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 2021د�سم��   31تقر�ر األعمال للسنة املن��ية ��  

للسن ("الشركة")  السعودية  بالك روك العر�ية  املدققة لشركة  القوائم املالية  مع  إ�� جنب  اإلدارة ("ا�جلس") تقر�ره جنًبا  املن��ية �� ُيقدم مجلس   31ة 

 .2021د�سم�� 

 النشاط الرئي��ي

لالستثمار �� تتمثل األ�شطة   ال��خيص الصادر عن الهيئة العامة  االستشارات وذلك بموجب  األوراق املالية وتقديم  �� خدمات ترتيب  للشركة  الرئيسية 

 )2018أغسطس  16ـه (املوافق 1439ذو ا�حجة  5بتار�خ  10211391284420اململكة العر�ية السعودية ("الهيئة العامة لالستثمار �� اململكة") تحت رقم 

 ).2018يوليو  17هـ (املوافق 1439ذو القعدة  4بتار�خ  30-192-18وال��خيص الصادر عن هيئة السوق املالية تحت رقم 

امل ترتيب األوراق املالية وتقديم  إ�� أ�شطة  �� عام شورةباإلضافة  للشركة  �شاط إدارة االستثمارات و�شغيل ليشمل  2022، سوف يتغ�� النشاط الرئي��ي 

 .2022ف��اير  17ب موافقة هيئة السوق املالية السعودية �� عقالصناديق 

 توزيع األر�اح

 : لم يتم سداد أي مبلغ بالر�ال السعودي).2020( 2021د�سم��  31لم يتم سداد أي توزيعات أر�اح بالر�ال السعودي �� السنة املن��ية �� 

 أعضاء مجلس إدارة الشركة

 شغلوا مناصب خالل العام، ع�� النحو التا��:�ان أعضاء مجلس اإلدارة، الذين 

 ��  )2021يوليو  22محمد العي��ى (املع�ن 

 يز�د املبارك

 أحمد ط�حاوي

 )2021يوليو  22��  ٌقبلت استقال��ام��اي أبو جودة (

 )2022ف��اير  17��  ُقبلت استقال��الو�ز سادلر (

�شار�نجتون   ��    -ني�والس  (استقال  اإلدارة  مجلس   ) 2022ف��اير    17رئيس 

 وقد تم �عي�ن أعضاء مجلس اإلدارة التا�� ذكرهم �عد ��اية العام:

�عيينھ ��  -معا�� سليمان القو�ز   با�حصول ع�� موافقة هيئة سوق املال )2022ف��اير  17رئيس مجلس اإلدارة (تم 
ً
 مشروطا

�عيينھ ��   )2022ف��اير  17طارق محمود (تم 

  أعضاء �جنة املراجعة

 �حاويأحمد ط 

 لو�ز سادلر

 ني�والس �شار�نجتون
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 اإلس��اتيجية املؤسسية

ا�خاضعة   ءالشركة جز أصولها  قيمة  تبلغ  للتداول �� السوق املالية  االستثمارات مدرجة  إلدارة  روك")، و�� شركة رائدة  من بالك روك ا�حدودة ("بالك 

ء �� دولة يقدمون ا�خدمات للعمال  30موظف �� أك�� من  18,400. �عمل لدى الشركة نحو 2021د�سم��  31تر�ليون دوالر أمر��ي كما ��  10.01لإلدارة  

 دولة، وتقدم بالك روك مجموعة عر�ضة من خدمات االستثمار والتقنية للعمالء من املؤسسات واألفراد ع�� مستوى العالم. 100أك�� من 

العامل لذلك، س��كز تقر�ر األعمال هذا ع�� اتجاهات القطاع  و يتم تطو�ر إس��اتيجية مؤسسية ومراجع��ا ع�� املستو��ن العاملي واإلقلي�ي.  اإلقليمية ية 

 ومجاالت ال��ك�� اإلس��اتي�� مع ر�طها با�خدمات ال�ي تقدمها الشركة.

 الغرض

ا�خد تقدم إل��م  روك واأل�خاص ممن  يقوم عمالء بالك  املا��.  الرخاء  من األ�خاص ع�� تحقيق  املز�د  مات يتمثل هدف شركة بالك روك �� مساعدة 

مصروفات األبناء التعليمية وشراء املنازل و�دء شر�ات جديدة. كما أن استثمارا��م �ساعد ع�� �عز�ز االقتصاد بادخار األموال من أجل التقاعد وسداد 

البت�ارات ال�ي �عزز العاملي: من خالل دعم الشر�ات الصغ��ة والكب��ة؛ وتمو�ل مشاريع البنية التحتية ال�ي تر�ط املدن وتزودها بالطاقة و�عمل ع�� �سهيل ا

 ل��م بالك روك بتعز�ز:التقدم. ت

مالي�ن األ�خاص ع�� االستثمار �� تجميع املدخرات ال�ي تفيدهم ع�� مدار حيا��م؛الرخاء املا�� •  : مساعدة 

 �سهيل االستثمارات وجعلها أك�� ميسور�ة؛الوصول إ�� االستثمارات:  •

 نتائج أفضل للمستثمر�ن؛ : �عز�ز االستثمار املستدام ألن ا�جموعة تؤمن بأ��ا تحقق النتائج املستدامة •

 : املساهمة �� بناء اقتصاد أك�� مرونة �عود بالفائدة ع�� عدد أك�� من األ�خاص.االقتصاديات الشاملةو  •

 ملف القطاع العاملي

ق بإدارة املؤشرات والنقد، ع�� فئات 
ّ
من األصول، ع�� تمك�ن  �عمل منصة بالك روك املتنّوعة والشاملة إس��اتيجيات قائمة ع�� معامالت ألفا �شطة تتعل

متطلبات العمالء. �شتمل عروض املنتجات ع�� محافظ فردية ومتعددة األص من تفصيل نواتج االستثمار وحلول تخصيص األصول بما يل�ي  ول الشركة 

متنوعة من األدوات، بما �� ذلك  �ستثمر �� األسهم والدخل الثابت والبدائل وأدوات سوق املال. يتم عرض املنتجات مباشرة ومن خالل وسطاء �� مجموعة

فئة   وصناديق  واملغلقة  املفتوحة  املش��كة  وصناديق  iShares®الصناديق  املنفصلة  املؤشرات املتداولة") وا�حسابات  البورصة ("صناديق   �� املتداولة 

م بالك روك أيًضا خدمات تقنية، � ، ®Aladdinشمل منصة تقنية إدارة االستثمار وا�خاطر، واالستثمار ا�جما�� وغ��ها من أدوات االستثمار ا�جمعة. ُتقّدِ

، فضًال عن خدمات استشار�ة وحلول لقاعدة عر�ضة من العمالء املعني�ن بإدارة املؤسسات FutureAdvisorو Cachematrix، و eFront®، وAladdin Wealthو

لقواعد تنظيمية مشددة وُتدير أص ول عمال��ا بصف��ا وكيًال ائتمانًيا. وال �شارك بالك روك �� أ�شطة تجار�ة وال��وات. كما أن شركة بالك روك خاضعة 

قد تتعارض مع مصا�ح العمالء.  خاصة 

شار الشركة تخدم بالك روك مز�ًجا متنوًعا من العمالء من الشر�ات واألفراد ع�� حد سواء، وذلك من خالل نموذج أعمال يركز ع�� اإلقليم. ويعكس انت

ا��  ا�خ��ات  الرا�خة ع�� تقديم  الوسطاء والقدرة  مع  القو�ة  األوسط وأفر�قيا وآسيا وا�حيط الهادئ العالقات  الستثمار�ة األمر�كت�ن وأورو�ا والشرق 

ع��   مزايا ا�حجم  روك من  للوائح واملتطلبات ا�حلية. و�ستفيد بالك  وفًقا  املصممة  مجال الصناديق واملنتجات األخرى   �� منصات االستثمار العاملية 

ل الهي�ل ال �� نفس الوقت. عالوة ع�� ذلك، ُ�سّهِ من الوجود ا�ح�� لتقديم ا�حلول للعمالء  تنظي�ي لبالك روك وا�خاطر والتقنية العاملية مع االستفادة 

من أفضل املمارسات �خدمة العمالء ومواصلة العمل ا�جما�� القوي ع�� مستوى العالم ع�� �ل من األقسام واملناطق من أجل �عز�ز القدرة ع�� االستفادة 

 تطو�ر املواهب.

كيفية تأث�� العوامل يركز املز�د من العمالء ع�� بالك روك ع�� مدى تأث�� االستدامة ع�� محافظهم االستثمار�ة. وقد جاء هذا التحول مدفوًعا بفهم م��ايد ل

 ائتمانًيا، تل��م بالك روك بمساعدة العمالء ع�� بناء محافظ املرتبطة باالستدامة ع�� النمو االقتصادي وقيم األصول واأل 
ً

سواق املالية ك�ل. و�صف��ا وكيال



 المملكة العربیة السعودیة

 (تابع)  2021دیسمبر    31تقریر األعمال للسنة المنتھیة في 

 3صفحة 

ال االستدامة جزًءا  روك إ�� جعل  �عمد شركة بالك  أفضل للعمالء،  نواتج  املستدام ع�� تحقيق  خيارات االستثمار  لقدرة  مرونة. ونظًرا  يتجزأ من أك��   

ا تدير ��ا الشركة  ال�ي  �خاطر وتن��ئ ا�حافظ وتصمم املنتجات وتتعامل مع الشر�ات. فع�� مدار السنوات العديدة املاضية، عملت بالك روك الطر�قة 

 ع�� �عميق دمج االستدامة �� التقنية و�دارة ا�خاطر واختيار املنتجات وا�خطط لتسريع هذه ا�جهود.

 مجاالت ال��ك�� اإلس��اتي��

�� ظل وضع   الوقت، وذلك من خالل عدة سوف �س�� الشركة،  مع  منح املساهم�ن قيمة  إ��  من ا�جموعة العاملية،  القطاع واتجاهاتھ الرئيسية وكجزء 

 طرق من بي��ا االستفادة من الوضع التناف��ي املم�� لشركة بالك روك، بما �� ذلك:

 حد من أخطاء التعقب ملنتجات املؤشرات أو منعها؛ترك�� بالك روك ع�� األداء القوي الذي يوفر معامالت ألفا للمنتجات النشطة مع ا� •

يقرب من  • % من املوظف�ن خارج الواليات املتحدة �خدمة 50وحضور بالك روك العاملي وال��امها بأفضل املمارسات �� �ل أقطاب العالم مع وجود ما 

% من إجما�� األصول ا�خاضعة لإلدارة للعمالء املقيم�ن خارج 40العمالء ع�� املستوى ا�ح�� ودعم قدرات االستثمار ا�حلية. وتتم إدارة ما يقرب من 

 الواليات املتحدة؛

و   ا�ساع  ونطاق • املرجح والعوامل  السوق  مال  رأس  مؤشر  �شمل  ال�ي  االستثمار�ة،  روك  والنظامية املإس��اتيجيات شركة بالك  النشطة  عامالت 

استثمار�ة األساسية التقليدية ومعامالت ألفا عالية األدا  عامالتاملو  قدر��ا ع�� تصميم حلول  �عزز  املنتجات البديلة غ�� السائلة، وال�ي  ء وعروض 

 فردية ومتعددة األصول لتلبية احتياجات العمالء ا�حددة؛

احتياجات العمالء املتغ��ة واالتجا • فعال �� ضوء  وترك��ها االئتما�ي، ما يضعها �� موضع  هات ال�لية، بما �� وتمّ�� بالك روك �� عالقا��ا مع العمالء 

الطل املؤشرات املتداولة، وال��ك�� ع�� الدخل والتقاعد وز�ادة  املؤشرات القياسية وصناديق  �� صناديق  االستثمار  إ��  التحول ا�حر  ع�� ذلك  ب 

 و؛إس��اتيجيات االستثمار املستدام واإلس��اتيجيات ا�ختلطة عن طر�ق منتجات املؤشرات البديلة النشطة وغ�� السائلة

 Aladdinو  ®Aladdinال��ام بالك روك طو�ل األمد باالبت�ار وا�خدمات التقنية والتطو�ر املستمر ل�حلول واملنتجات التقنية لبالك روك بما �� ذلك  •

Wealth وCachematrix وFutureAdvisor  ات التوزيع بما �� ذلك وز�ادة االهتمام ��ا. تم توسيع نطاق هذا االل��ام من خالل استثمارات األقليات �� تقني

Scalable Capital وiCapital وAcorns وEnvestnet. 

 نظرة عامة ع�� األعمال

�� اململكة ونظام ال�جل التجاري ورخصة الهيئة العامة لالستثمار  إتمام الش�ليات القانونية، بما �� ذلك تحديث  األسا��ي  عقب  ، زاد رأس مال الشركة 

السعودي العر�ية  روك  من  شركة بالك  ر�ال 12.2ة  ر�ال 35إ��    سعودي مليون  وعمليا��ا التشغيلية  سعودي  مليون  الشركة  طبيعة أعمال  تتغ��  . ولم 

 .2021والعوامل ا�حددة ملستوى رأس املال التنظي�ي خالل عام 

. وقد إدارة االستثمارات و�شغيل الصناديق  �شاط دارة، �شملاإل وقد جاء �خ رأس املال نتيجة تقدم الشركة بطلب لتمديد رخص��ا بحيث �شمل رخصة 

الرخصة ��  املالية هذه  العر�ية ومن املتوقع أن تجذب شرا�ات إس��اتيجية مع ا�ح�ومة واملؤسسات داخل اململكة   2022ف��اير  17منحت هيئة السوق 

ا�خدمات من خالل حلول بالك روك املدارة إ�� جانب فتح قنوات توزيع إضافية �� قطاع املبيعات والتوزيع من أجل تنم مع تنويع  األصول السعودية،  ية 

 ا�خاضعة لإلدارة.

املوظف�ن لدعم نمو األعمال. ونتيجة لذلك، تمكنت وخالل الف��ة املشمولة بالتقر�ر، واصلت الشركة ال��ك�� ع�� توزيع قاعدة عمال��ا ا�حلية وز�ادة عدد 

من جذب عمالء جدد �خدمات ا  ملشورة.الشركة 
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 مؤشرات األداء الرئيسية

 اإليرادات

. وقد 2020�� عام  سعودي مليون ر�ال 30.9مقارنة بمبلغ  سعوديمليون ر�ال  32.6ليصل إ��  2021% �� عام 5شهد إجما�� إيرادات الشركة ز�ادة بنسبة 

 .سعودي مليون ر�ال 9.4إيرادات من الرسوم االستشار�ة بواقع  سعودي مليون ر�ال 7.7ابل االنخفاض �� الرسوم من شر�ات ا�جموعة بواقع ق

 ت�لفة املبيعات

 �� ما يتعلق بإيرادات الرسوم االستشار�ة ا�جديدة. سعوديمليون ر�ال  8.7تم قيد ت�لفة املبيعات بواقع 

 اإلدار�ةاملصار�ف  

. و�رجع هذا �� املقام األول 2020�� عام  سعودي مليون ر�ال  10.4من  2021��  سعوديمليون ر�ال  14.5% لتصل إ�� 40زادت املصروفات اإلدار�ة بنسبة 

 إ�� ز�ادة ت�اليف املوظف�ن ومصروفات التعهيد نتيجة نمو الشركة.

 الشكوك وا�خاطر الرئيسية

باملس ا�خاطر والضوابط الداخلية ومراجعة فعاليتھ.يضطلع مجلس اإلدارة   ؤولية عن نظام الشركة إلدارة 

مجلس اإلدارة �� عدد من ا�خاطر والش�وك ا�حتملة ال�ي تؤثر ع�� أعمال الشركة ا�خاصة بخدمات ترتيب األوراق املالية وتقديم االستشارات   لقد نظر 

املصممة   السياسات واإلجراءات ذات الصلة  هذه السياسات واإلجراءات لرقابة وقام بوضع  ذلك، وتخضع  هذه ا�خاطر وا�حد م��ا، حيثما أمكن  إلدارة 

 مجلس اإلدارة و�جنة املراجعة �ش�ل مستمر.

و  ا�خاطر ال�ي ي�ون مستعًدا لتحملها تحقيًقا لألهداف اإلس��اتيجية للشركة ونطاقها.  هذا النظام مجلس اإلدارة �� تحديد طبيعة  �ل�ساعد  من  تخضع 

 ا�خاطر الرئيسية ونظام املراقبة أيًضا لتقييم صارم ع�� أساس سنوي ع�� األقل.

 �� ما ي�� بيان لإلجراءات ال�ي يتخذها مجلس اإلدارة و�جنة املراجعة إلدارة الش�وك وا�خاطر الرئيسية للشركة وا�حد م��ا:

 مخاطر السوق

ا�خاطر قيمة  وصف  أو  الرسوم  من  الشركة  �� إيرادات  يؤثر  مما  السوق   �� حدوث تراجع كب��  ا�خاطر الناتجة عن  تلك  مخاطر السوق  قائمة : تمثل 

ة القيمة ال�امل موجودات مركزها املا��. ونظًرا ألن الشركة ال تقوم بالتداول �حسا��ا ا�خاص، فإن مخاطر السوق �� ا�خاطر املرتبطة بالفشل �� تحقيق 

 ألصول الشركة وخصومها نتيجة للتقلبات �� أسعار صرف العمالت األجنبية.

تتم مراقبة مخاطر السوق ع�� اإليرادات بانتظام من أجل الكشف عن أي �غي��ات �� ُمحر�ات اإليرادات وظروف السوق. و�تم ا�حد من ا�حد من ا�خاطر: 

أعمال الشرك قبل مخاطر السوق ع�� اإليرادات من خالل نموذج  من  �عديلھ  متغ��، وع�� هذا النحو يمكن  هي�ل ت�لفة الشركة  ي�ون جزء كب�� من  ة: 

تتم مراقبة تأث�� مخاطر السوق ع�� املركز املا�� بانتظام من قبل فرق إدارة ا�خزانة واملالية من أجل  قائمة اإلدارة �ش�ل سريع لالستجابة لظروف السوق. 

 ز املا�� وت�و�نھ.املركقائمة الكشف عن أي �غي��ات �� 

 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان �� مخاطر �ع�� طرف مقابل للشركة أو تدهور جدارتھ االئتمانية قبل التسو�ة ال��ائية لصفقة مؤسسية أو ال��ام ائتما�ي وصف ا�خاطر: 

ملدينة الناتجة عن الرسوم ا�حتسبة ع�� العمالء (وال�ي قد آخر. يمكن أن تتجسد ا�خاطر االئتمانية كذلك خالل املسار االعتيادي لألعمال �سبب الذمم ا

 ال يتم سدادها) و�سبب استثمار النقدية املؤسسية.
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ا�خاطر:  االتفاقية األساسية وأح�امها. ا�حد من  الفوات�� املستحقة وفًقا لشروط  لتسو�ة  النشطة  للمخاطر من خالل املتا�عة  من �عرضها  ُتحد الشركة 

ن الشر�ات �ش�ل مركزي و�تم �سو���ا بصفة منتظمة. وتراقب إدارات ا�خزانة وا�خاطر والتحليل الك�ي بصفة منتظمة ا�جدارة االئتمانية ب� رصدةُتدار األ 

 لبنك إ�ش إس �ي ��ي، وهو البنك الرئي��ي للشركة.

 كفاية رأس املال

مستوى أووصف ا�خاطر:  رأس املال �� مخاطر أن ي�ون لدى الشركة  االعتيادية  مخاطر كفاية  أ�شط��ا التجار�ة  تركيبة غ�� �افية من رأس املال لدعم 

وا�حددة ألغراض التخطيط الداخ��  الصعبة (الفعلية  أو الظروف  العادية  بيئات التشغيل  �� ظل  بمتطلبا��ا الرأسمالية النظامية  االختبار والوفاء  أو 

 التنظي�ي).

ا�خاطر:  من  رأسمالا�حد  الشركة ملتطلبات  التجار�ة  تخضع  أ�شط��ا  من  رأس املال لدعم �عض  ا�حفاظ ع��  الشركة  من  تتطلب  محددة  تنظيمية  ية 

للتنظيم. تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس املال �� ما ي��:  ا�خاضعة 

قدرة الشركة ع�� االستمرار كشركة ناجحة؛ •  حماية 

 وتلبية متطلبات ا�جهات التنظيمية؛  •

 ا�حفاظ ع�� قدر��ا املالية لدعم نمو األعمال ا�جديدة. •

 مخاطر السيولة للشر�ات

مركزها  : تتمثل مخاطر السيولة ا�خاصة بالشر�ات �� عدم قدرة الشركة ع�� الوفاء بال��اما��ا املالية عند استحقاقها من دون التأث�� سلًبا �� وصف ا�خاطر

 �� أو قدر��ا ع�� مزاولة أعمالها ضمن املسار االعتيادي أو التأث�� ع�� سمع��ا.املا

: تمتلك الشركة األم، بالك روك جروب ليمتد، إطاًرا وسياسة �حوكمة السيولة تم تصميمهما من أجل: تحديد احتياجات ا�جموعة من ا�حد من ا�خاطر

ومراقب��ا؛ وا�حفاظ ع�� موارد السيولة بما يز�د عن املتطلبات؛ وا�حفاظ ع�� إطار حوكمة وضوابط  السيولة ومخاطرها ومتطلبا��ا وقياسها والتنبؤ ��ا

 مناسب الستخدام سيولة املؤسسة وتخصيصها.

 مخاطر ضرائب الشر�ات

لوائح الضر�بية ا�حلية؛ والضوابط تتمثل مخاطر ضرائب الشر�ات �� ا�خسائر املالية و / أو فقدان ثقة املستثمر�ن نتيجة عدم االمتثال لوصف ا�خاطر: 

التغ��ات �� معدالت الضرائب أو القانون أو امللكية أو ه ي�ل الشركة؛ أو عدم غ�� الفعالة ع�� ا�حاسبة الضر�بية أو اإلبالغ الضر��ي؛ واإلخفاق �� إدارة 

ا�جات أو السياسات أو اإلجراءات الضر�بية للشركة للتفس�� الكشف عن معلومات دقيقة �� الوقت املناسب. تنشأ هذه ا�خاطر أيًضا عندما تخضع املع

مارسا��ا من قبل السلطات الضر�بية ع�� نحو �غاير تفس��ات الشركة أو تفس��ات مستشار��ا. و�مكن أن يجعل ذلك الشركة مضطرة لتعديل هيا�لها أو م

 أو إس��اتيجيا��ا.

االمتثال ملتطلبات اإلفصاح ضمن األطر الزمنية تم وضع ضوابط الشركة املتعلقة باإل  ا�حد من ا�خاطر: بالغ الضر��ي ل�حيلولة دون وقوع األخطاء وضمان 

تعلق بمعلومات ا�حددة. �س�� الشركة إ�� االمتثال ل�ل متطلبات ا�حاسبة واإلفصاح التنظيمية ذات الصلة ل�حد من مخاطر أي إعادة صياغة عامة �� ما ي

 اإلبالغ املا��.

(ال  تشغيلية) غ�� املاليةا�خاطر 

يمكن  وصف ا�خاطر: املالية، ال�ي  األحداث أو اإلجراءات، غ�� املتعلقة باملعامالت  أن تؤثر تتمثل ا�خاطر غ�� املالية �� ا�خاطر التشغيلية ال�ي تنشأ عن 

ات مالية عكسية، وغالًبا ما ت�ون نتيجة عدم كفاية العمليات سلًبا ع�� عمليات الشركة أو أصولها أو سمع��ا. قد ت�ون لهذه ا�خاطر، ولكن ليس دائًما، تأث�� 

 ما ي��:الداخلية أو الضوابط أو األ�خاص أو األنظمة أو األحداث ا�خارجية. �شمل ا�خاطر التشغيلية الرئيسية غ�� املالية ال�ي تواجھ الشركة 
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تأث�� التنظي�ي / التأث�� ع�� السمعة الناتج عن عدم كفاية العمليات والضوابط تتمثل �� مخاطر ا�خسارة املالية أو ال ا�خاطر (العمليات) التشغيلية: •

ا�خاصة بالعمالء ومختلف دورات حياة ا قد تحدث ضمن العمليات الداخلية للشركة  أو األنظمة ال�ي  البشر�ة  ألعمال الداخلية أو فشلها أو األخطاء 

 التجار�ة.

القوان�ن  تتمثل �� مخاطر عدم تنفيذ مخاطر االمتثال: • �� ذلك تلك  ��ا، بما  للقانون واللوائح املعمول  أو عمليا��ا وفًقا  أو أ�شط��ا  خدمات الشركة 

�� إدارة متطلبات إعداد التقار�ر الت نظيمية واللوائح ال�ي تفرض ال��امات ائتمانية، أو عدم تخفيف تضارب املصا�ح �ش�ل مناسب أو وجود إخفاق 

 �ش�ل مناسب.

التقنية:  • استعاد��ا، مثل منصة مخاطر املرونة  أو  أو صيان��ا  . �شمل ®Aladdinا�خاطر الناتجة عن عدم القدرة ع�� توف�� منصات تقنية رئيسية 

ال��امج أو البنية التحتية للتقنية (مثل ا�خوادم وأجهزة التخز�ن وم�ونات الشب�ات).  األمثلة �عطل األنظمة أو توقفها أو إخفاق 

: ا�خاطر الناشئة عن عدم القدرة ع�� تلبية متطلبات السر�ة أو الن�اهة أو اإلتاحة ذات الصلة بمعلومات الشركة. يمكن كذلك ر أمن املعلوماتمخاط •

ا�حوادث أو ال� �� ذلك  ا�خارجية، بما  ال��ديدات األمنية الداخلية أو  الشركة ضد  �� حماية  مخاطر أمن املعلومات ع�� أ��ا اإلخفاق  جمات وصف 

سائر الضارة من جانب املوظف�ن وال�جمات من أطراف خارجية وان��ا�ات الغ��، إ�� جانب أمور أخرى. و�مكن أن تؤدي حوادث أمن املعلومات إ�� خ

املركز التناف��ي أو إجراءات تنظيمية أو ان��اك عقود العمالء أو إ�حاق ضرر بالسمعة أو التعرض للمسؤولية ا  لقانونية.مالية جسيمة أو خسارة 

أو استخدامها ألغراض مخاطر ا�جرائم املالية:   • الوصول إ�� أصول الشركة  �� منع األطراف الداخلية أو ا�خارجية من  ا�خاطر الناجمة عن اإلخفاق 

االمتثال املناسب ��  �افية إلظهار  أنظمة وضوابط  أو تطبيق  �� االمتثال للقوان�ن واللوائح ذات الصلة  اإلخفاق  األموال إجرامية أو  ما يتعلق �غسل 

 وان��ا�ات العقو�ات املالية واالحتيال (الداخ�� وا�خار��) والرشوة والفساد.

الشركة: • موظف��ا. و�� �شمل:   مخاطر مرونة  أو  أصولها  أو  الشركة  بممتل�ات  ت�حق  األضرار ال�ي  أو  املادية  األضرار  ا�خاطر الناجمة عن  تتمثل �� 

أو عدم القدرة ع�� الوصول إ�� املرافق و/أو عدم توفر  -مخاطر استمرار�ة األعمال  مثل عدم القدرة ع�� إدارة العمليات التشغيلية �سبب الفقدان 

املادي  املوظف�ن املوظف�ن؛ ومخاطر ال�حة والسالمة    -؛ ومخاطر األمن  تأث�� عك��ي ع�� األصول أو  إ��  تؤدي  ال�ي  املادي  مثل   -مثل مشا�ل األمن 

 حوادث ال�حة والسالمة �� م�ان العمل ال�ي تؤدي إ�� اإلصابة أو الوفاة أو العقو�ات والغرامات القانونية / التنظيمية.

�خسارة املالية أو األضرار التشغيلية أو التنظيمية أو األضرار ال�ي ت�حق �سمعة الشركة أو عمال��ا جراء عدم كفاية أو إخفاق مخاطر امخاطر الغ��:  •

ا بالغ�� ال يقلل من مسؤولي��ا عن ضمان أداء األ�شطة  ملسندة للغ�� الضوابط أو العمليات أو األنظمة ال�ي يديرها أو يدعمها الغ��. استعانة الشركة 

آمنة وسليمة و�ما يتفق مع ال  السار�ة. قوان�نبطر�قة 

تتمثل �� مخاطر عدم ا�حفاظ ع�� ممارسات إدارة املواهب الرئيسية املناسبة واأل�شطة التشغيلية للموارد البشر�ة مما قد  مخاطر األفراد / الثقافة: •

قا��م. �شمل هذه ا�خاطر أيًضا تلك ا�خاطر املرتبطة بالن�اعات املتعلقة يؤثر سلًبا ع�� أداء الشركة وسمع��ا وقدر��ا ع�� استقطاب املوظف�ن واستب

 باملوظف�ن الناشئة عن سلوك املوظف�ن والدعاوى القضائية ا�حتملة.

ع�� التقار�ر املالية أو    مخاطر إعداد التقار�ر املالية: • �� تتمثل �� ا�خاطر الناتجة عن الضوابط الداخلية غ�� الفعالة  واإلفصا عن عداد إاإلخفاق 

التدقيق واإلشراف من ا�جهات  التنظيمية معلومات دقيقة �� القوائم املالية، مما قد ي�ون لھ تأث�� سل�ي جوهري ع�� سمعة الشركة و�ؤدي إ�� ز�ادة 

 ور�ما إصدار بيانات عامة بصيغ مغايرة أو فرض غرامات أو توجيھ ��م باالحتيال.

و��ا جزء من بالك روك جروب ليمتد، بإطار عمل را�خ إلدارة ا�خاطر التشغيلية يوفر ضوابط و�شرافًا مناسب�ن ع�� تزهو الشركة، � ا�حد من ا�خاطر:

و�حد من مخاطر النتائج غ�� ا�جيدة بالنسبة إ��  ترتيبات إدارة ا�خاطر. و�دعم إطار إدارة ا�خاطر التشغيلية االل��امات االئتمانية للشركة تجاه العمالء 

فقد اعتمدت الشركة إطار عمل إلدارة ا�خاطر مبنًيا ع�� نموذج دفاع ثال�ي يت�ون من العناصر الثالثة التالية:العمال  ء. 

ا�خاطر، والذي يتضمن تحديد مستو�ات تحمل ا�خاطر ووضع السياسات واإلجراءات و��شاء �جان ا�خاطر اإلقليمية والعاملية واإلشر  • اف حوكمة 

 ر.ع�� إطار إدارة ا�خاط
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األعمال من خالل أدوات مث  • للشركة وا�خاطر الناشئة وتحديد مخاطر وحدة  ا�خاطر وتقييمها، والذي يتضمن تحديد ا�خاطر الرئيسية  ل تحديد 

املنتجات ا�جديدة والتغي��ات الرئيسية األعمال ومراجعة  مع وحدات  ُ�عقد  ال�ي  ومراجعة   التقييم الذا�ي للمخاطر والرقابة واالجتماعات املنتظمة 

 أحداث التشغيل الداخلية وا�خارجية.

جيلها �� مراقبة ا�خاطر وقياسها وتحديد نطاقها والتنبؤ ��ا ورصد مدى تحّمل ا�خاطر. ويشمل ذلك مراقبة األحداث التشغيلية والتحقيق ف��ا و�� •

مؤشرات ا�خاطر الرئيسية ومراقب��ا ��  سياق تحمل الشركة للمخاطر. قاعدة بيانات خاصة باألحداث التشغيلية و��شاء 

 مخاطر السمعة

مخاطر السمعة �� ا�خاطر الناشئة عن أي تصور سل�ي من جانب أ�حاب املص�حة ا�حالي�ن وا�حتمل�ن واملشرف�ن وشر�اء األعمال (مثل  وصف ا�خاطر:

أ يمكن  وال�ي  التجار��ن واملوردين)  ا�ح�ومية والنظراء  وا�جهات  املنظمة  وا�جهات  التجار�ة العمالء  العالمة  اإليرادات واألر�اح وقيمة   �� تؤثر سلًبا  ن 

 واالحتفاظ بالعمالء.

ُ�عّد سمعة شركة بالك روك أحد أهم أصولها وتتوقع الشركة أن يتمتع جميع موظف��ا بأع�� مستوى من الن�اهة �� التعامل مع العمالء ا�حد من ا�خاطر: 

ا العميل �� مركز  األعمال وا�خاطر. و�� األسواق. وكشركة تضع  إدارة  �ل أ�شطة  أساسًيا من  �ش�ل جانًبا  روك أن مخاطر السمعة  هتمامها، ترى بالك 

لرقابة الداخلية ويشّ�ل التعرض �خاطر السمعة جزًءا ال يتجزأ من إطار عمل إدارة ا�خاطر املؤسسية للشركة وأحد محاور ال��ك�� الرئيسية �� إجراءات ا

بالقرارات يتعلق  الشر�ات واملسؤولية واالتصاالت وعالقات العمالء والعالقات  �� ما  اإلس��اتيجية واملنتجات وا�خدمات واإلجراءات التشغيلية وحوكمة 

 ا�خارجية األخرى.

 مخاطر اإلس��اتيجية/األعمال

ك القرارات، بما يمكن أن يؤثر سلبًا ع�� اإليرادات تنشأ مخاطر األعمال/ اإلس��اتيجية من قرارات العمل العكسية أو التنفيذ غ�� السليم لتل وصف ا�خاطر:

والتحوالت �� فئات  واألر�اح وقيمة العالمة التجار�ة. ويشمل ذلك التأث��ات العكسية الناتجة عن �عض العوامل مثل املنافسة والتغ��ات الهي�لية �� القطاع

ن مواكبة التغ��ات الصناعية أو العالقات مع الكيانات األخرى. و�ش�ل هذه األصول وعدم االستقرار ا�جيوسيا��ي وظروف االقتصاد الك�� والتخلف ع

لتحق املوجهة  األهداف واملوارد  تلك  لتحقيق  املصممة  و�س��اتيجيات العمل  للشركة  األهداف اإلس��اتيجية  التوافق ب�ن  مهام  هذه ا�خاطر إحدى  يق 

األعمال أ��ا �غطي مخاطر تركز  و�س��اتيجية االستثمار وتركز مقدمي ا�خدمات من الغ��) وا�خاطر  األهداف وجودة التنفيذ. كما  (مثل األر�اح والعمالء 

 القانونية �� ما يتعلق باالتفاقيات مع العمالء أو املوظف�ن أو املوردين.

ت نظر أ�حاب املص�حة الرئيسي�ن �� شركة بالك يؤدي الو�� امل��ايد بالتأث�� ا�حا�� وا�حتمل مستقبًال للتغ��ات املناخية إ�� �غي�� وجها • مخاطر املناخ:

تف إ�� طر�قة  األوسع باإلضافة  النطاق  الناس ع��  واملساهم�ن واملوظف�ن وجموع  وا�جهات املنظمة  ذلك العمالء   �� توقعا��م، بما  ك��نا �� روك كما 

املناخ مخاطر وفرًصا من شأ��ا التأث�� �� الشر�ات ال�ي �ستثمر ف��ا شركة بالك روك نيابة  مخاطر املناخ بوصفها أحد مخاطر االستثمار. يطرح �غ�� 

ا�خطر عن �ل من ا�خاطر املادية املرتبطة بارتفاع درجات ا�حرارة العاملية كما عن مخاطر التحول، أي مدى تأث�� ال تحول العاملي عن عمال��ا. و�نشأ 

من شأن مخاطر االستثمار الناتجة عن �غ�� املناخ �سريع إجراء عمليات إعادة إ�� اقتصاد منخفض الكر�ون ع�� ر�حية الشركة ع�� املدى الطو�ل. و 

 تخصيص كب��ة لرأس املال سي�ون لها بدورها تأث�� ع�� �سع�� ا�خاطر واألصول �� �افة أنحاء العالم.

تحد الشركة من مخاطر األعمال/ اإلس��اتيجية من خالل بذل جهود مضنية لالستجابة للش�وك ال�ي تحيط بالصناعة وفرص األعمال.  ا�حد من ا�خاطر:

 تتوقع الشركة أيًضا حدوث �غي��ات �� بيئة األعمال، ومن ثم تجري التغي��ات الالزمة لتحقيق نتائج أفضل للشركة وعمال��ا.

با�خاطر ال�ي يطرحها التغ�� املنا��، ال��مت شركة بالك روك بوضع االستدامة �� صميم إدارة ا�خاطر و��شاء ا�حافظ وتصميم املنتجات  و�� ما يتعلق 

إ�� املساهم�ن خالل شهر يناير  �� ذلك توجيھ خطاب  أ�حاب املص�حة ��ذا االل��ام ع�� نطاق واسع بما  تم إبالغ  ، و�مكن 2021واالرتباط مع الشر�ات. 

 إليھ واالطالع عليھ من الرابط التا��:الوصول 
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https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter. 

 مخاطر السلوك

مخاطر السلوك �� تلك ا�خاطر الناشئة عن السلوك غ�� الالئق من جانب الشركة و / أو موظف��ا والذي يؤدي إ�� إ�حاق الضرر بالشركة  وصف ا�خاطر:

 أو عمال��ا أو ي�ون لھ تأث�� سل�ي ع�� نزاهة السوق.

ا�خاطر: �� �ل ت ا�حد من  الشركة  مخاطر ع�� مستوى السلوك، وتضطلع  الشركة  إدارة تطرح �ل أ�شطة  رتيبا��ا التنظيمية وا�حوكمية باملسؤولية عن 

املوظف�ن اتباع مبادئ شركة بالك روك ومدونة قواعد السلوك امل�ي واألخال��. ومن ب�ن املبادئ األ  ُيتوقع من جميع  ساسية للشركة  مخاطر السلوك. كما 

وضع مصا�ح عمال��ا ع�� رأس أولو�ا��ا، من أجل االمتثال �جميع اللوائح، واالل��ام  "أن ن�ون وكيًال ائتمانًيا لعمالئنا كما تتوقع بالك روك من جميع موظف��ا

 بالنظام والعمل وفًقا ألع�� معاي�� الن�اهة مع العمالء وداخل األسواق.

 مخاطر السياسات العامة

ا�خاطر:  أو تتمثل مخاطر السياسات العامة �� ا�خاطر الناجمة عن تنفيذ السياسات واللوائح وصف  ا�جهات املنظمة  من جانب الهيئات التشريعية أو 

للتنظيم الذا�ي �� القطاع أو جهات وضع املعاي�� للقطاعات الرسمية األخرى مما قد يؤثر سلًبا �� نموذج أعمال الشرك ة وقدر��ا ع�� املؤسسات ا�خاضعة 

بالش�ل األمثل ووفًقا للواجب االئتما�ي الواقع ع�� ا لشركة. ت��اوح هذه ا�خاطر ما ب�ن مخاطر تنظيم الشركة ذات الصلة با�حجم، تلبية مصا�ح العمالء 

الها والوصول إ�� والقيود املفروضة ع�� األ�شطة املركز�ة لنموذج أعمال الشركة، والسياسات ا�خارجية ا�حددة ال�ي تؤثر �� قدرة الشركة ع�� مزاولة أعم

 األسواق والتوسع با�خارج.

 ك روك وأ�شط��ا التشغيلية لإلشراف التنظي�ي عاملًيا وقد تتأثر الشركة �عدد من مبادرات اإلصالح.تخضع أعمال شركة بال

أ�شط��ا التشغيلية، وهو أمر �س��لك الكث�� من الوقت و�ؤدي إن أو�مكن  �عديل أعمالها املستقبلية أو  تلك اإلصالحات التنظيمية من الشركة  �� تتطلب 

ن قدما  مت�اليف باهظة،   روك ع�� املستوى �عيق  تؤثر �� عمالء بالك  التنظيمية قد  أن اإلصالحات  إيرادا��ا وأر�احها. كما  تراجع  إ��  الشركة و�ؤدي  مو 

 ما قد يدفعهم إ�� �غي�� إس��اتيجيا��م االستثمار�ة أو مخصصا��م بطرق قد ال ت�ون مواتية لشركة بالك روك.مالعاملي، 

ا�خاطر:   من  روكا�حد  بالك  تحديد   تضمن شركة  أجل  من  يومية  بصفة  األخرى  وا�جهات  املنظمة  ا�جهات  الصادرة عن  املنشورات  بمراقبة  قيامها 

. ُيكمل هذه املراقبة االستشارات واللوائح ا�جديدة والتشريعات والتغي��ات �� القواعد ال�ي قد تؤثر �� أعمال شركة بالك روك أو �� أي من إجراءات االمتثال

ر�ة خارجية معنية بالسياسات واتحادات تجار�ة من أجل ضمان مواكبة بالك روك ل�افة اإلصالحات التنظيمية والتشريعية ال�ي محتوى من جهات استشا

 تؤثر �� أ�شط��ا ع�� مستوى العالم.

الشؤون القانونية واالمتثال �� شركة بالك روك إجراء تحليل مفصل للتغي�� التنظي�ي والتشري�� القادم لفه � قسم 
ّ
م اآلثار امل��تبة ع�� هذا التغي��. يتو�

أقرا� مع  مستقلة وستتواصل  ا�خارجي�ن إلجراء تقييمات  السياسة  مستشاري  االقتضاء، مع  روك، عند  ذلك من خالل �مستعمل شركة بالك   �� ، بما 

�عد التنفيذ من أجل مراجعة تنفيذ التغي��ات القائمة  اجتماعات االتحادات التجار�ة، ملناقشة التغي��ات القادمة. و�تم إجراء املراقبة القائمة ع�� ا�خاطر 

 ع�� األمور التنظيمية.

 مخاطر ا�جموعة

ك روك مخاطر ا�جموعة �� تلك ا�خاطر ال�ي قد ي��تب عل��ا تأثر املركز املا�� للشركة سلًبا �عالق��ا مع الكيانات األخرى داخل مجموعة بال وصف ا�خاطر:

تؤثر القرا تواجھ الشركة، بصف��ا عضًوا �� مجموعة بالك روك، خطر أن  بأكملها.  للمجموعة  املركز املا��  با�خاطر ال�ي قد تؤثر ��  تتخذها أو  رات ال�ي 

ف��ا ع�� الشركة، إما بصورة مباشرة أو �ش�ل "تداعيات" ي�ون لها تأث��ات ع�� الشركة. يمك ن أن �شمل كيانات مجموعة بالك روك أو الظروف املؤثرة 

الضو  أو  بالتصفية  القرارات ا�خاصة  أو  االستحواذ اإلس��اتيجية  أو  الدمج  ا�حصر، عمليات  املثال ال  اإلضرار ذلك، ع�� سبيل  أو  الشديدة  املالية  ائق 

أو القرارات املتعلقة بالقدرة أو االستعداد لتقديم ا�خدمات للشركة.  بالسمعة 
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من ا�خاطر: هيئات صنع القرار  ا�حد   �� بالرقابة واملمثلة  والوحدات الوظيفية املعنية  العليا للشركة  اإلدارة  ا�جموعة من خالل  من مخاطر  ا�حد  يتم 

�جمو   عة بالك روك ومن خالل وضع الشركة ترتيبات �عاقدية موثقة ل�خدمات مع شر�ات ا�جموعة األخرى.العاملية 

 بيان مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة

التقار�ر املالية (" إلعداد  الدولية  للمعاي��  التقر�ر السنوي والقوائم املالية وفًقا  اإلدارة بمسؤوليا��م عن إعداد  أعضاء مجلس  ادرة عن ") الصIFRSيقر 

 ").SOCPAاملعتمد �� اململكة العر�ية السعودية من قبل الهيئة السعودية للمراجع�ن وا�حاسب�ن ("، ")IASBمجلس معاي�� ا�حاسبة الدولية ("

 عند إعداد هذه القوائم املالية، يتع�ن ع�� أعضاء مجلس اإلدارة:

 تحديد السياسات ا�حاسبية املناسبة وتطبيقها با�ساق؛ •

أح�ام وتقديرات محاسبية معقولة ومنطقية؛ •  ووضع 

اتباعها، م • قد تم  العر�ية السعودية  �� اململكة  ��ا واملعتمدة  املعمول  الدولية إلعداد التقار�ر املالية  إذا �انت املعاي��  انحرافات و�يان ما  مراعاة أي  ع 

 جوهر�ة تم اإلفصاح ع��ا وشرحها �� القوائم املالية؛

 ملالية ع�� أساس االستمرار�ة ما لم يكن من غ�� املناسب اف��اض أن الشركة ستستمر �� العمل.و�عداد القوائم ا •

املركز  يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية االحتفاظ ��جالت محاسبية �افية إلظهار معامالت الشركة وشرحها واإلفصاح بدقة معقولة �� أي وقت عن

أ��م مسؤولون عن حماية أصول املا�� للشركة وتمكي��م من ضمان امتثا ل القوائم املالية للتشريعات ا�حلية واملعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية. كما 

و�التا�� اتخاذ ا�خطوات املعقولة ملنع وقوع االحتيال وا�خالفات األخرى والكشف ع��ا.  الشركة 

 استمرار�ة الشركة

، ي�ون لدى 2وضع جيد إلدارة مخاطر أعمالها بنجاح. و�عد إبداء االستفسارات واالعتبارات املو�حة �� اإليضاح يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة �� 

شهرًا من تار�خ هذا  12أعضاء مجلس اإلدارة توقعات معقولة بأن الشركة تتمتع بموارد �افية لالستمرار �� الوجود التشغي�� �� املستقبل املنظور، أي �عد 

 اًء عليھ، فهم �ستمرون �� اعتماد مبدأ استمرار�ة الشركة �� إعداد التقر�ر السنوي والقوائم املالية.التقر�ر. و�ن

 مشاركة املوردين

وتق املوردين  مخاطر  إلدارة  رسمية  عمليات و�جراءات  الشركة  وتطبق  و�عز�زها.  أعمالها  أ�شطة  �� دعم  ملساعد��ا  بموردين  روك  ديم �ستع�ن بالك 

اجعات األداء املنتظمة للموردين الرئيسي�ن. باإلضافة إ�� ذلك، تحتفظ بالك روك بمدونة قواعد السلوك واألخالق ا�خاصة باملوردين ا�خدمات، مثل مر 

والن اإل�سان والشمول والتنوع واالستدامة البيئية  يتعلق بحقوق  املوردين �� ما  األد�ى من التوقعات واملعاي�� �جميع  �� �اهة واألخوال�ي تو�ح ا�حد  الق 

 ممارسات اإلدارة.

 استشارة املوظف�ن

تطلعا��م  تقت��ي سياسة الشركة وجود اتصال فعال مع جميع املوظف�ن الذين يجب استشار��م و�شراكهم �� القرارات ال�ي تؤثر ع�� وظائفهم ا�حالية أو

 املستقبلية وذلك وفًقا العتبارات عملية وتجار�ة.

 املوظفون أ�حاب الهمم

طلبات التوظيف املقدمة من األ�خاص أ�حاب الهمم �ش�ل �امل وعادل مع مراعاة كفاءات �ل متقدم وقدراتھ. ُتبذل جهود مضنية لتمك�ن  يتم النظر ��

متطابًقا  أي موظف يتعرض لإلعاقة أثناء العمل من مواصلة حياتھ املهنية �� الشركة. ي�ون تدر�ب األ�خاص أ�حاب الهمم وتطو�رهم الوظيفي وترقي��م

 تماًما مع التدر�ب املقدم للموظف�ن اآلخر�ن، قدر اإلم�ان.
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 اإلفصاح عن املعلومات للُمراِجع

معلومات مراجع بأي  علًما  إدارة من أجل إحاطة نفسھ  اتخاذها كعضو مجلس  �ان يجب عليھ  اإلدارة ا�خطوات ال�ي  ة اتخذ �ل عضو من أعضاء مجلس 

� علم ��ذه املعلومات. يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أنھ ال توجد معلومات ذات صلة �علمون ��ا ويعرفون أن ذات صلة و�ثبات أن ُمراِجع حسابات الشركة ع�

 املُراِجع ليس ع�� علم ��ا.

 ووقع نيابة عن ا�جلس �ل من: 2022مارس  23وافق مجلس اإلدارة ع�� التقر�ر بتار�خ 

... .... .... .... .... ...................... 

 أحمد ط�حاوي

 عضو مجلس اإلدارة



بالك روك العربية السعوديةشركة 

 بالك روك العربية السعودية إلى األعضاء في شركة مراجع الحسابات المستقل تقرير
(1/1)

  السادة المساهمينإلى 
بالك روك العربية السعوديةشركة 

 سعودية مقفلة()شركة مساهمة 
المملكة العربية السعودية –الرياض

 الرأي
والتي "الشركة"(، ( سعودية مقفلةمساهمة شركة  - بالك روك العربية السعوديةالقوائم المالية لشركة  قمنا بمراجعة لقد

الملكية والتدفقات  والتغيرات في حقوق الدخل والدخل الشاملوقوائم  1111ديسمبر  11قائمة المركز المالي كما في  تشمل
المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية اإليضاحات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، و النقدية

  الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى .

 11مالي للشركة كما في وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز ال
المعتمدة  معايير الدولية للتقرير المالي، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لل1111ديسمبر 

للمراجعين في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 
 .والمحاسبين

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

توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا. نحن مستقلون عن الشركة وفقاً 
 وقد وفُينا أيضاً واعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، لق

ً لتلك القواعد،  أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير  في إعتقادنا فإنبمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا
 أساس إلبداء رأينا.

 معلومات أخرى 
، 1111ديسمبر  11للسنة المنتهية في  للشركةتتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي 

  في تقريرها السنوي. الواردة بخالف القوائم المالية وتقريرنا عنها. إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى 

.ال يغطي المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد أو اإلستنتاج حولهاإن رأينا حول القوائم المالية 

، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند القيام بذلك، نأخذ يتعلق بمراجعتنا للقوائم الماليةفيما 
، أو مع المعرفة التي حصلنا بشكل جوهري مع القوائم الماليةة باإلعتبار ما اذا إذا كانت المعلومات األخرى غير متسق

وعندما نقرأ التقرير السنوي، وإذا تبين لنا  .عليها خالل المراجعة، أو تظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري
س لدينا ما نبلغ لي الغ عن األمر للمكلفين بالحوكمة.، نكون مطالبين باإلبفي هذه المعلومات األخرى وجود تحريف جوهري

 .الشأنعنه في هذا 

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

ونظام ، للمراجعين والمحاسبينالعربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 
وأحكام نظام الشركات ذات الصلة، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية، الشركة األساسي 

 ائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ. لتمكينها من إعداد قو

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

 نية لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار واقعي بخالف ذلك.

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



بالك روك العربية السعوديةشركة  

)تتمة( بالك روك العربية السعودية إلى األعضاء في شركة الحسابات المستقلمراجع  تقرير
(1/1)

 إلى السادة المساهمين 
بالك روك العربية السعوديةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
المملكة العربية السعودية –الرياض

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

عاِل من التأكيد، إال أنه  ىالغش أو الخطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستو
ى تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية السعودية ستكشف ليس ضماناً على أن المراجعة الت

جوهري عند وجوده. تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وتُعَد جوهرية، بمفردها أو فى مجموعها، إذا كان تحريف دائماً عن 
لتى يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية. وكجزء من يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارات االقتصادية ا

المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس 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 تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريف
إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ألن تكون أساساً إلبداء رأينا. يُعد 

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

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

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

  عليها، استنتاج مدى مالئمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرارية المحاسبية، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول
فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الشركة على اإلستمرار في 
ً لمبدأ اإلستمرارية. إذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى  العمل وفقا

القوائم المالية، وإذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في 
استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية 

ية.قد تؤدي إلى توقف الشركة عن اإلستمرار في العمل وفقاً لمبدأ اإلستمرار

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

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

 البسام وشركاؤه
 1111صندوق بريد 

 11111 الخبر
المملكة العربية السعودية

 إبراهيم أحمد البسام
(111ترخيص رقم )  -محاسب قانوني

  1111مارس  11
 هـ1111شعبان  11

vyoussef
ختم المكتب الأصلي



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

 .( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية11إلى صفحة ) (11من صفحة )تعد اإليضاحات 

  31صفحة   

 

 
 0203ديسمبر  13قائمة الدخل للسنة المنتهية في 

    
 1111 0203 إيضاح 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 109.03 855223 1 يراداتإ
    

 - (35858)  تكلفة المبيعات
    

 109.03 585382  مجمل الربح

    

 (309101) (2.5.31)  مصاريف إدارية
    

 (65) (22)  أخرى يةتشغيل مصاريف
    

 009632 15538 1 عملياتربح ال

    

 (.0) (28) 1 يةتمويل مصاريف
    

 .009.2 15589  الربح قبل الضريبة
    

 (91.2.) (55252) 1 مصروف ضريبة الدخل
    

 3590.3 852.2  للسنةالربح 

    
    بالكامل من العمليات المستمرة.النتائج المذكورة أعاله مستمدة 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

 .( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية11إلى صفحة ) (11من صفحة )تعد اإليضاحات 

  31صفحة   

 

 
 0203ديسمبر  13قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 

    
 1111 0203 إيضاح 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 295912 852.2  للسنةالربح 

 
   

    ر:خالدخل الشامل اآل
    

    الخسارةو أإلى الربح الحقاً  تبويبهاالبنود التي لن يتم اعادة 

 
   

مكافآت نهاية من الضرائب المؤجلة عن األرباح االكتوارية 
 الخدمة للموظفين

 
52 222 

    

 (295) (292) 11 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  (3.) (.22) 

    يتم اعادة تبويبها الحقاً إلى الربح أو الخسارة قدالبنود التي 
    

 . 1.  أرباح ترجمة عمالت أجنبية
    

 ..2259 85229  مجموع الدخل الشامل للسنة

    

    
    
    
    
    
    
    
    

    

    

    
    
    
    
    
    
    



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

 .( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية11إلى صفحة ) (11) من صفحةتعد اإليضاحات 

  31صفحة   

 

 0203ديسمبر  13في  كما المركز الماليقائمة 
    
 1111 0203 إيضاح 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
    الموجودات

  موجودات غير متداولة
  

 20 58 30 ممتلكات ومعدات
 212 892 33 أصول حق اإلستخدام

  815 .50 

    موجودات متداولة 

 29011 295118 30 مدينة تجارية ومدينون أخرونذمم 

 332 932 . موجودات ضريبية مؤجلة

 - 231  موجودات ضريبة الدخل

 609121 285223 31 نقد وما في حكمه

  915.52 6296.0 

 6.9600 915328  مجموع الموجودات

    

    المطلوباتو الملكيةحقوق 

    الملكيةحقوق 

 309000 825999 .3 رأس المال

 009200 - .3 زيادة رأس المال المقترحة

 39505 558.2 36 إحتياطي نظامي

 5 22 35 احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

 (650) (998) 35 إحتياطيات أخرى

 39020 25333 35 احتياطي الدفع على أساس السهم

 3.91.6 525293  أرباح مبقاه

 6392.1 215832  حقوق الملكيةمجموع 

    

    المطلوبات

    مطلوبات غير متداولة

 650 889 00 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

    

    مطلوبات متداولة

 095.5 15895 .3 ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون

 91.1. - . إلتزام ضريبة الدخل

  15895 190.1 

 19506 295985  مجموع المطلوبات

 6.9600 915328  والمطلوبات الملكية مجموع حقوق

    

    

 توقيعها بالنيابة عنهم من قبل: وتم 1111مارس  11تمت الموافقة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
 
 

........................................................... 
  المدير - طلحاوي حمدأ



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

 .( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية11إلى صفحة ) (11من صفحة )تعد اإليضاحات 

  31صفحة   

 

 
 0203ديسمبر  13قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 

 
 

 رأس المال
زيادة رأس المال 

 إحتياطي نظامي المقترحة
احتياطي ترجمة 
 أخرىإحتياطيات  العمالت األجنبية

احتياطي الدفع 
على أساس 

 المجموع أرباح مبقاه السهم

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 112111 112111 12111 (111) 1 12111 112111 112111 1111يناير  1في 

 543.7 543.7 - - - - - - الربح للسنة
 (17) 03 - (327) 4. - - - الدخل الشامل اآلخر

 54332 54377 - (327) 4. - - - مجموع الدخل الشامل
حصص رأس المال الجديد المكتتب بها من 

 004.22 رأس المال المقترحةزيادة خالل المحول من 
 
(004.22) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 - (537) - - - 537 - - النظاميإلى االحتياطي  المحول
 .55 (.0) 27. - - - - - معامالت الدفع على أساس السهم

 7445.7 .03437 ...34 (775) 77 041.3 - 174222  1111ديسمبر  11في 

         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

 .( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية11إلى صفحة ) (11من صفحة )تعد اإليضاحات 

  31صفحة   

 

 
 )تتمة( 0203ديسمبر  13قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 

 
 

 رأس المال
زيادة رأس المال 

 إحتياطي نظامي المقترحة
احتياطي ترجمة 
 إحتياطيات أخرى العمالت األجنبية

احتياطي الدفع 
على أساس 

 المجموع أرباح مبقاه السهم

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 112111 111 - - 1 11 - 112111 1111 يناير 1في 

 112111 112111 - - - - - - الربح للسنة
 (111) 111 - (111) 1 - - - الدخل الشامل اآلخر

  مجموع الدخل الشامل
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
(111) 

 
- 112111 112111 

 - (12111) - - - 12111 - - النظاميإلى االحتياطي  المحول
 112111 - - - - - 112111 - المقترحةزيادة رأس المال 

 12111 - 12111 - - - - - معامالت الدفع على أساس السهم
         

 112111 112111 12111 (111) 1 12111 112111 112111  1111ديسمبر  11في 

         
         
         
         
         
         

         

         
         
         



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

 .( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية11إلى صفحة ) (1من صفحة )تعد اإليضاحات 

  31صفحة   

 

 
  0203ديسمبر  13قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

    
 1111 0203 إيضاح 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
    النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات 

 3590.3 852.2  للسنةالربح 

    التعديالت علي التدفقات النقدية من البنود غير النقدية:

 65 22 6 ستهالكإ

 393.6 25519 6 أصول حق اإلستخدامإطفاء 

 .0 28 5 مصاريف تمويلية

 39025 883  معامالت الدفع على أساس السهم

 (1) 2.1 00 للموظفين نهاية الخدمة تمكافآ مصروف / )تعديالت(

 91.2. 55252 . مصروف ضريبة الدخل

  225221 0092.2 

    تعديالت رأس المال العامل:

 (9113.) (55129) 30 وناألخرالمدينون الزيادة في الذمم المدينة التجارية و

 (393.6) 85938 .3 نون األخرونائفي الذمم الدائنة التجارية والد)النقص( / الزيادة 

 359.00 225939  النقد الناتج من العمليات

.    

 (300) (85993)  ضريبة الدخل المسددة

 - (39) 00 المدفوعةمكافآت نهاية الخدمة 

 359200 85115  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةصافي 

    

    يةستثمارالتدفقات النقدية من األنشطة اإل

 (..) - 30 ستحواذ على ممتلكات ومعداتاإل

     

    يةالتدفقات النقدية من األنشطة التمويل

 009200 - .3 إصدار أسهم عادية، بعد خصم تكاليف اإلصدارمن متحصل ال

 (..390) (25589) 31 سداد إلتزامات عقود اإليجار 

 - 1.  أجنبيةأرباح أو خسائر ترجمة عمالت 

 039665 (25552)  التدفقات النقدية من األنشطة التمويليةصافي 

    

 .12910 95882  صافي الزيادة في نقد وما في حكمه

 309062 295838  يناير 1نقد وما في حكمه 

 609121 285223  ديسمبر  11نقد وما في حكمه في 

    

    

    

    



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

  0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

  31صفحة   

 

 
 معلومات عامة -3

ربيع األول  11بتاريخ  1111111111الشركة هي شركة الشخص الواحد مساهمة مقفلة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم 
 .٪ من قبل مجموعة بالك روك ليميتد 111بنسبة (. الشركة مملوكة 1111نوفمبر  11هـ )1111

 
 عنوان المكتب المسجل:

 :11المستوى 
 برج العليا

 الرياض
11111 

 .1111مارس  11تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية من قبل المجلس اإلدارة بتاريخ 
 

 النشاط الرئيسي
الهيئة العامة الصادر عن ترخيص البموجب وذلك  اإلستشاراتتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في خدمات ترتيب األوراق المالية وتقديم 

ذي الحجة  1بتاريخ  11111111111111رقم "( تحت ستثمار في المملكةالهيئة العامة لإل)" ستثمار في المملكة العربية السعوديةلإل
ذو القعدة  1بتاريخ  18-192-30 رقمتحت هيئة السوق المالية الصادر عن  ترخيصال( و1111أغسطس  11الموافق هـ )1111
 (.1111يوليو  11الموافق هـ )1111

 
إدارة نشاط ليشمل  1111يتغير النشاط الرئيسي للشركة في عام  سوفباإلضافة إلى أنشطة ترتيب األوراق المالية وتقديم المشورة، 

 .1111فبراير  11في  موافقة هيئة السوق المالية السعودية عقب تشغيل الصناديقو اتستثماراإل
 

 السياسات المحاسبية -0
 المحاسبية الهامةوالتقديرات ملخص ألهم السياسات 

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

 
 أسس اإلعداد

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من قبل الهيئة السعودية  في المملكة  للمراجعين والمحاسبينتم إعداد هذه القوائم المالية وفقا
 .للمراجعين والمحاسبينالعربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 

 
ً لمبدأ التكلفة التاريخية إال اذا   ةالمعتمدة في المملكة العربية السعوديالمعايير الدولية للتقرير المالي تتطلبت تم إعداد القوائم المالية وفقا

 .اً لطرق تقييم أخرى كما هو مشار إليه في إيضاح السياسات المحاسبيةالقياس وفق
 

 مبدأ اإلستمرارية
جنبًا إلى جنب مع العوامل التي من المحتمل أن  ،في االعتبار أنشطة أعمال الشركة المديرينستمرارية، أخذ اإل حالةموقف عند تقييم 

المالي للشركة وعلى وجه  إلى جانب المخاطر والشكوك الرئيسية، بما في ذلك المركز ،تؤثر على تطورها المستقبلي وأدائها ومركزها
شهًرا. هذا  11لدى الشركة، في تاريخ هذا التقرير، أموال كافية متوفرة لمتطلباتها المقدرة لمدة  الجوهري.الوضع النقدي الصافي  التحديد

 .مخاطر أعمالها بنجاح يوفر للمديرين الثقة على أن الشركة في وضع جيد إلدارة
 

في  لإلستمرارموارد كافية ب تتمتعتوقعات معقولة بأن الشركة  واإلعتبارات يكون لدى أعضاء مجلس اإلدارةستفسارات اء اإلبدبعد إ
إستمرارية مبدأ  إعتمادفي فهم يستمرون عليه، بناًء و .شهًرا من تاريخ هذا التقرير 11 أي بعد ،المنظورالتشغيلي في المستقبل  الوجود

 إعداد التقرير السنوي والقوائم المالية. الشركة في
 

 
 



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

 )تتمة( 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

  02صفحة   

 

 
 )تتمة(السياسات المحاسبية  -0

 المحاسبيةالتغير في السياسة 
 المعتمدوالتفسيرات والتعديالت  المعايير الجديدة

  .المالية القوائمعلى  جوهريتأثير  1111يناير  1لم يكن ألي من المعايير والتفسيرات والتعديالت السارية ألول مرة اعتباًرا من 
 

 المعتمدة بعد غير والتفسيرات والتعديالت المعايير الجديدة
لم يتم تطبيقها والتي  1111 يناير 1المعايير والتفسيرات والتعديالت التي تكون سارية المفعول للفترات التي تبدأ بعد يوجد أي من ال 

 .المالية القوائمعلى  جوهريمبكًرا، من المتوقع أن يكون لها تأثير 
 

 تحقق اإليراد
 اإلعتراف

د تحويل . يتم إثبات االيراد عناالستشارية والرسوم من شركات المجموعةبالخدمات تحقق الشركة إيرادات من تقديم الخدمات المتعلقة 
الشركة بإلتزام األداء بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع الشركة  أو حيثما تفيإلى العميل، اي عندما  بها دهعتالسيطرة على الخدمات الم

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

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

ذات  جهاتو جهات أخرىتقوم الشركة بإشراك  ،حالة عدم اليقين المرتبطة بها. بالنسبة لبعض العقود مع العمالء ما يتم حلكبير، أي عند
المتعهد تعتبر الشركة هي الجهة الرئيسية في هذه الترتيبات ألن الشركة تتحكم في الخدمات  ،في تقديم الخدمات للعميل. بشكل عام عالقة

 التكاليف ذات الصلة. ضاف اليهاوبالتالي تعرض إجمالي اإليرادات م ،قبل نقلها إلى العمالء بها
 

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

  رسوم الخدمات االستشارية: تمثل رسوم الخدمات االستشارية الرسوم اإلجمالية والتي قد تشمل رسوم ثابتة ورسوم األداء. يتم
يتم إصدار فاتورة بالرسوم  بشكل عام االعتراف بالرسوم االستشارية ذات السعر الثابت على مدى فترة أداء الخدمات ذات الصلة. 

داء االستشاري تعتمد على تلبية المعايير المتفق عليها. يتم االعتراف بها عندما يكون هناك احتمال كبير رسوم األ .ةنهاية كل ربع سن
قد يكون جزء من  .اتخاذ مثل هذا التحديد في تاريخ كل تقرير مالي ندالحكم الجوهري ع يتم اللجوء إلى. انعكاس كبيربعدم حدوث 

 .معايير االعتراف في الفترة الحاليةاستوفت يًا بالخدمات المقدمة في فترات سابقة والتي الرسوم التي تعترف بها الشركة مرتبًطا جزئ
 

  تفاقيات األخرى. يتم تنفيذ هذه الخدمات وفقًا لإل شركات بالك روكالرسوم من شركات المجموعة: تقدم الشركة خدمات العمالء إلى
. يتم معامالتتسعير اللالمعتمدة مجموعة السياسة ل، ويتم تحديد الرسوم المصاحبة وفقًا العالقةذات  الجهاتالقانونية السارية بين 

 .االعتراف بالرسوم من شركات المجموعة عند تقديم الخدمات
 

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

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

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

في قائمة الدخل في الفترة التي تنشأ فيها. أما  الماليةي ذلك التاريخ. يتم اإلعتراف بالفروقات الناتجة عن صرف البنود الصرف السائدة ف
المدرجة بالقيمة  المالية. ويتم ترجمة البنود غير ترجمتهاالتي تقاس وفقا للتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية فال يعاد  الماليةالبنود غير 
رجة بالعمالت األجنبية وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم اإلعتراف بالفروقات الناتجة عن العادلة والمد

والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الدخل كجزء من الربح أو الخسارة في  الماليةصرف البنود غير 
والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من  الماليةلفترة التي تنشأ فيها. تم اإلعتراف بالفروقات الناتجة عن صرف البنود غير القيمة العادلة في ا

 خالل الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل اآلخر كجزء من الربح أو الخسارة في القيمة العادلة في الفترة التي تنشأ فيها. 
 

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

، وفي هذه الحالة، يتم إستخدام أسعار الصرف بتواريخ المعامالت. فروقات الترجمة بشكل جوهري في أسعار الصرف خالل الفترة
 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 حاليًا والضريبة المؤجلة.
 

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

 

يتم إثبات الضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية واألسس الضريبية 
مطلوبات الضريبة المؤجلة عادة لكافة الفروقات المؤقتة الخاضعة المقابلة المستخدمة في احتساب الربح الخاضع للضريبة. يتم إثبات 

للضريبة. يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة عادة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع وذلك بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه 
لموجودات والمطلوبات اال يتم االعتراف بهذه تقطاع. الفروقات المؤقتة القابلة لالس مقابلارباحا خاضعة للضريبة يمكن استخدامها 

الضريبية المؤجلة إذا كان الفرق المؤقت ناتًجا عن االعتراف األولي بالشهرة أو من االعتراف األولي )بخالف دمج األعمال( للموجودات 
 .يالمحاسبربح الوالمطلوبات األخرى في معاملة ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة وال على 

 
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. 
 

وتُقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة بأسعار الضريبة المتوقع تطبيقها في السنة التي يتم فيها تحقيق األصل أو يتم تسوية 
. إن قياس فترة التقريربشكل جوهري في نهاية إصدارها أو  إصدارها، بناًء على معدالت الضريبة )والقوانين الضريبية( التي تم اإللتزام

فترة التقرير لمطلوبات الضريبية المؤجلة يعكس اآلثار الضريبية المترتبة على الطريقة التي تتوقعها الشركة في نهاية الموجودات وا
تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عندما يكون هناك  السترداد أو تعديل القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها. المالي

الضريبية الحالية وحيث تتعلق أرصدة الضريبة المؤجلة بالسلطات الضريبية  النفاذ لمقاصة الموجودات والمطلوباتحق قانوني واجب 
 أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في وقت واحد. ينفسها وتعتزم إما التسوية على أساس صاف

 
يتعلق األمر بالبنود المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو  ، إال بقدر ماقائمة 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 بهاتخضع الشركة لضريبة القيمة المضافة وفقًا لألنظمة 
تسعير  منأ( تحصيل الذمم المدينة بخالف الذمم المدينة ) نعفي وقت سابق  الدفع للسلطات الضريبية ستحقت)المخرجات( ت باإليرادا

تقديم الخدمات للعمالء. يمكن استرداد ضريبة المدخالت بشكل عام مقابل ضريبة المخرجات عند استالم فاتورة ب( ) أو معامالتال
يتم االعتراف بضريبة القيمة  .صافيالتسمح السلطات الضريبية بتسوية ضريبة القيمة المضافة على أساس  .ضريبة القيمة المضافة

  .متداول المركز المالي على أساس الصافي ويتم اإلفصاح عنها كأصل متداول أو التزامائمة قالمضافة المتعلقة بالخدمات والمشتريات في 
 

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

 الممتلكات والمعدات
 إن وجدتقيمة. الفي نخفاض إلالمتراكم الالحق وخسائر اتدرج الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي بالتكلفة ناقصا االستهالك 

 
 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 عقد  العمر اإلنتاجيطريقة القسط الثابت على مدى  حق استخدام أصول

 االيجار ايهما أقل.

ات وطريقة االستهالك بنهاية كل فترة تقرير، مع إثبات أية تغييرات في التقديروالقيم المتبقية وتتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة 
 على أساس مستقبلي. المحاسبية

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

 ،البيع والقيمة الدفترية متحصالتأي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد الممتلكات أو المعدات بالفرق بين صافي يتحدد من استخدامها. 
 ويتم االعتراف بها ضمن قائمة الدخل.

 
 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 
 .ترية قد ال تكون قابلة لإلستردادتغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدف

 

القابلة لإلسترداد والتي  ةقيمال إن .يتم االعتراف بخسارة اإلنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لإلسترداد
ألغراض تقييم االنخفاض في القيمة، يتم تجميع  .قيمته اإلستخداميةلألصل بعد خصم تكاليف البيع واألعلى تمثل القيمة العادلة 

ة الموجودات عند أدنى المستويات التي توجد لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل منفصل )الوحدات المولدة للنقد(. تمثل القيمة المستخدم
للنقد، وتقلل خسائر انخفاض القيمة للوحدات المولدة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المتوقع اشتقاقها من وحدة المولدة 

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

  
 الدفع على أساس السهم

عن طريق الدفع على أساس يتم تسويتها لبعض موظفي الشركة  ، بالك روك، إنك ، أسهم حقوق ملكيةاألساسيةتصدر الشركة األم 
في تاريخ المنح ويتم قيد مصروفها على أساس القسط الثابت على مدى  حقوق الملكيةأسهم لعادلة لخطط تسوية . يتم تحديد القيم االسهم

نفصل جزء من المنحة كما لو كانت المنحة، من حيث الجوهر، منح متعددة، بناًء على تقدير فترة خدمة الموظف المطلوبة لكل استحقاق م
الدفع على  تفاصيل خطط عرضتم  .المجموعة للمنح التي ستستحق في النهاية وتعديلها لتأثير شروط االستحقاق غير القائمة على السوق

 .1الناشئة عن التعويض على أساس األسهم في اإليضاح وتم اإلفصاح عن المصاريف  11في اإليضاح  أساس السهم
 

  نهاية الخدمة للموظفين تكافأم
، والتي تساوي على األقل المزايا المستحقة قة للموظفين وفقًا لسياسة الشركةنهاية الخدمة المستح تمكافأمبلغ لكامل تكوين مخصص تم 

تم اإلفصاح عن المخصص المتعلق بمكافآت نهاية . مالي كل فترة تقرير تاريخ، عن فترة خدمتهم حتى لدفع وفقًا لقانون العمل السعوديا
 .الخدمة كمطلوبات غير متداولة

 
لتزام مكافأة نهاية الخدمة إلالقيمة الحالية مثل خطط المنافع المحددة يالمتعلق ب في قائمة المركز الماليالمعترف به اإللتزام أو األصل إن 

ً من قبل خبراء اكتواريين مستقلين بإستخدام طريقة وحدة للموظفين في فترة التقرير  المالي، ويتم احتساب إلتزام المزايا المحددة سنويا
 .اإلئتمان المتوقعة

 
الجودة وتحدد القيمة الحالية إللتزام المزايا المحددة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بإستخدام أسعار فائدة سندات شركات عالية 

 .المقومة بالعملة التي سيتم بها دفع المكافآت، والتي تحتوي على شروط تقارب نفس شروط العقد
 

 :وتصنف تكاليف المزايا المحددة على النحو التالي
 

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

 . الحالية إللتزامات المزايا الناتجة عن تعديالت الخطة أو التخفيضات مباشرة في قائمة الدخل كتكلفة خدمة سابقة
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 )تتمة( نهاية الخدمة للموظفين تمكافأ
 تكلفة الفائدة

احتساب صافي تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد إلتزام المزايا المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في مصاريف مزايا يتم 
 .الموظفين في قائمة الدخل

 
  أرباح أو خسائر إعادة القياس

ضات االكتوارية في السنة التي تحدث فيها مباشرة يتم إثبات أرباح أو خسائر إعادة القياس الناشئة عن التعديالت أو التغيرات في االفترا
 ضمن الدخل الشامل اآلخر.

 
 عقود اإليجار

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

 اإليجار. 
 

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

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

 .المكونات غير المستأجرة، وبالتالي تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات غير إيجارية مرتبطة اختارت الشركة عدم فصل
 

، تعديله لمدفوعات اإليجار المسبقة، وحوافز اإليجار المستلمة، ويتم إلتزام عقود اإليجارمبدئيًا بمبلغ  أصول حق اإلستخداميتم قياس 
 .ف االستعادة واإلزالة والتفكيكوالتكاليف المباشرة األولية للشركة وتقدير تكالي

 
 القياس الالحق

الفائدة. يُعاد قياسها لتعكس أي إعادة تقييم  بتحملبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، سيتم تخفيض االلتزام عن المدفوعات التي تم دفعها وزيادتها 
 .المقابل في القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام. ينعكس التعديل ضمنياأو تعديل، أو إذا كانت هناك تغييرات في الدفعات الثابتة 

 
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 فيقياس التزام عقود اإليجار  في مشمولةمدفوعات اإليجار المتغيرة غير 
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة
 موجوداتشهًرا أو أقل أو ال 11لمدة  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 فترة 
 الدخل. قائمةاإليجار ويتم تضمينها في مصاريف التشغيل في عقود 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  -0

 ماليةالاألدوات 
 اإلعتراف وإلغاءعتراف اإل

 .التعاقديةحكام األعندما تصبح الشركة طرفًا في  في تاريخ التداوليتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية 

، أو عندما يتم تحويل األصل المالي وجميع المخاطر حقوق التعاقدية للتدفقات النقديةيتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي ال
 .أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها إستبعادهاأو  سدادهاعتراف بالمطلوبات المالية عند يتم إلغاء اإل والمكافآت بشكل جوهري. 

 التصنيف والقياس األولي للموجودات المالية
بإستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال  (.ما تنطبقتكاليف المعامالت )عندلالمالية مبدئيًا بالقيمة العادلة المعدلة  الموجوداتيتم قياس جميع 

 المعاملة.تحتوي على عنصر تمويلي جوهري ويتم قياسها بسعر 

إلى إحدى الفئات التالية: التكلفة التدفقات النقدية التعاقدية وفق نموذج العمل وخصائص  الالحقوقياسها يتم تصنيف الموجودات المالية 
  .القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخروأ .ةالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخساروالمطفأة؛ 

ل الدخل الشامل اآلخر خالمن لدى الشركة أي موجودات مالية مصنفة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة   يوجدفي الفترات المعروضة، ال
 .أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 إيراداتالتمويل أو  مصاريفالدخل ضمن  قائمةيتم عرض جميع اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالموجودات المالية المعترف بها في 
 .التمويل

ضمن المصاريف  الدخلقائمة يتم عرض أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في 
 .1اإلدارية والمفصح عنه في اإليضاح 

 
 القياس الالحق للموجودات المالية 

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

يتم صل وفائدة على المبلغ األصلي وأل المطفأة عندما تكون تدفقاتها النقدية التعاقدية مدفوعات فقطيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة 
يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية )ولم يتم تصنيفها على أنها مدرجة  أعمال ضمن نموذج هماالحتفاظ ب

 بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة(.

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال ويتم  وناألخر ونللشركة والذمم المدينة التجارية والمدين وما في حكمهالنقد  سيتم قيا
 .االعتراف بالدخل على هذا األساس

 قيمة الموجودات المالية اإلنخفاض في

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

ائر االئتمان المتوقعة على مدى على أساس النهج المبسط باستخدام خسيتم االعتراف بمخصصات انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 
 .نهج معدل الخسارة الفردي و ،الدين عمر

، يتم إثبات الخسائر االئتمانية اإلعتراف األوليمنذ  جوهريمخاطر االئتمان بشكل  رتفع، حيث لم تالنسبة للموجودات المالية األخرىب
، يتم إثبات الخسائر االئتمانية جوهريمخاطر االئتمان بشكل  إرتفعتالمتوقعة لمدة اثني عشر شهًرا. بالنسبة للموجودات المالية الذين 

 المتوقعة على مدى أعمارها.

دفترية بالنسبة للموجودات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة الدخل مع تعديل مماثل للقيمة ال
  لألصل من خالل حساب المخصص. 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية  -0
 )تتمة( ماليةالاألدوات 

 تصنيف وقياس المطلوبات المالية

، يتم تعديلها لتكاليف المعاملة ما لم تخصص بالقيمة العادلة من خالل الربح الحاجةوعند  ،يتم قياس المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة
 .أو الخسارة

مسجلة أرباح أو خسائر بلقيمة العادلة ة بادرجالمول االفائدة الفعمعدل ، يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الحقًا
 .الدخل قائمةفي 

مالية بالقيمة  مطلوباتالشركة أي  ليس لدى. ودائنون أخرونذمم دائنة تجارية  منالمطلوبات المالية للشركة بالتكلفة المطفأة تتكون 
 .الربح أو الخسارة من خاللالعادلة 

 .يةتمويلمصاريف الدخل ضمن  قائمةجميع الرسوم المتعلقة بالفوائد في  إدراجيتم 

الدخل ضمن المصاريف  قائمةالعمالت األجنبية الناتجة عن المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة في  ترجمةأو خسائر  أرباحيتم عرض 
 .1اإلدارية ويتم اإلفصاح عنها في اإليضاح 

 
 أدوات حقوق الملكية

أدوات حقوق الملكية الصادرة عن الشركة بالمتحصالت المستلمة بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة. يتم تصنيف األسهم  يتم إثبات
 العادية للشركة كأدوات حقوق ملكية.

 االجتهادات المحاسبية الهامة ومصادر التقدير الرئيسية المتعلقة بحاالت عدم التأكد  -1
القيام بأحكام وتقديرات وافتراضات حول القيم الدفترية  المديرينة، الموضحة أعاله، يتعين على عند تطبيق السياسات المحاسبية للشرك

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

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

 .المحاسبي

 

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

قد تم  .على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التاليةمن الممكن أن تؤدي الي تسويات هامة خطر جوهري 

 نها ادناه:االفصاح ع
 

 ضرائب الدخل
ك العديد من المعامالت . هناعتيادي للعملاإل اطنشفي سياق ال .لتحديد مخصص الضريبة ويتطلب الحكمتخضع الشركة لضريبة الدخل 

فإن  ،التي يكون تحديد الضريبة النهائي لها غير مؤكد. إذا كان من المحتمل أن تقبل مصلحة الضرائب معاملة ضريبية غير مؤكدة
اعتماًدا على الطريقة التي توفر تنبًؤا أفضل طريقة القيمة المتوقعة. بستخدام إما المبلغ األكثر احتماال أو إب تقدر أثر عدم التأكدالشركة 

مصروف ، فإن هذه الفروق ستؤثر على المسجلةبالغ يكون الناتج الضريبي النهائي مختلفًا عن الم التيدرجة ى اللإلحل حالة عدم اليقين. 
 . هاتحديدها بضريبة الدخل في الفترة التي تم 

 
 .1اإليضاح رقم بالتفاصيل الكاملة إن 
 

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

 .المستقبلية الخاضعة للضريبةاألرباح 
 

 .1اإليضاح رقم بالتفاصيل الكاملة إن 
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 اإليرادات -.

  0203 1111 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 112111 014347  المجموعة  شركاترسوم من 

 - 44170  رسوم الخدمات االستشارية

  10477. 112111 
    

 1111 0203  تحليل حسب الموقع الجغرافي

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 12111 034024  المملكة المتحدة
 - 44170  المملكة العربية السعودية

 112111 344.5  الواليات المتحدة االمريكية
  10477. 112111 

    
 العقد موجودات

للخدمات التي لم  ةالمستحق يراداتمات، والتي تتعلق بشكل أساسي باإلفي مقابل الخدالمشروطة حقوق الشركة لالعقد  موجوداتتتعلق 
العقد إلى ذمم مدينة تجارية عندما موجودات . يتم تحويل 11يصدر بها فواتير. تم اإلفصاح عنها كإيرادات مستحقة في إيضاح رقم 

 .11رقم يل. تم اإلفصاح عنها كذمم مدينة تجارية في إيضاح تصبح الحقوق غير مشروطة ويتم إصدار فواتير بها إلى العم
 

 يلخص الجدول التالي التغيرات الجوهرية في موجودات العقود خالل السنة:
  0203 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 4322.  ذمم مدينة تجارية
 74545  العقد موجودات

  44.45 

   
 العملياتربح  -7

 التحميليتم الوصول إليه بعد 
   0203 1111 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 111 304  أتعاب مراجعة
 11 77  مصروف اإلستهالك

 12111 34042  إطفاء أصول حق اإلستخدام
 11 313  خسائر ترجمة عمالت

    
 يةتمويل ومصاريفإيراد  -7

   0203 1111 

 )بآالف الرياالت السعودية(  تكاليف التمويل
 11 35  اإليجارعقود  إلتزامات علىفائدة مصاريف 

    
 الموظفين تكاليف -5

 ما يلي:فيتب وارتكاليف ال يإجمال تمثلي
   0203 1111 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 12111 .74.7  أجور ورواتب
 111 075  ةإجتماعي تأميناتتكلفة 
 12111 27.  على أساس السهم مصروفات الدفع  - حقوق أسهم

 111 34721  موظفين أخرى مصاريف

  .47.2 12111 
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 المديرين مكافآت -.

 ما يلي:في المديرين للسنة مكافآت تتمثل
   0203 1111 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 12111 4377.  المكافآت إجمالي 
 11 .7  المحددة يةالتقاعد المعاشات مساهمات الشركة فيما يتعلق بخطط

  .4001 12111 

 فيمباشرة  المعينينباإلضافة إلى تكاليف رواتب أولئك  ين بالشركةالوقت المحمل من قبل المديرالمبالغ المدرجة أعاله على  تتضمن
 .الشركة

 
 .بالك روك.إنك شركة في حصة أسهمالحصول على خيار ( مدير: ال يوجد 1111أي مدير ) يستخدم، لم خالل العام

 
 ضريبة الدخل -4

 الدخل قائمة( في المخصومة/ ) المحملةالضريبة 
  0203 1111 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

    الضرائب الحالية
 12111 04753  ضريبة الشركات

 11 -  الشركات على الفترات السابقة ضريبةتعديالت 
    

    الضريبة المؤجلة
 (1) (7.7)  تكوين وعكس الفروق المؤقتةالناشئة عن 

 فرق مؤقت أو ائتمان ضريبي الناشئة عن خسارة ضريبية غير معترف بها سابقًا،
 لفترات السابقةل

 
- (1) 

 (1) (7.7)  إجمالي الضرائب المؤجلة
    

 12111 04307  في قائمة الدخلمصروف الضريبة 

    
من(  أكبر: 1111لسنة أعلى من المعدل القياسي لضريبة الشركات في المملكة العربية السعودية )لضريبة الضريبة على الربح قبل إن 

 (.٪11: 1111٪ )11البالغ 
 
  0203 1111 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 112111 44052  الربح قبل الضريبة

    
 12111 .34.7  اتضريبة الشركالمعدل القياسي ل

 11 -  الحالية من تعديالت فترات سابقةالزيادة في الضريبة 
 الخاضع للضريبة الربح الزيادة من تأثير المصاريف غير القابلة للخصم في تحديد

 (للضريبة ةالخاضع )الخسارة
 

053 111 
 (1) -  للفترات السابقةغير المعترف بها الفروق المؤقتة من ائتمان ضريبي مؤجل 

 12111 04307  إجمالي الضريبة المحملة

    

 الضريبة المؤجلة
 الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة

 المطلوبات الموجودات 0203
صافي الضريبة 

 المؤجلة

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 31 - 31  معجل يإستهالك ضريب
 3.7 - 3.7 أخرى مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 703 - 703 مخصصات
 7 (7) 32 بنود أخرى

 742 (7) 7.7 
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 )تتمة( ضريبة الدخل -4

 

 المطلوبات الموجودات 0202
صافي الضريبة 

 المؤجلة

 السعودية()بآالف الرياالت  

 1 - 1 معجل يإستهالك ضريب
 111 - 111 أخرى مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 - - - مخصصات
 (1) (1) - بنود أخرى

 111 (1) 111 

    
 تتمثل الحركة على الضريبة المؤجلة خالل السنة فيما يلي:

     
 يناير  3في  

0203 
 المعترف به 

 في قائمة الدخل
قائمة المعترف به في 

 الدخل الشامل
ديسمبر  13في 

0203 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 31 - 7 5 معجل يإستهالك ضريب

 3.7 03 30 331 أخرى مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 703 - 703 - مخصصات
 7 - 5 (0) بنود أخرى

 7.7 03 7.7 .33 ة يضريبصافي موجودات / )مطلوبات( 

     
 

 فيما يلي:السابقة تتمثل الحركة على الضريبة المؤجلة خالل السنة 
     
 يناير  3في  

0202 
 المعترف به 

 الدخلقائمة في 
قائمة المعترف به في 

 الشامل الدخل
ديسمبر  13في 

0202 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 1 - 1  1 معجل يإستهالك ضريب

 111 111 1 - أخرى مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 (1) - (1) - بنود أخرى
 - - - - مخصصات

 111 111 1 1 صافي موجودات / )مطلوبات( ضريبية

     
 11وحصلت على الشهادة المطلوبة سارية المفعول حتى  1111ديسمبر  11ضريبة الدخل عن الفترة المنتهية في قدمت الشركة إقرار 

 .الزكاة والضريبة والجماركهيئة لدى لمراجعة ا ال يزال قيد التأسيسالضريبي منذ ط إن الرب. 1111أبريل 



 
 شركة بالك روك العربية السعودية

 
 )تتمة( 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  01صفحة   

 

 
 ممتلكات ومعدات -32

 والمعدات والتجهيزاتاألثاث  

 )بآالف الرياالت السعودية( 
  التكلفة

 111 1111يناير  1في 
 11 إضافات

 111 1111ديسمبر  11في 

  
 370 1111يناير  1في 
 370 1111ديسمبر  11في 

  
  اإلستهالك

 11 1111يناير  1في 
 11 المحمل للسنة

 11 1111ديسمبر  11في 

  
 2. 1111يناير  1في 

 77 المحمل للسنة
 317 1111ديسمبر  11في 

  
  القيمة الدفترية

 05 1111ديسمبر  11في 

 11 1111ديسمبر  11في 

  
 اإلستخدامأصول حق  -33

 ممتلكات 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
  التكلفة

 12111 1111يناير  1في 
 12111 إضافات

 12111 1111ديسمبر  11في 

  
 14032 1111يناير  1في 

 555 إضافات
 144.5 1111ديسمبر  11في 

  
  اإلطفاء

 12111 1111يناير  1في 
 12111 المحمل للسنة

 12111 1111ديسمبر  11في 

  
 04110 1111يناير  1في 

 34042 المحمل للسنة
 14700 1111ديسمبر  11في 

  
  القيمة الدفترية

 177 1111ديسمبر  11في 

 111 1111ديسمبر  11في 

  
 مزيد من المعلومات عن عقود اإليجارل  11انظر االيضاح رقم 

 



 
 شركة بالك روك العربية السعودية

 
 )تتمة( 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  12صفحة   

 

 
 مدينة تجارية ومدينون أخرونذمم  -30

 

 إيضاح

ديسمبر  13
0203 

 ديسمبر  11
1111 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 - 74545  إيراد مستحق
 - 4322.  ذمم مدينة تجارية

 12111 22. 11 المجموعة  شركاتذمم مدينة من 
 111 .03  مدفوعات مقدمة
 111 0..  مدينون أخرون

  324441 12111 

    
في إيضاح وذمم مدينة  قروض أدوات ماليةضمن المصنفة  الذمم المدينة التجارية والمدينون األخرون لهذهتم اإلفصاح عن القيمة العادلة 

 .11رقم 
بالذمم  القيمة ومخصصات خسائر االئتمان المتعلقةفي نخفاض إلا بما في ذلكئتمان والسوق، إلفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر اإلتم ا

 .11في إيضاح رقم  ون األخر ونالمدينة التجارية والمدين
 

 نقد وما في حكمه -31
 

 

ديسمبر  13
0203 

 ديسمبر  11
1111 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 112111 .75437  نقد لدى البنك

    
 %(1: 1111% )1يبلغ معدل الفائدة على النقد لدى البنك نسبة 

 
 رأس المال -.3

 المخصصة والمستدعاة والمدفوعة بالكاملاألسهم 
 
 عدد األسهم 

 )باآلالف(
 0203ديسمبر  13

 )بآالف الرياالت السعودية(
 عدد األسهم
 )باآلالف(

 1111ديسمبر  11
 )بآالف الرياالت السعودية(

  
 112111 12111 174222 14722 لاير سعودي لكل سهم 11سهم عادية بقيمة أ

     
لاير  1121112111تحديث السجل التجاري وترخيص الهيئة العامة لالستثمار والنظام األساسي لزيادة رأس المال بمبلغ تم ، السنةخالل 

 هـ(.1111ربيع الثاني  11الموافق ) 1111فبراير  1يخ بتار ( من خالل قرار المساهم1111الل خ التمويل المدفوعسعودي )
 

 طي نظاميياإحت -37
% من صافي 11 تقوم بتحويل، يجب على الشركة ان للشركة المملكة العربية السعودية والنظام األساسيبموجب نظام الشركات في 

ي غير % على األقل من رأس المال المدفوع. إن هذا االحتياط11هذا االحتياطي  حتى يساوينظامي الحتياطي إلدخلها السنوي إلى ا
 .متاح للتوزيع على المساهم

 

 

ديسمبر  13
0203 

 ديسمبر  11
1111 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 11 34707  يناير  1في 
 12111 537  المحول إلى اإلحتياطي النظامي

 12111 041.3  ديسمبر 11في 

    



 
 شركة بالك روك العربية السعودية

 
 )تتمة( 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  13صفحة   

 

 
 اإلحتياطيات -37

 إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية
تها الوظيفية إلى عملة العمليات األجنبية للشركة من عملنتائج وصافي موجودات الالمتعلقة بترجمة  الترجمةبفروق مباشرة يتم االعتراف 

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

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

 ."الدفع على أساس السهم" (1رقم )مسموح به بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 
 احتياطي آخر

التي تقدمها لموظفيها كمكون منفصل من حقوق الملكية كما هو للموظفين حقوق الملكية المتراكم لمكافأة نهاية الخدمة  بندتسجل الشركة 
 "."مزايا الموظفين (11)مسموح به بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 عقود اإليجار -35

 .شهور 1تبها. مدة اإليجار المتبقية هي يجار لمبنى مكالشركة لديها عقد إ
 

ليعكس  عقود اإليجار اتإلتزاموأصول حق اإلستخدام ، تم تعديل وعليه. 1111مارس ، تم تمديد عقد اإليجار حتى ةالحالي السنةفي 
 عقد اإليجار تمديد

 
 اإليجار إلتزامات عقودتحليل استحقاق 

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

 

ديسمبر  13
0203 

 ديسمبر  11
1111 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 111 141  أقل من سنة واحدة

    
لاير سعودي  12111211مبلغ  1111ديسمبر  11ة المنتهية في سنإللتزامات عقود اإليجار لل المدفوعةبلغت إجمالي التدفقات النقدية 

 (.لاير سعودي 121112111: 1111)
 

  الدفع على أساس السهم -.3
 المقيدة المعيارية األسهموحدات 

هي وعد  أسهم مقيدة ةوحدإن . منح وحدات أسهم مقيدة وعات األسهم في شكل أسهم مقيدة وخططمن الممكن منح موظفي الشركة مدف
. عادية ال يتمتعون بحقوق التصويت حتى يتم تحويلهم إلى أسهمولكن  شركة بالك روك، إنك في غير مضمون بدفع قيمة في شكل أسهم

أسهم عادية. بموجب هذه  إلى المنح. يتم تسوية جميع عاديالسوقية العادلة لسهم واحد  القيمة بمعدلسهم المقيدة ال تساوي قيمة وحدةت
خالل  رادصدة. تخضع هذه األسهم والوحدات لإلأو التنازل حتى نهاية الفترة المقي تحويلأو الاألسهم المقيدة بيع وحدات  منع، يتم الخطط

 .على أساس تسوية حقوق الملكية الخططفترة االستحقاق. يتم المحاسبة عن جميع 
  

في كل من  ،ة، بالك روك، إنك ويتم تحويلها إلى أسهم في بالك روك، إنكرئيسيمقيدة من قبل الشركة األم الوحدات األسهم اليتم إصدار 
 تنوعثالث سنوات، على الرغم من  م المقيدة على فترات تتراوح من سنة إلىوحدات األسه ر، يتم منح جميعتواريخ االستحقاق. بشكل كبي

األسهم المقيدة الممنوحة للمصادرة قبل إجراء المنح،  وحداتاألرباح على  توزيعاتمختلفة. تخضع ال خطط المنح الشروط بين أنواع
 وعلى هذا النحو ال يتم دفعها للموظفين حتى ذلك التاريخ.

 

بالك  سعر السهم العادي لشركةببالقيمة العادلة في تاريخ المنح  حالمنخدمة فقط. يتم تقييم هذه الحدات األسهم المقيدة بشرط وتُمنح غالبية 
بناًء على أفضل تقدير لإلدارة للقيود  .لإلصدارعلى مدى فترة االستحقاق المستقبلية إجمالي القيمة العادلة  إطفاءيتم  .روك، إنك

 .1إيضاح إلفصاح عن المصاريف الناتجة في . تم االمنهجيةواالعتبارات 
 

: 1111لاير سعودي ) 12111211مرجح للقيمة العادلة بقيمة بمتوسط  (12111: 1111)خدمة منحة  111، منحت الشركة خالل الفترة
 لاير سعودي(. 12111211



 
 شركة بالك روك العربية السعودية

 
 )تتمة( 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  10صفحة   

 

 
 ودائنون أخرونذمم دائنة تجارية  -34

 
 إيضاح

ديسمبر  13
0203 

 ديسمبر  11
1111 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 12111 74237  مصاريف مستحقة
 11 04.47 11 المجموعة  شركاتمبالغ مطلوب إلى 

 111 143 11 إلتزامات عقود اإليجار
 1 -  تأمينات إجتماعية وضرائب أخرى

  44120 12111 

    
الدائنون ستحقاق، والمتعلقة بالذمم الدائنة التجارية وتحليل اإلفي ذلك ، بما والسيولة عن تعرض الشركة لمخاطر السوقتم اإلفصاح 

 ة"."مراجعة المخاطر المالي 11في إيضاح رقم   وناألخر
 

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

 

 

ديسمبر  13
0203 

 ديسمبر  11
1111 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 1 770  يناير 1في 
 (1) -  تعديل السنة الحالية

 - (7.)  فوائد مدفوعة مباشرة
 - 3.4  إجمالي المبلغ المعترف به قائمة الدخل

 111 327  إجمالي المبلغ المعترف به قائمة الدخل الشامل اآلخر 
 111 512  ديسمبر 11في 

    
 مزايا الموظفين( بخططاالفتراضات االكتوارية الرئيسية )فيما يتعلق 

 

 

ديسمبر  13
0203 

 ديسمبر  11
1111 

   

 1211 .142  معدل الخصم )%(
 1211 1472  معدل زيادة الراتب المتوقعة )%(

 11 72  سن التقاعد العادي )سنوات(
 11211 35435  مدة الخطة )سنوات(

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

 
 تحليل الحساسية على االفتراضات االكتوارية الهامة

 
 ما يلي:فيتأثير التغيير في االفتراضات على الربح  يتمثل 

 

 

ديسمبر  13
0203 

 ديسمبر  11
1111 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 (11) (75)  % أعلى121 –معدل الخصم 
 11 71  % أقل121 –معدل الخصم 

 11 71  % أعلى121 –معدل زيادة الراتب المتوقعة 
 (11) (75)  لق% أ121 –معدل زيادة الراتب المتوقعة 

    
 
 
 
 
 
 



 
 شركة بالك روك العربية السعودية

 
 )تتمة( 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  11صفحة   

 

 
 

 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية -03
 على النحو التالي: 1111ديسمبر  11كان تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية حسب التصنيف المحاسبي للسنة المنتهية في 

  الموجودات 
المطلوبات المالية بالتكلفة و

 إلزامي -المطفأة 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
  الموجودات

  موجودات متداولة
 44.0. ذمم مدينة تجارية ومدينون أخرون

 .75437 نقد وما في حكمه

  
  المطلوبات
  متداولة مطلوبات

 4433. ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون

  
 على النحو التالي: 1111ديسمبر  11كان تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية حسب التصنيف المحاسبي للفترة المنتهية في 

  الموجودات 
المطلوبات المالية بالتكلفة و

 إلزامي -المطفأة 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
  الموجودات

  موجودات متداولة
 54525 ومدينون أخرونذمم مدينة تجارية 
 7241.5 نقد وما في حكمه

  
  المطلوبات
  متداولة مطلوبات

 .34.0 ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون

  
 األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

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

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

عتراف بأي المركز المالي، لم يتم اإل قائمةوالدائنون األخرون تقارب قيمتها بعد األخذ في االعتبار الخسائر االئتمانية المتوقعة. في تاريخ 
 حيث تعتبر الخسائر االئتمانية المتوقعة غير جوهرية. مدينون األخرونقيمة الذمم المدينة التجارية والفي نخفاض إلمخصص ل



 
 شركة بالك روك العربية السعودية

 
 )تتمة( 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  11صفحة   

 

 
 مراجعة المخاطر المالية -00

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

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

تعتبر مخاطر التخلف عن السداد مجموعة بالك روك األخرى كجزء من عمليات الخزينة العادية، واالستثمارات األخرى في األصول. 
ذمم فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية الناشئة عن المدينين من الرسوم منخفضة وتقلل الشركة من التعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بال

تدار أرصدة شركات المدينة التجارية من خالل السعي النشط لتسوية الفواتير المستحقة ضمن شروط وأحكام االتفاقية األساسية. 
 .المجموعة مركزياً ويتم االتفاق عليها وتسويتها على أساس منتظم

 
سعر معظم الذمم المدينة المتأخرة ال تعتبر منخفضة القيمة. لن تنخفض قيمة الذمم المدينة ما لم تكن التدفقات النقدية المتوقعة، مخصومة ب

رية. بالنسبة للمدينين التجاريين، تتبنى الشركة نهج معدل الخسارة الفردي المبسط الفائدة الفعلي األصلي، وتكون أقل من القيمة الدفت
إن ساب واحتمال استرداد الدين في المستقبل. تحاإل عندلتحديد متوسط معدل الخسارة التاريخي، مع األخذ في االعتبار األحداث المستقبلية 

 ترف به غير جوهري للشركة.معدل الخسائر االئتمانية المتوقعة والمخصص الناتج المع
 

بين تطبق الشركة وسيلة عملية لتقييمها للخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة بين الشركات. نظًرا لعدم وجود حاالت تخلف عن السداد 
ى أي من مراكزها بين بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة عل الشركة لم تعترفالشركات في النتائج المتوقعة السابقة والمستقبلية، 

  الشركات. تعتبر الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة األخرى غير جوهرية ولم يتم االعتراف بأي مخصص في القوائم المالية.
 

ئتمان حيث الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر اإل 11رقم  عنها في إيضاح  اإلفصاحالمالية التي تم  للموجوداتتمثل القيمة الدفترية 
 حتفظ  بها.ائتمانية متعزيزات ال توجد ضمانات أو 

 
 تحليل التصنيف االئتماني

والذمم  بالشركةما في حكمه الجودة االئتمانية للنقد و تم استخدام التصنيفات االئتمانية قصيرة األجل لشركة ستاندرد آند بورز لتحديد
ولم يتم تصنيف الذمم المدينة التجارية  (+A-1). يتم تصنيف النقد المحتفظ به في البنوك على األقل وناألخر ونوالمدينالمدينة التجارية 

 .والمدينون األخرون
 

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

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

 
سائلة والتسهيالت االحتياطية تسعى الشركة إلى إدارة األموال ومتطلبات السيولة على أساس مجمع وتضمن بذلك الحفاظ على األصول ال

 .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( 
0203  

  غير مشتقةمطلوبات 
 04.47 مطلوبات مالية متداولة

  
 خالل سنة واحدة 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
0202  

  مطلوبات غير مشتقة
 11 مطلوبات مالية متداولة

  
 .11تم عرض استحقاق التزامات عقود اإليجار باإليضاح رقم 

 



 
 شركة بالك روك العربية السعودية

 
 )تتمة( 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  11صفحة   

 

 
 )تتمة( المخاطر الماليةمراجعة  -00

 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 
على أساس المعاملة إلى حد كبير فيما يتعلق بإيرادات الرسوم المقومة بالعمالت غير مخاطر صرف العمالت األجنبية إلى ذلك، تنشأ 

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

 
ة بانتظام وتقليلها. إن تعرضات العمالت األجنبية التي تنشأ فيما يتعلق بالبنود غير التشغيلية عادة ما تتم مراقبة تعرضات العمالت األجنبي

 تكون كبيرة في طبيعتها وتتم إدارتها على أساس كل حالة على حدة. 

 
 تحليل الحساسية

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

 .يرهاال سيما وأن مخاطر السوق تميل إلى الترابط وبالتالي من غير المرجح أن تتحرك بمعزل عن غ ،الفعلية
 

٪ هو معدل الحساسية المستخدم عند اإلبالغ عن 11 إن ٪.11من المفترض أن تزيد أسعار صرف الدوالر األمريكي أو تنخفض بنسبة 
مخاطر العمالت األجنبية داخليًا لموظفي اإلدارة الرئيسيين ويمثل تقييم اإلدارة للتغير المحتمل المعقول في أسعار صرف العمالت 

 . السعودي مرتبط بالدوالر األمريكياللاير .األجنبية
 

 مليون لاير سعودي 11121بمبلغ والمطلوبات المالية صافي األصول  سترتفع ،٪11إذا زاد سعر صرف الدوالر األمريكي بنسبة 
 ، على التوالي.مليون لاير سعودي 11121و

 
 مليون لاير سعودي 11121بمبلغ والمطلوبات المالية األصول صافي  سنخفض ،٪11إذا انخفض سعر صرف الدوالر األمريكي بنسبة 

 ، على التوالي.مليون لاير سعودي 11121و
 

 إدارة رأس المال
  :أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي

 ؛لحماية قدرة الشركة على االستمرار علي أساس مبدأ االستمرارية  

 استيفاء متطلبات الجهات النظامية ؛ و 

  المالية لدعم نمو األعمال الجديدة.للحفاظ على القوة 
 

تتمثل سياسة الشركة في لم تقم الشركة بإجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وعملياتها فيما يتعلق بهيكل رأس المال خالل السنة. 
قد  ،ال أو تعديلهالحفاظ على مستوى مناسب من موارد رأس المال أعلى من المتطلبات التنظيمية. من أجل الحفاظ على هيكل رأس الم

 .تقوم الشركة بتعديل مبلغ األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة
 

 ذات عالقة جهةمعامالت مع  -01
 

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

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

 متفق عليها بشكل تبادلي والتي يتم اعتمادها من قبل اإلدارة.
 

 الدخل والذمم المدينة من جهات ذات عالقة
 جهات ذات عالقة أخرى 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
0203  

 44500 العميل أنشطةإيرادات 
 .314.5 إيرادات تجزئة دولي

 014347 

  
 22. ذمم مدينة من جهات ذات عالقة

  



 
 
 

 شركة بالك روك العربية السعودية
 

 )تتمة( 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 

  11صفحة   

 

 
 )تتمة( ذات عالقة جهةمعامالت مع  -01

 )تتمة( الدخل والذمم المدينة من جهات ذات عالقة
 جهات ذات عالقة أخرى 

 الرياالت السعودية()بآالف  
0202  

 112111 العميل أنشطةإيرادات 
 12111 ذمم مدينة من جهات ذات عالقة

  
 ذات عالقة جهاتالى  وذمم دائنةمصاريف 

 جهات ذات عالقة أخرى 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
0203  

 74042 تكلفة مبيعات
 .3444 رسوم بنية تحتية

 .40.. 

  
 04.47 جهات ذات عالقةذمم دائنة إلى 

  
 جهات ذات عالقة أخرى 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
0202  

 12111 رسوم بنية تحتية
 11 ذمم دائنة إلى جهات ذات عالقة

  
  والشركة األم النهائيةالشركة تعهد  -.0

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 مجموعة تضم 

ها هي بالك روك، إنك تتوفر نسخ من القوائم المالية للمجموعة عند الطلب من الشركة والتي يتم إعداد حسابات المجموعة ل
 55أو قد يتم تقديم الطلبات موجهة إلى عالقات المستثمرين في   www.blackrock.comموقع عالقات المستثمرين على 

East 52nd Street, New York, NY10055,  أو عن طريق البريد اإللكتروني علىinvrel@blackrock.com.. 
 

http://www.blackrock.com/
mailto:invrel@blackrock.com

