اللاير السعودي كعملة أعضاء مجلس إدارة الشركة الوظيفية(.  وافق 
 

يتم االعتراف بالمعامالت بعمالت غير العملة الوظيفية للشركة )بعمالت أجنبية( حسب اسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. 
بية استنادا على واإللتزامات المالية المصنفة بعمالت أجن موجوداتال تقييم وترجمةفي تاريخ كل قائمة المركز المالي يتم إعادة 

في قائمة الدخل في الفترة التي  الماليةأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. يتم اإلعتراف بالفروقات الناتجة عن صرف البنود 
 المالية. ويتم ترجمة البنود غير ترجمتهاالتي تقاس وفقا للتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية فال يعاد  الماليةتنشأ فيها. أما البنود غير 

المدرجة بالقيمة العادلة والمدرجة بالعمالت األجنبية وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم اإلعتراف 
والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الدخل كجزء  الماليةبالفروقات الناتجة عن صرف البنود غير 

 الماليةربح أو الخسارة في القيمة العادلة في الفترة التي تنشأ فيها. تم اإلعتراف بالفروقات الناتجة عن صرف البنود غير من ال
والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل اآلخر كجزء من الربح أو الخسارة في القيمة 

 التي تنشأ فيها. العادلة في الفترة 
 

وهي اللاير السعودي، باستخدام أسعار  ،والتزامات العمليات الخارجية للشركة إلى عملة عرض الشركة موجوداتيتم تحويل 
الصرف السائدة في نهاية كل فترة تقرير. يتم ترجمة بنود االيرادات والمصاريف وفقا لمتوسط أسعار الصرف لفترة التقرير، اال 

بشكل جوهري في أسعار الصرف خالل الفترة، وفي هذه الحالة، يتم إستخدام أسعار الصرف بتواريخ المعامالت. اذا حدث تقلب 
 فروقات الترجمة الناتجة، إن وجدت، يتم اإلعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر وحقوق الملكية بشكل تراكمي.
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 الضرائب

 يمثل مصروف ضريبة الدخل مجموع الضريبة المستحقة حالًيا والضريبة المؤجلة.
 

المعدالت الضريبية المطبقة أو التي ستطبق فعليا في تاريخ التقرير في البلدان التي تعمل يتم احتساب الضريبة الحالية على أساس 
 فيها الشركة وتحقق دخاًل خاضًعا للضريبة.

 
يتم إثبات الضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية واألسس الضريبية 

لة المستخدمة في احتساب الربح الخاضع للضريبة. يتم إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة عادة لكافة الفروقات المؤقتة المقاب
الخاضعة للضريبة. يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة عادة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع، وذلك بالقدر الذي يحتمل 

 ضريبة يمكن استخدامها لقاء الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع. ان تتوفر فيه ارباحا خاضعة لل
 

تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة في نهاية كل فترة مالية وتخفض بالقدر الذي ال تتوفر فيه أرباحا كافية 
 خاضعة للضريبة تسمح باستخدام كامل موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها. 

 
وُتقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة بأسعار الضريبة المتوقع تطبيقها في السنة التي يتم فيها تحقيق األصل أو يتم تسوية 

. إن فترة التقريربشكل جوهري في نهاية إصدارها أو  إصدارها، بناًء على معدالت الضريبة )والقوانين الضريبية( التي تم اإللتزام
فترة لمطلوبات الضريبية المؤجلة يعكس اآلثار الضريبية المترتبة على الطريقة التي تتوقعها الشركة في نهاية قياس الموجودات وا

تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عندما  السترداد أو تعديل القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها. الماليالتقرير 
الضريبية الحالية وحيث تتعلق أرصدة الضريبة المؤجلة  ذ لمقاصة الموجودات والمطلوباتيكون هناك حق قانوني واجب النفا

 أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في وقت واحد. يبالسلطات الضريبية نفسها وتعتزم إما التسوية على أساس صاف
 

يتعلق األمر بالبنود المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو ، إال بقدر ما قائمة الدخليتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في 
مباشرة في حقوق الملكية. في هذه الحالة يتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة ايضا في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في 

 حقوق الملكيةعلى التوالي.
 

 ضريبة القيمة المضافة
المتعلقة القيمة المضافة ضريبة  .في المملكة العربية السعودية المعمول بهافًقا لألنظمة تخضع الشركة لضريبة القيمة المضافة و

أ( تحصيل الذمم المدينة بخالف الذمم المدينة ذات ) نعفي وقت سابق  الدفع للسلطات الضريبية ستحقت)المخرجات( ت باإليرادا
استرداد ضريبة المدخالت بشكل عام مقابل ضريبة المخرجات عند استالم ب( تقديم الخدمات للعمالء. يمكن ) التسعير التحويلي أو

يتم االعتراف  .صافيالتسمح السلطات الضريبية بتسوية ضريبة القيمة المضافة على أساس  .فاتورة ضريبة القيمة المضافة
الصافي ويتم اإلفصاح عنها كأصل المركز المالي على أساس قائمة بضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالخدمات والمشتريات في 

  .متداول متداول أو التزام
 الدخل كمصروف. قائمةيتم تحميل ضريبة القيمة المضافة غير القابلة لالسترداد في 

 
 الممتلكات والمعدات

إن قيمة. الفي نخفاض إلتدرج الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم الالحق وخسائر ا
 وجدت

 
 تشتمل تكلفة الممتلكات والمعدات على التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة والتي يتم تكبدها عند اقتنائها وتركيبها.
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 االستهالك

االستهالك لشطب تكلفة الموجودات ناقصا القيمة المتبقية المقدرة للموجودات غير المتداولة بخالف األراضي والممتلكات قيد  يحمل
 اإلنشاء، على مدى اعمارها اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

 
 طريقة ونسبة االستهالك تصنيف الموجودات

 مدى ثالث إلى سبع سنوات طريقة القسط الثابت على األثاث والتجهيزات والمعدات
  

المقدر أو فترة  العمر اإلنتاجيطريقة القسط الثابت على مدى  حق استخدام أصول
 عقد االيجار ايهما أقل.

وطريقة االستهالك بنهاية كل فترة تقرير، مع إثبات أية تغييرات في والقيم المتبقية وتتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة 
 على أساس مستقبلي. المحاسبيةات التقدير

 
يتم الغاء االعتراف بأحد بنود الممتلكات أو المعدات عند االستبعاد او عندما يكون من غير المحتمل ان تتدفق اية منافع اقتصادية 

 متحصالتمستقبلية من استخدامها. أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد الممتلكات أو المعدات ويتم االعتراف بالفرق بين صافي 
 ية, ويتم االعتراف بها ضمن قائمة الدخل.البيع والقيمة الدفتر

 
 اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يتم اختبار جميع الموجودات غير المالية للشركة بغرض تحديد ما إذا كان هناك إنخفاض في قيمتها، وذلك في حال وجود أحداث أو 
 .لإلسترداد تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة

 

يتم االعتراف بخسارة اإلنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لإلسترداد، يتم شطب الموجودات إلى 
تقييم قيمتها القابلة لإلسترداد والتي تمثل القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع أو قيمته اإلستخدامية، أيهما أعلى. ألغراض 

االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند أدنى المستويات التي توجد لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل منفصل 
لمولدة )الوحدات المولدة للنقد(. تمثل القيمة المستخدمة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المتوقع اشتقاقها من وحدة ا

تقلل خسائر انخفاض القيمة للوحدات المولدة للنقد أوالً من القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة لتلك الوحدة المولدة للنقد. يتم للنقد، و
 . تحميل أي خسارة اإلنخفاض المتبقية بالتناسب على الموجودات األخرى في الوحدة المولدة النقد

  
 الدفع على أساس السهم

بالك روك، إنك ، أسهم حقوق ملكية مدفوعات قائمة على أساس األسهم يتم تسويتها بإصدار أسهم  تصدر الشركة األم النهائية،
لبعض موظفي الشركة. يتم تحديد القيم العادلة لخطط تسوية حقوق الملكية وخطط الحوافز طويلة األجل ومنح األسهم المقيدة 

ى أساس القسط الثابت على مدى فترة خدمة الموظف المطلوبة لكل ووحدات األسهم المقيدة  في تاريخ المنح ويتم قيد مصروفها عل
استحقاق منفصل جزء من المنحة كما لو كانت المنحة، من حيث الجوهر، منح متعددة، بناًء على تقدير المجموعة للمنح التي 

 .ستستحق في النهاية وتعديلها لتأثير شروط االستحقاق غير القائمة على السوق
 

لمقيدة هي وعد غير مضمون بدفع قيمة في شكل أسهم شركة بالك روك، إنك ال تتمتع بحقوق التصويت حتى يتم وحدات األسهم ا
المقيدة معادلة في القيمة السوقية العادلة لسهم واحد من األسهم العادية. يتم تسوية جميع  األسهمتحويلهم إلى أسهم. تعتبر وحدات 

محظورة البيع أو النقل أو التنازل المقيدة ية. بموجب هذه الخطط ، تعد وحدات األسهم المنح إلى حد كبير في أسهم األسهم العاد
 .حتى نهاية الفترة المقيدة. تخضع هذه األسهم والوحدات للمصادرة خالل فترة االستحقاق

 
  نهاية الخدمة للموظفين تكافأم

السنوية وتذكرة اإلجازة نتيجة الخدمات المقدمة من قبل يتم تكوين استحقاق لاللتزامات المقدرة الستحقاق الموظفين لإلجازة 
 .الموظفين المؤهلين حتى نهاية تاريخ كل تقرير

 
نهاية الخدمة المستحقة للموظفين وفًقا لسياسة الشركة ، والتي تساوي على األقل  تمكافأيتم أيًضا تكوين مخصص للمبلغ الكامل ل

. يتم اإلفصاح عن مالي كل فترة تقرير تاريخالمزايا المستحقة الدفع وفًقا لقانون العمل السعودي ، عن فترة خدمتهم حتى التاريخ. 
اول ، بينما يتم اإلفصاح عن المخصص المتعلق بمكافآت نهاية االستحقاق المتعلق باإلجازة السنوية وتذاكر السفر كالتزام متد

 .الخدمة كمطلوبات غير متداولة
 

يتم اإلعتراف باإللتزام أو األصل في قائمة المركز المالي بخصوص خطط المنافع المحددة يتمثل إلتزام مكافأة نهاية الخدمة 
رة التقرير المالي، ويتم احتساب إلتزام المزايا المحددة سنوياً من قبل للموظفين في القيمة الحالية إللتزام المزايا المحددة في فت

 .خبراء اكتواريين مستقلين بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة
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 )تتمة( نهاية الخدمة للموظفين تكافأم
 

الحالية إللتزام المزايا المحددة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بإستخدام أسعار فائدة سندات شركات عالية وتحدد القيمة 
 .الجودة المقومة بالعملة التي سيتم بها دفع المكافآت، والتي تحتوي على شروط تقارب نفس شروط العقد

 
 :وتصنف تكاليف المزايا المحددة على النحو التالي

 تكلفة الخدمة
 .تتضمن تكاليف الخدمة تكاليف الخدمة الحالية والسابقة والتي يتم إثباتها مباشرة في قائمة الدخل

 
يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية إللتزامات المزايا الناتجة عن تعديالت الخطة أو التخفيضات مباشرة في قائمة الدخل 

 . كتكلفة خدمة سابقة
 

 ئدةتكلفة الفا
يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد إلتزام المزايا المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في مصاريف 

 .مزايا الموظفين في قائمة الدخل
 

  أرباح أو خسائر إعادة القياس
االفتراضات االكتوارية في السنة التي تحدث فيها  يتم إثبات أرباح أو خسائر إعادة القياس الناشئة عن التعديالت أو التغيرات في

 مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر.
 

 عقود اإليجار
 االثبات األولي والقياس

ل صألل بسداد مدفوعات اإليجار وأصل حق االستخدامفي تاريخ بدء عقد اإليجار، تعترف الشركة بإلتزام عقد اإليجار عن االلتزام 
 لمدة اإليجار. 

 

يتم قياس التزام عقد اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها بعد في تاريخ البدء، مخصومة باستخدام سعر 
الفائدة الضمني في عقد اإليجار إذا كان هذا السعر متاًحا بسهولة أو معدل االقتراض اإلضافي للشركة. تتكون مدفوعات اإليجار 

(، والمدفوعات الناشئة عن خيارات الشراء )حيث يكون الدفع مؤكًدا بشكل معقول(، ضمنياا في ذلك الثابتة من مدفوعات ثابتة )بم
والمبلغ المتوقع لضمانات القيمة المتبقية، وغرامات خيار اإلنهاء )حيث يعتبر الدفع مؤكًدا بشكل معقول( ومدفوعات اإليجار على 

المكونات غير المستأجرة، وبالتالي تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات غير  أساس مؤشر أو معدل. اختارت الشركة عدم فصل
 .إيجارية مرتبطة

 
تعديله لمدفوعات اإليجار المسبقة، وحوافز اإليجار ، ويتم إلتزام عقود اإليجارمبدئًيا بمبلغ  أصول حق اإلستخداميتم قياس 

 .تكاليف االستعادة واإلزالة والتفكيك، والتكاليف المباشرة األولية للشركة وتقدير المستلمة
 

 القياس الالحق
الفائدة. ُيعاد قياسها لتعكس أي  بتحملبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، سيتم تخفيض االلتزام عن المدفوعات التي تم دفعها وزيادتها 

التعديل المقابل في القيمة الدفترية ألصل حق . ينعكس ضمنياإعادة تقييم أو تعديل، أو إذا كانت هناك تغييرات في الدفعات الثابتة 
 .االستخدام

 
يتم استهالك أصل حق االستخدام كما هو موضح في السياسة المحاسبية للممتلكات والمعدات. تقوم الشركة أيًضا بتقييم أصل حق 

 .االستخدام لالنخفاض في القيمة عند وجود مثل هذه المؤشرات
 

 .مصاريف التشغيل ويتم تضمينها فيفي قياس التزام عقود اإليجار  شمولةممدفوعات اإليجار المتغيرة غير 
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة
 موجوداتشهًرا أو أقل أو ال 12لمدة  اتإليجارعقود اإليجار لاإليجار ومطلوبات عقود اختارت الشركة عدم االعتراف بموجودات 

منخفضة القيمة. يتم احتساب مدفوعات اإليجار بعقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة على أساس القسط الثابت على مدى 
 الدخل. قائمةاإليجار ويتم تضمينها في مصاريف التشغيل في عقود فترة 

 



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

 )تتمة( 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  04صفحة   

 

 
 )تتمة(السياسات المحاسبية  -0

 ماليةالاألدوات 
 اإلعتراف وإلغاءعتراف اإل

 .التعاقدية لألداة المالية المخصصاتيتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرًفا في 

يتم تحويل يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي، أو عندما 
عتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع المقابل األصل المالي وجميع المخاطر والمكافآت بشكل جوهري. يتم اإل

 .الدخل قائمةالمستلم كأرباح أو خسارة في 

م االعتراف بالفرق بين القيمة أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها. يت إستبعادهاعتراف بالمطلوبات المالية عند إنهائها أو يتم إلغاء اإل
 قائمة الدخل.الدفترية للمطلوبات المالية غير المعترف بها والمقابل المدفوع والمستحق الدفع في 

بالطريقة المعتادة للموجودات المالية وإلغاء االعتراف بها على أساس  ةعباأو الم ةالمشترا األدوات الماليةيتم االعتراف بجميع 
 .، أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات المالية وتصبح طرفاً في األحكام التعاقدية لألداةراءالبيع والشتاريخ 

 
 التصنيف والقياس األولي للموجودات المالية

ويتم قياسها بسعر المعاملة وفًقا للمعيار الدولي للتقرير  جوهريستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على عنصر تمويلي إب
تكاليف لالمالية مبدئًيا بالقيمة العادلة المعدلة  الموجودات"، يتم قياس جميع اإليراد من العقود مع العمالء " (15)المالي رقم 

 (.ما تنطبقالمعامالت )عند

 يتم تصنيف الموجودات المالية إلى إحدى الفئات التالية: 

 التكلفة المطفأة؛ • 

 و .ةالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار• 

  .القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر• 

 يتم تحديد التصنيف من خالل كال من:

 و   نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات المالية.• 

 .خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية• 

خالل الدخل الشامل من لدى الشركة أي موجودات مالية مصنفة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة   يوجدالفترات المعروضة، الفي 
 .اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ضمن  الدخلقائمة يتم عرض أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في 
 .5المصاريف اإلدارية والمفصح عنه في اإليضاح 

 القياس الالحق للموجودات المالية 

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم اختيار تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة:

 و تعاقدية، نقدية تدفقات لتحصيل بالموجودات االحتفاظ إلى يهدف األعمال الذي  نموذج ضمن باألصل االحتفاظ يتم 

 على  وفائدة ألصل مدفوعات فقط تكون والتي محددة تواريخ في نقدية تدفقات المالية التي ينشأ عنها للموجودات الفترات التعاقدية
 .السداد مستحق األصلي المبلغ

 

ويتم االعتراف بالدخل على هذا األساس. يتم  لايتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفع ،اإلعتراف األوليبعد 
 .حذف الخصم عندما يكون تأثير الخصم غير جوهري

 .ألدوات الماليةضمن هذه الفئة من ا وناألخر ونالتجارية والمدينللشركة والذمم المدينة  وما في حكمهيندرج النقد 
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 )تتمة( ماليةالاألدوات 

 قيمة الموجودات المالية اإلنخفاض في

الدين، والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، لإلنخفاض في  في أدواتيتم تقييم جميع الموجودات المالية 
عن طريق تحديد خسائر االئتمان المتوقعة )"الخسائر االئتمانية المتوقعة"(. يتم  مستقبلينهج مالقيمة في تاريخ كل تقرير باستخدام 

التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفًقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع  تعريف الخسائر االئتمانية المتوقعة على أنها الفرق بين
 .الشركة استالمها، مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي

يتم االعتراف بمخصصات انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية على أساس النهج المبسط باستخدام خسائر االئتمان المتوقعة على 
 .خالل هذه العملية، يتم تقييم احتمال عدم دفع الذمم المدينة التجارية باستخدام نهج معدل الخسارة الفرديمدى العمر. 

بالنسبة للموجودات المالية األخرى، تعتمد المنهجية المستخدمة لتحديد مبلغ المخصص على ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في 
الذين لم تزد فيها مخاطر االئتمان بشكل ملحوظ  للموجودات الماليةالمالي. بالنسبة مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي باألصل 

منذ االعتراف األولي، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة اثني عشر شهًرا. بالنسبة للموجودات المالية الذين زادت مخاطر 
 .أعمارهاقعة على مدى االئتمان بشكل ملحوظ، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتو

بالنسبة للموجودات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة الدخل مع تعديل مماثل للقيمة 
م الدفترية لألصل من خالل حساب المخصص. بالنسبة للموجودات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يت

 االعتراف بالخسارة في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في احتياطي إعادة تقييم االستثمار.

 تصنيف وقياس المطلوبات المالية

، يتم تعديلها لتكاليف المعاملة ما لم تخصص الشركة التزاًما مالًيا الحاجةوعند  ،يتم قياس المطلوبات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة
 .العادلة من خالل الربح أو الخسارةبالقيمة 

، ل الطارئ المقتنى في دمج األعمالستثناء المقابإل با، يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالحًقا
العادلة من خالل الربح أو  والمطلوبات المالية المخصصة للمتاجرة )بما في ذلك المشتقات( والمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة

 .الدخل قائمة، والتي يتم إدراجها الحًقا بالقيمة العادلة مع األرباح أو الخسائر المعترف بها في لخسارةا

الشركة أي التزامات مالية  تخصص. لم ودائنون أخرونذمم دائنة تجارية  منالمطلوبات المالية للشركة بالتكلفة المطفأة تتكون 
 .ة في الربح أو الخسارةبالقيمة العادل

 .الدخل ضمن تكاليف التمويل قائمةيتم تضمين جميع الرسوم المتعلقة بالفوائد في 

 أدوات حقوق الملكية

أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت وجود مصلحة متبقية في أصول أي كيان بعد خصم جميع التزاماته. يتم إثبات أدوات حقوق 
بالمتحصالت المستلمة بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة. يتم تصنيف األسهم العادية للشركة الملكية الصادرة عن الشركة 

 كأدوات حقوق ملكية.
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 االجتهادات المحاسبية الهامة ومصادر التقدير الرئيسية المتعلقة بحاالت عدم التأكد  -1
المحاسبية للشركة، الموضحة أعاله، يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة القيام بأحكام وتقديرات وافتراضات عند تطبيق السياسات 

حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي اليمكن تقديرها بسهولة من خالل مصادر اخرى . تستند التقديرات واالفتراضات 
 .خرى المتعلقة بها كما يمكن ان تختلف النتائج الفعلية عن التقديراتالتي تتضمنها على التجارب السابقة والعوامل اال

 
 التي يتم فيها يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر، ويتم االعتراف بالتعديالت في التقديرات المحاسبية في الفترة

 .المحاسبيتعديل 
 

 الرئيسية المتعلقة بحاالت عدم التأكدالمصادر 
إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ قائمة المركز المالي، 

قد تم االفصاح  .على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التاليةوالتي من الممكن أن تؤدي الي تسويات هامة 

 عنها ادناه:
 

 ضرائب الدخل
ويلزم اتخاذ قرارات لتحديد مخصص الضريبة. هناك العديد  في ضوء األنظمة الضريبية المحليةتخضع الشركة لضريبة الدخل في 

من المعامالت والحسابات التي يكون تحديد الضريبة النهائي لها غير مؤكد. إذا كان من المحتمل أن تقبل مصلحة الضرائب معاملة 
في إقرار  المالية بما يتوافق مع المعاملة الضريبية المستخدمة القوائمضرائب الدخل في  ميفإن الشركة تقي ،ةضريبية غير مؤكد

طريقة القيمة المتوقعة. عندما بستخدام إما المبلغ األكثر احتماال أو إب التأكدتأثير عدم  يمكن قياس، فإنه ضريبة الدخل. خالف ذلك
، فإن هذه الفروق ستؤثر على ضريبة الدخل الحالية في البداية إثباتهابالغ التي تم مختلًفا عن الميكون الناتج الضريبي النهائي 

 . إثباتهاومخصصات الضريبة المؤجلة في الفترة التي يتم فيها 
 

 .9وترد التفاصيل الكاملة في اإليضاح رقم 
 

 الضريبية المؤجلة الموجودات
الضريبة المؤجلة التي يمكن االعتراف بها، بناًء على التوقيت المحتمل قيمة الموجودات م لتحديد احكاألالقيام بتتطلب اإلدارة 

 .ومستوى األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة
 

 .9وترد التفاصيل الكاملة في اإليضاح رقم 
 
 



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

 )تتمة( 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  07صفحة   

 

 
 اإليرادات -4

  0202 2219 
 السعودية()بآالف الرياالت   

 22713 121023  مجموعة ال شركاترسوم من 

    
 0230 0202  تحليل حسب الموقع الجغرافي

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 22432 051160  الواليات المتحدة االمريكية
 188 41640  المملكة المتحدة

 93 -  ايرلندا
  121023 22713 

    
 العملياتربح  -6

 بعد التحميل يتم الوصول إليه
   0202 0230 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 24 65  مصروف اإلستهالك
 12137 31306  إطفاء أصول حق اإلستخدام

 - 50  خسائر ترجمة عمالت
 211 -  إيجار قصيرة األجلعقود  إلتزامات مصاريف على

    
 يةتمويل ومصاريفإيراد  -5

   0202 0230 

 السعودية()بآالف الرياالت   

 36 00  اإليجارعقود  إلتزامات علىفائدة مصاريف 

    
 الموظفين تكاليف -7

 ما يلي:فيتب وارتكاليف ال يإجمال تمثلي
   0202 0230 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 12289 41441  أجور ورواتب
 12 362  ةإجتماعي تأميناتتكلفة 

 - 31  موظفين أخرى مصاريف

  41525 12299 

 المديرين مكافآت -8
 ما يلي:في المديرين للسنة مكافآت تتمثل

   0202 0230 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 12259 01167  مزايا قصيرة األجل  
 7 31285  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  11441 12266 

باإلضافة إلى تكاليف رواتب أولئك الموظفين مباشرة  بالشركةالوقت المحمل من قبل المديريين المبالغ المدرجة أعاله على  تتضمن
 .الشركة في

 
 بالك روك.إنك شركةمع  خيار حصة أسهم( مدير: ال يوجد 2219أي مدير ) يستخدم، لم خالل العام

 



 
 شركة بالك روك العربية السعودية

 
 )تتمة( 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  08صفحة   

 

 

 ضريبة الدخل -0
 الدخل قائمة/ )المضافة( في  المحملةالضريبة 

  0202 0230 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

    الضرائب الحالية
 44 41147  ضريبة الشركات

 - 65  تعديالت ضرائب الشركات على الفترات السابقة
    

    المؤجلة ةبالضري
 (2) (3)  الناشئة عن تكوين وعكس الفروق المؤقتة

الفروق  ،ائتمان ضريبي ،الناشئة عن خسارة ضريبية غير معترف بها سابًقا
 لفترات السابقةلالمؤقتة 

 
(4) - 

 (2) (6)  إجمالي الضرائب المؤجلة
    

 42 41108  في قائمة الدخلمصروف الضريبة 

    
من(  أكبر: 2219لسنة أعلى من المعدل القياسي لضريبة الشركات في المملكة العربية السعودية )اضريبة الضريبة على الربح قبل 

 (.٪22: 2219٪ )22البالغ 
 

 :كما يليتمت تسوية الفرق 
  0202 0230 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 211 021480  الضريبةالربح قبل 
    

 42 41208  ةضريبة الشركالمعدل القياسي ل
 - 65  الزيادة في الضريبة الحالية من تعديالت فترات سابقة

الخاضع  الربح غير القابلة للخصم في تحديدالزيادة من تأثير المصاريف 
 للضريبة

 
048 - 

 - (4)  للفترات السابقةغير المعترف بها الفروق المؤقتة من ائتمان ضريبي مؤجل 
 42 41108  إجمالي الضريبة المحملة

    

 الضريبة المؤجلة
 الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة

 المطلوبات الموجودات 0202
الضريبة صافي 

 المؤجلة

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 7 - 7 إستهالك ضريبة معجلة
 331 - 331 أخرى مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 (0) (0) - بنود أخرى
 302 (0) 338 

    
 تتمثل الحركة على الضريبة المؤجلة خالل السنة فيما يلي:

     
 يناير  3في  

0202 
 المعترف به 

 الدخلقائمة في 
المعترف به في 

 الشامل الدخلقائمة 
ديسمبر  13في 

0202 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 7 - 6  0 إستهالك ضريبة معجلة

 331 333 0 - أخرى مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 (0) - (0) - بنود أخرى

 صافي موجودات / )مطلوبات( الضريبة
 المؤجلة

0 6 333 338 

     
وحصلت على الشهادة المطلوبة سارية المفعول  2219ديسمبر  31قدمت الشركة إقراًرا بضريبة الدخل عن الفترة المنتهية في 

 الهيئة العامة للزكاة والدخل.لدى لمراجعة ا ال يزال قيد التأسيسمنذ  ةالضريبيإن الربوط . 2221أبريل  32حتى 



 
 شركة بالك روك العربية السعودية

 
 )تتمة( 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  09صفحة   

 

 
 ممتلكات ومعدات -32

 والتجهيزاتاألثاث  
 والمعدات

 )بآالف الرياالت السعودية( 
  التكلفة

 - 2218نوفمبر  27في 
 113 إضافات

 113 2219ديسمبر  31في 
  

 331 2222يناير  1 في
 40 إضافات

 350 2222ديسمبر  31في 

  
  اإلستهالك

 - 2218نوفمبر  27في 
 24 المحمل للفترة

 24 2219ديسمبر  31في 
  

 04 2222يناير  1في 
 65 المحمل للسنة

 82 2222ديسمبر  31في 

  
  القيمة الدفترية

 80 2222ديسمبر  31في 

 89 2219ديسمبر  31في 

  
 أصول حق اإلستخدام -33

 ممتلكات 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
  التكلفة

 - 2218نوفمبر  27في 
 22268 إضافات

 22268 2219ديسمبر  31في 
  

 01258 2222يناير  1في 
 31340 إضافات

 11032 2222ديسمبر  31في 

  
  اإلطفاء

 - 2218نوفمبر  27في 
 12137 المحمل للفترة

 12137 2219ديسمبر  31في 
  

 31317 2222يناير  1في 
 31306 المحمل للسنة

 01110 2222ديسمبر  31في 

  
  القيمة الدفترية

 878 2222ديسمبر  31في 

 931 2219ديسمبر  31في 

  
 مزيد من المعلومات عن عقود اإليجار17انظر االيضاح رقم 

 



 
 شركة بالك روك العربية السعودية

 
 )تتمة( 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  11صفحة   

 

 
 ذمم مدينة تجارية ومدينون أخرون -30

 
 إيضاح

ديسمبر  13
0202 

ديسمبر  31
2219 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 32253 71461 23 مجموعة ال شركاتذمم مدينة من 
 - 001  مقدمة مدفوعات

 53 153  ونأخر مدينون
  81217 32326 

    
 القيمة ومخصصات خسائر االئتمان المتعلقةفي نخفاض إلا تتضمنتم اإلفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان والسوق، 

 "."مراجعة المخاطر المالية 22في إيضاح رقم  ون األخر ونبالذمم المدينة التجارية والمدين
 

في إيضاح وذمم مدينة  ومدينونالمصنفة كقروض  والمدينون األخرونالتجارية المدينة الذمم  لهذهتم اإلفصاح عن القيمة العادلة 
 .21رقم 

 
 نقد وما في حكمه -31

 

 

ديسمبر  13
0202 

ديسمبر  13
0230 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 122258 621187  نقد لدى البنك

    
 %(2: 2219% )2يبلغ معدل الفائدة على النقد لدى البنك نسبة 

 
 رأس المال -34

 المدفوعرأس المال 
عدد  

 األسهم
 )باآلالف(

 0202ديسمبر  13
 )بآالف الرياالت السعودية(

 عدد األسهم
 )باآلالف(

 0230ديسمبر  13
 )بآالف الرياالت السعودية(

  
لاير سعودي لكل  12سهم عادية بقيمة أ

 سهم
31002 301022 12222 122222 

     
نوفمبر  25 بتاريخلاير سعودي بموجب قرار مجلس اإلدارة  2228222222 قيمةإضافية ب، قام المساهم بضخ أموال السنةخالل 
فبراير  7نهاية العام، وافق المساهم على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال من خالل قرار المساهم بتاريخ ل الحقاً . 2222
الهيئة العامة بما في ذلك تحديث السجل التجاري وترخيص . كانت اإلجراءات القانونية (هـ1442ربيع الثاني  12)الموافق  2221

 المالية. القوائمفي تاريخ الموافقة على كما قيد التنفيذ  والنظام األساسي لإلستثمار
 

 طي نظاميياإحت -36
% من 12 تقوم بتحويل، يجب على الشركة ان للشركة بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي

% على األقل من رأس المال المدفوع. إن هذا 32هذا االحتياطي  حتى يساوينظامي الحتياطي إلصافي دخلها السنوي إلى ا
 .االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين

 

 

ديسمبر  13
0202 

ديسمبر  13
0230 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 - 37  2218نوفمبر  27و 2219يناير  1في 
 17 31520  المحول إلى اإلحتياطي النظامي

 17 31505  ديسمبر 31في 

    



 
 شركة بالك روك العربية السعودية

 
 )تتمة( 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  10صفحة   

 

 
 اإلحتياطيات -35

 إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية
تها الوظيفية إلى عملالعمليات األجنبية للشركة من نتائج وصافي موجودات الالمتعلقة بترجمة  الترجمةبفروق مباشرة يتم االعتراف 

 .في احتياطي ترجمة العمالت األجنبية تراكمهاالدخل الشامل اآلخر ويتم قائمة لشركة في لعرض العملة 
 

 الدفع على أساس السهماحتياطي 
التي تقدمها لموظفيها كمكون منفصل من حقوق الملكية  الدفع على أساس السهمحقوق الملكية المتراكم لخطط  بندتسجل الشركة 

 ."الدفع على أساس السهم" (2رقم )كما هو مسموح به بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 احتياطي آخر
الملكية كما التي تقدمها لموظفيها كمكون منفصل من حقوق للموظفين حقوق الملكية المتراكم لمكافأة نهاية الخدمة  بندتسجل الشركة 

 "."مزايا الموظفين (19)هو مسموح به بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 عقود اإليجار -37
 .تبها. مدة اإليجار المتبقية هي سنة واحدةيجار لمبنى مكالشركة لديها عقد إ

 

 12كانت المدة المتبقية لعقد إيجار المكتب أقل من  ،2219يناير  1 بتاريخ( 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 يتم، لذلك لم 2222، تم تجديد عقد اإليجار حتى سبتمبر 2219إعفاء اإليجار قصير األجل. في فبراير  ت، وبالتالي استوفرشه

 .د اإليجارول حق االستخدام والتزام عقوباإلعفاء قصير األجل. وبناًء عليه، تم االعتراف بأص إستيفاء
 

 عقود اإليجار اتإلتزاموأصول حق اإلستخدام ، تم تعديل وعليه. 2221، تم تمديد عقد اإليجار حتى سبتمبر ةالحالي السنةفي 
 عقد اإليجار ليعكس تمديد

 

 اإليجار إلتزامات عقودتحليل استحقاق 
 غير المخصومة في الجدول أدناه:يتم عرض تحليل استحقاق إلتزامات عقود اإليجار على أساس التدفقات النقدية اإلجمالية 

 

 

 

ديسمبر  13
0202 

ديسمبر  13
0230 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 951 878  أقل من سنة واحدة

    
لاير   122442222مبلغ  2222ديسمبر  31بلغت إجمالي التدفقات النقدية الخارجية إللتزامات عقود اإليجار للفترة المنتهية في 

 (.لاير سعودي 1،374،222: 2219سعودي )
 

  الدفع على أساس السهم -38
 المقيدة المعيارية األسهموحدات 

 

 خطط والحركاتلتفاصيل ا
يتم المحاسبة عن جميع . أسهم مقيدةوحدات  األسهم في شكل أسهم مقيدة ومخططات منح وعاتدفممنح موظفي الشركة  من الممكن
 .على أساس تسوية حقوق الملكية خطط المنح

 

 المقيدة األسهموحدات و األسهم المقيدة 
بالك  ويتم تحويلها إلى أسهم فيبالك روك، إنك ، من قبل الشركة األم النهائية األسهم المقيدةوحدات  يتم إصدار األسهم المقيدة و

على فترات تتراوح من  األسهم المقيدة، يتم منح جميع األسهم المقيدة ووحدات من تواريخ االستحقاق. بشكل كبير في كل روك، إنك
المنح. تخضع مكافئات األرباح على األسهم خطط سنة إلى ثالث سنوات، على الرغم من اختالف الشروط بين أنواع مختلفة من 

 .منح، وعلى هذا النحو ال يتم دفعها للموظفين حتى ذلك التاريخإجراء الالممنوحة للمصادرة قبل  األسهم المقيدةوحدات  ومنحالمقيدة 
 

 حالة الخدمة حمن
بالقيمة العادلة في تاريخ المنح كما تم  المنحخدمة فقط. يتم تقييم هذه البشرط  األسهم المقيدةُتمنح غالبية األسهم المقيدة ومنح وحدات 

 مطفأة على مدى فترة االستحقاقيتم تعديل إجمالي القيمة العادلة ال بالك روك، إنك قياسها بواسطة سعر السهم العادي لشركة
 .المنهجيةالمستقبلية بناًء على أفضل تقدير لإلدارة للقيود واالعتبارات  اردصلإل
 



 
 شركة بالك روك العربية السعودية

 
 )تتمة( 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  11صفحة   

 

 
 )تتمة( الدفع على أساس السهم -38

 شروط منح الخدمة خالل العام كما يلي:من عدد  علىكانت الحركة 
 0202ديسمبر  13 

 )عدد باأللف( 
 31235 الفترة الممنوحة خالل

 (008) خالل الفترة المستخدمة
 738 نهاية الفترة المتبقية

   
 شروط منح الخدمة خالل السنة كما يلي: المرجح لسعر ممارسةالمتوسط  على ةكانت الحرك

 0202ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 
 31721116 الممنوحة خالل الفترة

 31550106 خالل الفترة المستخدمة
 31702107 نهاية الفترةالمتبقية 

   
 لاير سعودي. 122862222منح الخدمة هو شروط الدخل للسنة فيما يتعلق ب قائمةإجمالي المصروفات المعترف بها في 

 
 ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون -30

 
 إيضاح

ديسمبر  13
0202 

ديسمبر  13
0230 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 12247 31785  مستحقةمصاريف 
 12756 11 23 مجموعة ال شركاتمبالغ مطلوب إلى 

 941 858  عقود اإليجار اتإلتزام
 22 0  وضرائب أخرى ةإجتماعي تأمينات

  01505 32964 

    
الدائنون بما تحليل االستحقاق، والمتعلقة بالذمم الدائنة التجارية و تتضمن، والسيولة تم اإلفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر السوق

 ة"."مراجعة المخاطر المالي 22في إيضاح رقم   وناألخر
 

 للموظفين نهاية الخدمة مكافآت -02
 ما يلي:في للموظفيننهاية الخدمة  مكافآت علىالحركة  تتمثل

 0202ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 7 يناير 1في 

 (7) تعديل السنة الحالية
 650 إجمالي المبلغ المعترف به قائمة الدخل الشامل اآلخر 

 650 ديسمبر 31في 

   
 مزايا الموظفين( بخططاالفتراضات االكتوارية الرئيسية )فيما يتعلق 

 0202ديسمبر  13 

  
 0102 معدل الخصم )%(

 1162 معدل زيادة الراتب المتوقعة )%(
 52 التقاعد العادي )سنوات( سن

 35157 مدة الخطة )سنوات(

   
 يتم وضع االفتراضات المتعلقة بالوفيات المستقبلية بناًء على المشورة االكتوارية وفًقا لإلحصاءات والخبرات المنشورة في المنطقة.

 



 
 شركة بالك روك العربية السعودية

 
 )تتمة( 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  13صفحة   

 

 
 )تتمة( للموظفين نهاية الخدمة مكافآت -02

 

 تحليل الحساسية على االفتراضات االكتوارية الهامة
 

 ما يلي:فيتأثير التغيير في االفتراضات على الربح  يتمثل 
 0202ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 (41) % أعلى225 –معدل الخصم 
 48 % أقل225 –معدل الخصم 

 47 % أعلى225 –معدل زيادة الراتب المتوقعة 
 (41) لق% أ225 –معدل زيادة الراتب المتوقعة 

   
 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية -03

على النحو  2222ديسمبر  31كان تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية حسب التصنيف المحاسبي للسنة المنتهية في 
 التالي:

  الموجودات 
المطلوبات المالية بالتكلفة و

 إلزامي -المطفأة 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
  الموجودات

  موجودات متداولة
 71012 ذمم مدينة تجارية ومدينون أخرون

 621187 نقد وما في حكمه
  

  المطلوبات
  متداولة مطلوبات

 (31808) ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون

  
على النحو  2219ديسمبر  31المالية حسب التصنيف المحاسبي للفترة المنتهية في كان تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات 

 التالي:
  الموجودات 

المطلوبات المالية بالتكلفة و
 إلزامي -المطفأة 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
  الموجودات

  موجودات متداولة
 11125 ذمم مدينة تجارية ومدينون أخرون

 301268 نقد وما في حكمه

 361154 مجموع الموجودات
  

  المطلوبات
  متداولة مطلوبات

 (11201) ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون
 (11201) المطلوباتمجموع 

  
 األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

والذمم  وناألخر ونوالذمم المدينة التجارية والمدين وما في حكمهتتضمن األدوات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة النقد 
 ون.األخر ونالدائنة التجارية والدائن

 
الدائنة والذمم  وناألخر والمدينونالتجارية المدينة بسبب طبيعتها قصيرة األجل، فإن القيمة الدفترية للنقد وما في حكمه والذمم 

المركز المالي، لم يتم  قائمةذ في االعتبار الخسائر االئتمانية المتوقعة. في تاريخ التجارية والدائنون األخرون تقارب قيمتها بعد األخ
حيث تعتبر الخسائر االئتمانية المتوقعة غير  مدينون األخرونقيمة الذمم المدينة التجارية والفي نخفاض إلعتراف بأي مخصص لاإل

 جوهرية.



 
 شركة بالك روك العربية السعودية

 
 )تتمة( 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  14صفحة   

 

 
 مراجعة المخاطر المالية -00

 الشركة.رأس مال يبين هذا إليضاح المعلومات المتعلقة بتعرض الشركة للمخاطر المالية وإدارة 
 

 مخاطر االئتمان وانخفاض القيمة
أو المحتفظ به مع  البنكية، أو الفائض النقدي المحتفظ به في الحسابات بالذمم المدينة التجاريةتنشأ مخاطر االئتمان فيما يتعلق 

شركات مجموعة بالك روك األخرى كجزء من عمليات الخزينة العادية، واالستثمارات األخرى في األصول. تدار أرصدة 
 .شركات المجموعة مركزياً ويتم االتفاق عليها وتسويتها على أساس منتظم

 
أقل من القيمة وتكون صومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي، لن تنخفض قيمة الذمم المدينة ما لم تكن التدفقات النقدية المتوقعة، مخ

 الدفترية. 
  

ئتمان الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر اإل 21رقم  المالية التي تم الكشف عنها في إيضاح  للموجوداتتمثل القيمة الدفترية 
 حتفظ  بها.حيث ال توجد ضمانات أو تحسينات ائتمانية م

 
 مخاطر السيولة

 .سيولة هي مخاطر عدم كفاية أموال الشركة والتسهيالت الملتزم بها لالستيفاء بالتزامات الدفع عند استحقاقهامخاطر ال
 

وتأخذ في االعتبار السيولة المرتقبة عند تحديد المبالغ المتاحة للتوزيع على  ةتوقعالم ةالنقدي اتتقوم الشركة بمراقبة التدفق
  .المساهمين

 
األموال ومتطلبات السيولة على أساس مجمع وتضمن بذلك الحفاظ على األصول السائلة والتسهيالت  تسعى الشركة إلى إدارة

 .االحتياطية الكافية الستيفاء تقدير صافي التدفقات النقدية الخارجية
 

 تحليل االستحقاق
 االستحقاق التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية للشركة حسب النوع: تواريختوضح الجداول التالية 

 
 خالل سنة واحدة 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
0202  

  مطلوبات غير مشتقة
 11 مطلوبات مالية متداولة

  

 خالل سنة واحدة 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
0230  

  مطلوبات غير مشتقة
 12756 متداولةمطلوبات مالية 

  

 مخاطر السوق
 مخاطر السوق هو مخاطر الذي قد تتأثر رأس مال الشركة و / أو أرباحها بالتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.

 
 العمالت األجنبية ترجمةمخاطر 

تنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبية في حالة عدم مطابقة أصول العمالت األجنبية للشركة بااللتزامات المقومة بنفس العملة. 
باإلضافة إلى ذلك، تنشأ التعرضات للعمالت األجنبية على أساس المعاملة إلى حد كبير فيما يتعلق بإيرادات الرسوم المقومة 

يتم تحديد المصاريف بشكل من الرسوم من شركات المجموعة بالدوالر األمريكي لشركة إيراداتها بالعمالت غير الوظيفية. تحقق ا
 .رئيسي باللاير السعودي، ونتيجة لذلك قد تتقلب إيرادات الشركة نتيجة لتحركات صرف الدوالر األمريكي 

 

جنبية التي تنشأ فيما يتعلق بالبنود غير التشغيلية تتم مراقبة تعرضات العمالت األجنبية بانتظام وتقليلها. إن تعرضات العمالت األ
عادة ما تكون كبيرة في طبيعتها وتتم إدارتها على أساس كل حالة على حدة. تتم إدارة تعرضات العمالت األجنبية المتعلقة بالذمم 

 .بمجموعة بالك روك األخرى باستخدام العقود اآلجلة لشراء النقد األجنبي شركات المجموعةالمدينة والدائنة بين 



 
 شركة بالك روك العربية السعودية

 
 )تتمة( 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  15صفحة   

 

 
 )تتمة( مراجعة المخاطر المالية -00

 
 تحليل الحساسية

، السوق. ومع ذلكييرات في متغيرات يغطي تحليل الحساسية األدوات المالية في تاريخ قائمة المركز المالي ويفترض حدوث تغ
قد تختلف االفتراضات المقدمة اختالًفا كبيًرا عن  ،تجدر اإلشارة إلى أنه بسبب حالة عدم اليقين المتأصلة في عالم األسواق المالية

 .ال سيما وأن مخاطر السوق تميل إلى الترابط وبالتالي من غير المرجح أن تتحرك بمعزل عن غيرها ،النتيجة الفعلية
 

٪ هو معدل الحساسية المستخدم عند اإلبالغ 22٪. 22أن تزيد أسعار صرف الدوالر األمريكي أو تنخفض بنسبة  من المفترض
عن مخاطر العمالت األجنبية داخلًيا لموظفي اإلدارة الرئيسيين ويمثل تقييم اإلدارة للتغير المحتمل المعقول في أسعار صرف 

 .والر األمريكياللاير السعودي مرتبط بالد .العمالت األجنبية
 

  .مليون لاير سعودي 929سينخفض صافي األصول بمبلغ  ،٪22إذا زاد سعر صرف الدوالر األمريكي بنسبة 
 

 .مليون لاير سعودي 929سيزداد صافي األصول بمبلغ  ،٪22إذا انخفض سعر صرف الدوالر األمريكي بنسبة 
 

 إدارة رأس المال
  :أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي

 ؛لحماية قدرة الشركة على االستمرار علي أساس مبدأ االستمرارية  

 استيفاء متطلبات الجهات النظامية ؛ و 

 .للحفاظ على القوة المالية لدعم نمو األعمال الجديدة 
 

على  تتمثل سياسة الشركة في الحفاظ على مستوى مناسب من موارد رأس المال أعلى من المتطلبات التنظيمية. من أجل الحفاظ
 .قد تقوم الشركة بتعديل مبلغ األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة ،هيكل رأس المال أو تعديله

 
 

 ذات عالقة جهةمعامالت مع  -01
 

 الجهات ذات العالقةملخص المعامالت مع 
 تستعين الشركة ببعض الخدمات لوظائف إدارة االستثمار لشركات المجموعة األخرى.

 
الشركة واألطراف ذات العالقة مع بعضها البعض في سياق األعمال العادية. تتم المعامالت مع الجهات ذات العالقة وفقاً تتعامل 

 لشروط متفق عليها بشكل تبادلي والتي يتم اعتمادها من قبل اإلدارة.
 

 الدخل والذمم المدينة من جهات ذات عالقة
 جهات ذات عالقة أخرى 

 السعودية()بآالف الرياالت  
0202  

 121023 العميل أنشطةإيرادات 
 71461 ذمم مدينة من جهات ذات عالقة

  

 جهات ذات عالقة أخرى 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
0230  

 22713 العميل أنشطةإيرادات 
 32253 ذمم مدينة من جهات ذات عالقة

  



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

 )تتمة( 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  16صفحة   

 

 
 )تتمة( ذات عالقة جهةمعامالت مع  -01

 

 ذات عالقة جهاتالى  وذمم دائنةمصاريف 
 جهات ذات عالقة أخرى 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
0202  

 31526 رسوم بنية تحتية
 11 ذمم دائنة إلى جهات ذات عالقة

  

 جهات ذات عالقة أخرى 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
0230  

 842 تحتيةرسوم بنية 
 12756 ذمم دائنة إلى جهات ذات عالقة

  

  والشركة األم النهائيةالشركة تعهد  -04
الشركة القابضة المباشرة للشركة هي مجموعة بالك روك المحدودة والشركة األم النهائية والطرف المسيطر هي شركة 
بالك روك، إنك وهي شركة تأسست في والية ديالوير في الواليات المتحدة األمريكية. الشركة األم ألكبر وأصغر 

ها هي بالك روك، إنك تتوفر نسخ من القوائم المالية مجموعة تضم الشركة والتي يتم إعداد حسابات المجموعة ل

أو قد يتم تقديم الطلبات موجهة   www.blackrock.comللمجموعة عند الطلب من موقع عالقات المستثمرين على 

عن طريق البريد اإللكتروني  أو ,East 52nd Street, New York, NY10055 55إلى عالقات المستثمرين في 

 ..invrel@blackrock.comعلى 
 


