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 شركة أسياف لإلستثمار 

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 المملكة العربية السعودية

  قائمة المركز المالي

 2021ديسمبر  31كما في 

      
 2021ديسمبر 31  إيضاح   األصول

  لاير سعودي     األصول المتداولة

 1.967.624  (7)   النقد والنقد المعادل

 1.149.101  (8)   أرصدة مدينة أخرى

 3.116.725     مجموع األصول المتداولة

      األصول غير المتداولة

 4.738.048  (9)   صافي - ممتلكات وآالت ومعدات

 3.377.150  (10)   مشاريع تحت التنفيذ

 8.115.198     المتداولة غير مجموع األصول

 11.231.923     مجموع األصول

      المساهمينحقوق واإللتزامات 

      اإللتزامات المتداولة

 45.360     أخرى أرصدة دائنة

 32.990  (11)   مخصص الزكاة التقديري

 78.350     مجموع اإللتزامات المتداولة

      اإللتزامات غير المتداولة

 4.318.228  (12)   طرف ذوعالقةإلى مستحق 

 69.446  (13)   المحددة  إلتزامات منافع الموظفين

 4.387.674     المتداولة غير مجموع اإللتزامات

 4.466.024     مجموع اإللتزامات 

      المساهمينحقوق 

 10.000.000  (14)   رأس المال

 (3.234.101)     )خسائر( متراكمة

 6.765.899     جقائمة  - المساهمينحقوق  صافي

 11.231.923     المساهمينحقوق ومجموع اإللتزامات 

 

 ( تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية26( إلى رقم ) 1إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) 

 قائمة " أ "
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 شركة أسياف لإلستثمار 

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 المملكة العربية السعودية

  الشامل قائمة الدخل

 2021ديسمبر  31حتى  2021إبريل  22للفترة من 

    

 

 إيضاح

 
 للفترة من

  2021بريل إ 22
 2021ديسمبر  31حتى 

 لاير سعودي   

 84.986  (15) صافي - اإليرادات

 (57.000)  (16) اإليراداتتكلفة 

 27.986   الربح مجمل 

 (3.229.097)  (17) وعموميةمصاريف إدارية 

 (3.201.111)   التقديريةقبل الزكاة  )خسارة( الفترة

 (32.990)  (11) الزكاة التقديرية

 (3.234.101)    الفترة )خسارة(

    :الدخل الشامل األخر

    :إلى الربح أو الخسارة اا الحقتصنيفه يعادبنود لن 

 -   المحددة  إلتزامات منافع الموظفينأرباح إعادة قياس 

 (3.234.101)   قائمة ج - للفترة ةالشامل )الخسارة(إجمالي 

 (3.23)  (18)  من )خسارة( الفترةالعائد على  السهم 

    

 

  ( تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية26( إلى رقم ) 1إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) 

 

 قائمة " ب "
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 شركة أسياف لإلستثمار 

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 المملكة العربية السعودية

 المساهمينالتغيرات في حقوق قائمة 

 2021بر ديسم 31حتى  2021إبريل  22للفترة من 

        
 
 

 المجموع  خسائر( متراكمة)  رأس المال  

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   

 10.000.000  -  10.000.000   إيداع رأس المال

 (3.234.101)  (3.234.101)  -    قائمة ب -الفترة  )خسارة(

 -  -  -   الدخل الشامل اآلخر

 (3.234.101)  (3.234.101)  -   قائمة ب - فترةلل ةالشامل )الخسارة(إجمالي 

 6.765.899  (3.234.101)  10.000.000  قائمة أ -2021ديسمبر  31 حقوق المساهمين كما في

        

 

 ( تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية26( إلى رقم ) 1إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) 
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  شركة أسياف لإلستثمار
 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 المملكة العربية السعودية
  ةالنقدي اتقائمة التدفق
 2021ديسمبر  31حتى  2021إبريل  22للفترة من 

     

    
 للفترة من

  2021إبريل  22
 2021ديسمبر  31حتى 

 لاير سعودي    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (3.234.101)    )خسارة( الفترة 

     بنود المصاريف غير النقديةتعديالت لـ

 32.821    والمعدات  واآلالت ستهالك الممتلكاتإ

 69.446    المحددة  إلتزامات منافع الموظفينالمحمل على المصاريف من 

 32.990    المحمل على المصاريف من مخصص الزكاة التقديري

    (3.098.844) 

     التشغيلية زاماتواإللتالتغيرات في األصول 

 (1.149.101)    أرصدة مدينة أخرى

 45.360    أرصدة دائنة أخرى

 (4.202.585)    األنشطة التشغيلية )المستخدم في( صافي النقد

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (4.770.869)     وآالت ومعداتممتلكات  شراء

 (3.377.150)    إضافات مشاريع تحت التنفيذ 

 (8.148.019)    صافي النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 4.318.228    صافي الحركة على أطراف ذات عالقة

 10.000.000    إيداع رأس المال

 التمويليةاألنشطة من  صافي النقد
 
 
 

 ويلية

   14.318.228 

 الزيادة في النقد والنقد المعادل يصاف
 

   1.967.624 

 -     الفترةفي بداية  المعادلالنقد والنقد 

 1.967.624    ـ قائمة أ الفترةالنقد والنقد المعادل في نهاية 

      

  ( تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية26( إلى رقم ) 1إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) 

 

 "دقائمة " 



  أسياف لإلستثمارشركة 

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 المملكة العربية السعودية

  إيضاحات حول القوائم المالية

 2021ديسمبر  31 حتى 2021إبريل  22للفترة من 
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 وطبيعة النشاط : تأسيسال -1

( علاى "الشرركة")يشاار إليهاا فيماا يلاي  ـ شركة مساهمة سعودية مقفلةشركة أسياف لإلستثمار  حصلت   -أ 

هـ لممارسة نشاط 1442 /16/7الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010690435السجل التجاري رقم 

 .اإلستثماراتمالية وإدارة الترتيب في األوراق المالية وتقديم المشورة في األوراق ال

بممارسة العمل ألنشطة إدارة اإلساتثمارات والترتياب  للبدأحصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية  

 م.25/8/2021المشورة في أعمال األوراق المالية بتاريخ وتقديم 

 ليها أعاله فقط .المشار إ السجل التجاريإن القوائم المالية تمثل أصول وإلتزامات ونتائج أعمال 

 المركز الرئيسي في العنوان التالي : يقع -2

  3385الندى طريق الثمامة مبنى رقم حي  -الرياض  

 1317الرمز البريدي :    8398ص. ب. : 

 المملكة العربية السعودية

 : اإلعـــدادأسس  -3

 بيان اإللتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي :

ية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية أعدت هذه القوائم المال

للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 

)ويشار إليهم مجتمعين بـ"المعايير  بينالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسواإلصدارات األخرى الصادرة عن 

 الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.

 أسس العرض والقياس :

 على أساس التكلفه التاريخيه وإستخدام أساس اإلستحقاق في تاريخ المركز المالي.  ةتم إعداد هذه القوائم المالي

 ويل العمالت األجنبية :العملة الوظيفية وعملة العرض وتح

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

يتم، في األصل، تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية باألسعار الفورية للعمالت الوظيفية بتاريخ المعاملة. يتم                

سجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفـورية للعمالت الوظيفية تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية الم

 بتاريخ إعداد القوائم المالية.

 يتم إثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في الربح أو الخسارة.

تخدام أسعار التحويل السائدة يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية، باس

بتواريخ المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية، باستخدام 

أسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. تتم معالجة األرباح أو الخسائر الناتجة عن 

نود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير تحويل الب

 في القيمة العادلة للبند.



  أسياف لإلستثمارشركة 

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 المملكة العربية السعودية
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 قياس القيمة العادلة :

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب 

نظامية تتم بين متعاملين في السـوق بتاريخ القياس . تقاس القيمة العادلة للمـوجودات أو المطلوبات معاملة 

بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير المـوجودات والمطلوبات وأنهم يسعـون لتحقيق أفضل 

 مصالحهم االقتصادية.

ية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المال

اقتصادية عن طريق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل 

 على النحو األفضل وبأقصى حد.

قياس القيمة العادلة وزيادة استخدام تستخدم الشركة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية ل

 المدخالت القابلة للمالحظة وخفض استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن 

دناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أ

 العادلة ككل:

 .المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة 

  قابلااة  -الهامااة لقياااس القيمااة العادلااة  -المسااتوى الثاااني: طاارق تقااويم تعتباار ماادخالت المسااتوى األدنااى

 أو غير مباشرة.للمالحظة بصورة مباشرة 

 غياار -الهامااة لقياااس القيمااة العادلااة  -وى األدنااى ـالت المستااـرق تقااويم تعتباار مدخااـالمسااتوى الثالاا : طاا            

 قابلة للمالحظة.

 ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة

 لمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.وخصائص ومخاطر الموجودات أو ا

 استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات المحاسبية : -4

ً ة ـوائم الماليـذه القـداد هـإن إع                 رات واألحكام ـدام التقديـيتطلب إستخ ر الماليـريـدولية للتقـر الـللمعايي وفقا

ات التي قد تؤثر على مبالغ األصول واإللتزامات وإيضاحات األصول واإللتزامات المحتملة في تاريخ واإلفتراض

القوائم الماليه ، إضافة إلى مبالغ اإليرادات والمصروفات المسجلة خالل الفترة المتعلقة بها. وبالرغم من أن هذه 

ل األحدا  واألنشطة إال أن النتائج النهائية قد مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة حو التقديرات

 هذه التقديرات.  تختلف عن

             تتم مراجعة التقديرات و اإلفتراضات بشكل مستمر، ويتم إظهار أثر التغيرات في التقديرات المحاسبية في

الرئيسية المتعلقة بالمستقبل  الفترة التي تتم فيها والفترات المستقبلية التي تتأثر بها. وفيما يلي اإلفتراضات

والمصادر الرئيسية لعدم دقة التقديرات في تاريخ المركز المالي والتي لها تأثير كبير قد يؤدي إلى تعديالت 

 جوهرية مستقبلية.

 األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات :

متلكات واآلالت والمعدات ألغراض االستهالك على أساس تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار االنتاجية المقدرة للم

القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها . يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام 

 المتوقع لألصل أو االستهالك العادي . 

جودات على األقل مرة واحدة في السنة ، وسيتم في تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار االنتاجية والقيمة المتبقية للمو

نهاية كل سنة مالية تعديل قسط االستهالك المستقبلي في حالة اعتقاد اإلدارة بأن األعمار االنتاجية تختلف عن 

 التقديرات السابقة .



  أسياف لإلستثمارشركة 

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 المملكة العربية السعودية

  إيضاحات حول القوائم المالية

 2021ديسمبر  31 حتى 2021إبريل  22للفترة من 
  

 -9- 

 إلتزامات منافع الموظفين :

ً لنظام العمل السعودي وتعترف تقوم الشركة بالمساهمة بمخصص التقاعد والتأمين االجتماعي لمنسو بيها وفقا

الشركة بحصتها من اإلشتراكات الثابتة بالشركة العامة للتأمينات اإلجتماعية في كل شهر على أنها مصروفات 

وليس لدى الشركة أي إلتزام قانوني أو إستنتاجي بدفع أية مساهمات أخرى وإلتزامها الوحيد هو دفع اإلشتراكات 

 تحقاقها.موعد إس  عند حلول

 الزكاة التقديرية : 

إن رسوم الزكاة على األنشطة العادية هي مجموع إجمالي الزكاة . إن احتساب الزكاة على الشركة يتضمن 

بالضرورة درجة من التقدير فيما يتعلق ببنود معينة ال يمكن تحديدها بشكل نهائي حتى يتم التوصل إلى قرار مع 

لمعنية أو حسب القرارات القانونية ذات العالقة وقد ينتج عن التسوية النهائية ا هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

 لبعض هذه البنود أرباح أو خسائر أو تدفقات نقدية .     

 المخصصات :

تدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ عن حد  سابق ويكون هناك 

لتزام يمكن قياسها بصورة يعتمد عليها. عندما تتوقع الشركة الحصول على احتمالية نشوء تكاليف لسداد اال

يتم تسجيل التعويض كأصل  -بموجب عقد تأمين على سبيل المثال -تعويض مقابل بعض أو جميع المخصص

مستقل ولكن فقط في حالة كون التعويض مؤكداً من الناحية الفعلية. يتم عرض المصروفات المتعلقة بالمخصص 

  ائمة الربح أو الخسارة بالصافي بدون خصم   أي تعويض.في ق

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة : -5

إن السياسات المحاسبية الهامة التي طبقتها الشركة في إعداد هذه القوائم المالية، يتم تطبيقها بشكل ثابت وهي 

 كما يلي:

 تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة

 كة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كـ "متداولاة / غيار متداولاة". تعتبار تقوم الشر

 الموجودات متداولة وذلك:

 ،عندما يتوقع تحققها أو ينوى بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية 

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

 ون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال عندما تك

 تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.

 تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

 لفترة المالية.تعتبر المطلوبات متداولة وذلك عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد ا

 تصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة. 

 تصنف موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
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 ممتلكات ، آالت ومعدات :

ً منها االستهـر الممتلكات واآلالت والمعـتظه                في القيمة اضـراكمة واإلنخفـالكات المتـدات بالتكلفة مخصوما

)إن وجدت(. يتم احتساب االستهالكات على أساس العمر االنتاجي المقدر لألصل وفقاً لطريقة القسط الثابت. يتم 

  في نهاية كل سنة مالية مراجعة مدد األعمار اإلنتاجية لألصول وقيمة الخردة المتوقعة لهذه األصول.
ستهالكه من الحسابات بتاريخ البيع أو االستبعاد. كما تقدر األعمار يتم حذف األصل المباع أو المستبعد وا

 اإلنتاجية الممتلكات واآلالت والمعدات حسب بنودها الرئيسية على النحو التالي:

 نسبة اإلستهالك  األصل

 %20  إلكترونيات ومعدات

 %10  أثا  ومفروشات
 

ت على وجود هبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة. يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي النظر في وجود مؤشرا

وفي حالة وجود مؤشرات، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة. وفي الحاالت 

السترداد التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل بمفرده، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة ل

 للوحدة القابلة لتوليد النقد التي تنتمي إليها ذلك األصل. 

وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد بأقل من قيمته الدفترية 

سترداد، ويتم إثبات خسائر عندئذ تخفض تكلفة ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى قيمتها القابلة لال

االنخفاض في قيمة األصل كمصروفات في قائمة الدخل للسنة المالية التي تحد  فيها. وإذا ما تم الحقاً عكس قيد 

خسارة االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة تكلفة األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى القيمة المعدلة القابلة 

لى أال تزيد تكلفته بعد زيادتها عن التكلفة األصلية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم لالسترداد له، ع

إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس 

 المالية التي تحد  فيها. قيد خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات في قائمة الدخل للفترة

 األطراف ذات العالقة :

ً للتعـتق " اإلفصاحات عن  24وارد في المعيار الدولي رقم ـريف الـوم الشركة بتحديد األطراف ذات العالقة وفقأ

. وتضم المعامالت مع األطراف ذات العالقة تحويل موارد أو خدمات أو إلتزامات بين  " الطرف ذي العالقة

طراف ذات العالقة بغض النظر عما إذا تم تقاضي سعر. ويتم إعتماد أسس و شروط هذه التعامالت الشركة واأل

 من قبل اإلدارة.

 : اإلعتراف باإليرادات

  الشركةيتم إثبات رسوم إدارة األصول بناء على نسبة معينة من صافي قيمة األصول للصندوق، تقوم 

ورسوم إشتراك ورسوم حفظ بنسب معينة بناًء على بحكم إدارتها للصناديق بإحتساب رسوم إدارية 

 اإلتفاقيات لكل صندوق.

  يتم إثبات رسوم المحافظ والخدمات اإلستشارية ورسوم الحفظ والخدمات التي تعرض في حساب الدخل

 اآلخر بناًء على طبيعة العقود التي تندرج تحتها هذه الخدمات.

  المحاسبي.يتم إثبات العموالت بناء على أساس اإلستحقاق 

 .تم توضيح سياسة إثبات اإليرادات لألدوات المالية في اإليضاح ذوالعالقة 
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 المصروفات :

مصاريف البيع والتوزيع تمثل المصاريف الناتجه عن مجهودات وظائف البيع والتسويق والتوزيع . ويتم تصنيف 

، كمصاريف عموميه وإداريه. يتم األخرى ، بإستثناء التكاليف المباشره ومصاريف التمويل  المصاريفكافة 

تسجيل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية وفقا ألساس اإلستحقاق في الفتره التي تم تكبدها 

بها. يتم توزيع المصاريف المشتركة بين تكلفة اإليرادات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية 

 ا لزم األمر.واإلدارية على أساس منتظم، إذ

 مخصص الزكاة :

هيئة الزكاة يتم احتساب الزكاة واالعتراف بها في قائمة الدخل لكل فترة مالية بشكل منفصل وفقًا ألنظمة 

. ويتم تسوية مخّصص الزكاة عند استالم ربط الزكاة النهائي. الفروق بين مخّصص الزكاة والجمارك والضريبة

يُقيّد على حساب قائمة الدخل وقت استالم ربط  زكاة والضريبة والجماركهيئة الوالربط النهائي الذي تجريه 

 الزكاة النهائي

 أمانات ضريبة القيمة المضافة :

من إجمالي قيمة المبيعات )ضريبة المخرجات( وتخصم ما  %15تمثل أمانات ضريبة القيمة المضافة ما نسبته 

دفوعة )ضريبة المدخالت( ويتم عمل مقاصة بينهما ثم من إجمالي قيمة المشتريات والمصروفات الم %15نسبته 

 .هيئة الزكاة والضريبة والجماركيتم توريد )سداد( الفرق إلى 

 األدوات المالية : 

 األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه موجوداً مالياً ألحد الكيانات وإلتزام مالي أو أداء حقوق ملكية لجهة أخرى . 

 الموجودات المالية :

 من الموجودات المالية : تتض

 . النقد 

  . حق تعاقدي لتلقي النقد أو موجود مالي من كيان أخر 

  . حق تعاقدي إلستبدال األدوات المالية مع كيان أخر في الظروف المالئمة للكيان 

  بتلقي رقم متغير من أدوات حقوق الملكية ً ً أو قد يكون ملزما عقد غير مشتق حي  يكون الكيان ملزما

 ة بالمنشأة . الخاص

 التصنيف واالعتراف األولي :

 تصنف المنشأة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية : 

  الموجودات المالية التي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلاة )إماا مان خاالل بياان الادخل ، أو مان خاالل الادخل

 الشامل األخر(.

  المطفأة .الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة 

  يعتمااد التصاانيف علااى نمااوذج األعمااال المسااتخدم فااي المنشااأة إلدارة الموجااودات الماليااة وعلااى الشااروط

 التعاقدية للتدفقات النقدية . 

  بالنسبة للموجودات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ، يتم تسجيل المكاساب والخساائر إماا فاي بياان الادخل أو

بة لإلستثمار في أدوات الدين ، فإنه يعتمد على نموذج األعماال الخااص بهاذا الدخل الشامل األخر . وبالنس

االستثمار . إما بالنسبة لالستثمار في أدوات حقوق الملكية فيعتمد ذلك علاى ماا إذا كانات المنشاأة قاد قامات 

العادلاة  بإجراء اختيار ال رجعة فيه في وقت االعتراف األولي للمحاسبة عان أدوات حقاوق الملكياة بالقيماة

من خالل الدخل الشامل األخر . تقوم المنشأة بإعادة تصنيف أدوات الدين فقط عندما يتغير نماوذج أعمالهاا 

 إلدارة تلك الموجودات . 

  عند االعتراف األولي تقيس المنشأة موجوداتها المالية )غيار المصانفة ضامن فئاة القيماة العادلاة مان خاالل

فاً لها تكاليف المعامالت ذات العالقة المباشرة لإلستحواذ على الموجودات بيان الدخل( بالقيمة العادلة مضا

المالية. إما في حالة الموجودات المالية المصنفة ضمن فئة القيمة العادلة من خالل بيان الدخل فيتم تساجيل 

 تكاليف المعامالت في بيان الدخل.
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 القياس في الفترة الالحقة :

 أدوات حقوق الملكية : 

 قياس جميع االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة وفي حال قررت إدارة المنشأة إختيار عرض  يتم

أرباح أو خسائر القيمة العادلة في استثمارات حقوق الملكية ضمن الدخل الشاامل األخار ، فاال يمكان الحقااً 

االعتاراف بتوزيعاات األربااح  إعادة تصنيف أرباح أو خسائر القيمة العادلة ضامن قائماة الادخل ، ويساتمر

 من هذه االستثمارات في قائمة الدخل على أنها دخل عندما يثبت حق المنشأة في استالم الدفعات . 

 إن خساائر إنخفااض القيماة وعكااس خساائر إنخفااض القيمااة علاى االساتثمارات فاي حقااوق الملكياة التاي تاام  

ال يتم معالجتها بشكل منفصل عن التغييارات األخارى قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 

 في القيمة العادلة . 

  يتم االعتراف بالتغيرات فاي القيماة العادلاة للموجاودات المالياة بالقيماة العادلاة مان خاالل قائماة الادخل فاي

 األرباح / )الخسائر( األخرى في قائمة الدخل حسب مقتضى الحال .

 أدوات الدين :

الفترة الالحقة ألدوات الدين على نماوذج أعماال المنشاأة إلدارة الموجاودات وخصاائص التادفقات يعتمد القياس في 

 النقدية للموجودات ، وهناك ثال  فئات للقياس وتقوم المنشأة بتصنيف أدوات الدين من خالل :

  : التكلفة المطفأة 

ل فاي أصال االساتثمار والفوائاد الموجاودات المالياة المحاتفظ بهاا للحصاول علاى تادفقات نقدياة تعاقدياة تتمثا

العائاادة عليااه ويااتم قياسااها بالتكلفااة المطفااأة . يااتم االعتااراف باألرباااح أو الخسااائر ماان أدوات الاادين بالتكلفااة 

المطفأة والتي ال تكون جزأ من عالقة تحوط من ضمن الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء االعتاراف أو فاي 

 حال وجود تدني عليها . 

 راف بإيرادات الفوائد من الموجودات المالية بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال . يتم االعت

 ( القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرFVOCI: ) 

الموجودات المالية المحتفظ بها للحصول على تدفقات نقدية تعاقدياة ولبيعهاا ، حيا  تتمثال التادفقات النقدياة 

العائدة عليها ويتم قياس هذه الموجودات بالقيماة العادلاة مان خاالل قائماة الادخل  بموجود االستثمار والفوائد

 الشامل األخر . 

التغيرات في القيمة العادلة يتم االعتراف بها من خالل الدخل الشامل األخر باستثناء االعتراف باألرباح أو 

ر عمليات الصرف األجنباي فاي قائماة الخسائر التي تتعلق بانخفاض القيمة وإيرادات الفوائد وأرباح / خسائ

الدخل. وعندما يتم استبعاد الموجودات المالية يتم تحويل األرباح أو الخسائر المتراكمة المعتارف بهاا ساابقاً 

في الدخل الشامل األخر من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل ، ويتم االعتراف بهاا كأربااح أو خساائر أخارى 

 ات المالية يتم معالجتها كفوائد مالية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال .وإيرادات الفوائد من الموجود

  : القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

الموجاودات التاي ال تسااتوفي معاايير التكلفاة المطفااأة أو القيماة العادلاة ماان خاالل الادخل الشااامل األخار يااتم 

تم االعتااراف باألرباااح أو الخسااائر الناتجااة عاان قياااس قياسااها بالقيمااة العادلااة ماان خااالل قائمااة الاادخل . وياا

االستثمار في أدوات الدين باالفترة الالحقاة بالقيماة العادلاة مان خاالل قائماة الادخل والتاي ال تعاد جازءاً مان 

عالقة تحوط ضمن قائمة الدخل ويتم االعتراف بها بالصافي كأرباح أو خساائر فاي الفتارة التاي تنشاأ بهاا . 

 اف بدخل الفوائد من هذه الموجودات المالية كفوائد مالية .كما يتم االعتر

 طريقة الفائدة الفعالة : 

طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتخصيص دخل الفوائد خالل الفترة ذات العالقة. 

لمساتقبلية المساتلمة مان خاالل العمار المتوقاع ألداة ويعتبر معدل الفائدة الفعال هو المعدل الذي يخصم الدفعات النقدياة ا

 الدين، أو إذا كان مناسباً في الفترة األقصر زمناً إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي . 
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 انخفاض القيمة :

  لمطفأة تقوم المنشأة بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة على أساس مستقبلي وذلك للموجودات المالية بالتكلفة ا

والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر . تعتمد منهجية انخفاض القيمة المطبق على ما إذا كان هناك 

 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان . 

   بالنسبة للذمم المدينة التجارية فقط ، تطبق المنشأة النهج المبسط الذي يسمح به المعايير الدولية للتقرير المالي

 والتي تتطلب إثبات الخسائر المتوقعة على مدى العمر من التحقق المبدئي للمستحقات .( 9رقم )

 الدخل من الفوائد 

الدخل بالنسبة لجميع األدوات المالية التي تقاس بالتلكفة المطفأة بإساتخدام معادل الفائادة الفعلاي، وهاو المعادل  إثباتيتم 

متوقعة على عمر األدوات المالية أو لفترات أقصر، أو إلى قيمتها الفعلية الذي يقوم بخصم التدفقات النقدية المستقبلية ال

 عندما يكون ذلك مالئماً.

وم الشركة بتخفايض القيماة الدفترياة إلاى القيماة القابلاة لإلساترداد، والتاي ـعند إنخفاض قيمة القرض والذمم المدينة، تق

راد ـاء الخصم كإياـفائدة الفعلي األصلي لألداة، وتسمتر في إطفوماً بسعر الـدي المستقبلي المقدر مخصـتمثل التدفق النق

 دام معدل الفائدة الفعلي األصلي.ـول المالية التي انخفضت قيمتها بإستخـوائد على األصـرادات الفـوائد يتم إثبات إيـف

 المطلوبات المالية : 

 تصنف المطلوبات المالية : 

 أخر إلى منشأة أخرى .  التزام تعاقدي لتسليم نقد أو موجود مالي 

  .التزام تعاقدي لتبادل األدوات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون غير إيجابية للمنشأة 

  . عقد غير مشتق تكون المنشأة ملتزمة بتقديم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 

 االعتراف المبدئي : 

وبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة . تتضمن المطلوبات المالية للمنشاأة الاذمم الدائناة التجارياة يتم االعتراف بالمطل

 وغيرها من الذمم الدائنة وقروض طويلة األجل من الحكومة بسعر فائدة اقل من السوق . 

 القياس في الفترة الالحقة : 

 راف المبدئي بالتكلفة المطفأة . تقوم المنشأة بتصنيف جميع المطلوبات المالية بعد االعت

 تقاص األدوات المالية : 

يتم إجراء التقاص بين الموجودات والمطلوباات المالياة وإظهاار المبلاغ بالصاافي فاي قائماة المركاز الماالي فقاط عنادما 

تساوية تتوفر الحقاوق القانونياة الملزماة وكاذلك عنادما ياتم تساويتها علاى أسااس التقااص أو يكاون تحقاق الموجاودات و

 .  المطلوبات في نفس الوقت
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 استبعاد الموجودات والمطلوبات المالية : 

  تقوم المنشأة باستبعاد الموجود المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجود أو عندما

ذا لم تقم المنشاأة بنقال أو يقوم بتحويل الموجود المالي وكافة مخاطر ومزايا ملكية الموجود إلى طرف آخر . إ

االحتفاااظ بكافااة مخاااطر ومزايااا الملكيااة واسااتمرت فااي الساايطرة علااى الموجااودات تعتاارف المنشااأة بحصااتها 

المحتفظ بها في الموجود وااللتزام المتعلق بالمبالغ التي قد تدفعها . إذا قامت المنشأة باالحتفاظ بجميع مخااطر 

ل جاوهري تساتمر المنشاأة بااالعتراف باالموجودات الماالي واالعتاراف ومزايا ملكية الموجاودات المالياة بشاك

 بااللتزامات المصاحبة للنقد المستلم . 

 موجاود عند إلغاء االعتراف بالموجود المالي المقاس بالتكلفة المطفأة ، ياتم إثباات الفارق باين القيماة الدفترياة لل

ومبلغ المقابل المستلم والمستحق في قائمة الدخل . باإلضافة إلى ذلك عند الغاء االعتراف باإلساتثمار فاي أداة 

( فاإن األربااح أو FVOCIدين مصنفة كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلاة مان خاالل الادخل الشاامل األخار )

ادة التقيايم ياتم اعاادة تصانيفها إلاى الاربح أو الخسائر المتراكماة التاي سابق االعتاراف بهاا ضامن احتيااطي اعا

الخسارة . عناد الغااء االعتاراف باالساتثمار فاي أدوات حقاوق الملكياة التاي قامات الشاركة باختياار االعتاراف 

( ، فااإن األرباااح أو FVOCIاألولااي لهااا ماان خااالل قياسااها بالقيمااة العادلااة ماان خااالل الاادخل الشااامل األخاار )

إلاى رباح أو  تام االعتاراف بهاا فاي احتيااطي اعاادة تقيايم االساتثمارات ال ياتم تصانيفهاالخسائر المتراكمة التاي 

 خسارة ، ولكن يتم تحويلها إلى األرباح المبقاة. 

   يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما ياتم االعفااء مان المطلوباات أو إلغاؤهاا أو انتهااء اساتحقاقها

بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالياة المساتبعدة والمباالغ المدفوعاة والمطلوباة ، وصالحيتها. يتم إثبات الفرق 

 بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات متكبدة في قائمة الدخل .    

 منافع ما بعد التوظيف :

مينااات االجتماعيااة وبرنااامج تشااتمل منااافع مااا بعااد التوظيااف بالشااركة علااى االشااتراكات الشااهرية بالمؤسسااة العامااة للتأ

 مكافآت نهاية الخدمة وفقًا لمتطلبات األنظمة في المملكة العربية السعودية.   

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية :

يتم تصنيف االشتراكات الشاهرية بالمؤسساة العاماة للتأميناات االجتماعياة )كياان مساتقل( علاى أنهاا برناامج اشاتراكات 

الشركة بحصتها من االشتراكات الثابتة بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في كل شهر علاى أنهاا محددة. وتعترف 

مصااروفات. لاايس لاادى الشااركة أي التاازام قااانوني أو حكمااي باادفع أيااة اشااتراكات أخاارى، والتزامهااا الوحيااد هااو دفااع 

 االشتراكات حسبما تُستَحق. 

 مكافأة نهاية الخدمة :

كافأة نهاية الخدماة الخاصاة بالشاركة علاى أنهاا برناامج مناافع محاددة . يعتبار هاذا البرناامج غيار يتم تصنيف برنامج م

ممول، ويتمثل االلتزام المعترف به في قائمة المركز المالي المتعلق ببرناامج مكافاأة نهاياة الخدماة ذو المنفعاة المحاددة 

 المشمولة بالتقرير . بالقيمة الحالية إللتزام المنافعة المحددة في نهاية الفترة  

يتم إحتساب إلتزام  المنفعة المحددة سنوياً من قبال خبيار أكتاواري مساتقل باساتخدام طريقاة وحادة اإلئتماان المخططاة، 

ر ـل اآلخاـدخل الشاماـوارية في قائماة الاـة عن اإلفتراضات اإلكتـوارية والناتجـر الخاصة اإلكتـاح والخسائـوتقيد األرب

   أ فيهاا. وياتم اإلعتاراف فاوراً بتكااليف الخدماة الساابقة وتكلفاة الخدماة الحالياة ، وصاافي الفوائاد فايفي الفترة التي تنش

 قائمة الدخل.
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 المخصصات :

تاادرج المخصصااات عناادما يكااون لاادى الشااركة التاازام )نظااامي أو ضاامني( ناشاائ عاان حااد  سااابق ويكااون هناااك 

ورة يعتمااد عليهااا. عناادما تتوقااع الشااركة الحصااول علااى احتماليااة نشااوء تكاااليف لسااداد االلتاازام يمكاان قياسااها بصاا

ياتم تساجيل التعاويض كأصال  –بموجب عقد تأمين على سبيل المثاال  –تعويض مقابل بعض أو جميع المخصص 

مستقل ولكن فقط في حالة كون التعويض مؤكداً من الناحية الفعلية. يتم عارض المصاروفات المتعلقاة بالمخصاص 

 ارة بالصافي بدون خصم أي تعويض.في قائمة الربح أو الخس

 :تكاليف التمويل 

تضاف تكاليف التمويل العائده  مباشرة إلى إنشاء األصول المؤهله إلى تكلفة تلك األصول  بإستخدام معدل رسامله 

حتاى مرحلااة إكتمااال كافااة األنشااطه الضااروريه إلعااداد األصاال المؤهاال للغاارض المحاادد ماان إسااتخدامه. األصااول 

ك التي تتطلب فتره زمنيه طويله لتصبح جاهزه لإلستخدام في الغرض المحدد لها. إن جميع تكاليف المؤهله هي تل

 التمويل األخرى يتم إثباتها في قائمة الدخل في الفتره التي يتم تكبدها فيها.
  

 الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد : المعايير -6

 :التالية المفعول سارية وغير الصادرة والمعدلة الجديدة الدولية المعايير من أي قبتطبي الشركة تقم لم

 تاريخ النفاذ البيــان رقم المعيار أو التفسير

المعيار الدولي للتقرير المالي 

 عقود التأمين.  (17رقم )

 

( بشهر مايو  17تم اصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ليحل محل المع 2017

 ( عقود التامين.4)

يتطلب نموذج القياس الحالي عند وجود تقديرات أن يتم إعادة 

 قياسها في كل فترة يصدر عنها تقرير.

 يتم قياس العقود باستخدام األسس التالية:

  التدفقات النقدية المخصومة ذات احتمالية مرجحة 

 تعديل صريح للمخاطر، و 

  هامش الخدمة التعاقدية يمثل الربح غير المكتسب من

العقد الذي يتم االعتراف به كإيرادات خالل فترة 

 التغطية.

( أن يتم قياس 17يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي )

مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء ويوفر منهج قياس 

متطلبات وعرض موحد لجميع عقود التأمين. تم تصميم هذه ال

           ائمة على المبادئ لتحقيق هدف المحاسبة المتسقة الق

 لعقود التأمين.

    2023يناير  1

  (.2021يناير1)تأجل من 

 

 تعديالت على المعيار

 (.16المحاسبي رقم )

 الممتلكات واآلالت والمعدات.

 

التعديل بخصوص منع الشركة من تخفيض كلفة الممتلكات 

بالمبالغ المستلمة من بيع البنود المنتجة  واآلالت والمعدات

لإلستخدام المقصود. بحي   األصلخالل قيام الشركة بتجهيز 

تعترف المنشأة بعائدات بيع تلك البنود وتكاليف إنتاج تلك 

 البنود في قائمة الدخل.

 .2022يناير  1
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 تاريخ النفاذ البيــان رقم المعيار أو التفسير

تعديالت  مفاهيميإشارة إلى اإلطار ال

على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 دمج األعمال. (.3)

 

( 3تعديل بسيط على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
والمتعلق بتحدي  مراجع اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية 

بااللتزامات وااللتزامات الطارئة  لالعترافبإضافة استثناء 
 –( 37حاسبة الدولي رقم )ضمن نطاق معيار الم

 المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة.
التعديل أكد على ان األصول المحتملة يجب أن ال يتم 

 االستحواذ. بتاريخاالعتراف بها 

 .2022يناير  1

 

 تكلفة تنفيذ العقد -العقود المثقلة 

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
(37) 

االلتزامات المحتملة المخصصات و

 واألصول المحتملة.

تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل "التكاليف 

المتعلقة مباشرة بالعقد". يمكن أن تكون التكاليف التي تتعلق 

مباشرة بالعقد إما تكاليف إضافية للوفاء بهذا العقد )من 

األمثلة على ذلك العمالة المباشرة والمواد( أو تخصيص 

تكاليف األخرى التي تتعلق مباشرة بتنفيذ العقود )من ال

األمثلة على ذلك تخصيص مصروف اإلستهالك لبند من 

 .)الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة في تنفيذ العقد

 .2022يناير  1

 

على المعايير الدولية  السنويةالتحسينات 
الى  2018لمالي للسنوات من للتقرير ا
2020. 

السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي التحسينات 

معيار المحاسبة الدولي رقم (، و1( و)16(، )9التالية )

(41.) 

 .2022يناير  1

 

وغير  تصنيف المطلوبات كمتداولة

تعديالت على معيار المحاسبة  متداولة

 (.1الدولي رقم )

التعديالت على عرض القوائم المالية توضح بأن االلتزامات 

صنيفها كالتزامات إما متداولة أو غير متداولة، اعتماداً تم ت

على الحقوقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. و ال يتأثر 

هذا التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحدا  الالحقة لتاريخ 

 التقرير المالي.

التعديالت في تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير 

( تؤثر فقط 1يار المحاسبة الدولي متداولة )تعديالت على مع

وليس  -على عرض االلتزامات في بيان المركز المالي 

مبلغ أو توقيت االعتراف بأي أصل او التزام أو إيراد أو 

مصروفات أو على المعلومات التي تفصح عنها المنشات 

 .البنودحول تلك 

 2023يناير  1

يناير  1)تأجل من 

2022.) 

 



  أسياف لإلستثمارشركة 

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 المملكة العربية السعودية

  إيضاحات حول القوائم المالية

 2021ديسمبر  31 حتى 2021إبريل  22للفترة من 
  

 -17- 

 

 

 تاريخ النفاذ البيــان تفسيررقم المعيار أو ال

 االفصاح عن السياسات المحاسيبة

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 (.2وبيان ممارسة رقم ) (1)

( 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )يشترط 
من المنشآت اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المادية 

مزيد من التعديالت بدال من سياساتهم المحاسبية الهامة.
تشرح كيف يمكن للمنشاة تحديد سياسة محاسبية جوهرية. 
يتم إضافة أمثلة عند احتمالية أن تكون السياسة المحاسبية 
جوهرية. لدعم التعديل ، قام مجلس معايير المحاسبة 

( أيًضا بتطوير إرشادات وأمثلة لشرح IASBالدولية )
لمكونة من أربع وإثبات تطبيق "عملية األهمية النسبية ا

خطوات" الموضحة في بيان ممارسة المعايير الدولية 
. وبمجرد تطبيق المنشاة للتعديالت على 2للتقرير المالي  

(، يُسمح أيًضا بتطبيق 1معيار المحاسبة الدولي )
التعديالت على بيان ممارسات المعايير الدولية للتقرير 

 بلي.(. سيتم تطبيق التعديالت بأثر مستق2المالي )

 .2023يناير  1

 

تعديالت  تعريف التقديرات المحاسبية

 (.8على معيار المحاسبة الدولي رقم )

 

السياسات ( 8التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم )

 المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واالخطاء.
تستبدل التعديالت تعريف التغيير في التقديرات المحاسبية 

التقديرات المحاسبية. بموجب التعريف الجديد ، بتعريف 
فإن التقديرات المحاسبية هي "المبالغ النقدية في البيانات 
المالية التي تخضع لعدم التأكد من القياس". تقوم المنشات 
بتطوير تقديرات محاسبية إذا كانت السياسات المحاسبية 
تتطلب أن يتم قياس بنود في البيانات المالية بطريقة 
تنطوي على عدم التأكد من القياس. توضح التعديالت أن 
التغيير في التقدير المحاسبي الناتج عن معلومات جديدة أو 

 تطورات جديدة ال يعد تصحيًحا لخطأ.

 .2023يناير  1

 

الضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول 

 والخصوم الناشئة عن معاملة واحدة

م تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رق

 ( ضرائب الدخل.12)

تتطلب التعديالت من الشركات االعتراف بالضريبة 

المؤجلة على المعامالت التي تؤدي ، عند االعتراف 

األولي ، إلى نشوء مبالغ متساوية من الفروق المؤقتة 

الخاضعة للضريبة والقابلة للخصم. ستنطبق عادةً على 

إنهاء  المعامالت مثل عقود إيجار المستأجرين والتزامات

الخدمة وستتطلب الشركات المتأثرة االعتراف بموجودات 

 .ومطلوبات ضريبية مؤجلة إضافية

وهذا يعني أن اإلعفاء من االعتراف األولي ال ينطبق 

على المعامالت التي تنشأ فيها مبالغ متساوية من الفروق 

المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة عند االعتراف 

 األولي.

 .2023 يناير 1

 

التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير 

و المعيار الدولي للتقرير  17المالي  

أرقام المقارنة )تعديل المعيار   - 9المالي 

 (17الدولي للتقرير المالي 

 

 17يسمح التعديل للمنشآت التي تطبق ألول مرة المعيار 

معا في نفس الوقت أن تعرض أرقام المقارنة   9و المعيار 

عن الموجودات المالية  كما لو أن متطلبات التصنيف و 

قد تم تطبيقها على تلك األصول   9القياس في المعيار 

 المالية سابقا.

 2023يناير  1

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير 

( و معيار المحاسبة 10المالي رقم )

البيع أو   - (28الدولي رقم    ) 

            تثمرالمساهمة في األصول بين المس

 وشركته الزميلة أو المشروع المشترك

 IASو) IFRS (10تعالج التعديالت عدم اإلتساق بين )

في التعامل عند فقدان السيطرة على شركة تابعة تم  28)

 بيعها أو المساهمة في شركة زميلة أو مشروع مشترك.

 

تاريخ السريان تاجيل 

مسمى،  غيرإلى أجل 

مع إمكانية التطبيق 

 لمبكرا

 
 .المستقبلية الفترات في تطبيقها عند المالية القوائم على جوهري تأثير المعايير لهذه يكون ان الشركة إدارة تتوقع ال
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 :  المعادلوالنقد  النقد -7

 م.2021ديسمبر  31يمثل هذا البند حسابات جارية لدى بنوك محلية باللاير السعودي كما في 
 

 :أرصدة مدينة أخرى  -8

 2021ديسمبر  31     ذا البند مما يلي :يتألف ه

 لاير سعودي     

 406.243     في صناديق إستثماريةدفعات مقدمة 

 339.093     أمانات ضريبة القيمة المضافة

 141.042     تأمين

 23.899     سلف وذمم موظفين

 84.986     إيرادات مستحقة

 53.375     إيجار

 100.463     أخرى

 1.149.101     موع ـ قائمة أالمج
 

 صافي : -ومعدات  واالتممتلكات  -9

 على النحو التالي : م 2021ديسمبر  31كما في إن تفاصيل التكلفة واإلستهالك المتراكم     

 المجموع  أثاث ومفروشات  إلكترونيات ومعدات  أراضي 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي التكلفة

 4.770.869  235.795  140.440  4.394.634 الفترةات خالل إضاف

 4.770.869  235.795  140.440  4.394.634 31/12/2021الرصيد كما في 

        اإلستهالك المتراكم

 32.821  15.639  17.182  - الفترةإستهالك 

 32.821  15.639  17.182  - 31/12/2021الرصيد كما في 

        صافي -معدات ممتلكات واالت و

 4.738.048  220.156  123.258  4.394.634 قائمة "أ" - 31/12/2021في 

 : تحت التنفيذ مشاريع -10

 وكانت الحركة على هذا الحساب كما يلي : مبنى الشركةلتجهيز المبالغ المدفوعة  يمثل هذا البند -أ

 2021ديسمبر 31     

 لاير سعودي     

 3.377.150     خالل الفترة إضافات

 3.377.150     قائمة أ - الفترةالرصيد فى نهاية 

          لاير ساااعودي كماااا فاااي 689.136مبلاااغ  علاااى المشااااريع تحااات التنفياااذ بلغااات قيماااة اإللتزاماااات التعاقدياااة -ب

 م.2021ديسمبر  31
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 :التقديري  الزكاة مخصص -11

 على النحو التالي :هي الرئيسي  المكونة لوعاء الزكاةان العناصر والمبالغ  -أ

 2021ديسمبر  31   

 لاير سعودي     )الموجبة(األموال الخاضعة للزكاة 

 10.000.000   رأس المال 

 4.318.228   أطراف ذات عالقة

 14.318.228     إجمالي األموال الخاضعة للزكاة 

    يحسم منها ما يلي )األموال السالبة(

 (3.131.665)   /ب(11يضاح )إ -المعدلة  الفترة )خسارة(

 (8.115.198)   أصول غير متداولة 

 3.071.365   وعاء الزكاة 

    الزكاة المستحقة :

 111.282   %1.794بنسبة  ةالفترة المعدل )خسارة(وعاء الزكاة بدون 

 (78.292)   %2.5بنسبة  ةالفترة المعدل )خسارة( يضاف :

 32.990   (ج/11وإيضاح )مخصص الزكاة التقديري ـ قائمة ب 

 : المعدلة الفترة)خسارة(  -ب

 2021ديسمبر  31     

 لاير سعودي     

 (3.201.111)     قبل الزكاة التقديرية ـ قائمة ب الفترة )خسارة(

     مخصصات

 

69.446 

 (3.131.665)     ( أ/11إيضاح ) - ةالمعدل الفترة )خسارة(

 ديرية هي على النحو التالي :ان الحركة على مخصص الزكاة التق -ج

 2021ديسمبر  31     

 لاير سعودي       

 32.990    /أ(11إيضاح ) -المحمل على المصاريف 

 32.990       قائمة أ - الفترةالرصيد في نهاية 

  م ساااارية المفعاااول حتاااى تااااريخ2021ديسااامبر  31للسااانة المنتهياااة فاااي  تساااجيلحصااالت الشاااركة علاااى شاااهادة  -د

 م.2022 يوليو 28
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 أطراف ذات عالقة : -12

وتشتمل هذه األطراف على شركات أطراف ذات عالقة تعد  وجهات شركاتالشركة خالل نشاطها االعتيادي مع  تتعامل

من قبل إدارة  وموافق عليها مقدرةوشروط التعامالت مع األطراف ذات العالقة بأسعار  تتم هذه،  بالمساهمينمرتبطة 

 : وتفاصيله كما يلي الشركة

 :  طرف ذوعالقةمستحق إلى  -أ
 2021ديسمبر  31   العالقة نوع البيان

 لاير سعودي    

 4.318.228   مساهم السيد/ أيمن خالد العتيقي

 4.318.228    المجموع ـ قائمة أ

 أهم المعامالت الجوهرية : -ب

 2021  المعاملة نوع  العالقة نوع    البيان

 لاير سعودي        

 3.500.000  تمويل  مساهم خالد العتيقي السيد/ أيمن

 456.984  رواتب   

 التعامالت مع األطراف ذات العالقة ال يوجد تواريخ إستحقاق محددة للسداد وال تحمل أي فائدة. ان -ج

 : طويلة األجل المحددة إلتزامات منافع الموظفين -13

وظفيها )"األعضاء"(. ويخول هذا النظام أعضائه لجميع م منافع الموظفين المحددة طويلة األجللدى الشركة نظام  -أ

الحصول على مبلغ إجمالي حسب طول خدمة الموظف وراتبه وقت التقاعد أو االستقالة أو الوفاة. هذا النظام غير 

ممول حي  ال يوجد أموال متراكمة )سواء من اإلسهام من قبل صاحب العمل و/ أو الموظفين( مقابل الوفاء 

 وفقًا لهذا النظام. ويدار هذا النظام وفقًا لنظام العمل المعمول به في المملكة العربية السعودية . إلتزامات الشركةب

ويتمثل االلتزام المعترف به في قائمة المركز المالي المتعلق ببرنامج مكافأة نهاية الخدمة ذو المنفعة المحددة بالقيمة 

اكتوارياً المشمولة بالتقرير. يتم احتساب التزام المنفعة المحددة سنويًا  الحالية اللتزام المنفعة المحددة في نهاية الفترة

 .   اإلئتمان المخططةمن قبل إدارة الشركة باستخدام طريقة وحدة 

يلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المنافع المثبتة في قائمة الدخل والمبالغ المثبتة في قائمة المركز 

 لهذا النظام :المالي منافع الموظفين 

 2021ديسمبر  31     

 لاير سعودي     

 69.446     قائمة أ –القيمة الحالية لإللتزام في المركز المالي 

 69.446     والفائدة المعترف بها في الدخل  الخدمةتكلفة 

 كما يلي: الفترةمنافع الموظفين خالل  إلتزامالحركة على  كانت -ب

 2021ديسمبر  31     

 لاير سعودي     

 -     الفترةالرصيد في بداية 

 69.446      تكلفة الخدمة

 69.446     ـ قائمة أ الفترةالرصيد في نهاية 
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 : رأس المال -14

االسامية  القيماةتبلغ  سهم (1.000.000)م إلى ـمقس  وديـلاير سع 10.000.000غ ـحدد رأس مال الشركة بمبل

   .أسهم عادية نقدية  وجميعها لاير سعودي 10لكل سهم 

 :اإليرادات  -15

 2021   يتألف هذا البند مما يلي :

 لاير سعودي   

 42.493    أتعاب إدارة

 42.493   أتعاب إستشارات

 84.986   قائمة ب -المجموع 

 : اإليرادات تكلفة -16

 2021   يتألف هذا البند مما يلي :

 لاير سعودي   

 57.000   رواتب وأجور وملحقاتها

 57.000   قائمة ب -المجموع 
 

 مصاريف إدارية وعمومية : -17

 يتألف هذا البند مما يلي :

  

  

 للفترة من
  2021إبريل  22

 2021ديسمبر  31حتى 

 لاير سعودي     

 1.777.252     رواتب وأجور وملحقاتها

 303.562     رسوم وإشتراكات

 230.900     أتعاب مهنية وقانونية

 123.228     إيجارات

 102.143     تأمين

 173.046     تأمينات إجتماعية

 32.821     (9إيضاح ) -إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 91.992     مستلزمات 

 69.446     (13إلتزامات منافع موظفين ـ إيضاح )

 324.707     أخرى

 3.229.097     المجموع ـ قائمة ب
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على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة والبالغة  / الخسارةصافي الربح  بقسمةمن صافي الربح السهم  حصةساب يتم احت

 . سهم 1.000.000
 

 : وإدارة المخاطر الماليةاألدوات  -19

تتعرض أنشطة الشركة إلى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية. مخاطر السوق ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة . 

يركز البرنامج الشامل إلدارة المخاطر في الشركة على عدم إمكانية التنبؤ باألساواق المالياة ويساعى إلاى تقليال األثاار و

 .السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة

بشااكل أساسااي علااى النقديااة وشاابه النقديااة ،  تتضاامن األدوات الماليااة المدرجااة فااي هااذه القااوائم الماليااة غياار الموحاادة

صروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخارى، مساتحقات إلاى أطاراف ذات عالقاة ، مصااريف مساتحقة ومطلوباات م

أخرى وأتعاب إدارة مستحقة. يتم اإلفصاح عن طرق اإلعتراف التي تم إعتمادها في بيانات السياساة الفردياة المرتبطاة 

في المبالغ المدرجة في القوائم المالية، عنادما يكاون بكل عنصر. يتم التعويض عن الموجودات والمطلوبات المالية وصا

لادى الشااركة حاق قااانوني قابال للتنفيااذ فااي صارف المبااالغ المعتارف بهااا وينااوي إماا التسااوية علاى اساااس الصااافي ، أو 

 لتحقيق الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

 مخاطر السوق :

فاي المملكاة العربياة الساعودية والاذي يتاأثر بادوره بعادد مان  يخضع الشركة لالحكاام العاماة لقطااع اإلساتثمار العقااري

العوامل على سبيل المثال ال الحصر مخاطر النمو االقتصادي في المملكة ومخااطر معادالت الفوائاد ومخااطر العارض 

والطلب ومخااطر وفارة التمويال ومخااطر رأي المساتثمر ومخااطر السايولة والمخااطر النظامياة والمخااطر التنظيمياة. 

تراقاب إدارة الشاركة علاى أسااس مناتظم التقلباات والتغيارات االقتصاادية الخاصاة وتعتقاد ان تاأثير هاذه التغيارات لايس 

 كبيراً بالنسبة للشركة.

 مخاطر اإلئتمان :

يتعرض الصندوق لمخاطر اإلئتمان وهي مخاطر أن يتسبب أحد األطراف لألدوات المالية بخسارة للطارف اآلخار مان 

اء باإللتزام من األطراف ذات العالقة . يتعرض الشركة لمخاطر اإلئتماان فيماا يتعلاق فاي المساتحق مان خالل عدم الوف

 األطراف ذات العالقة والنقد المودع بأرصدة لدى البنوك.

تتمثل سياساة الشاركة بالادخول فاي عقاود أدوات مالياة ماع أطاراف أخارى ذات سامعة طيباة . يسامى الشاركة للحاد مان 

من خالل مراقبة التعرضات اإلئتمانية. والحد من المعامالت مع أطراف أخرى محاددة وتقيايم الجادارة  مخاطر اإلئتمان

 اإلئتمانية لألطراف األخرى بشكل مستمر. يتم إيداع النقد لدى مؤسسة مالية مرموقة.

 : السيولةمخاطر 

زماة أو للوفااء بإلتزاماات مرتبطاة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الصندوق لصعوبات في الحصول  على المبالغ الال

 بمطلوبات مالية.

يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي إلتزامات عند نشاوئها ، 

إماا مان خاالل اإلشاتراكات الجديادة أو تصافية محفظاة اإلساتثمار أو عان طرياق أخاذ قاروض قصايرة األجال مان ماادير 

 ندوق.الص
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أخذ باإلعتبار قادرة المشااركين فاي الساوق لتحقياق فوائاد إقتصاادية مان أعلاى تقياس القيمة العادلة لألصول الغير مالية 

مشاااارك آخااار فاااي الساااوق المساااتفيد مااان األصااال فاااي أعلاااى مساااتوى لاااه              إلاااىوأفضااال إساااتخدام لألصااال أو بيعاااه 

 دام.وأفضل استخ

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

تستخدم أساليب التقييم المناسبة للظروف وتتوافر عنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة . األكثار من  الشركة

 من إستخدام المدخالت الغير مالحظة. والتقليلاإلستخدام األمثل للمدخالت ذات الصلة يمكن مالحظتها 

يتم تصنيف جميع األصول اإللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية ضمن 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. كما هو موضع أدناه. بناًء على أدنى مستوى من المدخالت مهم بالنسبة لقياس 

 لنحو التالي: القيمة العادلة ككل. وذلك بمستوياتها المختلفة على ا

  :أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في سوق نشط ألصول أو إلتزامات مماثلة.المستوى األول 

  :للرصاادطاارق التقياايم التااي يكااون أدنااى مسااتوى لماادخالتها المهمااة لقياااس القيمااة العادلااة قااابالً المسااتوى الثاااني 

 .بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

  : التي تكون أدنى مدخالتها المهمة لقياس القيماة العادلاة غيار قابال للرصاد بصاورة  طرق التقييمالمستوى الثال

 مباشرة أو غير مباشرة.

 القيمة العادلة لألدوات المالية 

تقييم اإلستثمارات المتداولة علناً يستند على سعر إغالق السوق لهذا اإلستثمار في تاريخ التقييم، إذا كان الضامان مقياد. 

م العادلة لإلستثمارات في األسهم الخاصة وصناديق اإلستثمار المشترك التاي صانفت فاي المساتوى الثالا  يتم تحديد القي

إسااتناداً إلااى قاايم صااافي أحااد  األصااول المبلااغ عنهااا فااي تاااريخ إعااداد المركااز المااالي مااع مراعاااة القيمااة العادلااة 

ك( صنفت في المستوى الثالا  إساتناداً إلاى خصام لإلستثمارات. القيم العادلة لإلستثمارات األخرى )بما في ذلك الصكو

 بنسبة كبيرة جداً. العادلةالتدفقات النقدية. القيم الدفترية لجميع األصول واإللتزامات األخرى تمثل قيمتها 

 التحول بين التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 الشاركةمالية غير الموحادة بشاكل دوري، تقارر تقيم األصول واإللتزامات المعترف بها بالقيمة العادلة في هذه القوائم ال

حدو  إعادة تصنيف بين حسابات التسلسل الهرمي بالتأكد من إعتبارات التصنيف بشكل مستمر )بناًء على الحد األدنى 

السياساات واإلجاراءات للقياام  الشاركةمن المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة( في نهاية كل فترة تقرير ماالي. تقارر 

بين المستويات الثالثة خاالل السانة المنتهياة فاي  تصنيف. لم يكن هناك إعادة عدم القيام بهإعادة قياس القيمة العادلة أو ب

 .م 2021ديسمبر  31

 :أصول إئتمانية  -21

 الحسابات النقدية للعمالء 

عماالء ، تمتلاك الشاركة لهم التي تتطلب فصل حساابات ال المرخصوفقاً لالئحة هيئة السوق المالية الخاصة باالشخاص 

بلغت أماوال العماالء المحاتفظ بهاا والحفظ .  واإلدارةأرصدة في حسابات متنوعة لدى بنك محلي للقيام بأنشطة التعامل 

م وتماشااياً مااع السياسااة المحاساابية 2021ديساامبر  31كمااا فااي  لاير سااعودي 25.500.000 ماان قباال الشااركة مبلااغ

 ي القوائم المالية.للشركة، ال يتم إدراج هذه األرصدة ف
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 :متطلبات رأس المال التنظيمية وكفاية رأس المال  -22

هاـ(. 1434صافر  17م )الموافاق 2012ديسامبر  30أصدرت هيئة السوق المالية قواعاد تحوطياة )"القواعاد"( بتااريخ 

ماال التنظيماي وفق للقواعد ، حددت هيئاة ساوق الماال اإلطاار واإلرشاادات فيماا يتعلاق بالحاد األدناى لمتطلباات رأس ال

 الحساب وفقاً لما هو منصوص عليه بموجب هذه القواعد.  ومنهجية

المااال المطلاوب ونساابة كفايااة رأس الماال علااى النحااو  لارأست الشااركة بحسااب الحااد األدنااى ـوفقااً لهااذه المنهحياة، قاماا

 التالي:

 2021     البيان

 لاير سعودي     : قاعدة رأس المال

 10.000.000     الالمستوى األول لراس الم

 -     المستوى الثاني لراس المال

 10.000.000     مجموع قاعد رأس المال 

      الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:

 39.352     مخاطر السوق

 3.946.099     مخاطر اإلئتمان

 3.286.098     المخاطر التشغيلية

 7.271.550     مجموع الحد األدنى من متطلبات رأس المال 

 2.728.450     الفائض 

 1.38     نسبة كفاية رأس المال       

 المالية وااللتزامات المالية :  األصول -23
     2021 

 لاير سعودي     : القيمة أصول مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة ناقصاً اإلنخفاض في

 1.967.624     النقد والنقد المعادل 

 23.899     أرصدة مدينة أخرى

 1.991.523     المجموع 
 

      مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة : إلتزامات

 45.360     أرصدة دائنة أخرىذمم دائنة و

 4.318.228     مستحق إلى طرف ذوعالقة

 4.363.588     المجموع

 : حــدث هـــام -24

ية مما تسبب في حالة من عدم االستقرار ( كجائحة عالم19م ظهر فيروس كورونا )كوفيد 2020في مطلع عام 

في االقتصاد العالمي ككل ، تقوم الشركة بتقييم أية تأثيرات محتملة على القوائم المالية سواء ما يتعلق بالتأثيرات 

السلبية بالفيروس على سير األعمال أو القدرة على سداد الديون أو ما يتعلق بالتأثيرات اإليجابية لخدمة التسهيالت 

لدعم التي قدمتها الدولة لألعمال التجارية المتأثرة بإنتشار الفيروس وقد تتطلب التغيرات في الظروف بعض وا

 اتعتقد اإلدارة بعدم وقوع أحدا  هامة منذ إنتهاء السنة المالية يمكن أن يكون لهاالفصاحات المتعلقة بها ومنها 

عليها تقديرات الشركة بالتنبؤ بالخسائر اإلئتمانية  تلك التي تُبنى تأثير جوهري على المركز المالي للشركة

تعتقد اإلدارة بعدم وقوع أحدا  هامة منذ إنتهاء السنة المالية يمكن أن يكون  ،المتوقعة المتعلقة باألدوات المالية

 . تأثير جوهري على المركز المالي للشركة اله

 : المالية القوائمإعتماد  -25

ً لقرار مجلس اإلدارة 2021ديسمبر  31المنتهية في  للفترةللشركة  ةالمالي القوائموافقة عن إصدار ـالمتم  م وفقا

 م .2022 مارس 28هـ الموافق 1443 شعبان 25في 

 : عــام -26

 .هذه أول قوائم المالية مدقق تصدر للشركة   -أ 

 . ربحية السهم الواحدلاير سعودي فيما عدا ما يتعلق بتم تقريب األرقام الواردة في القوائم المالية ألقرب  -ب


