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شركة أتش سي إل العربیة المحدودة
)ذات مسئولیة محدودةشركة (

جزءًا من ھذه القوائم المالیة.١٨إلى١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

قائمة المركز المالي 
٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعوديإیضاح ───────────────────────

الموجودات 
الموجودات المتداولة
٣٬٤٩٦٬٠٦٩١٬٣٨٢٬٥٣٩أرصدة لدى البنوك 

٦٣٬٢٤٥٬٧٣٢٢٬٠٢٨٬٧٧٠مدینون 
٧٢٬٧٤٧٬٠٠٣٢٬٩٠٠٬٨٤٠مصاریف مدفوعة مقدماً ومدینون آخرون

٨١٬٥٩٦٬٧٥٠٢٬٢٦٥٬٠٠٣مستحقة من جھات ذات العالقةمبالغ  ─────────────────
١١٬٠٨٥٬٥٥٤٨٬٥٧٧٬١٥٢إجمالي الموجودات المتداولة ─────────────────

الموجودات غیر المتداولة 
٩٢٠٣٬٧٣٩٢٤٣٬٠٩٣ممتلكات ومعدات

١١٤٢٦٬٩٣٢٣٧١٬٦٣٢موجودات ضریبة مؤجلة   ─────────────────
٦٣٠٬٦٧١٦١٤٬٧٢٥إجمالي الموجودات غیر المتداولة  ─────────────────

١١٬٧١٦٬٢٢٥٩٬١٩١٬٨٧٧إجمالي الموجودات  ═════════════════
المطلوبات وحقوق الملكیة

المطلوبات المتداولة 
١٠١٬١٣٩٬٨٣٩٢٩٢٬١٩٣دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

٨٣٬٢٦٥٬٤٢٢١٬٧٥٩٬٨٤٦جھات ذات العالقةالىمستحقة مبالغ 
١١١٣٨٬٩٨٤٢٩٩٬٢٧٧مخصص ضریبة الدخل ─────────────────

٤٬٥٤٤٬٢٤٥٢٬٣٥١٬٣١٦إجمالي المطلوبات المتداولة ─────────────────
المطلوبات غیر المتداولة 

١٢٥٠٬٩٠٩٥٢٬٧٣٥التزامات المنافع المحددة للموظفین ─────────────────
٤٬٥٩٥٬١٥٤٢٬٤٠٤٬٠٥١إجمالي المطلوبات  ─────────────────

حقوق الملكیة
١٣٦٬١٠٠٬٠٠٠٦٬١٠٠٬٠٠٠رأس المال

١٠٢٬١٠٧٦٨٬٧٨٢إحتیاطي نظامي
٩١٨٬٩٦٤٦١٩٬٠٤٤مبقاةأرباح  ─────────────────

٧٬١٢١٬٠٧١٦٬٧٨٧٬٨٢٦إجمالي حقوق الملكیة ─────────────────
١١٬٧١٦٬٢٢٥٩٬١٩١٬٨٧٧إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة ═════════════════



شركة أتش سي إل العربیة المحدودة
)ذات مسئولیة محدودةشركة (

جزءًا من ھذه القوائم المالیة.١٨إلى١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

الشاملقائمة الدخل
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعوديإیضاح ──────────────────────

٨٬١٠٧٬٩٣٨٩٬١١٦٬٥٤٤اإلیرادات
)٥٬٣٦٢٬٢٦٢()٥٬٥٨٥٬٧٧٣(تكلفة اإلیرادات ──────────────────
٢٬٥٢٢٬١٦٥٣٬٧٥٤٬٢٨٢إجمالي الربح

المصاریف
)٥٩٢٬٩٨٠()٩٤١٬٥٤٨(١٤بیع وتوزیع

)١٬٠٩٧٬٥٨٥()١٬٠٨٩٬١٨١(١٥عمومیة وإداریة ──────────────────
٤٩١٬٤٣٦٢٬٠٦٣٬٧١٧الربح التشغیلي

)٤٤٬٣٩٦()٤١٬٩٥٨(١٦إیرادات (مصاریف) أخرى
)١٢٬٤٠٣()٢٥٬٠٥١(أعباء مالیة ──────────────────

٤٢٤٬٤٢٧٢٬٠٠٦٬٩١٨الدخل قبل ضریبة الدخل

)٤٢١٬٨٩٢()٩١٬١٨٢(١١ضریبة الدخل ──────────────────
٣٣٣٬٢٤٥١٬٥٨٥٬٠٢٦السنة  ربح ══════════════════

الدخل الشامل اآلخر: 
الخسارة الشاملة األخرى التي لن یعاد تصنیفھا إلى الدخل في 

الفترات الالحقة:
--الموظفینالتزامات منافع الخسارة االكتواریة على  ──────────────────

--إجمالي الدخل الشامل اآلخر ──────────────────
٣٣٣٬٢٤٥١٫٥٨٥٫٠٢٦إجمالي الدخل الشامل ══════════════════



شركة أتش سي إل العربیة المحدودة
)ذات مسئولیة محدودةشركة (

جزءًا من ھذه القوائم المالیة.١٨إلى١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

ملكیةالقائمة التغیرات في حقوق 
٢٠١٨دیسمبر٣١المنتھیة في سنةلل

رأس المال
اإلحتیاطي 
اإلجمالياألرباح المبقاةالنظامي

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٠١٨٦٬١٠٠٬٠٠٠٦٨٬٧٨٢٦١٩٬٠٤٤٦٬٧٨٧٬٨٢٦ینایر ١كما في 

٣٣٣٬٢٤٥٣٣٣٬٢٤٥--السنةربح

-)٣٣٬٣٢٥(٣٣٬٣٢٥-محول إلى االحتیاطي النظامي

----الخسارة الشاملة األخرى 

٦٬١٠٠٬٠٠٠١٠٢٬١٠٧٩١٨٬٩٦٤٧٬١٢١٬٠٧١إجمالي الدخل الشامل 

٢٠١٨٦٬١٠٠٬٠٠٠١٠٢٬١٠٧٩١٨٬٩٦٤٧٬١٢١٬٠٧١دیسمبر ٣١كما في 

٥٬٢٠٢٬٨٠٠)٨٩٧٬٢٠٠(-٢٠١٧٦٬١٠٠٬٠٠٠ینایر ١كما في 

١٬٥٨٥٬٠٢٦١٬٥٨٥٬٠٢٦--السنةربح

-)٦٨٬٧٨٢(٦٨٬٧٨٢-محول إلى االحتیاطي النظامي

٢٠١٧٦٬١٠٠٬٠٠٠٦٨٬٧٨٢٦١٩٬٠٤٤٦٬٧٨٧٬٨٢٦دیسمبر ٣١كما في 
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)ذات مسئولیة محدودةشركة (

جزءًا من ھذه القوائم المالیة.١٨إلى١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦

قائمة التدفقات النقدیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي ──────────────────

النشاطات التشغیلیة التدفقات النقدیة من 
٤٢٤٬٤٢٧٢٬٠٠٦٬٩١٨قبل ضریبة الدخل الربح

تعدیالت لـ: 
١٠٦٬٦٤٣٩٤٬٧٠١استھالك 

)٧٬٨٧٦(٥٢٬٧٨٠مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
)٨٥٬٣٤٩()٤٥٬٢١٣(دخل عمولة ──────────────────

٥٣٨٬٦٣٧٢٬٠٠٨٬٣٩٤
: رأس المال العاملالتغیرات في 

)٤٦٠٬٥٧٢()١٬٠٦٣٬١٢٥(مصاریف مدفوعة مقدماً ومدینون آخرون،مدینون
٦٦٨٬٢٥٣١٬١٢٢٬٩٩٩منتسبة اتمبالغ مستحقة من جھ

)١٬٧٢٢٬١٨٢(٨٤٧٬٦٤٦دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 
١٬٥٠٥٬٥٧٦٢٥٤٬٦٧٥منتسبةاتجھإلىمبالغ مستحقة  ──────────────────

٢٬٤٩٦٬٩٨٧١٬٢٠٣٬٣١٤النقدیة من العملیات 
)٣٤٣٬٠٧٢()٣٠٦٬٧٧٥(ضریبة دخل مدفوعة 

٤٥٬٢١٣٨٥٬٣٤٩مستلمةعمولة
-)٥٤٬٦٠٦(مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین ──────────────────

٢٬١٨٠٬٨١٩٩٤٥٬٥٩١صافي التدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة  ──────────────────
التدفقات النقدیة من النشاطات اإلستثماریة

)٥٧٬٢٠٥()٦٧٬٢٨٩(شراء ممتلكات وآالت ومعدات ──────────────────
)٥٧٬٢٠٥()٦٧٬٢٨٩(صافي النقدیة المستخدمة في النشاطات اإلستثماریة ──────────────────

٢٬١١٣٬٥٣٠٨٨٨٬٣٨٦صافي الزیادة في األرصدة لدى البنوك 
١٬٣٨٢٬٥٣٩٤٩٤٬١٥٣األرصدة لدى البنوك في بدایة السنة ──────────────────

٣٬٤٩٦٬٠٦٩١٬٣٨٢٬٥٣٩األرصدة لدى البنوك في نھایة السنة ──────────────────
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)شركة ذات مسئولیة محدودة(

إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

٧

النشاطاتمعلومات الشركة و-١
شركة أتش سي إل العربیة المحدودة ("الشركة")، ھي شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة 

إن عنوان ). ٢٠١١مایو ٧ھـ (الموافق ١٤٣٢جمادى الثاني ٤وتاریخ ١٠١٠٣٠٨٣٤٤بموجب السجل التجاري رقم 
، المملكة العربیة السعودیة.١٢٢٢٤٤–الریاض ٢٠٣م الشركة المسجل یقع في شارع العلیا العقاریة بالزا مكتب رق

تزاول الشركة أعمال تنفیذ عقود إدارة وصیانة وتحلیل أنظمة التكنولوجیا والمعلومات وخدمات الكمبیوتر وتنفیذ ومعالجة 
البرمجیات والبیانات.

أسس اإلعداد-٢
بیان االلتزام  ١-٢

تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي للمنشآت صغیرة ومتوسطة الحجم الصادر عن مجلس معاییر 
المحاسبة الدولیة والمعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واالصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة 

ھا مجتمعة بـ "المعیار الدولي للتقریر المالي للمنشآت صغیرة ومتوسطة الحجم المعتمد في للمحاسبین القانونیین (ویشار إلی
المملكة العربیة السعودیة). إن ھذه ھي أول قوائم مالیة للشركة معدة وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي للمنشآت صغیرة 

. ٥من المعلومات، أنظر االیضاح ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. لمزید 
األحكام والتقدیرات ٢-٢

یتطلب إعداد القوائم المالیة، طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي للمنشآت صغیرة ومتوسطة الحجم، استخدام بعض التقدیرات 
لشركة. وقد تم اإلفصاح عن المحاسبیة الھامة. كما یتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام عند تطبیق السیاسات المحاسبیة ل

). ٤ذلك في االیضاح (
أسس القیاس  ٣-٢

.تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة
العملة الوظیفیة وعملة العرض  ٤-٢

.ملة الوظیفیة للشركة وعملة العرضیعتبر اللایر السعودي الع
السیاسات المحاسبیة الھامةملخص ب-٣

: عند إعداد ھذه القوائم المالیةنورد فیما یلي بیاناً بأھم السیاسات المحاسبیة المتبعة
المدینون 

تتم معظم المبیعات وفق فترات االئتمان العادیة وأن الذمم المدینة ال تحمل أیة عموالت. بالنسبة للبضاعة المباعة إلى عمیل 
غ المستحق من أرصدة المدینین بالمبلغ النقدي غیر المخصوم المستحق من بائتمان قصیر األجل، یتم في األصل إثبات المبل

سعر الفاتورة. بالنسبة للصنف المباع إلى عمیل بائتمان خالي من العمولة، یتم في األصل -عادة -تلك المنشأة والذي ھو 
المدینین المخصوم باستخدام سعر إثبات المبلغ المستحق من أرصدة المدینین بالقیمة الحالیة للنقد المستحق من أرصدة 

العمولة السائد في السوق لذمم مدینة مماثلة. وبعد ذلك، یتم قیاس أرصدة المدینین بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة العمولة 
د من وجود الفعلیة. وفي نھایة كل فترة مالیة، تتم مراجعة القیمة الدفتریة للمدینین التجاریین واآلخرین من قبل اإلدارة للتأك

دلیل موضوعي على عدم إمكانیة تحصیلھا. وإذا كان األمر كذلك، یتم إثبات خسارة االنخفاض في الربح أو الخسارة مباشرة 
في قائمة الدخل الشامل.
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)مسئولیة محدودةشركة ذات (

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

٨

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة -٣

تصنیف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة
تقوم الشركة بإظھار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على اساس متداول/ غیر متداول. تعتبر الموجودات 

:متداولة وذلك
عندما یتوقع تحققھا أو ینوي بیعھا أو استنفاذھا خالل دورة العملیات العادیة. �
في حالة اقتناؤھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.�
عندما یتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة ؛ أو�
استخدامھا لسداد أیة مطلوبات لمدة ال تقل عن عندما تكون نقدیة وشبھ نقدیة ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو �

اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة.
تصنف كافة الموجودات األخرى كـ"غیر متداولة".

تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:
عندما یتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة�
في حالة اقتناؤھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.�
تستحق السداد خالل اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة، أوعندما �
عند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة.�

تصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كـ"غیر متداولة".
كموجودات ومطلوبات غیر متداولة.تصنف الشركة كافة موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
بھ النقدیة، والمدینین التجاریین  اسي على النقدیة وش كل أس تمل الموجودات المالیة المسجلة في قائمة المركز المالي بش تش
تحقة الدفع والدائنین  تمل المطلوبات المالیة على الدائنین التجاریین والمبالغ المس تقة. تش واآلخرین، واألدوات المالیة المش

اآلخرین والقروض البنكیة. 

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وعدم إمكانیة تحصیلھا

ل مالي محدد. وفي  یتم، بتاریخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقویم للتأكد من وجود دلیل على وجود انخفاض في قیمة أص
امل. ارة في قائمة الدخل الش ارة االنخفاض في الربح أو الخس یحدد االنخفاض حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم إثبات خس

في القیمة على النحو التالي:
جلة بالتكلفة المطفأة، یمثل االنخفاض في القیمة الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة · بة للموجودات المس بالنس

للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي.
الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل وأفضل تقدیر (والذي بالضرورة سیكون تقریبي) تمثل خسارة االنخفاض في القیمة·

یتم بیعھ بتاریخ إعداد القوائم  ل إذا كان س ركة مقابل األص تلمھ الش تس فر) الذي س للمبلغ (الذي یمكن أن یكون ص
المالیة.

مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة

ة تتم مقاصة الموجودات المالی ة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في القوائم المالیة عند وجود حق نظامي ملزم لمقاص
داد  افي، أو تحقیق الموجودات وس اس الص ویة الموجودات مع المطلوبات على أس المبالغ المثبتة وعند وجود نیة لتس

المطلوبات في آن واحد.
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الممتلكات واآلالت والمعدات 

تظھر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصًا اإلستھالك المتراكم واإلنخفاض في القیمة. تستھلك التكلفة ناقصًا القیمة 
ا.التقدیریة المتبقیة للممتلكات واآلالت والمعدات األخرى بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة لھ

فئات الممتلكات والمعدات 
سنوات ٥معدات مكتبیة

سنوات ٧أثاث وتركیبات 
سنوات ٥–٣حاسب آلي وبرامج 

تقبًال، إذا كان ذلك مالئًما، في حالة وجود  تھالك ویتم تعدیلھا مس تتم مراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة وطرق االس
تاریخ أحدث تقریر.دلیل على وجود تغیر ھام منذ 

تتم مراجعة القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك عندما تشیر األحداث أو 
التغیرات في الظروف إلى عدم إمكانیة استرداد قیمتھا الدفتریة. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل وزیادة القیمة الدفتریة عن 

مقدرة القابلة لالسترداد، تخفض الموجودات إلى القیمة القابلة لالسترداد لھا.القیمة ال

من  ل)، ویتم إثباتھا ض تبعاد مع القیمة الدفتریة لألص الت االس تبعاد (وذلك بمقارنة متحص ائر االس تحدد أرباح أو خس
"إیرادات أخرى" في قائمة الدخل الشامل.

اإلنخفاض في قیمة الموجودات غیر المتداولة 
تقوم الشركة دوریًا بمراجعة القیمة الدفتریة للموجودات غیر المتداولة للتأكد من وجود دلیل على وقوع أي خسارة ناتجة 

(أو ك األصل عن اإلنخفاض في قیمة تلك الموجودات. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذل
وفي الحاالت التي یقدر فیھا المبلغ القابل الوحدة المدرة للنقدیة الذي ینتمي إلیھا ذلك األصل) ومقارنتھا بقیمتھا الدفتریة. 

لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة بأقل من قیمتھ الدفتریة، عندئذ تخفض القیمة الدفتریة لذلك األصل أو الوحدة 
یة إلى القیمة القابلة لالسترداد لھا، ویتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل.المدرة للنقد

الدائنون التجاریون والمطلوبات األخرى
یتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواءاً قدمت أم لم تقدم بھا 

الموردین.فواتیر من قبل 

المخصصات 
یجب على الشركة إثبات المخصصات:

عندما یكون لدیھا التزامات قانونیة حالیة أو متوقعة نتیجة ألحداث سابقة.-
عندما یحتمل أن یتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادیة لسداد االلتزام في المستقبل.-
عند تقدیر المبلغ بشكل موثوق بھ.-

یكون أثر القیمة الزمنیة للنقود جوھري، تخصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضریبة والزكاة الذي یعكس عندما 
تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المصاحبة لاللتزام. وعند استخدام الخصم، یتم اثبات الزیادة في 

في الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الشامل.المخصص مع مرور الوقت كجزء من تكالیف التمویل 
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ریبة الدخلض
ضریبة الدخل

یتم قیاس موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل للفترات الحالیة والسابقة بالمبلغ المتوقع استرداده من أو دفعھ للسلطات 
والقوانین الضریبیة المستخدمة في حساب المبلغ ھي تلك الصادرة أو الساریة المفعول الضریبیة. إن الشرائح الضریبیة 

بتاریخ إعداد القوائم المالیة. یتم إثبات ضریبة الدخل الحالیة في قائمة الدخل الشامل.
ضریبة الدخل المؤجلة

ألسس الضریبیة للموجودات والمطلوبات تحسب الضریبة المؤجلة باستخدام طریقة المطلوبات وذلك للفروقات المؤقتة بین ا
یتم اثبات مطلوبات الضریبة المؤجلة لكافة الفروقات وقیمتھا الدفتریة ألغراض إعداد التقاریر المالیة بتاریخ القوائم المالیة.

فاءات غیر المؤقتة الخاضعة للضریبة. تحسب موجودات الضریبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع، واالع
المستخدمة المرحلة، والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة المرحلة وذلك بالقدر الذي یحتمل ان تتوفر فیھ أرباحًا خاضعة 

للضریبة یمكن استخدامھا لقاء تلك الموجودات.
ض بالقدر الذي ال مطلوبات الضریبة المؤجلة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة وتخف/یتم مراجعة القیمة الدفتریة لموجودات

یحتمل أن تتوفر فیھ أرباحاً كافیة خاضعة للضریبة تسمح بإستخدام كامل موجودات / مطلوبات الضریبة المؤجلة أو جزء 
مطلوبات الضریبة المؤجلة التي لم یتم اثباتھا بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، ویتم اثباتھا بالقدر / منھا. یعاد تقویم موجودات

ن تنتج عنھ أرباح مستقبلیة خاضعة للضریبة تسمح باسترداد موجودات الضریبة المؤجلة وسداد مطلوبات الذي یحتمل أ
الضریبة المؤجلة.

تقاس موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا خالل السنة التي تتحقق فیھا 
ك على أساس الشرائح الضریبیة (واألنظمة الضریبیة) الصادرة أو الساریة المفعول الموجودات أو تسدد فیھا المطلوبات وذل

بتاریخ إعداد القوائم المالیة.
تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة عند وجود حق نظامي ملزم لتسویة موجودات الضریبة الحالیة مع 

بنفس المنشأة الخاضعة للضریبة وبنفس السلطة الضریبیة.مطلوبات الضریبة الحالیة، وأن الضرائب المؤجلة تتعلق

التزامات المنافع المحددة للموظفین 
تقوم الشركة بتشغیل برنامج منافع محددة لموظفیھا طبقًا لنظام العمل والعمال في المملكة العربیة السعودیة. یتم إثبات 

المالیة. تمثل التزامات المنافع المحددة القیمة الحالیة اللتزامات االلتزامات في قائمة المركز المالي بتاریخ إعداد القوائم
المنافع المحددة بتاریخ إعداد القوائم المالیة. تحدد تكلفة تقدیم المنافع طبقًا لبرنامج المنافع المحددة باستخدام طریقة وحدة 

الفترة التي تحدث فیھا في الدخل الشامل اآلخر االئتمان المتوقعة. یتم اثبات المكاسب والخسائر االكتواریة بالكامل خالل 
أو الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الشامل.

تحسب مصاریف العموالت باستخدام معدل الخصم إلى صافي التزامات المنافع المحددة. تقوم الشركة باثبات التغیرات 
"المصاریف اإلداریة" أو "مصاریف التوزیع" في قائمة التالیة في التزامات المنافع المحددة ضمن "تكلفة المبیعات" أو 

الدخل الشامل (حسب وظیفتھا):
تكالیف الخدمة التي تتكون من تكالیف الخدمة الحالیة، وتكالیف الخدمة السابقة، ومكاسب وخسائر تقلیص األیدي -

العاملة وعملیات السداد غیر الروتینیة.
صافي مصاریف أو دخل العمولة-

ت أو التزامات المنافع المحددة من القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة، ناقصًا تكالیف الخدمة السابقة تتكون موجودا
وناقصًا القیمة الحالیة لموجودات البرنامج التي یجب أن تسدد منھا االلتزامات. وفي الوقت الحاضر، إن البرنامج غیر 

ممول وال یوجد لھ أیة موجودات.
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االحتیاطي النظامي 
من صافي دخل السنة إلى االحتیاطي النظامي حتى یبلغ %١٠طبًقا لنظام الشركات السعودي، یجب على الشركة أن تحول 

مجموع االحتیاطي نصف رأس المال. وحیث أنھ تم تحقیق ذلك فعًال، فقد قررت الشركة التوقف عن إجراء مثل ھذا 
التحویل. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.

اثبات اإلیرادات  
یتم إثبات اإلیرادات من بیع البضاعة عند انتقال المخاطر والمنافع الھامة المصاحبة لملكیة البضاعة إلى المشتري، وعادة 

ما یكون ذلك عند تسلیم البضاعة.
عرفتھا من قبل العمیل.یتم إثبات اإلیرادات من بیع الخدمات عند تقدیمھا وم

دخل العمولة: یتم قیدھا ما لم یكن ھناك شك في عدم تحصیلھا.

العمالت األجنبیة  
تحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة لریاالت سعودیة بأسعار التحویل السائدة وقت حدوث المعامالت. ویعاد تحویل 

بالعمالت األجنبیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ قائمة المركز المالي. أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة 
. الشاملتدرج كافة فروقات التحویل في قائمة الدخل

التقدیرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامة-٤

یتطلب إعداد القوائم المالیة للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإلیرادات 
والمصاریف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة بتاریخ إعداد القوائم المالیة. وقد یترتب 

ضات والتقدیرات إجراء تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي عن عدم التأكد من ھذه االفترا
. الفترات المستقبلیةستتأثر بذلك في 

تستند ھذه التقدیرات واالفتراضات على الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد بأنھا معقولة وفقًا للظروف وتستخدم لقیاس 
بات التي یصعب الحصول علیھا من مصادر أخرى. تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات القیم الدفتریة للموجودات والمطلو

المعنیة بصورة مستمرة. یتم إثبات التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات أو في فترة 
الفترة الحالیة والفترات المستقبلیة.التعدیل والفترات المستقبلیة إذا كانت التقدیرات المتغیرة تؤثر على

المصادر الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات 
تم أدناه عرض االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ إعداد 

الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة التالیة. القوائم المالیة، والتي قد ینتج عنھا فروقات جوھریة في القیمة
استخدمت الشركة ھذه االفتراضات والتقدیرات المتاحة عند إعداد القوائم المالیة. ومع ذلك، قد تتغیر الظروف واالفتراضات 

عن سیطرة الشركة. یتم إظھار القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلیة نتیجة لتغیرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة
ھذه التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا. 
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االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
القیمة القابلة لالسترداد، والتي یحدث االنخفاض في القیمة عند زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن 

تمثل القیمة العادلة ناقصة تكالیف االستبعاد أو القیمة الحالیة، أیھما أعلى. یتم احتساب القیمة العادلة ناقصة تكالیف االستبعاد 
السوق على أساس البیانات المتاحة لمعامالت البیع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل، لموجودات مماثلة أو أسعار

القابلة للمالحظة ناقصة التكالیف اإلضافیة الستبعاد األصل. یتم احتساب القیمة الحالیة على أساس طریقة التدفقات النقدیة 
المخصومة. یتم تحدید التدفقات النقدیة من الموازنة التقدیریة للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة التي 

بعد أو االستثمارات المستقبلیة الھامة التي من شأنھا تعزیز أداء الوحدة المدرة للنقدیة الخاضعة الختبار لم تلتزم بھا الشركة
االنخفاض في القیمة. تتأثر القیمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طریقة التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك 

عة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. بلغت القیمة الدفتریة للممتلكات التدفقات النقدیة الواردة المستقبلیة المتوق
ملیون لایر سعودي.١٩٫٩واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة بتاریخ إعداد القوائم المالیة مبلغ 

المخصصات
ستیفاء ضوابط اإلثبات، بما في ذلك تعتمد المخصصات، بحسب طبیعتھا، على تقدیرات وعملیات تقویم للتأكد فیما إذا تم ا

تقدیر المبالغ المحتمل سدادھا. تستند مخصصات الدعاوى القضائیة إلى تقدیر التكالیف، بعد األخذ بعین االعتبار، المشورة 
القانونیة وغیرھا من المعلومات المتاحة حالیا. كما تتضمن مخصصات مكافأة نھایة الخدمة وتكالیف المغادرة، إن وجدت، 

كم اإلدارة في تقدیر التدفقات النقدیة الصادرة المتوقعة لدفع مكافأة نھایة الخدمة وإغالق المواقع أو تكالیف المغادرة ح
األخرى. تتضمن المخصصات المتعلقة بالمطلوبات غیر المؤكدة، أفضل تقدیرات اإلدارة فیما إذا كان من المحتمل وقوع 

التدفقات النقدیة الصادرة. 

ت طویلة األجل المتعلقة بمنافع الموظفیناالفتراضا
تمثل مكافأة نھایة الخدمة، االلتزامات التي سیتم سدادھا في المستقبل وتتطلب وضع افتراضات في تقدیر اإللتزامات والقیمة 

ل معدالت العادلة لموجودات البرنامج، إن وجدت. یتعین على اإلدارة إجراء المزید من االفتراضات المتعلقة بالمتغیرات مث
الخصم ومعدل الزیادة في الرواتب والعائد على الموجودات ومعدالت الوفیات ومعدل دوران الموظفین وتكالیف الرعایة 
الصحیة المستقبلیة. وبشكل دوري، تقوم إدارة الشركة بالتشاور مع خبراء اكتواریین خارجیین بخصوص ھذه االفتراضات. 

ت األساسیة تأثیر ھام على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكالیف منافع الموظفین یمكن أن یكون للتغیرات في االفتراضا
المحددة الدوریة المتكبدة. 

األعمار االنتاجیة المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات 
ى أساس القسط تقوم إدارة الشركة بتحدید األعمار االنتاجیة المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات ألغراض االستھالك عل

الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ بعین االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو 
االستھالك العادي. 

نھایة كل تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار االنتاجیة والقیمة المتبقیة للموجودات على األقل مرة واحدة في السنة، وسیتم في 
سنة مالیة تعدیل قسط االستھالك المستقبلي في حالة إعتقاد اإلدارة بأن األعمار االنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة. 

انخفاض الذمم المدینة التجاریة
یتم إجراء تقدیر للمبالغ القابلة للتحصیل من الذمم المدینة التجاریة عند عدم إمكانیة تحصیل المبلغ بالكامل. بالنسبة لكل مبلغ 
من المبالغ الھامة، یتم إجراء ھذا التقدیر لكل مبلغ على حده. أما المبالغ التي ال تعتبر ھامة بمفردھا ولكنھا متأخرة السداد، 

ا بشكل جماعي، ویجنب مخصص حسب طول مدة التأخر في السداد بناءًا على معدالت التحصیل السابقة. فانھ یتم تقدیرھ

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة 
في حالة عدم إمكانیة قیاس القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المسجلة في قائمة المركز المالي على أساس 

داولة في أسواق نشطة، تحدد قیمتھا العادلة باستخدام طرق تقویم تشتمل على نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. األسعار المت
إن المدخل إلى ھذه النماذج یتم من خالل األسواق القابلة بالمالحظة، إذا كان ذلك ممكنًا، وإذا لم یكن ذلك مجدیاً فإنھ یجب 

ة العادلة. تشتمل األحكام على األخذ باالعتبار المدخالت مثل مخاطر السیولة، استخدام درجة من األحكام لتحدید القیم
ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن تغیر االفتراضات المتعلقة بھذه العوامل سیؤثر على القیمة العادلة المسجلة لألدوات المالیة.



شركة أتش سي إل العربیة المحدودة
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تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

١٣

طة الحجم المعتمد في المملكة العربیة السعودیةالتحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي للمنشآت صغیرة ومتوس-٥
أساس التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي للمنشآت صغیرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربیة السعودیة

لمعیار الدولي للتقریر لھي أول قوائم مالیة سنویة معدة وفقاً ٢٠١٨دیسمبر ٣١إن القوائم المالیة للشركة للسنة المنتھیة في 
بالنسبة لكافة الفترات بما في ذلك السنة المالي للمنشآت صغیرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.

ن الھیئة محاسبیة المتعارف علیھا الصادرة م، تعد الشركة قوائمھا المالیة وفقًا للمعاییر ال٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في 
لمحاسبین القانونیین.السعودیة ل

علیھ، قامت الشركة بإعداد القوائم المالیة لتتماشى مع المعیار الدولي للتقریر المالي للمنشآت صغیرة ومتوسطة الحجم 
كما ھو مبین في ملخص السیاسات المحاسبیة. ٢٠١٨دیسمبر ٣١المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمطبق كما في 

، تاریخ تحول الشركة ٢٠١٧ینایر ١المالیة، تم إعداد األرصدة االفتتاحیة لقائمة المركز المالي كما في وعند إعداد القوائم
لى المعیار الدولیة للتقریر المالي للمنشآت صغیرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. یبین ھذا إ

في تعدیل قوائمھا المالیة المعدة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف اإلیضاح التعدیالت الرئیسیة التي تمت من قبل الشركة
علیھا الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. ومع ذلك، ال یوجد أثر جوھري على تطبیق المعیار الدولي 

للتقریر المالي للمنشآت صغیرة ومتوسطة الحجم ألول مرة.
التسویة 

لیة أثر التحول على حقوق الملكیة بالشركة من معاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة توضح التسویات التا
السعودیة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین إلى المعیار الدولي للتقریر المالي للمنشآت صغیرة ومتوسطة 

، والدخل الشامل للشركة للسنة ٢٠١٧دیسمبر ٣١و ٢٠١٧ینایر ١الحجم المعتمد في المملكة العربیة السعودیة كما في 
.٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في 

تسویة قائمة التغیرات في حقوق الملكیة
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

لایر سعوديلایر سعودي

إجمالي حقوق الملكیة طبقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا 
٦٬٧٨٧٬٨٢٦٥٬٢٠٢٬٨٠٠الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینالصادرة عن 

المنافع المحددة للموظفین تعدیل

إجمالي حقوق الملكیة طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي للمنشآت 
٦٬٧٨٧٬٨٢٦٥٬٢٠٢٬٨٠٠صغیرة ومتوسطة الحجم المعتمد بالمملكة العربیة السعودیة

تسویة قائمة الدخل 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي

طبقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا الصادرة عن نتائج السنة
١٫٥٨٥٫٠٢٦الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

المنافع المحددة للموظفین تعدیل

طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي للمنشآت صغیرة نتائج السنة
١٫٥٨٥٫٠٢٦ومتوسطة الحجم المعتمد بالمملكة العربیة السعودیة
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التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي للمنشآت صغیرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربیة -٥
تتمة-السعودیة 

المعیار الدولي للتقریر المالي للمنشآت صغیرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربیة توضیح التحول إلى 
السعودیة

التزامات المنافع المحددة للموظفینتعدیل
طبقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، قامت الشركة بتسجیل التزامات 

ع المحددة للموظفین وفق متطلبات نظام العمل. ولتحدید االلتزام طبًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي للمنشآت صغیرة المناف
ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربیة السعودیة، استخدمت الشركة طریقة وحدة االئتمان المتوقعة في احتساب 

ام للسنة السابقة في األرباح المبقاة االفتتاحیة وقائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة االلتزام. وبالتالي تم قید النقص في االلتز
.٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

المدینون -٦
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديلایر سعودي

٣٬٤٤٧٬٣٣٧١٬٩٢٣٬٠١٧مدینون تجاریون
٣٠٣٬١٦٥١١٣٬٧٣٠إیرادات غیر مقدم بھا فواتیر 

)٧٬٩٧٧()٥٠٤٬٧٧٠(مشكوك في تحصیلھادیونمخصص 

٣٬٢٤٥٬٧٣٢٢٬٠٢٨٬٧٧٠

كانت .منخفضة القیمةلایر سعودي) ٧٫٩٧٧: ٢٠١٧لایر سعودي (٥٠٤٫٧٧٠حددت الشركة بأن أرصدة العمالء البالغة
حركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا خالل السنة كاآلتي:

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

٧٬٩٧٧١٢٧٬٧٣٦في بدایة السنة 
-٤٩٦٬٧٩٣للسنة المخصص

--مبالغ مشطوبة خالل السنة 
)١١٩٬٧٥٩(-مشكوك في تحصیلھمخصص استرداد

٥٠٤٬٧٧٠٧٬٩٧٧في نھایة السنة 

التي لم ینخفض قیمتھا كما یلي:دیسمبر، كانت الذمم المدینة التجاریة ٣١كما في 
ذمم مدینة تجاریة لم تنخفض قیمتھا 

غیر متأخرة السداد
ولم تنخفض قیمتھا

لایر سعودي
یوماً -٦٠–٣٠

لایر سعودي
یوماً ٩٠-٦١

لایر سعودي
٩٠أكثر من 
یوماً 

اإلجمالي
لایر سعودي

٢٠١٨١٬١٣٨٬١١١٥٨١٬٢٧٦١٦١٬٥٧٣١٬٠٦١٬٦٠٧٢٬٩٤٢٬٥٦٧دیسمبر ٣١
٢٠١٧٦٦٤٬٥٠٢٥٢٣٬٣٨١٤٧٦٬٩٦٧٢٥٠٬١٩٠١٬٩١٥٬٠٤٠دیسمبر ٣١
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مدفوعة مقدماً ومدینون آخرونالمصاریف ال-٧
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديلایر سعودي

٢٬٤٤٨٬٨٦٣١٬٠٢٦٬٢٠٥ضریبة مدفوعة مقدماً 
٢٠٧٬٣٩٥١٬٣٣٠٬٢١٨مخصومة من المبلغ المدینضریبة 

١٬٣٥٤١٩١٬٧٤٠إیجار مدفوع مقدماً 
١٩١٬٥٨٣-محتجزات مدینة 

٨٩٬٣٩١١٦١٬٠٩٤أخرى 

٢٬٧٤٧٬٠٠٣٢٬٩٠٠٬٨٤٠

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٨

:خالل السنةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة فیما یلي

طبیعة المعاملةالجھات ذات العالقة
٢٠١٨

لایر سعودي
٢٠١٧

لایر سعودي
─────────────────────────────────

)٢٬٥٩٢٬٢١١()٢٬٩٢٤٬٩٣٥(مدفوعات بالنیابة عن الشركة جھات منتسبة 
٢٬٠٠٥٬٧٤٤١٬٢٧٦٬٣٥٠جھة منتسبةإلىمبیعات 

)١٬٠٦١٬٥٦٢()١٬٢٧١٬٢١٣(من قبل جھة منتسبةمقدمة خدمات استشارات 
٢٬٠٠٥٬٧٤٤١٬٢٧٦٬٣٥٠الشركةمقدمة من قبلالخدمات 

)٢٬٤٧٠٬٠٩٤()٢٬٦٢٥٬٨٦٥(أتعاب استشارات الشركة االم

الشركات المنتسبة لھا خالل السنة لتمویل عملیاتھا. تحمل ھذه القروض إحدى استلمت الشركة قروض قصیرة األجل من 
.نقطة أساس. تم سداد القرض خالل السنة١٠٠وفقاً لمعدل الیبور زائدًا ھو عمولة كما 
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١٦

تتمة-المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٨
فیما یلي المبالغ المستحقة من و إلى الجھات ذات العالقة:

أ ) المبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة 
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديسعوديلایر 

٦٥٩٬٥٥٣٢٬٠٠٩٬٣٦٩اتش سي ال أمریكا، إنك 
-٣٦٨٬٢٩٢اتش سي ال تكنولوجیا المحدودة
٢٢٦٬٧١٠٩٩٬١٩٣فرع االمارات العربیة المتحدة–اتش سي ال تكنولوجیا المحدودة 

-٧٠٬٦٢٩إس دي–اتش سي ال اكسون تكنولوجي إنك 
٦٤٬٥٣٥١٥٠٬٦٨٠) المحدودةالمتملكأفریقیا (اتش سي ال تكنولوجیا جنوب 
-٦٤٬١٠٦فرع سویسرا –اتش سي ال تكنولوجیا لیمتد 
-٤٥٬٠١٠فرع روسیا –اتش سي ال تكنولوجیا لیمتد 

-٤٤٬١٠٢المحدودة نیوزیلنداا اتش سي ال للتكنولوجی
-٢٤٬٨٠٦اتش سي ال المجر المحدودة 

-١١٬٦٣١بریطانیا المحدودةاتش سي ال 
-١٠٬٧٤٨فرع البرتغال –اتش سي ال للتكنولوجیا لیمتد 

٥٬٧٦١٥٬٧٦١اتش سي ال (البرازیل) تكنولوجي دي انفورماكو لیمتد 
-٨٦٧ال ال سي –اتش سي ال تكنولوجیا میدل إیست اف زد 

١٬٥٩٦٬٧٥٠٢٬٢٦٥٬٠٠٣

ب ) المبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة 
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديلایر سعودي

١٬٦٥٧٬٩٤٤١٬٣٢٧٬٥٢٥اتش سي ال تكنولوجیا المحدودة
-٧١٧٬٨٧٠اتش سي ال سنغافورة بي تي أي المحدودة

-٣٣٦٬٢٦٥اتش سي ال تكنولوجیا كوربوریت سیرفسز
-٣١٩٬٥٦٥فرع االمارات العربیة المتحدة–تكنولوجیا المحدودة اتش سي ال 

١٢٩٬٢٦٨٩١٬٠٠١فرع أبو ظبي–اتش سي ال تكنولوجیا المحدودة 
٥٠٬٣٤٣٢٧٠٬٦٥٠اتش سي ال تكنولوجیا یو كیھ لیمتد

١٩٬٩٠٥١٠٬٧٣٨فرع روسیا –اتش سي ال تكنولوجیا لیمتد 
-١٤٬٨٨٣اتش سي ال تكنولوجیا فلیبینز انك

-٧٬٤٦٩ماكسكواتش سي ال 
-٦٬٣٤٥اتش سي ال تكنولوجیا فنالند او واي

-٣٬٦٩٨فرع ایرلندا–اتش سي ال تكنولوجیا لیمتد 
١٬٨٦٨٤٣٬٩٤٥ال ال سي –اتش سي ال تكنولوجیا (میدل إیست) اف زد 

١١٬٩٣٧-اتش سي ال تكنولوجیا بي في 
فرع -ال ال سي–إیست) اف زد اتش سي ال تكنولوجیا (میدل 

٤٬٠٥٠-دبي مینالند

٣٬٢٦٥٬٤٢٢١٬٧٥٩٬٨٤٦
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١٧

الممتلكات والمعدات-٩

األثاث والتركیباتالمعدات المكتبیة
أجھزة وبرامج 
اإلجماليالحاسب اآللي

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
────────────────────────

التكلفة:
٢٠١٨١١٬٩٦٥٤٧٠٬٩٠٠٢٧٧٬٤٣١٧٦٠٬٢٩٦ینایر ١في 

٦٧٬٢٨٩٦٧٬٢٨٩--ضافاتإ
────────────────────────

٢٠١٨١١٬٩٦٥٤٧٠٬٩٠٠٣٤٤٬٧٢٠٨٢٧٬٥٨٥دیسمبر ٣١في 
────────────────────────

المتراكم االستھالك
:في القیمةواالنخفاض

٢٠١٨١١٬٩٦٥٤١٥٬٢٠٩٩٠٬٠٢٩٥١٧٬٢٠٣ینایر ١في 
٤٣٬٨١٣٦٢٬٨٣٠١٠٦٬٦٤٣-للسنةالمحمل 

────────────────────────
٢٠١٨١١٬٩٦٥٤٥٩٬٠٢٢١٥٢٬٨٥٩٦٢٣٬٨٤٦دیسمبر ٣١في 

────────────────────────
:صافي القیمة الدفتریة

١١٬٨٧٨١٩١٬٨٦١٢٠٣٬٧٣٩-٢٠١٨دیسمبر ٣١في 
════════════════════════

األثاث والتركیباتالمعدات المكتبیة
أجھزة وبرامج 
اإلجماليالحاسب اآللي

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
────────────────────────

التكلفة:
٢٠١٧١١٬٩٦٥٤٧٠٬٩٠٠٢٢٠٬٢٢٦٧٠٣٬٠٩١ینایر ١في 

٥٧٬٢٠٥٥٧٬٢٠٥--ضافاتإ
────────────────────────

٢٠١٧١١٬٩٦٥٤٧٠٬٩٠٠٢٧٧٬٤٣١٧٦٠٬٢٩٦دیسمبر ٣١في 
────────────────────────

المتراكم واالنخفاض االستھالك
:في القیمة

٢٠١٧١٠٬٩٧٠٣٧١٬٤١٥٤٠٬١١٧٤٢٢٬٥٠٢ینایر ١في 
٩٩٥٤٣٬٧٩٤٤٩٬٩١٢٩٤٬٧٠١للسنةالمحمل 

────────────────────────
٢٠١٧١١٬٩٦٥٤١٥٬٢٠٩٩٠٬٠٢٩٥١٧٬٢٠٣دیسمبر ٣١في 

────────────────────────
:صافي القیمة الدفتریة

٥٥٬٦٩١١٨٧٬٤٠٢٢٤٣٬٠٩٣-٢٠١٧دیسمبر ٣١في 
════════════════════════



شركة أتش سي إل العربیة المحدودة
)شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

١٨

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع-١٠
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديلایر سعودي

٥٧٧٬٦٩٧٢٥٧٬٦٨٠مصاریف مستحقة الدفع
٥٢٬٦٨٦١٣٬٨١٠دائنون تجاریون
٥٠٩٬٤٥٦٢٠٬٧٠٣مستحقةضریبة استقطاع

١٬١٣٩٬٨٣٩٢٩٢٬١٩٣

ضریبة الدخل-١١
أ ) ضریبة الدخل
المحملة للسنة 

:ما یليضریبة الدخل متتكون
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديلایر سعودي

١٤٦٫٤٨٢٢٩٩٫٢٧٩ضریبة الدخل الحالیة   *
الضریبة المؤجلة 

١٢٢٫٦١٣)٥٥٫٣٠٠(المتعلقة بالمجنب وعكس قید الفروقات المؤقتة **

٩١٫١٨٢٤٢١٫٨٩٢ضریبة الدخل الظاھرة في قائمة الدخل الشامل

).%٢٠: ٢٠١٧(%٢٠جنب مخصص لضریبة الدخل وفقاً لألرباح الخاضعة للضریبة بواقع *  

القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات لي للفروقات الضریبیة المؤقتة بینالمؤجلة األثر الضریبي التاتعكس الضریبة **   
المالیة والمبالغ المستخدمة لغرض الضریبة. كانت عناصر االلتزام الضریبي الھامة االفصاحاتألغراض 

والموجودات في نھایة السنة على النحو المالي:

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

موجودات ضریبة مؤجلة 
٢٦٩٬٥٣٢٣١٨٬٣٦١خسائر متراكمة 

٤٦٬٢٦٣٤١٬١٢٨اختالفات في االستھالك
١٠٠٬٩٥٤١٬٥٩٥مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 

١٠٬١٨٣١٠٬٥٤٨مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

٤٢٦٬٩٣٢٣٧١٬٦٣٢إجمالي موجودات ضریبة مؤجلة 

٤٢٦٬٩٣٢٣٧١٬٦٣٢صافي موجودات ضریبة مؤجلة



شركة أتش سي إل العربیة المحدودة
)شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

١٩

تتمة-ضریبة الدخل-١١
في مخصص الزكاة وضریبة الدخل:حركة ب )  ال

٢٠١٨دیسمبر ٣١

اإلجماليضریبة الدخلالزكاة
صافي الضریبة 

المؤجلة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
────────────────────────

)٣٧١٬٦٣٢(٢٩٩٬٢٧٧٢٩٩٬٢٧٧-بدایة السنة في 
)٥٥٬٣٠٠(١٤٦٬٤٨٢١٤٦٬٤٨٢-مجنب ومقید كمصروف خالل السنة 

-)٣٠٦٬٧٧٥()٣٠٦٬٧٧٥(-مدفوع خالل السنة 
────────────────────────

١٣٨٬٩٨٤١٣٨٬٩٨٤٤٢٦٬٩٣٢-نھایة السنةفي 
════════════════════════

والضریبیةالربوط الزكویة
قدمت الشركة .٢٠٠٢حتى عام لكافة السنوات الھیئة العامة للزكاة والدخلأنھت الشركة موقفھا الزكوي والضریبي مع

وال تزال قید الفحص من ، ٢٠١٧حتى ٢٠٠٣لألعوام من والضریبیة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل إقراراتھا الزكویة 
.٢٠٠٣لألعوام من قبل الھیئة 

التزامات المنافع المحددة للموظفین-١٢
دیسمبر ٣١و ٢٠١٨دیسمبر ٣١قامت الشركة بإجراء تقویم للقیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة لموظفیھا في 

للموظفین المستحقة وفقاً ألنظمة العمل المحلي والترتیبات التعاقدیة.بخصوص مكافأة نھایة الخدمة ٢٠١٧

عنھا في قائمة المفصحیلخص الجدول أدناه مكونات صافي مصاریف المنافع المثبتة في قائمة الدخل الشامل، واألرصدة 
المركز المالي:

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

٥٠٬٩٠٩٥٢٬٧٣٥إللتزامات المنافع المحددة للموظفینالقیمة الحالیة 

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

المحمل على قائمة الدخل الشامل
)٧٬٨٧٦(٥٢٬٧٨٠تكالیف الخدمة الحالیة 

--تكالیف العموالت على االلتزامات 

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعوديتسویة القیمة الحالیة لاللتزامات

التزامات المنافع المحددة للموظفین في بدایة 
٥٢٬٧٣٥٦٠٬٦١١السنة 

)٧٬٨٧٦(٥٢٬٧٨٠تكالیف الخدمة الحالیة
-)٥٤٬٦٠٦(مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة

--خسائر اكتواریة 

التزامات المنافع المحددة للموظفین في نھایة 
٥٠٬٩٠٩٥٢٬٧٣٥السنة 



شركة أتش سي إل العربیة المحدودة
)شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

٢٠

تتمة –التزامات المنافع المحددة للموظفین-١٢
فیما یلي االفتراضات الھامة المستخدمة في تحدید التزامات المنافع المحددة للموظفین:

٢٠١٨٢٠١٧

-%٤٫٠٦معدل الخصم
-%٢٫٠٠معدل الزیادة المستقبلیة في الرواتب

-سنة٦٠سن التقاعد 

رأس المال-١٣
الشركة مملوكة بنسبة لایر سعودي. ٥٠٠)، قیمة كل منھا حصة١٢٫٢٠٠: ٢٠١٧(حصة١٢٫٢٠٠یتكون رأس المال من 

مملوكة من قبل إتش سي إل أمریكان ھولدنج إل إل سي.%١٠من قبل شركة إتش سي إل برمودا المحدودة و %٩٠

والتوزیعمصاریف البیع -١٤
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديلایر سعودي

)١١٩٬٧٥٩(٤٩٦٬٧٩٣)٧) مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا (إیضاح مستردمخصص (
٢٨٩٬١٦٠٢٬٢٥٠مصاریف تسویق

١٢٥٬٩٩٥٣٦٥٬٦٢٩تكالیف االستعانة بمصادر خارجیة
٢٩٬٦٠٠٣٣١٬٢٤٠سفر

١٣٬٦٢٠-دیون معدومة

٩٤١٬٥٤٨٥٩٢٬٩٨٠

المصاریف العمومیة واإلداریة-١٥
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديلایر سعودي
────────────────

٥٦٩٬٩٩٦٦٥٨٬١٨٠أتعاب مھنیة
١٩٢٬٧٥٦١٨٤٬٥٢١ارإیج

١٣٠٬٠٠٠٨٥٬٠٠٠أتعاب مراجعة
١٠٦٬٦٤٣٩٤٬٧٠١)١١استھالك (إیضاح 

٨٩٬٧٨٦٧٥٬١٨٣تكالیف إنشاء وصیانة
────────────────
١٬٠٨٩٬١٨١١٬٠٩٧٬٥٨٥
════════════════



شركة أتش سي إل العربیة المحدودة
)شركة ذات مسئولیة محدودة(

تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

٢١

، صافياإلیرادات األخرى-١٦
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعوديلایر سعودي
────────────────

٤٥٬٢١٣٨٥٬٣٤٩معطاه إلى جھة منتسبةعمولة على قروض دخل 
)١٢٩٬٧٤٥()٨٧٬١٧١(أرباح (خسائر) تحویل عمالت أجنبیة 

────────────────
)٤٤٬٣٩٦()٤١٬٩٥٨(

════════════════

األحداث بعد نھایة الفترة المالیة -١٧
قد یكون لھا أثر جوھري على ٢٠١٨دیسمبر ٣١تعتقد اإلدارة بأنھ لم تطرأ أیة أحداث الحقة ھامة منذ السنة المنتھیة في 

ھذه القوائم المالیة.كما ھو مبین فيالمركز المالي للشركة 

اعتماد القوائم المالیة-١٨
بتاریخ ٢٠١٨دیسمبر ٣١مجلس اإلدارة للسنة المنتھیة في إصدارھا منوعلى القوائم المالیة للشركة ةتمت الموافق

).٢٠١٩ابریل٢٥ھـ (الموافق١٤٤٠شعبان٢٠


