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الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين
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األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
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حول أسياف
لالستثمار
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ُتعد شـــركة أســـياف لالســـتثمار أول 

والخدمـــات  األصـــول  إلدارة  شـــركة 

فـــي  االســـتثمارية  المصرفيـــة 

المملكـــة.  فـــي  الخاصـــة  األســـواق 

إدارة  خدمـــات  شـــركة  وهـــي 

األصـــول  ُمتعـــددة  اســـتثمارات 

ومقرهـــا الريـــاض. تأسســـت حديثـــًا 

2020م  ســـبتمبر   14 تاريـــخ  فـــي 

وبدأت بممارســـة أعمالهـــا في تاريخ 

16 ســـبتمبر 2021م وتخضع لتنظيم 

الماليـــة  الســـوق  هيئـــة  ورقابـــة 

. ية د لســـعو ا

الملكيـــة  اســـتثماراتنا  ُتغطـــي 

الجـــريء  المـــال  ورأس  الخاصـــة 

وديون المشـــاريع والســـلع واألصول 

الحقيقيـــة. مما يمكن المســـتثمرين 

من التعامل مع اســـياف لالســـتفادة 

من الحلـــول القوية والفعالة والجديرة 

المســـتقبلية  النظـــرة  وذات  بالثقـــة 

الماليـــة. اســـتثماراتهم  ألهـــم 

حيـــث تقســـم ال خطة االســـتراتيجية 

فـــي  لالســـتثمار  أســـياف  لشـــركة 

الملكيـــة الخاصـــة إلـــى ثالثـــة مراحل 

أساســـية كل مرحلـــة لها فتـــرة زمنية 

»خمســـة  األولـــى  الفتـــرة  محـــدده. 

االســـتثمار  فـــي  تتمثـــل  ســـنوات« 

في تأســـيس الشـــركات والشـــركات 

الناشـــئة والمتعثـــرة والفصـــل الكلي 

الفتـــرة  الكلـــي.  التخـــارج  وشـــركات 

الثانيـــة )ثالثـــة ســـنوات( تتثمل في 

طرح الشـــركات في السوق الموازي. 

الفترة الثالثة )ثالثة ســـنوات( تتمثل 

فـــي الطـــرح العام.

لالســـتثمار  أســـياف  شـــركة  وتعتبـــر 

مستشـــار مالي مســـتقل في جميع 

المراحل. هـــذه 

الخدمـــات الرئيســـية التـــي تقدمهـــا 

تطويـــر  خدمـــة  هـــي  الشـــركة 

اختيـــار  االســـتثمار،  اســـتراتيجية 

الصندوق المناســـب، بنـــاء المحفظة، 

التـــوازن. وإعـــادة  والمتابعـــة 

شـــراكات  الدوليـــة  شـــبكتنا  تقـــدم 

والـــوكالء  والموظفيـــن  األعمـــال 

وشـــركاء التوزيـــع، منتجـــات وخدمات 

األصـــول  وإدارة  الماليـــة  الحمايـــة 

لنخبـــة العمـــالء، مثـــل الصناديق ذات 

الســـيادة المســـتقلة والمؤسســـات 

والمجموعـــات  والشـــركات  الدوليـــة 

العائليـــة فـــي دول مجلـــس التعـــاون 

. لخليجـــي ا

نجحـــت أســـياف فـــي الحصـــول على 

الماليـــة  الســـوق  هيئـــة  موافقـــة 

بانطـــالق صندوقها األول وتســـعى 

الموافقـــات  باقـــي  علـــى  للحصـــول 

الخاصـــة بالصناديق األخـــرى خالل عام 

2022م.
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اإلدارة 

االستراتيجية

أعضاء مجلس اإلدارة
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فهد المالكي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سامي الزكري
عضو مجلس اإلدارة

أيمن العتيقي
العضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي

سمو األمير خالد بن فهد بن 
عبد الله آل سعود
عضو مجلس اإلدارة

منصور المسفر
رئيس مجلس اإلدارة
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تعليق على أعمال 
“الشركة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  عـــن  نيابـــة 

يســـرني أن أضـــع بين أيديكـــم التقرير 

الســـنوي والقوائـــم الماليـــة للســـنة 

المنتهية في 31 ديســـمبر 2021 م.

يوضح هـــذا التقريـــر األداء المالي ونتائج 

األعمـــال ويســـلط الضـــوء علـــى الجوانب 

ورؤيـــة  م   2022 عـــام  خـــالل  التشـــغيلية 

الشـــركة المســـتقبلية.

التعافـــي االقتصادي،  مـــع اســـتمرار 

قـــوي  تعافـــي  المملكـــة  شـــهدت 

بارتفـــاع  ًا  مدعـــوم  النفـــط  ألســـعار 

الطلـــب من الـــدول المتقدمة والدول 

فجـــوة  فـــي  تســـبب  مـــا  الناميـــة 

وتشـــير  النفطـــي،  المعـــروض  فـــي 

الطلـــب  اســـتمرار  إلـــى  التوقعـــات 

ومحدوديـــة  النفـــط  علـــى  العالـــي 

المنتجـــة. الـــدول  مـــن  المعـــروض 

الماليـــة  األســـواق  صعيـــد  وعلـــى 

حـــادا  ارتفاعـــا  األســـواق  شـــهدت 

مـــع التعافـــي االقتصـــادي مـــن آثـــار 

الجائحـــة حيـــث حقـــق مؤشـــر أم أس 

ســـي أي العالمـــي ارتفـــاع ًا بنســـبة 

20 % مدعومـــًا بنمو قوي لمؤشـــرات 

واألوروبيـــة. االمريكيـــة  األســـواق 

فيما كان االرتفاع محدود ًا لمؤشرات 

اليابـــان والصين بنســـبة الـــق من 5%. 

أي  ســـي  أس  أم  مؤشـــر  أداء  وجـــاء 

لألســـواق الناشـــئة بشـــكل ســـلبي 

متراجـــع ًا بنســـبة 4.6 %.

الســـعودي  المؤشـــر  حقـــق  فيمـــا 

تاســـي أفضل أداء منـــذ أكثر من عقد 

مـــن الزمـــن بنمـــو 29.8 % وامتـــداد ًا 

األســـواق  حافظـــت  الســـابق  للعـــام 

يومـــي  تـــداوالت  معـــدالت  علـــى 

ريـــال. بحوالـــي 8.9 مليـــار  مرتفـــع 

واســـتمرار ًا لعمـــل الشـــركة الدؤوب، 

فقـــد وضعت الشـــركة اســـتراتيجيات 

فـــي  االســـتثمار  إلدارة  طموحـــة 

مختلـــف األصـــول االســـتثمارية ومن 

الصناديـــق  اســـتراتيجية  أهمهـــا 

االســـتثمارية والتـــي ســـوف تظهـــر 

أولـــى ثمارهـــا فـــي القريـــب العاجل.

ونطمـــح فـــي أســـياف لتحقيـــق أداء 

إدارة  مجـــال  فـــي  مميـــز  اســـتثماري 

االســـتثمارات مـــن خـــالل الصناديـــق 

فـــي  تســـتثمر  التـــي  االســـتثمارية 

شـــركات واعدة تقـــوم بدعـــم اقتصاد 

.  2030 لرؤيـــة  تحقيقـــًا  المملكـــة 

وفي الختام، نحمد اللـــه على النتائج 

الماليـــة لعـــام 2021 م والتـــي تشـــير 

إلـــى مـــدى الدعـــم المقـــدم لخطـــط 

والتي االســـتراتيجية  الشـــركة 

نؤمن بهـــا ونســـعى الـــى تحقيقها 

فـــي القريـــب العاجل بـــأذن الله.

واســـتمرار ًا لعمـــل الشـــركة الدؤوب، 

فقـــد وضعت الشـــركة اســـتراتيجيات 

فـــي  االســـتثمار  إلدارة  طموحـــة 

مختلـــف األصـــول االســـتثمارية ومن 

الصناديـــق  اســـتراتيجية  أهمهـــا 

االســـتثمارية والتـــي ســـوف تظهـــر 

أولـــى ثمارهـــا فـــي القريـــب العاجل.

ونطمـــح فـــي أســـياف لتحقيـــق أداء 

إدارة  مجـــال  فـــي  مميـــز  اســـتثماري 

االســـتثمارات مـــن خـــالل الصناديـــق 

فـــي  تســـتثمر  التـــي  االســـتثمارية 

شـــركات واعدة تقـــوم بدعـــم اقتصاد 

2030 لرؤيـــة  ًا  تحقيـــق  المملكـــة 

وال يســـعنا إال تقديـــم الشـــكر إلـــى 

عمالئنـــا وكافـــة أســـرة أســـياف على 

والمجهـــودات  والدعـــم  بنـــا  ثقتهـــم 

المســـاهمة  أجـــل  مـــن  تبـــذل  التـــي 

في تحقيق األهداف اإلســـتراتيجية 

للشـــركة.

منصور المسفر
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي
بمثابـــة الركيزة األساســـية والســـمة 

منـــذ  الشـــركة  لمســـيرة  البـــارزة 

انطالقهـــا، والتـــي ال تـــزال تمضـــي 

قدمـــًا بأهدافها نحو األفضـــل دومًا. 

حلـــول  لتقديـــم  الشـــركة  وتســـعى 

مـــن  ابتـــداًء  متميـــزة،  اســـتثمارية 

تقديـــم خدمـــات المشـــورة والترتيب 

االســـتثمارات. وإدارة 

حصلـــت شـــركة أســـياف لالســـتثمار 

)شـــركة مســـاهمة ســـعودية( سجل 

رأس   )1010690435( رقـــم  تجـــاري 

المال 10 مليون ريال ســـعودي، على 

ترخيـــص هيئـــة الســـوق الماليـــة رقم 

32-20213 بتاريخ 14 سبتمبر 2020م 

والـــذي يضـــم أنشـــطة تقديـــم أعمال 

األوراق  فـــي  والترتيـــب  المشـــورة 

الماليـــة وإدارة االســـتثمارات، وبدأت 

ممارســـة أعمالها بتاريخ 16 ســـبتمبر 

ببنـــاء  الشـــركة  2021م. كمـــا قامـــت 

مقـــر رئيســـي بهـــا بمدينـــة الرياض، 

يقع فـــي حي العقيـــق، طريق األمام 

ســـعود بـــن فيصـــل. وتمتلك شـــركة 

بشـــكل  والمبنـــى  األرض  أســـياف 

. مل كا

تســـعى أسياف في اســـتراتيجياتها 

مبـــدع  عمـــل  فريـــق  بنـــاء  فـــي 

يســـاهم فـــي دعـــم نجـــاح خططهـــا 

المســـتقبلية. وســـوف تقوم أسياف 

باســـتقطاب كوادر جديدة خالل العام 

القادم لدعم تنفيـــذ األعمال وتحقيق 

األهـــداف المنشـــودة. حيـــث نؤمـــن 

فـــي أســـياف بـــأن اإلبـــداع واالبتكار 

في طـــرح المنتجات وخدمـــة العمالء 

ال يأتـــي إال من رحـــم البيئة الوظيفية 

التقليديـــة  عـــن  والبعيـــدة  المبدعـــة 

المتبعة في أغلب المنشـــئات. لذلك 

كان أحـــد أهـــم عوامـــل نجاحنـــا فـــي 

اســـياف هو استثمارانا وتركيزنا على 

زرع روح المبـــادرة والتحـــدي وحيويـــة 

الشـــباب ضمـــن فريقنـــا االحترافـــي 

مـــن  حققنـــا  والـــذي  والديناميكـــي 

خاللـــه منظومة مهنيـــة متينة. حيث 

بلـــغ أعضاء أســـرة أســـياف .... بنهاية 

عـــام 2021م، كما بلغت نســـبة أعضاء 

األسرة الســـعودية ....% من إجمالي 

أعضاء األســـرة، ونســـبة اإلنـــاث ....% 

مـــن إجمالـــي أســـرة أســـياف.

وقد انعكـــس نجاحنا فـــي توفير بيئة 

عمـــل مشـــوقة لإلنجـــاز إيجابيـــًا على 

13A S Y A F I N V E S T M E N T S . C O M



معـــدل دوران العمـــل حيث لـــم تتجاوز 

خـــالل   %  ..... االســـتقاالت  نســـبة 

العام.

قامت الشـــركة ببنـــاء البنيـــة التحتية 

للشـــركة حيـــق قامـــت بالتعاقـــد مـــع 

 ..................... و  الماليـــة  البـــالد 

حســـابات  ثـــالث  بفتـــح  وقامـــت 

الربـــع  فـــي  مؤهليـــن  لمســـتثمرين 

بإجمالـــي  2021م  عـــام  مـــن  األخيـــر 

ســـعودي،  ريـــال  مليـــون   25 وقـــدرة 

كما بدأنـــا في عملية العنايـــة الواجبة 

فـــي  لفرصتيـــن  للجهالـــة  النافيـــة 

وتســـتهدف  مختلفيـــن،  قطاعيـــن 

فتـــح 10 حســـابات بإجمالـــي وقـــدرة 

19 مليـــون ريال خـــالل العـــام القادم.  

بالمفاوضـــات  الشـــركة  وقامـــت 

النهائيـــة علـــى عـــدد مـــن الصفقات 

في قطاعـــي األغذية والمشـــروبات 

توقيـــع  وتتوقـــع  2021م  عـــام  فـــي 

االتفاقيـــة النهائيـــة للشـــراء بحلـــول 

الربع األول من العـــام لمقبل 2022م.

من خالل خطة اســـياف االستراتيجية 

األصـــول  حجـــم  زيـــادة  تســـتهدف 

المـــدارة خـــالل العـــام القـــادم ليصـــل 

إلى 60 مليون ريال ســـعودي بنهاية 

عـــام 2022م..

 8 لتأســـيس  أســـياف  تســـعى  كمـــا 

تقـــوم  خاصـــة  اســـتثمارية  صناديـــق 

مـــن خاللهـــا بعقـــد صفقـــات محليـــة 

فـــي عـــدة قطاعـــات منهـــا التصنيع، 

ان  كمـــا  والمشـــروبات.  واألغذيـــة، 

مـــن  عـــدد  بتطويـــر  تقـــوم  الشـــركة 

الصناديـــق الخاصـــة المتخصصـــة فـــي 

القروض الخاصة. وتقـــوم حاليًا بإعداد 

هـــذه  إلحـــدى  واالحـــكام  الشـــروط 

الصناديـــق.

قامـــت اســـياف باالتفـــاق علـــى بناء 

الجماعي  للتمويـــل  إلكترونية  منصـــة 

علـــى  تعمـــل  بالشـــركة  خاصـــة 

الطموحين  المســـتثمرين  استقطاب 

أيمن العتيقي
العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي
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االقتصاد
السعودي

2022
الســـعودي  االقتصـــاد  يســـتهل 

مـــن  حالـــة  وســـط  الجديـــد  العـــام 

إلـــى  المســـتند  الواقعـــي  التفـــاؤل 

االقتصـــاد  بانتعـــاش  األرقـــام«  »لغـــة 

جائحـــة  تداعيـــات  رغـــم  الوطنـــي 

العالمـــي،  االقتصـــاد  علـــى  كورونـــا 

وتتوقـــع المملكة نمـــو الناتج المحلي 

اإلجمالـــي لعـــام 2022 بنســـبة 7.5% 

مدفوعـــًا بنمو ناتج القطـــاع النفطي، 

حيث ســـيتم رفـــع حصـــة المملكة من 

مايـــو  مـــن  ابتـــداًء  النفطـــي  اإلنتـــاج 

2022 حســـب اتفاقية أوبـــك+، وأيضًا 

تعافـــي الطلـــب العالمـــي، وتحســـن 

العالميـــة. اإلمـــداد  سالســـل 

كمـــا يتوقع اســـتمرار النمـــو اإليجابي 

المـــدى  علـــى  المحلـــي  للناتـــج 

القطـــاع  بنمـــو  مدفوعـــًا  المتوســـط، 

العديـــد  ظـــل  فـــي  النفطـــي،  غيـــر 

مـــن العوامل التـــي من شـــأنها دعم 

معـــدالت نمـــو الناتـــج المحلـــي غيـــر 

التقـــدم  اســـتمرار  منهـــا،  النفطـــي 

فـــي تنفيذ برامـــج ومشـــاريع تحقيق 

التدريجـــي  والتنفيـــذ   ،2030 رؤيـــة 

لإلصالحـــات الهيكليـــة علـــى المدى 

المتوســـط في إطار الرؤية، باإلضافة 

لبعـــض  التدريجيـــة  العـــودة  إلـــى 

األنشـــطة الرئيســـة إلـــى معدالتهـــا 

قبـــل الجائحـــة.
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االقتصاد السعودي ..
نمو متوقع لم يحدث منذ 18 عامًا 

وفائض في ميزانية 2022

17A S Y A F I N V E S T M E N T S . C O M



 2022 فـــي  المتوقـــع  النمـــو  يعـــد 

لالقتصـــاد  نمـــو  أعلـــى  ثانـــي  هـــو 

الســـعودي خـــالل 18 عامـــًا، أي منـــذ 

 ،2004 عـــام  فـــي   8% البالـــغ  النمـــو 

ومن المقدر أن يتــــم تحقيــــق فوائـض 

فــــي الميزانيـة عــــام 2022، بنحو 90 

مليـــار ريال )أي مـــا نســـبته %2.5 من 

الناتـــج المحلـــي اإلجمالي(، وســـيتم 

المتحققـــة  الفوائـــض  تلـــك  توجيـــه 

فـــي الميزانيـــة لتعزيـــز االحتياطـــات 

الحكومية، ودعـــم الصناديق التنموية 

العامة، كما  وصنـــدوق االســـتثمارات 

سيتم النظــــر فــــي إمكانية التعجيـل 

فــــي تنفيذ بعض البرامج والمشـــاريع 

االســـتراتيجية ذات البعد االقتصادي 

واالجتماعـــي.

الســـعودية  الماليـــة  وزارة  وتقـــّدر 

وفـــق بيان رســـمي أن تـــؤدي العودة 

التدريجيـــة لتعافي اقتصـــاد المملكة 

إلـــى تطـــورات إيجابيـــة علـــى جانـــب 

اإليـــرادات، ويتوّقـــع أن يبلـــغ إجمالي 

النفقـــات نحـــو 955 مليـــار ريـــال خالل 

عـــام 2022، مع اســـتمرار العمل على 

تعزيـــز كفـــاءة اإلنفـــاق، والمحافظـــة 

علـــى االســـتدامة الماليـــة، وتنفيـــذ 

والماليـــة،  االقتصاديـــة  اإلصالحـــات 

الفـــرص  مـــن  المزيـــد  وجـــذب 

االســـتثمارية.

ويتوقـــع وزيـــر الماليـــة محمـــد بن عبد 

جهـــود  تنعكـــس  أن  الجدعـــان  اللـــه 

تنويـــع  علـــى  المســـتمرة  الحكومـــة 

االقتصـــاد، مـــن خـــالل تنفيـــذ العديد 

من البرامج والمبـــادرات ذات االرتباط 

المباشـــر بتحقيق مســـتهدفات رؤية 

2030، بمـــا يـــؤدي إلى اســـتمرار نمو 

 992 نحـــو  إلـــى  لتصـــل  اإليـــرادات، 

مدفوعـــة   ،2024 عـــام  ريـــال  مليـــار 

أيضـــًا بتوقعات التعافـــي االقتصادي 

المـــدى  علـــى  والعالمـــي  المحلـــي 

المتوســـط بعـــد انحســـار آثـــار جائحـــة 

. كورونا

جائحـــة  اســـتمرار  مـــن  الرغـــم  علـــى 

كورونـــا ومـــا تشـــهده مـــن متحورات 

جديـــدة تؤثـــر علـــى حركـــة االقتصـــاد 

الطلـــب  وحجـــم  النمـــو  ومعـــدالت 

العالمـــي- الســـيطرة علـــى معدالت 

لعـــام  العامـــة  الميزانيـــة  فـــي  العجـــز 

2022 تســـير بحســـب المخطـــط لـــه، 

حيـــث ُيتوقـــع أن يبلغ هذا العجز نحـــــو 

%1.6 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي، 

وبما يقدر بنحو 52 مليار ريال، مشـــيرًا 

تحفيـــز االقتصـــاد  مبـــادرات  أن  إلـــى 

ســـاهمت  الخـــاص  القطـــاع  ودعـــم 

االقتصـــاد،  اســـتجابة  ســـرعة  فـــي 

ففـــي النصـــف األول من عـــام 2021 

ســـجل الناتج المحلـــي اإلجمالي غير 

النفطـــي نمـــوًا قـــدره %5.4، مدعومًا 

بنمـــو الناتـــج المحلي للقطـــاع الخاص 

 ،7.5% قـــدره  نمـــوًا  ســـجل  الـــذي 

التخصيـــص  برنامـــج  ســـيدعم  فيمـــا 

خـــالل 2022 مشـــاريع الشـــراكة بيـــن 

علـــى  والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن 

المســـتويين المحلـــي والدولي في 

العديد مـــن القطاعات، أبرزهـــا المياه 

والصحـــة واإلســـكان واإلعـــالم، حيث 

يســـتهدف البرنامج زيادة مســـاهمة 

القطاع الخــاص فـــــي الناتـج المحلـي 

اإلجمالي مـن %40 إلـى %65 بحلـول 

عــــام 2030، وشدد وزير المالية على 

اســـتمرار الحكومـــة خالل عـــام 2022 

فـــي تنفيـــذ المبـــادرات واإلصالحات 

الماليـــة المعلـــن عنها خـــالل األعوام 

تنفيـــذ  مواصلـــة  ودعـــم  الماضيـــة 

خطـــط التحول االقتصـــادي للمملكة، 

البعـــد  ذات  النفقـــات  وتمويـــل 

االجتماعـــي.

ثاني أعلى معدل نمو 
منذ 18 عامًا

955 مليار ريال
» نفقات « 2022

العجز تحت السيطرة 
رغم الجائحة
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2022
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بارتفـــاع  برميـــل يوميـــًا  10.3 مليـــون 

%14 العـــام الجديـــد. نســـبته 

تأتـــي التوقعات اإليجابيـــة لالقتصاد 

الجديـــد  العـــام  خـــالل  الســـعودي 

امتدادًا للقفـــزات الجيدة خالل 2021 

الـــذي شـــهد قـــرارات مهمـــة علـــى 

بالمملكـــة؛  االقتصـــادي  المســـتوى 

بـــدأ باعتماد الالئحـــة التنفيذية لنظام 

والموافقـــة  التعدينـــي،  االســـتثمار 

على نظام صنـــدوق التنمية العقارية، 

صنـــدوق  إدارة  مجلـــس  واعتمـــاد 

اســـتراتيجيته  العامـــة  االســـتثمارات 

مقبلـــة،  ســـنوات   5 لمـــدة  الجديـــدة 

موحـــدة  وطنيـــة  منصـــة  وإنشـــاء 

الموحـــدة  الوطنيـــة  )المنصـــة  باســـم 

للتوظيـــف(، باإلضافـــة إلـــى تفعيـــل 

اإلقليميـــة  المقـــرات  جـــذب  برنامـــج 

للشـــركات العالمية، وفيمـــا يلي أبرز 

20 قـــرارًا ومشـــروعًا اقتصاديـــًا فـــي 

الســـعودية خالل 2021، وامتداداتها 

اإليجابيـــة علـــى العـــام الجديـــد
وتوقـــع تقريـــر حديث لشـــركة جدوى 

االقتصـــاد  يتقـــدم  أن  لالســـتثمار 

إلـــى األمام فـــي2022، حيـــث يمثل 

مرحلة حاســـمة في جهـــود المملكة 

غيـــر  اقتصادهـــا  قاعـــدة  تنويـــع  نحـــو 

ستسترشـــد  التـــي  النفطـــي، 

 5 لمـــدة  االلتزامـــات  مـــن  بمجموعـــة 

التـــي   ،2025 عـــام  حتـــى  ســـنوات 

تـــم الكشـــف عنهـــا أخيـــرًا فـــي إطار 

البرامـــج المختلفـــة لتحقيـــق الـــرؤى، 

ويأتي النمـــو المتوقـــع مدفوعًا بنمو 

القطـــاع النفطـــي نتيجـــة زيـــادة إنتاج 

المملكـــة مـــن النفـــط الخام، تماشـــيًا 

مـــع الزيـــادات علـــى أســـاس ســـنوي 

فـــي الطلـــب العالمي علـــى النفط، 

في وقـــت ينتظـــر أن يصل متوســـط 

إنتـــاج المملكـــة من النفـــط الخام إلى 

قرارات ومشاريع 
حيوية تعزز التفاؤل 

بالعام الجديد

2022 عام حاسم في 
»تنويع االقتصاد«
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إطالق االســـتراتيجية الوطنية لالســـتثمار، والتي تســـتهدف رفـــع صافي تدفقات 
االســـتثمار األجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال ســـنويًا، وزيادة االستثمار المحلي، 

ليصـــل إلى نحو 1.7 تريليون ريال ســـنويًا بحلـــول عام 2030.

إطالق استراتيجية النقل

لتمكيـــن قطـــاع  والمتوســـطة؛ كخطـــوة مهمـــة  الصغيـــرة  المنشـــآت  بنـــك  إنشـــاء 
المالـــي. التمويـــل  إلـــى  الوصـــول  مـــن  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المنشـــآت 

القـــدرات  تنميـــة  برنامـــج  إطـــالق 
ية لبشـــر ا

تطبيـــق قـــرار رفع الحد األدنى ألجـــور الموظفين الســـعوديين بالقطـــاع الخاص، إلى 
4 آالف ريال الحتســـابه كعامـــل في »نطاقات« التوطين بالمنشـــآت.

تخصيص أراٍض بمساحة 12 مليون 
متر مربع في المدينتين الصناعيتين  

لمشاريع الطاقة

إطالق استراتيجية تطوير منطقة 
عسير بهدف تحويلها إلى وجهة 

سياحية عالمية

»تـــداول« تتحـــول إلـــى شـــركة قابضـــة باســـم »مجموعـــة تـــداول« تمهيـــدًا لطرحهـــا 
العام هـــذا  لالكتتـــاب 

رفع حجم أصول »صندوق االستثمارات العامة« إلى 10 تريليونات ريال في 2030

م الرياض بطلب رسمي  تقّدُ
الستضافة معرض إكسبو الدولي 

2030

إنشاء أكبر تجمع صناعي عائم بالعالم 
في السعودية.

01

02

06

08

03

07

09

04

05

10

11
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إنشاء منصة وطنية للتوظيف 
واستراتيجية جديدة للصندوق 

السيادي

توطيـــن  قـــرارات   6 إصـــدار 
جديدة تســـتهدف توفير أكثر 

ألـــف وظيفـــة. مـــن 40 

تنميـــة  برنامَجـــي  إطـــالق 
القـــدرات البشـــرية و»نطاقات 

المطـــور«

»ســـدير  مشـــروع  إطـــالق 
بقيمـــة  الشمســـية«  للطاقـــة 
ريـــال مليـــار   3.4 اســـتثمارية 

إنشاء مدينة نيوم 
الصناعية »أوكساچون«، 
كأكبر تجمع صناعي عائم 

تصنيع أول رقائق ذكية 
داخل المملكة بأياٍد 

سعودية.

تصنيع أول رقائق ذكية 
داخل المملكة بأياٍد 

سعودية.

إطالق برنامج »ُصِنع 
في السعودية« لدعم 

المنتجات والخدمات 

إطالق برنامج تعزيز 
الشراكة مع القطاع 

الخاص »شريك«

12

14

16

18

20

13

15

17

19

أبرز األرقام في
الميزانية السعودية

2022 
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1045955

185

 90

182

مليار ريالمليار ريال

مليار ريال

مليار ريال

مليار ريال

لإليرادات 
مقابل 930 

مليار ريال عام 
2021

ريال للنفقات 
مقابل 1015 

مليار ريال عام 
2021

لقطاع 
التعليم
ــــــــــــــ

فائض مقابل 
عجز 85 مليار 

ريال بـ2021

لقطاع
الخدمات

العامة
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الحوكمة

لالســـتثمار  أســـياف  شـــركة  قامـــت  لقـــد 

بتبنـــي مبـــادٔي حوكمـــة الشـــركات والتي 

وبمـــا  الدوليـــة  المعاييـــر  مـــع  تتماشـــى 

يتوافـــق مـــع األنظمة واللوأيـــح الصادرة من 

الجهـــات المختصـــة فـــي المملكـــة العربية 

قـــد  الشـــركة  تكـــون  وبذلـــك  الســـعودية. 

بتأســـيس  المتعلقـــة  بالمتطلبـــات  أوفـــت 

لجـــان مجلس اإلدارة، واســـتقاللية مجلس 

اإلدارة، وتنفيـــذ هيـــكل حوكمة الشـــركات 

الـــذي تتبنـــاه هيئـــة الســـوق المالية.
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أسماء المديرين 

واألعضاء
العنوان

غير تنفيذي 
/ تنفيذي

أعضاء 
مجلس 
اإلدارة

اللجنة 
التنفيذية 

اللجنة 
االستثمارية 

لجنة 
التدقيق

لجنة 
الترشيحات 
والمكافئات

رئيس مجلس اإلدارةمنصور السفر 
غير 

تنفيذي

فهد المالكي2
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة
غير 

تنفيذي

3
األمير خالد بن 

فهد
عضو مجلس اإلدارة

غير 
تنفيذي

عضو مجلس اإلدارةسامي الذكري4
غير 

تنفيذي

أيمن العتيقي5
العضو المنتدب والمدير 

التنفيذي
تنفيذي

عضو اللجنةعبد العزيز الجابر6

عضو اللجنةمحمد الجربوع7

عضو اللجنةهاجر القصير8

عضو اللجنةمحمد الشيري9

53333العدد اإلجمالي لألعضاء

أعضاء مجلس اإلدارة  في عام  2021
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أعضاء مجلس 

اإلدارة
لجنة التدقيقاللجنة االستثمارية اللجنة التنفيذية 

لجنة الترشيحات 
والمكافئات

1
االجتماع األول

14 سبتمبر 2021
غير رسمي ) حضور (

االجتماع األول
29 نوفمبر 2021

رسمي
•

االجتماع األول
9 نوفمبر 2021

غير رسمي

االجتماع األول
28 أكتوبر 2021

غير رسمي

2
االجتماع  الثاني

27 سبتمبر 2021
رسمي ) تداول (

االجتماع  الثاني
20 يناير 2022

رسمي 
محمد الشيري•

االجتماع  الثاني
28 نوفمبر 2021

الرسمية

••••محمد الشيري3

اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة في عام 2021
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االلتزام الشـــــرعي

 قامـــت أســـياف بالتعاقد مـــع دار المراجعة الشـــرعية في 

28 ســـبتمبر 2021م، وهـــي شـــركة رائـــدة فـــي مجـــال 

االستشـــارات والرقابـــة الشـــرعية وهـــي مرخصـــة مـــن 

مصـــرف البحريـــن المركـــزي، وتقـــدم خدماتهـــا لقطاعات 

تعمـــل كمراقـــب ومستشـــار  المختلفـــة حيـــث  األعمـــال 

شـــرعي للعديـــد مـــن الشـــركات تتـــوزع علـــى 15 دولـــة 

مختلفـــة في الواليـــات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآســـيا 

ودول مجلـــس التعاون الخليجي. وســـوف تقوم بمراجعة 

الشـــروط واألحـــكام والقوائـــم الماليـــة وعقـــود الشـــراء 

للصناديـــق التـــي تســـتهدف الشـــركة إلنشـــائها خالل 

القادمة. الفتـــرة 
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البيانات المالية
المدققة
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قائمة  أ
للفترة من 22 إبريل 2021 حتى 31 ديسمبر 2021

31 ديسمبر2021إيضاحاألصول

األصول المتداولة

1.967.624)7(النقد و النقد المعادل

1.149.101)8(أرصدة مدينة أخرى

3.116.725-مجموعة األصول المتداولة

األصول غير المتداولة 

4.738.048)9(ممتلكات و آالت و معدات – صافي 

3.377.150)10(مشاريع تحت التنفيذ

8.115.198مجموع األصول غير المتداولة

11.231.923مجموع األصول 

اإللتزامات وحقوق المساهمين

اإللتزامات المتداولة

45.360أرصدة دائنة أخرى

32.990)11(مخصص الزكاة التقديري

78.350مجموع اإللتزامات المتداولة

اإللتزامات غير المتداولة

4.318.228)12(مستحق إلى طرف ذوعالقة

69.446)13(إلتزامات منافع الموظفين المحددة 

4.387.674مجموع اإللتزامات غير المتداولة

4.466.024مجموع اإللتزامات 

حقوق المساهمين

10.000.000)14(رأس المال

)3.234.101()خسائر( متراكمة

6.765.899صافي حقوق المساهمين - قائمة ج

11.231.923مجموع اإللتزامات وحقوق المساهمين
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قائمة  ب
للفترة من 22 إبريل 2021 حتى 31 ديسمبر 2021

31 ديسمبر2021إيضاحاألصول

84.986)15(اإليرادات - صافي

)57.000()16(تكلفة اإليرادات

27.986-مجمل الربح 

)3.229.097()17(مصاريف إدارية وعمومية

)3.201.111()خسارة( الفترة قبل الزكاة التقديرية

)32.990()11(الزكاة التقديرية

)3.234.101()خسارة( الفترة 

الدخل الشامل األخر

بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة:
أر باح إعادة قياس إلتزمات منافع الموظفين المحددة 

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

)3.23()18(العائد على  السهم من )خسارة( الفترة 

 

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) 1 ( إلى رقم )26( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة  د
للفترة من 22 إبريل 2021 حتى 31 ديسمبر 2021

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)3.234.101()خسارة( الفترة

تعديالت لـبنود المصاريف غير النقدية

32.821استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

69,446المحمل على المصاريف من إلتزامات منافع الموظفين المحددة

32.990المحمل على المصاريف من مخصص الزكاة التقديري

-)3.098.844(

التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيلية

)1.149.101(أرصدة مدينة أخرى

45.360أرصدة دائنة أخرى

)4.202.585(صافي نقد األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)4.770.869(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

)3.377.150(إضافات مشاريع تحت التنفيذ

)8.148.019(صافي نقد األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

4.318.228صافي الحركة على أطراف ذات عالقة

10.000.000إيداع رأس المال

14.318.228صافي النقد من األنشطة التمويلية

1.967.624صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

قائمة  ج
للفترة من 22 إبريل 2021 حتى 31 ديسمبر 2021

31 ديسمبر2021خسائر متراكمةرأس المال

10.000.000-10.000.000إيداع رأس المال

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

---الدخل الشامل اآلخر

إجمالي )الخسارة( الشامل لفترة – قائمة 
ب 

-)3.234.101()3.234.101

حقوق المساهمين كما في 31  ديسمبر 
2021  - قائمة أ

10.000.000)3.234.101(6.765.899
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قائمة  د
للفترة من 22 إبريل 2021 حتى 31 ديسمبر 2021

-النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

1.967.624النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة ـ قائمة أ

 

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ) 1 ( إلى رقم )26( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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1• التأسيس وطبيعة 
النشاط :

موافقـــة  علـــى  الشـــركة  وحصلـــت 

هيئة الســـوق المالية للبدأ بممارسة 

العمـــل ألنشـــطة إدارة اإلســـتثمارات 

فـــي  المشـــورة  وتقديـــم  والترتيـــب 

بتاريـــخ  الماليـــة  األوراق  أعمـــال 

2021م. /8 /25

أصـــول  تمثـــل  الماليـــة  القوائـــم  إن 

الســـجل  أعمـــال  ونتائـــج  وإلتزامـــات 

التجـــاري المشـــار إليهـــا أعـــاله فقط

 

2• أسس اإلعداد :

بالمعاييـــر  اإللتـــزام  بيـــان 
: المالـــي  للتقريـــر  الدوليـــة 

أعـــدت هـــذه القوائـــم الماليـــة وفقـــًا 

المالـــي  للتقريـــر  الدوليـــة  للمعاييـــر 

لجنـــة  عـــن  الصـــادرة  والتفســـيرات 

للتقريـــر  الدوليـــة  المعاييـــر  تفســـير 

المالـــي الصـــادرة عن مجلـــس معايير 

والمعتمـــدة  الدوليـــة  المحاســـبة 

الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 

األخـــرى  واإلصـــدارات  والمعاييـــر 

الســـعودية  الهيئـــة  عـــن  الصـــادرة 

)ويشـــار  والمحاســـبين  للمراجعيـــن 

إليهـــم مجتمعين بـ«المعاييـــر الدولية 

فـــي  المعتمـــدة  المالـــي  للتقريـــر 

الســـعودية«(. العربيـــة  المملكـــة 

أسس العرض والقياس :
تم إعداد هـــذه القوائـــم المالية على 

أســـاس التكلفه التاريخيه وإستخدام 

تاريـــخ  فـــي  اإلســـتحقاق  أســـاس 

المالي.  المركـــز 

وعملـــة  الوظيفيـــة  العملـــة 
العمـــالت  وتحويـــل  العـــرض 

: األجنبيـــة 
بالريـــال  الماليـــة  القوائـــم  عـــرض  تـــم 

العملـــة  يعتبـــر  والـــذي  الســـعودي 

للشـــركة.  الوظيفيـــة 

يتم، في األصل، تســـجيل المعامالت 

الفورية  باألســـعار  بالعمالت األجنبية 

للعمالت الوظيفيـــة بتاريخ المعاملة.

يتم  تحويـــل الموجودات والمطلوبات 

بالعمـــالت  المســـجلة  النقديـــة 

األجنبيـــة بأســـعار التحويـــل الفــــورية 

إعـــداد  بتاريـــخ  الوظيفيـــة  للعمـــالت 

الماليـــة. القوائـــم 

عـــن  الناتجـــة  الفروقـــات  إثبـــات  يتـــم 

ســـداد أو تحويل البنـــود النقدية في 

الربـــح أو الخســـارة.

يتم تحويـــل البنود غيـــر النقدية التي 

التاريخيـــة  بالتكلفـــة  قياســـها  يتـــم 

بعمـــالت أجنبيـــة، باســـتخدام أســـعار 

التحويل الســـائدة بتواريخ المعامالت 

غيـــر  البنـــود  تحويـــل  يتـــم  األوليـــة. 

النقدية التـــي يتم قياســـها بالقيمة 

العادلـــة بعمـــالت أجنبية، باســـتخدام 

أســـعار الصرف الســـائدة فـــي التاريخ 

الذي يتم فيه تحديـــد القيمة العادلة. 

تتم معالجة األرباح أو الخســـائر الناتجة 

عن تحويـــل البنود غيـــر النقدية التي 

يتـــم قياســـها بالقيمـــة العادلـــة بمـــا 

يتفـــق مع إثبـــات األربـــاح أو الخســـائر 

القيمـــة  فـــي  التغيـــر  عـــن  الناتجـــة 

للبند. العادلـــة 

قياس القيمة العادلة :
القيمـــة العادلـــة هـــي الســـعر الـــذي 

ســـيتم اســـتالمه عند بيـــع موجودات 

ما أو ســـداده عنـــد تحويـــل مطلوبات 

تتـــم  نظاميـــة  معاملـــة  بموجـــب  مـــا 

الســــوق  فـــي  متعامليـــن  بيـــن 

فـــي  الرئيســـي  المركـــز  يقـــع 

: التالـــي  العنـــوان 

الرياض  - حي الندى 

طريق الثمامة مبنى رقم 3385 

ص . ب . : 8398

الرمز البريدي : 1317
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القيمـــة  تقـــاس   . القيـــاس  بتاريـــخ 

العادلـــة للمــــوجودات أو المطلوبـــات 

فـــي  المتعامليـــن  أن  بافتـــراض 

الســـوق سيســـتفيدون عند تســـعير 

وأنهـــم  والمطلوبـــات  المــــوجودات 

يسعــــون لتحقيـــق أفضـــل مصالحهم 

االقتصاديـــة.

العادلـــة  القيمـــة  قيـــاس  يأخـــذ 

بعيـــن  الماليـــة  غيـــر  للموجـــودات 

فـــي  المتعامليـــن  مقـــدرة  االعتبـــار 

منافـــع  تحقيـــق  علـــى  الســـوق 

االســـتخدام  طريـــق  عـــن  اقتصاديـــة 

األفضـــل واألقصـــى لألصـــل أو بيعه 

الســـوق  فـــي  آخريـــن  لمتعامليـــن 

النحـــو  علـــى  يســـتخدمون األصـــل 

حـــد. وبأقصـــى  األفضـــل 

تقويـــم  طـــرق  الشـــركة  تســـتخدم 

وتتوفـــر  للظـــروف،  وفقـــًا  مالئمـــة 

لقيـــاس  كافيـــة  بيانـــات  بشـــأنها 

القيمـــة العادلـــة وزيـــادة اســـتخدام 

للمالحظـــة  القابلـــة  المدخـــالت 

وخفـــض اســـتخدام المدخـــالت غير 

للمالحظـــة. القابلـــة 

الموجـــودات  كافـــة  تصنـــف 

والمطلوبـــات التـــي يتـــم قياســـها 

اإلفصـــاح  أو  العادلـــة  بالقيمـــة 

عنهـــا فـــي القوائـــم الماليـــة ضمن 

للفترة من 22 إبريل 2021 حتى 31 ديسمبر 2021

لمســـتويات  الهرمـــي  التسلســـل 

القيمة العادلـــة المذكورة أدناه وعلى 

أســـاس مدخالت المســـتوى األدنى 

الهامة لقياس القيمـــة العادلة ككل:

المســـتوى األول : األسعار المتداولة 

أو  لموجـــودات  نشـــط  ســـوق  فـــي 

مطلوبـــات مماثلـــة.

تقويـــم  طـــرق   : الثانـــي  المســـتوى 

تعتبـــر مدخـــالت المســـتوى األدنـــى 

- الهامـــة لقيـــاس القيمـــة العادلـــة - 

قابلـــة للمالحظـــة بصورة مباشـــرة أو 

مباشـــرة. غير 

تقويـــم  طــــرق   : الثالـــث  المســـتوى 

تعتبر مدخــــالت المستــــوى األدنى - 

الهامـــة لقياس القيمـــة العادلة – غير 

للمالحظة. قابلـــة 

القيمـــة  عـــن  اإلفصـــاح  ولغـــرض 

بتحديـــد  الشـــركة  قامـــت  العادلـــة، 

والمطلوبـــات  الموجـــودات  فئـــات 

وخصائـــص  طبيعـــة  أســـاس  علـــى 

ومخاطـــر الموجـــودات أو المطلوبـــات 

لمســـتويات  الهرمـــي  والتسلســـل 

المذكـــورة  العادلـــة  القيمـــة  قيـــاس 

أعـــاله.
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3• استخدام التقديرات 
واألحكام واالفتراضات 

المحاسبية :

إن إعـداد هـذه القــــوائم الماليـة وفقًا 

للمعاييــــر الــــدولية للتقـريــــر المالـــي 

التقديــــرات  اســـتخدام  يتطلـــب 

التـــي  واالفتراضـــات  واألحـــكام 

األصـــول  مبالـــغ  علـــى  تؤثـــر  قـــد 

األصـــول  وإيضاحـــات  واإللتزامـــات 

تاريـــخ  فـــي  المحتملـــة  وااللتزامـــات 

القوائـــم الماليـــه ، إضافـــة إلـــى مبالغ 

المســـجلة  والمصروفـــات  اإليـــرادات 

خالل الفتـــرة المتعلقة بهـــا. وبالرغم 

مـــن أن هـــذه التقديـــرات مبنية على 

لـــدى  المتوفـــرة  المعلومـــات  أفضـــل 

اإلدارة حـــول األحداث واألنشـــطة إال 

أن النتائـــج النهائيـــة قـــد تختلـــف عن  

التقديـــرات. هـــذه 

تتم مراجعـــة التقديرات و اإلفتراضات 

إظهـــار  ويتـــم  مســـتمر،  بشـــكل 

التقديـــرات  فـــي  التغيـــرات  أثـــر 

المحاســـبية فـــي  الفتـــرة التـــي تتم 

فيهـــا والفتـــرات المســـتقبلية التي 

تتأثـــر بهـــا. وفيمـــا يلـــي اإلفتراضات 

بالمســـتقبل  المتعلقـــة  الرئيســـية 

دقـــة  لعـــدم  الرئيســـية  والمصـــادر 

التقديـــرات في تاريخ المركـــز المالي 

والتي لهـــا تأثير كبير قـــد يؤدي إلى 

مســـتقبلية. جوهريـــة  تعديـــالت 

األعمار االنتاجية المقدرة 
للممتلكات واآلالت 

والمعدات :
تقـــوم إدارة الشـــركة بتحديـــد األعمار 

للممتلـــكات  المقـــدرة  االنتاجيـــة 

ألغـــراض  والمعـــدات  واآلالت 

االســـتهالك على أســـاس القســـط 

الثابت على مـــدى األعمـــار اإلنتاجية 

هـــذا  تحديـــد  يتـــم   . لهـــا  المقـــدرة 

بعـــد األخـــذ بعيـــن االعتبـــار  التقديـــر 

أو  لألصـــل  المتوقـــع  االســـتخدام 

 . العـــادي  االســـتهالك 

األعمـــار  بمراجعـــة  اإلدارة  تقـــوم 

المتبقيـــة  والقيمـــة  االنتاجيـــة 

مـــرة  األقـــل  علـــى  للموجـــودات 

واحـــدة فـــي الســـنة ، وســـيتم فـــي 

نهايـــة كل ســـنة مالية تعديل قســـط 

االســـتهالك المســـتقبلي في حالة 

اعتقـــاد اإلدارة بأن األعمـــار االنتاجية 

. الســـابقة  التقديـــرات  عـــن  تختلـــف 

إلتزامات منافع الموظفين :
بالمســـاهمة بمخصص  الشركة  تقوم 

االجتماعـــي  والتأميـــن  التقاعـــد 

العمـــل  لنظـــام  وفقـــًا  لمنســـوبيها 

الســـعودي وتعترف الشركة بحصتها 

بالشـــركة  الثابتـــة  اإلشـــتراكات  مـــن 

العامـــة للتأمينـــات اإلجتماعيـــة فـــي 

مصروفـــات  أنهـــا  علـــى  شـــهر  كل 

إلتـــزام  أي  الشـــركة  لـــدى  وليـــس 

أيـــة  بدفـــع  إســـتنتاجي  أو  قانونـــي 

مســـاهمات أخرى وإلتزامهـــا الوحيد 

هـــو دفـــع اإلشـــتراكات عنـــد حلـــول  

إســـتحقاقها. موعـــد 

الزكاة التقديرية : 
األنشـــطة  علـــى  الـــزكاة  رســـوم  إن 

العادية هـــي مجموع إجمالـــي الزكاة 

. إن احتســـاب الـــزكاة علـــى الشـــركة 

يتضمـــن بالضـــرورة درجة مـــن التقدير 

فيمـــا يتعلـــق ببنـــود معينـــة ال يمكن 

حتـــى  نهائـــي  بشـــكل  تحديدهـــا 

يتـــم التوصـــل إلـــى قـــرار مـــع هيئـــة 

الـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك المعنية 

ذات  القانونيـــة  القـــرارات  حســـب  أو 

التســـوية  عـــن  ينتـــج  وقـــد  العالقـــة 

النهائية لبعـــض هذه البنـــود أرباح أو 

خســـائر أو تدفقـــات نقديـــة .     
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المخصصات :
يكـــون  عندمـــا  المخصصـــات  تـــدرج 

لـــدى الشـــركة التـــزام )نظامـــي أو 

ضمنـــي( ناشـــئ عـــن حدث ســـابق 

نشـــوء  احتماليـــة  هنـــاك  ويكـــون 

يمكـــن  االلتـــزام  لســـداد  تكاليـــف 

عليهـــا.  يعتمـــد  بصـــورة  قياســـها 

الحصـــول  الشـــركة  تتوقـــع  عندمـــا 

على تعويض مقابـــل بعض أو جميع 

تأميـــن  عقـــد  بموجـــب  المخصـــص- 

على ســـبيل المثـــال- يتم تســـجيل 

التعويـــض كأصـــل مســـتقل ولكـــن 

التعويـــض  كـــون  فقـــط فـــي حالـــة 

الفعليـــة.  الناحيـــة  مـــن  مؤكـــدًا 

المتعلقـــة  المصروفـــات  عـــرض  يتـــم 

أو  الربـــح  قائمـــة  فـــي  بالمخصـــص 

الخســـارة بالصافـــي بدون خصـــم   أي 

تعويـــض.

4• ملخص السياسات 
المحاسبية الهامة :

إن  السياســـات المحاســـبية الهامـــة 

التـــي طبقتهـــا الشـــركة فـــي إعداد 

هذه القوائـــم المالية، يتـــم تطبيقها 

بشـــكل ثابـــت وهي كمـــا يلي:

والمطلوبـــات  الموجـــودات  تصنيـــف 

كمتداولـــة وغيـــر متداولـــة

• تقوم الشـــركة بإظهـــار الموجودات 

المركـــز  قائمـــة  فـــي  والمطلوبـــات 

المالي كــــ »متداولة / غيـــر متداولة«.

تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

عندمـــا يتوقـــع تحققهـــا أو ينـــوى   

دورة  خـــالل  اســـتنفاذها  أو  بيعهـــا 

العاديـــة، العمليـــات 

عندما يتوقـــع تحققها خالل اثني   

عشـــر شـــهرًا بعـــد الفتـــرة المالية، أو

وشـــبه  نقديـــة  تكـــون  عندمـــا   

نقديـــة ما لم تكـــن هناك قيـــود على 

اســـتبدالها أو اســـتخدامها لســـداد 

أي مطلوبـــات لمدة ال تقـــل عن اثني 

عشـــر شـــهرًا بعـــد الفتـــرة الماليـــة.

• تصنـــف كافـــة الموجـــودات األخرى 

متداولة. غيـــر  كموجـــودات 

• تعتبـــر المطلوبـــات متداولـــة وذلك 

عندما تســـتحق الســـداد خـــالل اثني 

عشـــر شـــهرًا بعد الفتـــرة المالية.

• تصنـــف الشـــركة كافـــة المطلوبات 

األخـــرى كمطلوبـــات غيـــر متداولة. 

ومطلوبـــات  موجـــودات  تصنـــف   •

كموجـــودات  المؤجلـــة  الضريبـــة 

متداولـــة. غيـــر  ومطلوبـــات 
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ممتلكات ، آالت ومعدات :
واآلالت  الممتلـــكات  تظهــــر 

مخصومـــًا  بالتكلفـــة  والمعــــدات 

المتــــراكمة  االستهــــالكات  منهـــا 

واإلنخفــــاض في القيمة )إن وجدت(.

يتـــم احتســـاب االســـتهالكات على 

المقـــدر  االنتاجـــي  العمـــر  أســـاس 

القســـط  لطريقـــة  وفقـــًا  لألصـــل 

الثابـــت. يتـــم فـــي نهايـــة كل ســـنة 

ماليـــة مراجعة مدد األعمـــار اإلنتاجية 

المتوقعـــة  الخـــردة  وقيمـــة  لألصـــول 

األصـــول. لهـــذه 

يتم حذف األصل المباع أو المســـتبعد 

واســـتهالكه مـــن الحســـابات بتاريـــخ 

تقـــدر  كمـــا  االســـتبعاد.  أو  البيـــع 

الممتلكات واآلالت  األعمار اإلنتاجية 

والمعدات حســـب بنودها الرئيســـية 

التالي: النحـــو  علـــى 

األصل
نسبة 

االستهالك

إلكترونيات 
ومعدات

20%

%10أثاث ومفروشات

يتـــم بتاريـــخ كل قائمـــة مركـــز مالـــي 

النظـــر فـــي وجـــود مؤشـــرات علـــى 

وجـــود هبوط في قيمـــة الموجودات 

غيـــر المتداولـــة. وفـــي حالـــة وجـــود 

مؤشـــرات، يتم تقدير القيمـــة القابلة 

لتحديـــد  األصـــل  لذلـــك  لالســـترداد 

حجـــم هذه الخســـارة. وفـــي الحاالت 

التـــي ال يمكـــن فيهـــا تقديـــر القيمة 

األصـــل  لذلـــك  لالســـترداد  القابلـــة 

بتقديـــر  الشـــركة  تقـــوم  بمفـــرده، 

القيمـــة القابلـــة لالســـترداد للوحـــدة 

القابلـــة لتوليـــد النقـــد التـــي تنتمي 

األصل.  ذلـــك  إليهـــا 

فيهـــا  يقـــدر  التـــي  الحـــاالت  وفـــي 

المبلـــغ القابـــل لالســـترداد لألصل أو 

الوحـــدة القابلـــة لتوليـــد النقـــد بأقل 

مـــن قيمتـــه الدفتريـــة عندئـــذ تخفض 

الوحـــدة  أو  األصـــل  ذلـــك  تكلفـــة 

القابلـــة لتوليـــد النقـــد إلـــى قيمتها 

إثبـــات  ويتـــم  لالســـترداد،  القابلـــة 

خســـائر االنخفاض فـــي قيمة األصل 

الدخـــل  قائمـــة  فـــي  كمصروفـــات 

للســـنة الماليـــة التـــي تحـــدث فيها. 

وإذا مـــا تـــم الحقًا عكس قيد خســـارة 

عندئـــذ  القيمـــة،  فـــي  االنخفـــاض 

تتـــم زيـــادة تكلفـــة األصـــل أو الوحدة 

القابلـــة لتوليـــد النقـــد إلـــى القيمـــة 

لـــه،  لالســـترداد  القابلـــة  المعدلـــة 

علـــى أال تزيـــد تكلفتـــه بعـــد زيادتها 

عـــن التكلفـــة األصلية التـــي كان من 

المفتـــرض تحديدهـــا فيما لـــو لم يتم 

إثبـــات خســـارة االنخفاض فـــي قيمة 

ذلك األصل أو الوحـــدة القابلة لتوليد 

النقـــد في الســـنوات الســـابقة. يتم 

إثبات عكـــس قيد خســـارة االنخفاض 

فـــي القيمـــة كإيـــرادات فـــي قائمـــة 

الدخـــل للفتـــرة الماليـــة التـــي تحدث 

. فيها

األطراف ذات العالقة :
األطـــراف  بتحديـــد  الشـــركة  تقــــوم 

ذات العالقـــة وفقـــًأ للتعــــريف الــــوارد 

 «  24 رقـــم  الدولـــي  المعيـــار  فـــي 

اإلفصاحـــات عن الطـــرف ذي العالقة 

» . وتضـــم المعامـــالت مـــع األطـــراف 

ذات العالقة تحويـــل موارد أو خدمات 

أو إلتزامـــات بيـــن الشـــركة واألطراف 

ذات العالقـــة بغـــض النظر عمـــا إذا تم 

تقاضـــي ســـعر. ويتـــم إعتماد أســـس 

و شـــروط هـــذه التعامالت مـــن قبل 

اإلدارة.

اإلعتراف باإليرادات :
• يتم إثبات رســـوم إدارة األصول بناء 

على نســـبة معينة مـــن صافي قيمة 

األصـــول للصنـــدوق، تقـــوم الشـــركة 

بحكـــم إدارتهـــا للصناديق بإحتســـاب 

إشـــتراك  ورســـوم  إداريـــة  رســـوم 

إيضاحات حول القوائم المالية 

40A S Y A F I N V E S T M E N T S . C O M



ورســـوم حفـــظ بنســـب معينـــة بنـــاًء 

علـــى اإلتفاقيـــات لـــكل صنـــدوق.

المحافـــظ  رســـوم  إثبـــات  يتـــم   •

ورســـوم  اإلستشـــارية  والخدمـــات 

تعـــرض  التـــي  والخدمـــات  الحفـــظ 

في حســـاب الدخـــل اآلخر بنـــاًء على 

طبيعـــة العقـــود التـــي تنـــدرج تحتها 

الخدمـــات. هـــذه 

• يتـــم إثبـــات العمـــوالت بنـــاء علـــى 

المحاســـبي. اإلســـتحقاق  أســـاس 

• تم توضيح سياســـة إثبات اإليرادات 

فـــي اإليضـــاح ذو  الماليـــة  لـــألدوات 

العالقة.

المصروفات :
تمثـــل  والتوزيـــع  البيـــع  مصاريـــف 

عـــن مجهـــودات  الناتجـــه  المصاريـــف 

وظائـــف البيـــع والتســـويق والتوزيع . 

ويتـــم تصنيف كافة المصاريف األخرى 

المباشـــره  التكاليـــف  بإســـتثناء   ،

كمصاريـــف   ، التمويـــل  ومصاريـــف 

تســـجيل  يتـــم  وإداريـــه.  عموميـــه 

البيـــع والتوزيـــع والمصاريف  مصاريف 

العموميـــة واإلداريـــة وفقا ألســـاس 

اإلســـتحقاق فـــي الفتـــره التـــي تـــم 

تكبدهـــا بهـــا. يتـــم توزيـــع المصاريف 

اإليـــرادات  تكلفـــة  بيـــن  المشـــتركة 

ومصاريف البيـــع والتوزيع والمصاريف 

أســـاس  علـــى  واإلداريـــة  العموميـــة 

منتظـــم، إذا لـــزم األمـــر.

مخصص الزكاة :
يتم احتســـاب الـــزكاة واالعتـــراف بها 

فـــي قائمـــة الدخل لـــكل فتـــرة مالية 

بشـــكل منفصل وفًقـــا ألنظمة هيئة 

ويتـــم  والجمـــارك.  والضريبـــة  الـــزكاة 

تســـوية مخّصص الزكاة عند اســـتالم 

ربـــط الـــزكاة النهائـــي. الفـــروق بيـــن 

النهائـــي  والربـــط  الـــزكاة  مخّصـــص 

الـــذي تجريـــه هيئـــة الـــزكاة والضريبة 

والجمـــارك ُيقّيـــد على حســـاب قائمة 

الـــزكاة  ربـــط  الدخـــل وقـــت اســـتالم 

ئي لنها ا

أمانات ضريبة القيمة 
المضافة :

تمثـــل أمانات ضريبـــة القيمة المضافة 

مـــا نســـبته %15 مـــن إجمالـــي قيمة 

المخرجـــات(  )ضريبـــة  المبيعـــات 

وتخصم ما نســـبته %15 مـــن إجمالي 

والمصروفـــات  المشـــتريات  قيمـــة 

المدفوعـــة )ضريبة المدخـــالت( ويتم 

عمـــل مقاصـــة بينهما ثـــم يتـــم توريد 

)ســـداد( الفـــرق إلـــى هيئـــة الـــزكاة 

والجمـــارك. والضريبـــة 

األدوات المالية :
األداة المالية هـــي أي عقد ينتج عنه 

موجـــودًا ماليًا ألحد الكيانـــات وإلتزام 

مالـــي أو أداء حقـــوق ملكيـــة لجهـــة 

 . أخرى 

الموجودات المالية :

تتضمن الموجودات المالية : 

• النقد .

أو  النقـــد  لتلقـــي  تعاقـــدي  حـــق   •

 . أخـــر  كيـــان  مـــن  مالـــي  موجـــود 

• حـــق تعاقـــدي إلســـتبدال األدوات 

الماليـــة مـــع كيان أخـــر فـــي الظروف 

المالئمـــة للكيـــان . 

• عقد غير مشـــتق حيث يكون الكيان 

ملزمـــًا أو قد يكون ملزمـــًا بتلقي رقم 

الملكيـــة  حقـــوق  أدوات  مـــن  متغيـــر 

الخاصة بالمنشـــأة . 
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التصنيف واالعتراف األولي :

تصنف المنشـــأة موجوداتهـــا المالية 

في فئـــات القيـــاس التالية : 

يتـــم  التـــي  الماليـــة  الموجـــودات   •

قياســـها الحقًا بالقيمـــة العادلة )إما 

مـــن خالل بيـــان الدخـــل ، أو من خالل 

األخر(. الشـــامل  الدخـــل 

يتـــم  التـــي  الماليـــة  الموجـــودات   •

. المطفـــأة  بالتكلفـــة  قياســـها 

نمـــوذج  علـــى  التصنيـــف  يعتمـــد   •

األعمـــال المســـتخدم فـــي المنشـــأة 

وعلـــى  الماليـــة  الموجـــودات  إلدارة 

للتدفقـــات  التعاقديـــة  الشـــروط 

 . النقديـــة 

يتـــم  التـــي  بالنســـبة للموجـــودات   •

يتـــم   ، العادلـــة  بالقيمـــة  قياســـها 

إمـــا  والخســـائر  المكاســـب  تســـجيل 

في بيـــان الدخـــل أو الدخل الشـــامل 

. وبالنســـبة لإلســـتثمار فـــي  األخـــر 

علـــى  يعتمـــد  فإنـــه   ، الديـــن  أدوات 

بهـــذا  الخـــاص  األعمـــال  نمـــوذج 

االســـتثمار . إما بالنســـبة لالســـتثمار 

فـــي أدوات حقوق الملكيـــة فيعتمد 

ذلـــك على مـــا إذا كانت المنشـــأة قد 

قامـــت بإجراء اختيـــار ال رجعة فيه في 

وقـــت االعتـــراف األولي للمحاســـبة 

عـــن أدوات حقـــوق الملكيـــة بالقيمـــة 

العادلـــة مـــن خـــالل الدخـــل الشـــامل 

بإعـــادة  المنشـــأة  تقـــوم   . األخـــر 

تصنيـــف أدوات الديـــن فقـــط عندمـــا 

تلـــك  إلدارة  أعمالهـــا  نمـــوذج  يتغيـــر 

 . الموجـــودات 

تقيـــس  األولـــي  االعتـــراف  عنـــد   •

الماليـــة  موجوداتهـــا  المنشـــأة 

القيمـــة  )غيـــر المصنفـــة ضمـــن فئـــة 

الدخـــل(  بيـــان  خـــالل  مـــن  العادلـــة 

بالقيمـــة العادلـــة مضافًا لهـــا تكاليف 

المعامـــالت ذات العالقـــة المباشـــرة 

الموجـــودات  علـــى  لإلســـتحواذ 

الماليـــة. إمـــا فـــي حالـــة الموجودات 

الماليـــة المصنفـــة ضمن فئـــة القيمة 

العادلـــة من خـــالل بيان الدخـــل فيتم 

فـــي  المعامـــالت  تكاليـــف  تســـجيل 

الدخـــل. بيـــان 

القياس في الفترة الالحقة :

أدوات حقوق الملكية : 

االســـتثمارات  جميـــع  قيـــاس  يتـــم   •

في حقـــوق الملكية بالقيمـــة العادلة 

المنشـــأة  إدارة  قـــررت  حـــال  وفـــي 

إختيـــار عرض أربـــاح أو خســـائر القيمة 

حقـــوق  اســـتثمارات  فـــي  العادلـــة 

الملكية ضمن الدخل الشـــامل األخر ، 

فال يمكـــن الحقًا إعـــادة تصنيف أرباح 

أو خســـائر القيمة العادلة ضمن قائمة 

الدخل ، ويســـتمر االعتراف بتوزيعات 

األربـــاح من هـــذه االســـتثمارات في 

قائمة الدخـــل على أنهـــا دخل عندما 

يثبـــت حـــق المنشـــأة فـــي اســـتالم 

 . الدفعات 

• إن خســـائر إنخفـــاض القيمة وعكس 

علـــى  القيمـــة  إنخفـــاض  خســـائر 

االســـتثمارات فـــي حقـــوق الملكيـــة 

التـــي تـــم  قياســـها بالقيمـــة العادلة 

األخـــر  الشـــامل  الدخـــل  خـــالل  مـــن 

منفصـــل  بشـــكل  معالجتهـــا  يتـــم  ال 

عـــن التغييـــرات األخـــرى فـــي القيمة 

 . العادلـــة 

فـــي  بالتغيـــرات  االعتـــراف  يتـــم   •

القيمـــة العادلـــة للموجـــودات المالية 

خـــالل قائمـــة  مـــن  العادلـــة  بالقيمـــة 

)الخســـائر(   / األربـــاح  فـــي  الدخـــل 

األخـــرى فـــي قائمـــة الدخـــل حســـب 

. الحـــال  مقتضـــى 

أدوات الدين :

يعتمد القيـــاس في الفتـــرة الالحقة 

ألدوات الديـــن علـــى نمـــوذج أعمـــال 

الموجـــودات  إلدارة  المنشـــأة 

النقديـــة  التدفقـــات  وخصائـــص 

للموجـــودات ، وهنـــاك ثـــالث فئـــات 

المنشـــأة بتصنيف  للقيـــاس وتقـــوم 

أدوات الديـــن مـــن خـــالل • التكلفـــة 

 : المطفـــأة 

إيضاحات حول القوائم المالية 
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الموجـــودات الماليـــة المحتفـــظ بهـــا 

نقديـــة  تدفقـــات  علـــى  للحصـــول 

تعاقديـــة تتمثل في أصل االســـتثمار 

والفوائد العائدة عليه ويتم قياســـها 

بالتكلفـــة المطفـــأة . يتـــم االعتـــراف 

باألرباح أو الخســـائر مـــن أدوات الدين 

بالتكلفـــة المطفـــأة والتـــي ال تكـــون 

جزأ مـــن عالقة تحوط مـــن ضمن الربح 

أو الخســـارة عندما يتم إلغاء االعتراف 

أو فـــي حال وجـــود تدنـــي عليها . 

الفوائـــد  بإيـــرادات  االعتـــراف  يتـــم 

المالية بإســـتخدام  مـــن الموجـــودات 

 . الفعـــال  الفائـــدة  معـــدل  طريقـــة 

• القيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الدخل 

:  )FVOCI( الشـــامل األخـــر 

الموجـــودات الماليـــة المحتفـــظ بهـــا 

نقديـــة  تدفقـــات  علـــى  للحصـــول 

تتمثـــل  حيـــث   ، ولبيعهـــا  تعاقديـــة 

بموجـــود  النقديـــة  التدفقـــات 

االســـتثمار والفوائـــد العائـــدة عليها 

الموجـــودات  هـــذه  قيـــاس  ويتـــم 

خـــالل قائمـــة  مـــن  العادلـــة  بالقيمـــة 

 . األخـــر  الشـــامل  الدخـــل 

التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة يتـــم 

الدخـــل  خـــالل  مـــن  بهـــا  االعتـــراف 

الشـــامل األخـــر باســـتثناء االعتـــراف 

تتعلـــق  التـــي  الخســـائر  أو  باألربـــاح 

بانخفـــاض القيمـــة وإيـــرادات الفوائد 

الصـــرف  عمليـــات  خســـائر  أو  وأربـــاح 

األجنبـــي فـــي قائمـــة الدخـــل.

الموجـــودات  يتـــم اســـتبعاد  وعندمـــا 

المالية يتم تحويل األرباح أو الخســـائر 

المتراكمـــة المعترف بها ســـابقًا في 

الدخـــل الشـــامل األخـــر مـــن حقـــوق 

الملكيـــة إلـــى قائمـــة الدخـــل ، ويتـــم 

االعتـــراف بها كأرباح أو خســـائر أخرى 

وإيـــرادات الفوائـــد مـــن الموجـــودات 

الماليـــة يتـــم معالجتها كفوائـــد مالية 

الفائـــدة  معـــدل  طريقـــة  باســـتخدام 

. الفعال 

• القيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل قائمـــة 

الدخـــل : 

تســـتوفي  ال  التـــي  الموجـــودات 

معاييـــر التكلفـــة المطفـــأة أو القيمة 

العادلـــة مـــن خـــالل الدخـــل الشـــامل 

األخر يتـــم قياســـها بالقيمـــة العادلة 

ويتـــم   . الدخـــل  قائمـــة  خـــالل  مـــن 

االعتراف باألرباح أو الخســـائر الناتجة 

عـــن قيـــاس االســـتثمار فـــي أدوات 

بالقيمـــة  الالحقـــة  بالفتـــرة  الديـــن 

الدخـــل  قائمـــة  خـــالل  مـــن  العادلـــة 

والتـــي ال تعد جزءًا مـــن عالقة تحوط 

ضمـــن قائمة الدخـــل ويتـــم االعتراف 

بهـــا بالصافـــي كأرباح أو خســـائر في 

الفتـــرة التـــي تنشـــأ بهـــا . 

43A S Y A F I N V E S T M E N T S . C O M



طريقة الفائدة الفعالة : 

طريقة الفائـــدة الفعالة هـــي طريقة 

ألداة  المطفـــأة  التكلفـــة  الحتســـاب 

الفوائـــد  دخـــل  وتخصيـــص  الديـــن 

خـــالل الفتـــرة ذات العالقـــة. ويعتبـــر 

معـــدل الفائـــدة الفعـــال هـــو المعدل 

النقديـــة  الدفعـــات  يخصـــم  الـــذي 

المســـتقبلية المســـتلمة مـــن خـــالل 

إذا  أو  الديـــن،  ألداة  المتوقـــع  العمـــر 

كان مناســـبًا في الفتـــرة األقصر زمنًا 

إلـــى صافـــي القيمـــة الدفتريـــة عند 

 . األولـــي  االعتـــراف 

انخفاض القيمة :
خســـائر  بتقييـــم  المنشـــأة  تقـــوم   •

أســـاس  علـــى  المتوقعـــة  االئتمـــان 

للموجـــودات  وذلـــك  مســـتقبلي 

الماليـــة بالتكلفـــة المطفـــأة والقيمة 

العادلـــة مـــن خـــالل الدخـــل الشـــامل 

انخفـــاض  منهجيـــة  تعتمـــد   . اآلخـــر 

كان  إذا  مـــا  علـــى  المطبـــق  القيمـــة 

مخاطـــر  فـــي  كبيـــرة  زيـــادة  هنـــاك 

 . االئتمـــان 

• بالنســـبة للذمـــم المدينـــة التجاريـــة 

النهـــج  المنشـــأة  تطبـــق   ، فقـــط 

المبســـط الـــذي يســـمح بـــه المعايير 

 )9( رقـــم  المالـــي  للتقريـــر  الدوليـــة 

الخســـائر  إثبـــات  تتطلـــب  والتـــي 

مـــن  العمـــر  مـــدى  علـــى  المتوقعـــة 

. للمســـتحقات  المبدئـــي  التحقـــق 

الدخل من الفوائد :
يتـــم إثبـــات الدخـــل بالنســـبة لجميـــع 

تقـــاس  التـــي  الماليـــة  األدوات 

بالتلكفـــة المطفأة بإســـتخدام معدل 

الفائـــدة الفعلي، وهـــو المعدل الذي 

النقديـــة  التدفقـــات  بخصـــم  يقـــوم 

عمـــر  علـــى  المتوقعـــة  المســـتقبلية 

األدوات الماليـــة أو لفتـــرات أقصر، أو 

إلـــى قيمتهـــا الفعليـــة عندمـــا يكون 

مالئمًا. ذلـــك 

عنـــد إنخفاض قيمـــة القـــرض والذمم 

الشـــركة بتخفيـــض  تقــــوم  المدينـــة، 

القيمـــة الدفترية إلـــى القيمة القابلة 

لإلســـترداد، والتـــي تمثـــل التدفـــق 

المقـــدر  المســـتقبلي  النقــــدي 

الفعلـــي  الفائـــدة  بســـعر  مخصــــومًا 

فـــي  وتســـمتر  لـــألداة،  األصلـــي 

يتـــم  فــــوائد  كإيــــراد  الخصـــم  إطفــــاء 

إثبات إيــــرادات الفـوائد على األصـول 

قيمتهـــا  انخفضـــت  التـــي  الماليـــة 

بإستخــــدام معـــدل الفائـــدة الفعلـــي 

األصلـــي.

المطلوبات المالية : 
تصنف المطلوبات المالية : 

أو  نقـــد  لتســـليم  تعاقـــدي  التـــزام   •

موجـــود مالي أخر إلى منشـــأة أخرى 

األدوات  لتبـــادل  تعاقـــدي  التـــزام   •

الماليـــة مـــع منشـــأة أخـــرى بموجـــب 

شـــروط مـــن المتوقـــع أن تكـــون غيـــر 

للمنشـــأة.  إيجابيـــة 

• عقـــد غيـــر مشـــتق تكون المنشـــأة 

مـــن  متغيـــر  عـــدد  بتقديـــم  ملتزمـــة 

الخاصـــة  الملكيـــة  حقـــوق  أدوات 

 . بالمنشـــأة 

االعتراف المبدئي : 
يتـــم االعتـــراف بالمطلوبـــات الماليـــة 

 . العادلـــة  بالقيمـــة  أولـــي  بشـــكل 

المالية للمنشـــأة  تتضمن المطلوبات 

الذمـــم الدائنـــة التجاريـــة وغيرهـــا من 

الذمـــم الدائنة وقـــروض طويلة األجل 

مـــن الحكومـــة بســـعر فائـــدة اقل من 

الســـوق . 

القياس في الفترة الالحقة :
جميـــع  بتصنيـــف  المنشـــأة  تقـــوم 

االعتـــراف  بعـــد  الماليـــة  المطلوبـــات 

المطفـــأة.  بالتكلفـــة  المبدئـــي 

تقاص األدوات المالية : 
يتم إجـــراء التقـــاص بيـــن الموجودات 

والمطلوبـــات المالية وإظهـــار المبلغ 

بالصافي فـــي قائمة المركـــز المالي 

إيضاحات حول القوائم المالية 
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فقط عندما تتوفـــر الحقوق القانونية 

الملزمة وكذلك عندما يتم تســـويتها 

التقاص. أســـاس  على 

تقاص األدوات المالية : 
يتم إجـــراء التقـــاص بيـــن الموجودات 

والمطلوبـــات المالية وإظهـــار المبلغ 

بالصافي فـــي قائمة المركـــز المالي 

فقط عندما تتوفـــر الحقوق القانونية 

الملزمة وكذلك عندما يتم تســـويتها 

التقاص. أســـاس  على 

استبعاد الموجودات 
والمطلوبات المالية : 

• تقوم المنشـــأة باســـتبعاد الموجود 

المالي فقط عندمـــا تنتهي الحقوق 

النقديـــة مـــن  للتدفقـــات  التعاقديـــة 

بتحويـــل  يقـــوم  عندمـــا  أو  الموجـــود 

مخاطـــر  وكافـــة  المالـــي  الموجـــود 

ومزايـــا ملكيـــة الموجـــود إلـــى طرف 

بنقـــل  المنشـــأة  تقـــم  لـــم  إذا   . آخـــر 

بكافـــة مخاطـــر ومزايـــا  أو االحتفـــاظ 

الملكيـــة واســـتمرت فـــي الســـيطرة 

المنشـــأة  تعترف  الموجـــودات  علـــى 

بحصتها المحتفـــظ بها في الموجود 

التـــي  بالمبالـــغ  المتعلـــق  وااللتـــزام 

المنشـــأة  قامـــت  إذا   . تدفعهـــا  قـــد 

ومزايـــا  مخاطـــر  بجميـــع  باالحتفـــاظ 

ملكيـــة الموجـــودات الماليـــة بشـــكل 

جوهري تســـتمر المنشـــأة باالعتراف 

واالعتـــراف  المالـــي  بالموجـــودات 

للنقـــد  المصاحبـــة  بااللتزامـــات 

 . المســـتلم 

بالموجـــود  االعتـــراف  إلغـــاء  عنـــد   •

المالـــي المقـــاس بالتكلفـــة المطفأة 

القيمـــة  بيـــن  الفـــرق  إثبـــات  يتـــم   ،

الدفتريـــة للموجـــود ومبلـــغ المقابـــل 

قائمـــة  فـــي  والمســـتحق  المســـتلم 

الدخـــل . باإلضافـــة إلـــى ذلـــك عنـــد 

الغـــاء االعتراف باإلســـتثمار في أداة 

مدرجـــة  كاســـتثمارات  مصنفـــة  ديـــن 

بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الدخـــل 

الشـــامل األخر )FVOCI( فـــإن األرباح 

أو الخســـائر المتراكمـــة التـــي ســـبق 

االعتـــراف بها ضمـــن احتياطي اعادة 

التقييـــم يتـــم اعـــادة تصنيفهـــا إلـــى 

الربح أو الخســـارة . عند الغاء االعتراف 

حقـــوق  أدوات  فـــي  باالســـتثمار 

الملكيـــة التي قامت الشـــركة باختيار 

خـــالل  مـــن  لهـــا  األولـــي  االعتـــراف 

قياســـها بالقيمـــة العادلـــة من خالل 

الدخل الشـــامل األخر )FVOCI( ، فإن 

األربـــاح أو الخســـائر المتراكمـــة التي 

تـــم االعتـــراف بهـــا فـــي احتياطـــي 

يتـــم  ال  االســـتثمارات  تقييـــم  اعـــادة 

تصنيفهـــا إلى ربح أو خســـارة ، ولكن 

يتـــم تحويلهـــا إلـــى األربـــاح المبقاة. 

• يتـــم إلغـــاء االعتـــراف بالمطلوبـــات 

االعفـــاء  يتـــم  عندمـــا  فقـــط  الماليـــة 

مـــن المطلوبات أو إلغاؤهـــا أو انتهاء 

يتـــم  وصالحيتهـــا.  اســـتحقاقها 

إثبـــات الفـــرق بيـــن القيمـــة الدفترية 

المســـتبعدة  الماليـــة  للمطلوبـــات 

والمبالـــغ المدفوعـــة والمطلوبة ، بما 

في ذلـــك أي موجـــودات غيـــر نقدية 

محولـــة .
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منافع ما بعد التوظيف :
تشـــتمل منافـــع مـــا بعـــد التوظيـــف 

بالشركة على االشتراكات الشهرية 

للتأمينـــات  العامـــة  بالمؤسســـة 

االجتماعيـــة وبرنامـــج مكافـــآت نهاية 

الخدمـــة وفًقـــا لمتطلبـــات األنظمـــة 

العربيـــة الســـعودية. المملكـــة  فـــي 

   

المؤسســـة العامة للتأمينات 
: االجتماعية 

يتـــم تصنيف االشـــتراكات الشـــهرية 

للتأمينـــات  العامـــة  بالمؤسســـة 

االجتماعيـــة )كيـــان مســـتقل( علـــى 

محـــددة.  اشـــتراكات  برنامـــج  أنهـــا 

مـــن  بحصتهـــا  الشـــركة  وتعتـــرف 

بالمؤسســـة  الثابتـــة  االشـــتراكات 

العامـــة للتأمينات االجتماعية في كل 

شـــهر علـــى أنهـــا مصروفـــات. ليس 

قانونـــي  التـــزام  أي  الشـــركة  لـــدى 

اشـــتراكات  أيـــة  بدفـــع  حكمـــي  أو 

أخـــرى، والتزامهـــا الوحيـــد هـــو دفع 

ُتســـتَحق.  حســـبما  االشـــتراكات 

مكافأة نهاية الخدمة :
يتـــم تصنيـــف برنامـــج مكافـــأة نهايـــة 

علـــى  بالشـــركة  الخاصـــة  الخدمـــة 

أنهـــا برنامـــج منافـــع محـــددة . يعتبـــر 

هـــذا البرنامـــج غيـــر ممـــول، ويتمثـــل 

قائمـــة  فـــي  بـــه  المعتـــرف  االلتـــزام 

ببرنامـــج  المتعلـــق  المالـــي  المركـــز 

مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة ذو المنفعـــة 

إللتـــزام  الحاليـــة  بالقيمـــة  المحـــددة 

المنافعة المحددة فـــي نهاية الفترة  

 . بالتقريـــر  المشـــمولة 

المنفعـــة  إلتـــزام   إحتســـاب  يتـــم 

خبيـــر  قبـــل  مـــن  ســـنويًا  المحـــددة 

أكتواري مســـتقل باســـتخدام طريقة 

وحـــدة اإلئتمـــان المخططـــة، وتقيـــد 

األربـاح والخسائــــر الخاصة اإلكتـوارية 

والناتجــــة عن اإلفتراضات اإلكتــــوارية 

إيضاحات حول القوائم المالية 
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فـــي قائمة الــــدخل الشامــــل اآلخــــر 

فـــي الفترة التي تنشـــأ فيهـــا. ويتم 

الخدمـــة  بتكاليـــف  فـــورًا  اإلعتـــراف 

الســـابقة وتكلفـــة الخدمـــة الحاليـــة ، 

وصافي الفوائد فـــي   قائمة الدخل.

المخصصات :
تـــدرج المخصصـــات عندما يكـــون لدى 

الشـــركة التـــزام )نظامـــي أو ضمني( 

ويكـــون  ســـابق  حـــدث  عـــن  ناشـــئ 

تكاليـــف  نشـــوء  احتماليـــة  هنـــاك 

قياســـها  يمكـــن  االلتـــزام  لســـداد 

بصـــورة يعتمد عليهـــا. عندمـــا تتوقع 

تعويـــض  علـــى  الحصـــول  الشـــركة 

مقابـــل بعـــض أو جميـــع المخصـــص – 

بموجـــب عقـــد تأميـــن علـــى ســـبيل 

التعويـــض  تســـجيل  يتـــم   – المثـــال 

كأصل مســـتقل ولكن فقط في حالة 

كـــون التعويـــض مؤكـــدًا مـــن الناحيـــة 

المصروفـــات  عـــرض  يتـــم  الفعليـــة. 

قائمـــة  فـــي  بالمخصـــص  المتعلقـــة 

بـــدون  بالصافـــي  الخســـارة  أو  الربـــح 

تعويـــض. أي  خصـــم 

تكاليف التمويل :
العائـــده   التمويـــل  تكاليـــف  تضـــاف 

مباشـــرة إلى إنشاء األصول المؤهله 

إلـــى تكلفة تلك األصول  بإســـتخدام 

معـــدل رســـمله حتـــى مرحلـــة إكتمال 

إلعـــداد  الضروريـــه  األنشـــطه  كافـــة 

المحـــدد  للغـــرض  المؤهـــل  األصـــل 

مـــن إســـتخدامه. األصـــول المؤهلـــه 

هـــي تلك التـــي تتطلب فتـــره زمنيه 

طويلـــه لتصبـــح جاهـــزه لإلســـتخدام 

فـــي الغـــرض المحـــدد لهـــا. إن جميع 

تكاليـــف التمويل األخـــرى يتم إثباتها 

في قائمـــة الدخل في الفتـــره التي 

يتـــم تكبدهـــا فيها.

للفترة من 22 إبريل 2021 حتى 31 ديسمبر 2021
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إيضاحات حول القوائم المالية 

5•المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد :

تاريخ النفاذالبيــانرقم  المعيار أو التفسير

المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم )17(  عقود 

التأمين.

تم اصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17( بشهر مايو  2017 ليحل محل المعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )4( عقود التامين.

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.
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي )17( أن يتم قياس مطلوبات التأمين بالقيمة 

الحالية للوفاء ويوفر منهج قياس وعرض موحد لجميع عقود التأمين. تم تصميم هذه 
المتطلبات لتحقيق هدف المحاسبة المتسقة القائمة على المبادئ لعقود التأمين.

1 يناير 2023   
)تأجل من 

1يناير2021(. 

تعديالت على المعيار 
المحاسبي رقم )16(. 

الممتلكات واآلالت 
والمعدات.

التعديل بخصوص منع الشركة من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بالمبالغ 
المستلمة من بيع البنود المنتجة خالل قيام الشركة بتجهيز األصل لإلستخدام المقصود. 

بحيث تعترف المنشأة بعائدات بيع تلك البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود في قائمة 
الدخل.

1 يناير 2022.

إشارة إلى اإلطار 
المفاهيمي تعديالت على 

المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم )3(. دمج 

األعمال.

تعديل بسيط على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3( والمتعلق بتحديث مراجع 
اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية بإضافة استثناء لالعتراف بااللتزامات وااللتزامات 

الطارئة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )37( – المخصصات وااللتزامات المحتملة 
واألصول المحتملة .لتعديل أكد على ان األصول المحتملة يجب أن ال يتم االعتراف بها 

بتاريخ االستحواذ.

1 يناير 2022.

العقود المثقلة - تكلفة 
تنفيذ العقد

تعديالت على معيار 
المحاسبة الدولي رقم )37(

المخصصات وااللتزامات 
المحتملة 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 التكاليف األخرى التي 
تتعلق مباشرة بتنفيذ العقود )من األمثلة على ذلك تخصيص مصروف اإلستهالك لبند 

من الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة في تنفيذ العقد).

1 يناير 2022.

التحسينات السنوية على 
المعايير الدولية للتقرير 

المالي للسنوات من 2018 
الى 2020.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي التالية )9(، )16( و)1(، ومعيار 
المحاسبة الدولي رقم )41(.

1 يناير 2022.
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للفترة من 22 إبريل 2021 حتى 31 ديسمبر 2021

تاريخ النفاذالبيــانرقم  المعيار أو التفسير

تصنيف المطلوبات 
كمتداولة وغير متداولة 

تعديالت على معيار 
المحاسبة الدولي رقم )1(.

التعديالت على عرض القوائم المالية توضح بأن االلتزامات تم تصنيفها كالتزامات إما 
متداولة أو غير متداولة، اعتمادًا على الحقوقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. و ال 

يتأثر هذا التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة لتاريخ التقرير المالي.
التعديالت في تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة )تعديالت على 
معيار المحاسبة الدولي 1( تؤثر فقط على عرض االلتزامات في بيان المركز المالي - 

وليس مبلغ أو توقيت االعتراف بأي أصل او التزام أو إيراد أو مصروفات أو على المعلومات 
التي تفصح عنها المنشات حول تلك البنود.

.

1 يناير 2023
)تأجل من 1 يناير 

.)2022

االفصاح عن السياسات 
المحاسيبة تعديالت على 

معيار المحاسبة الدولي 
رقم )1( وبيان ممارسة رقم 

.)2(

يشترط التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( من المنشآت اإلفصاح عن 
السياسات المحاسبية المادية بدال من سياساتهم المحاسبية الهامة.مزيد من 

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

المحاسبة الدولية )IASB( أيًضا بتطوير إرشادات وأمثلة لشرح وإثبات تطبيق "عملية 
األهمية النسبية المكونة من أربع خطوات" الموضحة في بيان ممارسة المعايير الدولية 

للتقرير المالي  2. وبمجرد تطبيق المنشاة للتعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1(، 
ُيسمح أيًضا بتطبيق التعديالت على بيان ممارسات المعايير الدولية للتقرير المالي )2(. 

سيتم تطبيق التعديالت بأثر مستقبلي.

1 يناير 2023.

تعريف التقديرات 
المحاسبية تعديالت على 

معيار المحاسبة الدولي 
رقم )8(.

التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم )8( السياسات المحاسبية والتغيرات في 
التقديرات المحاسبية واالخطاء.

تستبدل التعديالت تعريف التغيير في التقديرات المحاسبية بتعريف التقديرات 
المحاسبية. بموجب التعريف الجديد ، 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.

1 يناير 2023.

الضرائب المؤجلة المتعلقة 
باألصول والخصوم الناشئة 
عن معاملة واحدة تعديالت 

على معيار المحاسبة 
الدولي رقم )12( ضرائب 

الدخل.

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 عادًة على المعامالت مثل عقود إيجار المستأجرين والتزامات 

إنهاء 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.

1 يناير 2023.

5•المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد :
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تاريخ النفاذالبيــانرقم  المعيار أو التفسير

التطبيق األولي للمعيار 
الدولي للتقرير المالي  17 

و المعيار الدولي للتقرير 
المالي 9 -  أرقام المقارنة 

)تعديل المعيار الدولي 
للتقرير المالي 17(

يسمح التعديل للمنشآت التي تطبق ألول مرة المعيار 17 و المعيار 9 معا في نفس 
الوقت أن تعرض أرقام المقارنة  عن الموجودات المالية  كما لو أن متطلبات التصنيف و 

القياس في المعيار 9  قد تم تطبيقها على تلك األصول المالية سابقا.
1 يناير 2023.

تعديالت على المعيار 
الدولي للتقرير المالي 

رقم )10( و معيار المحاسبة 
الدولي رقم    ) 28( -  البيع 
أو المساهمة في األصول 

بين المستثمر وشركته 
الزميلة أو المشروع 

المشترك

تعالج التعديالت عدم اإلتساق بين )10( IFRS و)LAS )28 في التعامل عند فقدان 
السيطرة على شركة تابعة تم بيعها أو المساهمة في شركة زميلة أو مشروع مشترك.

تاجيل تاريخ 
السريان إلى أجل 
غير مسمى، مع 
إمكانية التطبيق 

المبكر

إيضاحات حول القوائم المالية 

5•المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد :

ال تتوقع إدارة الشركة ان يكون لهذه المعايير تأثير جوهري على القوائم المالية عند تطبيقها في الفترات المستقبلية.
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للفترة من 22 إبريل 2021 حتى 31 ديسمبر 2021

6•النقد والنقد المعادل :
يمثل هذا البند حسابات جارية لدى بنوك محلية بالريال السعودي كما في 31 ديسمبر 2021م.

7•أرصدة مدينة أخرى :
يتألف هذا البند مما يلي :

406.243دفعات مقدمة في صناديق إستثمارية

339.093أمانات ضريبة القيمة المضافة

141.042تأمين

23.899سلف وذمم موظفين

84.986إيرادات مستحقة

53.375إيجار

100.463أخرى

1.149.101المجموع ـ قائمة أ
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إيضاحات حول القوائم المالية 

8•ممتلكات واالت ومعدات - صافي :
يمثل هذا البند حسابات جارية لدى بنوك محلية بالريال السعودي كما في 31 ديسمبر 2021م.

المجموعأثاث ومفروشاتإلكترونيات ومعداتأراضيالتكلفة

4.394.634ً140.440235.7954.770.869إضافات خالل الفترة

4.394.634140.440235.7954.770.869الرصيد كما في 2021/12/31

----اإلستهالك المتراكم

17.18215.63932.821-إستهالك الفترة

17.18215.63932.821-الرصيد كما في 2021/12/31

ممتلكات  واالت ومعدات - 
صافي

4.394.634123.258220.1564.738.048في 2021/12/31 - قائمة  "أ"

9•مشاريع تحت التنفيذ :
أ- يمثل هذا البند المبالغ المدفوعة لتجهيز مبنى الشركة وكانت الحركة على هذا الحساب كما يلي :

ب- بلغـــت قيمـــة اإللتزامات التعاقدية على المشـــاريع تحت التنفيذ مبلغ 689.136 ريال ســـعودي كما في  31 ديســـمبر 

2021م.

3.377.150إضافات خالل الفترة 

3.377.150الرصيد في نهاية الفترة – قائمة أ
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10•مخصص الزكاة التقديري :
أ - ان العناصر والمبالغ المكونة لوعاء الزكاة الرئيسي هي على النحو التالي :

للفترة من 22 إبريل 2021 حتى 31 ديسمبر 2021

31 ديسمبر 2021

األموال الخاضعة للزكاة )الموجبة(

10.000.000رأس المال 

4.318.228أطراف ذات عالقًة

14.318.228إجمالي األموال الخاضعة للزكاة 

يحسم منها ما يلي )األموال السالبة(

)3.131.665()خسارة( الفترة المعدلة - إيضاح )11/ب(

)8.115.198(أصول غير متداولة 

3.071.365وعاء الزكاة 

الزكاة المستحقة

111.282وعاء الزكاة بدون )خسارة( الفترة المعدلة بنسبة 1.794%

)78.292(يضاف : )خسارة( الفترة المعدلة بنسبة 2.5%

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

ً

ب - )خسارة( الفترة المعدلة :

31 ديسمبر 2021

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

69.446مخصصات

)3.131.665()خسارة( الفترة المعدلة - إيضاح )11/أ(
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إيضاحات حول القوائم المالية 

ج - ان الحركة على مخصص الزكاة التقديرية هي على النحو التالي :

د - حصلت الشـــركة على شـــهادة تســـجيل للســـنة المنتهية في 31 ديســـمبر 2021م ســـارية المفعول حتى تاريخ  28 

2022م. يوليو 

32.990المحمل على المصاريف - إيضاح )11/أ(

32.990الرصيد في نهاية الفترة - قائمة أ

10•مخصص الزكاة التقديري :
أ - ان العناصر والمبالغ المكونة لوعاء الزكاة الرئيسي هي على النحو التالي :

31 ديسمبر 2021

األموال الخاضعة للزكاة )الموجبة(

10.000.000رأس المال 

4.318.228أطراف ذات عالقة

14.318.228إجمالي األموال الخاضعة للزكاة 

يحسم منها ما يلي )األموال السالبة(

)3.131.665()خسارة( الفترة المعدلة - إيضاح )11/ب(

)8.115.198(أصول غير متداولة 

3.071.365وعاء الزكاة 

الزكاة المستحقة :

111.282وعاء الزكاة بدون )خسارة( الفترة المعدلة بنسبة 1.794%

)78.292(يضاف : )خسارة( الفترة المعدلة بنسبة 2.5%

32.990مخصص الزكاة التقديري ـ قائمة ب وإيضاح )11/ج(
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للفترة من 22 إبريل 2021 حتى 31 ديسمبر 2021

ب - )خسارة( الفترة المعدلة :

31 ديسمبر 2021

 )3.201.111(

69.446مخصصات

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

ج - ان الحركة على مخصص الزكاة التقديرية هي على النحو التالي :

د - حصلت الشـــركة على شـــهادة تســـجيل للســـنة المنتهية في 31 ديســـمبر 2021م ســـارية المفعول حتى تاريخ  28 

2022م. يوليو 

32.990المحمل على المصاريف - إيضاح )11/أ(

32.990الرصيد في نهاية الفترة - قائمة أ
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11•أطراف ذات عالقة  :
تتعامـــل الشـــركة خالل نشـــاطها االعتيادي مع شـــركات وجهات تعد أطراف ذات عالقة وتشـــتمل هـــذه األطراف على 

شـــركات مرتبطة بالمســـاهمين ، تتم هذه التعامالت مع األطراف ذات العالقة بأســـعار وشـــروط مقدرة وموافق عليها 

مـــن قبـــل إدارة الشـــركة وتفاصيله كمـــا يلي :ب- بلغـــت قيمة اإللتزامـــات التعاقدية على المشـــاريع تحـــت التنفيذ مبلغ 

689.136 ريال ســـعودي كما في  31 ديســـمبر 2021م.

أ - مستحق إلى طرف ذو عالقة :

ب - أهم المعامالت الجوهرية :

ج - إن التعامالت مع األطراف ذات العالقة ال يوجد تواريخ استحقاق محددة للسداد وال تحمل أي فائدة

إيضاحات حول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2021نوع العالقةالبيان 

4.318.228مساهمالسيد / أيمن خالد العتيقي

4.318.228المجموع- قائمة أ

31 ديسمبر 2021نوع المعاملةنوع العالقةالبيان 

3.500.000تمويلمساهمالسيد / أيمن خالد العتيقي

3.500.000رواتب
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للفترة من 22 إبريل 2021 حتى 31 ديسمبر 2021

12• إلتزامات منافع الموظفين المحددة طويلة األجل :  :
أ- لـــدى الشـــركة نظـــام منافـــع الموظفين المحـــددة طويلة األجـــل لجميع موظفيهـــا )»األعضـــاء«(. ويخول هـــذا النظام 

أعضائـــه الحصـــول على مبلغ إجمالي حســـب طـــول خدمة الموظـــف وراتبه وقـــت التقاعـــد أو االســـتقالة أو الوفاة. هذا 

النظـــام غيـــر ممـــول حيث ال يوجد أموال متراكمة )ســـواء من اإلســـهام من قبل صاحـــب العمـــل و/ أو الموظفين( مقابل 

الوفـــاء بإلتزامات الشـــركة وفًقـــا لهذا النظام. ويـــدار هذا النظـــام وفًقا لنظام العمـــل المعمول به فـــي المملكة العربية 

. السعودية 

ويتمثـــل االلتـــزام المعتـــرف به فـــي قائمة المركز المالـــي المتعلق ببرنامـــج مكافأة نهايـــة الخدمة ذو المنفعـــة المحددة 

بالقيمـــة الحاليـــة اللتزام المنفعة المحددة في نهاية الفترة المشـــمولة بالتقرير. يتم احتســـاب التـــزام المنفعة المحددة 

ســـنوًيا اكتواريًا من قبل إدارة الشـــركة باســـتخدام طريقة وحدة اإلئتمـــان المخططة .  

يلخـــص الجدول التالـــي مكونات صافي مصاريف المنافـــع المثبتة في قائمـــة الدخل والمبالغ المثبتة فـــي قائمة المركز 

المالي منافع الموظفيـــن لهذا النظام :

69.446القيمة الحالية لإللتزام في المركز المالي – قائمة أ

69.446تكلفة الخدمة والفائدة المعترف بها في الدخل 

-الرصيد في بداية الفترة

69.446تكلفة الخدمة 

69.446الرصيد في نهاية الفترة ـ قائمة أ
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إيضاحات حول القوائم المالية 

42.493أتعاب إدارة 

42.493أتعاب إستشارات

84.986المجموع - قائمة ب

57.000رواتب وأجور وملحقاتها

57.000المجموع - قائمة ب

13•رأس المال :
حدد رأس مال الشركة بمبلــــغ 10.000.000 ريال سعــــودي  مقســــم إلى )1.000.000( سهم تبلغ القيمة االسمية لكل 

ســـهم 10 ريال سعودي وجميعها أســـهم عادية نقدية . 

14•اإليردات :
يتألف هذا البند مما يلي : 

15•تكلفة اإليرادات :
يتألف هذا البند مما يلي : 
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للفترة من 22 إبريل 2021 حتى 31 ديسمبر 2021

16•مصاريف إدارية و عمومية 
يتألف هذا البند مما يلي :  

1.777.252رواتب وأجور وملحقاتها

303.562رسوم وإشتراكات

230.900أتعاب مهنية وقانونية

123.228إيجارات

102.143تأمين

173.046تأمينات إجتماعية

32.821إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات - إيضاح )9(

91.992مستلزمات

69.446إلتزامات منافع موظفين ـ إيضاح )13(

324.707أخرى

3.229.097المجموع ـ قائمة ب
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17•  التأسيس وطبيعة 
النشاط :

مـــن  الســـهم  حصـــة  احتســـاب  يتـــم 

صافـــي الربـــح بقســـمة صافـــي الربح 

/ الخســـارة علـــى المتوســـط المرجـــح 

والبالغـــة  القائمـــة  األســـهم  لعـــدد 

. ســـهم   1.000.000

18• األدوات المالية 
وإدارة المخاطر :

إلـــى  الشـــركة  أنشـــطة  تتعـــرض 

المخاطـــر  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 

ومخاطـــر  الســـوق  مخاطـــر  الماليـــة. 

اإلئتمـــان ومخاطـــر الســـيولة . ويركـــز 

المخاطـــر  إلدارة  الشـــامل  البرنامـــج 

إمكانيـــة  عـــدم  علـــى  الشـــركة  فـــي 

التنبـــؤ باألســـواق الماليـــة ويســـعى 

إلـــى تقليل األثار الســـلبية المحتملة 

للشـــركة. المالـــي  األداء  علـــى 

تتضمن األدوات المالية المدرجة في 

هـــذه القوائـــم الماليـــة غيـــر الموحدة 

النقديـــة  علـــى  أساســـي  بشـــكل 

وشـــبه النقدية ، مصروفـــات مدفوعة 

أخـــرى،  مدينـــة  وأرصـــدة  مقدمـــًا 

مســـتحقات إلى أطـــراف ذات عالقة 

ومطلوبـــات  مســـتحقة  مصاريـــف   ،

أخـــرى وأتعـــاب إدارة مســـتحقة. يتـــم 

اإلفصـــاح عـــن طـــرق اإلعتـــراف التي 

تـــم إعتمادها فـــي بيانات السياســـة 

عنصـــر.  بـــكل  المرتبطـــة  الفرديـــة 

الموجـــودات  عـــن  التعويـــض  يتـــم 

والمطلوبات الماليـــة وصافي المبالغ 

المدرجـــة في القوائـــم المالية، عندما 

لـــدى الشـــركة حـــق قانونـــي  يكـــون 

قابـــل للتنفيـــذ فـــي صـــرف المبالـــغ 

المعتـــرف بهـــا وينـــوي إما التســـوية 

علـــى اســـاس الصافـــي ، أو لتحقيق 

الموجودات والمطلوبـــات في نفس 

الوقـــت.

مخاطر السوق :
العامـــة  لالحـــكام  الشـــركة  يخضـــع 

فـــي  العقـــاري  اإلســـتثمار  لقطـــاع 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية والذي 

يتأثـــر بدوره بعـــدد مـــن العوامل على 

ســـبيل المثال ال الحصـــر مخاطر النمو 

المملكـــة ومخاطر  االقتصـــادي فـــي 

العـــرض  ومخاطـــر  الفوائـــد  معـــدالت 

التمويـــل  وفـــرة  ومخاطـــر  والطلـــب 

ومخاطـــر  المســـتثمر  رأي  ومخاطـــر 

النظاميـــة  والمخاطـــر  الســـيولة 

والمخاطـــر التنظيميـــة. تراقـــب إدارة 

منتظـــم  أســـاس  علـــى  الشـــركة 

االقتصاديـــة  والتغيـــرات  التقلبـــات 

هـــذه  تأثيـــر  ان  وتعتقـــد  الخاصـــة 

بالنســـبة  كبيـــرًا  ليـــس  التغيـــرات 

. كة للشـــر

مخاطر اإلئتمان :
يتعـــرض الصنـــدوق لمخاطـــر اإلئتمان 

أحـــد  يتســـبب  أن  مخاطـــر  وهـــي 

لـــألدوات المالية بخســـارة  األطـــراف 

للطـــرف اآلخر مـــن خالل عـــدم الوفاء 

باإللتزام مـــن األطـــراف ذات العالقة 

. يتعـــرض الشـــركة لمخاطـــر اإلئتمان 

مـــن  المســـتحق  فـــي  يتعلـــق  فيمـــا 

والنقـــد  العالقـــة  ذات  األطـــراف 

المـــودع بأرصـــدة لـــدى البنـــوك.

بالدخـــول  الشـــركة  سياســـة  تتمثـــل 

فـــي عقـــود أدوات مالية مـــع أطراف 

أخـــرى ذات ســـمعة طيبـــة . يســـمى 

الشـــركة للحـــد مـــن مخاطـــر اإلئتمان 

التعرضـــات  مراقبـــة  خـــالل  مـــن 

المعامـــالت  مـــن  والحـــد  اإلئتمانيـــة. 

مـــع أطـــراف أخـــرى محـــددة وتقييـــم 

الجـــدارة اإلئتمانية لألطـــراف األخرى 

بشـــكل مســـتمر. يتـــم إيـــداع النقـــد 

ماليـــة مرموقـــة. لـــدى مؤسســـة 

مخاطر السيولة :
هـــي المخاطـــر المتمثلة فـــي تعرض 

الصنـــدوق لصعوبـــات فـــي الحصـــول  

للوفـــاء  أو  الالزمـــة  المبالـــغ  علـــى 

إيضاحات حول القوائم المالية 
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بإلتزامـــات مرتبطة بمطلوبـــات مالية.

بمراقبـــة  الصنـــدوق  مديـــر  يقـــوم 

متطلبات الســـيولة من خـــالل التأكد 

للوفـــاء  كافيـــة  أمـــوال  توفـــر  مـــن 

إمـــا   ، عنـــد نشـــوئها  إلتزامـــات  بـــأي 

مـــن خـــالل اإلشـــتراكات الجديـــدة أو 

عـــن  أو  تصفيـــة محفظـــة اإلســـتثمار 

طريـــق أخذ قروض قصيـــرة األجل من 

الصنـــدوق. مديـــر 

19•  القيمة العادلة 
لألدوات المالية :

لألصـــول  العادلـــة  القيمـــة  قيـــاس 

قـــدرة  باإلعتبـــار  تأخـــذ  ماليـــة  الغيـــر 

المشـــاركين فـــي الســـوق لتحقيـــق 

فوائـــد إقتصاديـــة من أعلـــى وأفضل 

إلـــى  بيعـــه  أو  لألصـــل  إســـتخدام 

مشـــارك آخر في الســـوق المستفيد 

مـــن األصـــل في أعلـــى مســـتوى له 

اســـتخدام. وأفضـــل 

للفترة من 22 إبريل 2021 حتى 31 ديسمبر 2021

61A S Y A F I N V E S T M E N T S . C O M



تحديد القيمة العادلة 
والتسلسل الهرمي للقيمة 

العادلة  :
الشـــركة تســـتخدم أســـاليب التقييم 

المناســـبة للظـــروف وتتوافـــر عنهـــا 

القيمـــة  لقيـــاس  كافيـــة  بيانـــات 

اإلســـتخدام  مـــن  األكثـــار   . العادلـــة 

األمثـــل للمدخـــالت ذات الصلة يمكن 

إســـتخدام  والتقليل من  مالحظتهـــا 

مالحظـــة. الغيـــر  المدخـــالت 

يتم تصنيف جميع األصول اإللتزامات 

التي يتم قياســـها بالقيمة العادلة أو 

اإلفصـــاح عنهـــا في البيانـــات المالية 

ضمـــن التسلســـل الهرمـــي للقيمـــة 

العادلـــة. كما هـــو موضـــع أدنـــاه. بناًء 

على أدنى مســـتوى مـــن المدخالت 

القيمـــة  لقيـــاس  بالنســـبة  مهـــم 

بمســـتوياتها  وذلـــك  ككل.  العادلـــة 

المختلفـــة علـــى النحـــو التالي: 

• المســـتوى األول: أســـعار الســـوق 

المعلنـــة )غيـــر المعدلـــة( في ســـوق 

نشـــط ألصـــول أو إلتزامـــات مماثلـــة.

• المســـتوى الثانـــي: طـــرق التقييم 

مســـتوى  أدنـــى  يكـــون  التـــي 

لمدخالتهـــا المهمة لقيـــاس القيمة 

العادلـــة قابـــاًل للرصد بصورة مباشـــرة 

أو غيـــر مباشـــرة .

• المســـتوى الثالـــث : طـــرق التقييم 

مدخالتهـــا  أدنـــى  تكـــون  التـــي 

المهمـــة لقيـــاس القيمـــة العادلة غير 

قابـــل للرصـــد بصـــورة مباشـــرة أو غير 

مباشـــرة.

القيمة العادلة لألدوات 
المالية 

المتداولـــة  اإلســـتثمارات  تقييـــم 

إغـــالق  ســـعر  علـــى  يســـتند  علنـــًا 

الســـوق لهذا اإلســـتثمار فـــي تاريخ 

التقييـــم، إذا كان الضمـــان مقيد. يتم 

تحديـــد القيـــم العادلة لإلســـتثمارات 

وصناديـــق  الخاصـــة  األســـهم  فـــي 

اإلســـتثمار المشـــترك التـــي صنفت 

إســـتنادًا  الثالـــث  المســـتوى  فـــي 

األصـــول  أحـــدث  صافـــي  قيـــم  إلـــى 

إعـــداد  تاريـــخ  فـــي  عنهـــا  المبلـــغ 

المركـــز المالـــي مـــع مراعـــاة القيمـــة 

العادلة لإلســـتثمارات. القيـــم العادلة 

لإلســـتثمارات األخـــرى )بما في ذلك 

الصكـــوك( صنفـــت فـــي المســـتوى 

الثالث إســـتنادًا إلى خصم التدفقات 

لجميـــع  الدفتريـــة  القيـــم  النقديـــة. 

األصـــول واإللتزامـــات األخـــرى تمثل 

قيمتهـــا العادلة بنســـبة كبيـــرة جدًا.

التحول بين التسلسل 
الهرمي للقيمة العادلة

تقيم األصـــول واإللتزامـــات المعترف 

هـــذه  فـــي  العادلـــة  بالقيمـــة  بهـــا 

القوائـــم المالية غير الموحدة بشـــكل 

دوري، تقـــرر الشـــركة حـــدوث إعـــادة 

التسلســـل  حســـابات  بيـــن  تصنيـــف 

إعتبـــارات  مـــن  بالتأكـــد  الهرمـــي 

التصنيف بشـــكل مســـتمر )بناًء على 

الحد األدنى مـــن المدخالت المهمة 

لقيـــاس القيمـــة العادلة( فـــي نهاية 

كل فتـــرة تقريـــر مالي. تقرر الشـــركة 

للقيـــام  واإلجـــراءات  السياســـات 

أو  العادلـــة  القيمـــة  قيـــاس  بإعـــادة 

عـــدم القيام بـــه. لم يكن هنـــاك إعادة 

الثالثـــة  المســـتويات  بيـــن  تصنيـــف 

 31 فـــي  المنتهيـــة  الســـنة  خـــالل 

. 2021م  ديســـمبر 

.
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إيضاحات حول القوائم المالية 

20•أصول ائتمانية :
الحسابات النقدية للعمالء 

وفقـــًا لالئحـــة هيئة الســـوق الماليـــة الخاصة باالشـــخاص المرخص لهـــم التي تتطلب فصل حســـابات العمـــالء ، تمتلك 

الشـــركة أرصـــدة فـــي حســـابات متنوعة لـــدى بنـــك محلـــي للقيـــام بأنشـــطة التعامـــل واإلدارة والحفظ . بلغـــت أموال 

العمـــالء المحتفـــظ بها من قبل الشـــركة مبلـــغ 25.500.000 ريال ســـعودي كما في 31 ديســـمبر 2021م وتماشـــيًا مع 

السياســـة المحاســـبية للشـــركة، ال يتـــم إدراج هذه األرصـــدة في القوائـــم المالية.

21•متطلبات رأس المال التنظيمية وكفاية رأس المال :
 الحسابات النقدية للعمالء 

أصـــدرت هيئة الســـوق الماليـــة قواعد تحوطيـــة )»القواعد«( بتاريـــخ 30 ديســـمبر 2012م )الموافق 17 صفـــر 1434هـ(. 

وفـــق للقواعـــد ، حـــددت هيئـــة ســـوق المال اإلطـــار واإلرشـــادات فيمـــا يتعلـــق بالحـــد األدنـــى لمتطلبـــات رأس المال 

التنظيمـــي ومنهجيـــة الحســـاب وفقـــًا لمـــا هو منصـــوص عليـــه بموجب هـــذه القواعد. 

وفقـــًا لهذه المنهحية، قامــــت الشـــركة بحســـاب الحـــد األدنى لرأس المـــال المطلوب ونســـبة كفايـــة رأس المال على 

النحـــو التالي:

2021البيان

قاعدة رأس المال :

10.000.000المستوى األول لراس المال

-المستوى الثاني لراس المال

10.000.000مجموع قاعد رأس المال 

الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:

39.352مخاطر السوق

64A S Y A F I N V E S T M E N T S . C O M



للفترة من 22 إبريل 2021 حتى 31 ديسمبر 2021

22• األصول المالية وااللتزامات المالية : 

2021البيان

3.946.099مخاطر اإلئتمان

3.286.098المخاطر التشغيلية

7.271.550مجموع الحد األدنى من متطلبات رأس المال 

2.728.450الفائض

1.38نسبة كفاية رأس المال 

  

أصول مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة ناقصًا اإلنخفاض في القيمة :

1.967.624النقد والنقد المعادل 

23.899أرصدة مدينة أخرى

1.991.523المجموع 

إلتزامات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة :

45.360ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

4.318.228مستحق إلى طرف ذوعالقة

4.363.588المجموع 
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إيضاحات حول القوائم المالية 

23• حدث هام :
فـــي مطلـــع عـــام 2020م ظهر فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19( كجائحة عالمية مما تســـبب فـــي حالة من عدم االســـتقرار 

فـــي االقتصـــاد العالمـــي ككل ، تقـــوم الشـــركة بتقييـــم أيـــة تأثيـــرات محتملة علـــى القوائـــم المالية ســـواء مـــا يتعلق 

بالتأثيـــرات الســـلبية بالفيـــروس علـــى ســـير األعمال أو القـــدرة على ســـداد الديـــون أو ما يتعلـــق بالتأثيـــرات اإليجابية 

لخدمة التســـهيالت والدعـــم التي قدمتها الدولـــة لألعمال التجارية المتأثرة بإنتشـــار الفيروس وقـــد تتطلب التغيرات 

فـــي الظـــروف بعـــض االفصاحـــات المتعلقـــة بهـــا ومنها تعتقـــد اإلدارة بعـــدم وقوع أحـــداث هامـــة منذ إنتهاء الســـنة 

الماليـــة يمكـــن أن يكـــون لهـــا تأثيـــر جوهري علـــى المركـــز المالي للشـــركة تلك التـــي ُتبنـــى عليها تقديرات الشـــركة 

بالتنبـــؤ بالخســـائر اإلئتمانية المتوقعة المتعلقة بـــاألدوات المالية، تعتقـــد اإلدارة بعدم وقوع أحـــداث هامة منذ إنتهاء 

الســـنة الماليـــة يمكن أن يكـــون لها تأثيـــر جوهري علـــى المركز المالي للشـــركة. 
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للفترة من 22 إبريل 2021 حتى 31 ديسمبر 2021

24• إعتماد القوائم المالية :
تم المــــوافقة عن إصـــدار القوائم المالية للشـــركة للفترة المنتهية في 31 ديســـمبر 2021م وفقًا لقـــرار مجلس اإلدارة 

في 25 شـــعبان 1443هـ الموافـــق 28 مارس 2022م .

25• عام :
أ - هذه أول قوائم المالية مدقق تصدر للشركة.

ب- تم تقريب األرقام الواردة في القوائم المالية ألقرب ريال سعودي فيما عدا ما يتعلق بربحية السهم الواحد .
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حي  العقيق ، طريق االمام سعود بن فيصل 

لرياض • اللممكة العربية العربية السعودية




