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 شركة سيكو المالية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 القوائم المالية  
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 الصفحة  الفهرس 

 2-1 المستقلتقرير مراجع الحسابات 

 3 قائمة المركز المالي 

 4 قائمة الدخل الشامل 

 5 قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 6 قائمة التدفقات النقدية

 32 – 7 إيضاحات حول القوائم المالية  
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 إيضاح 

ديسمبر   31

 م 2022

 ديسمبر 31 

 م 2021

     الموجودات

     

 515,405  6,923,828 4 النقد وما في حكمه

 40,004,667  5,001,625 5 ودائع مرابحة

 25,525,440  7,006,551 6 االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -  40,105,003 7 االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 16,779,963  5,310,664 8 الذمم المدينة 

 46,627,851  12,014,916 9 مستحقات اإلقراض بهامش 

 1,385,082  3,706,767 10 المدفوعات مقدماً والموجودات األخرى

 -  3,309,303 11 االستخدام موجودات حق 

 112,214  197,388 12 الموجودات غير الملموسة  

 199,075  3,642,873 13 الممتلكات والمعدات  

 131,149,697  87,218,918  إجمالي الموجودات

     

     المطلوبات وحقوق الملكية

     

     المطلوبات 

 46,988,848  - 14 القروض قصيرة األجل 

 8,441,106  13,015,414 15 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

 2,074,778  1,729,536 16 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة

 2,207,223  719,573 17 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 -  3,213,355 18 التزامات عقود اإليجار 

 59,711,955  18,677,878  إجمالي المطلوبات 

     

     حقوق الملكية 

 60,000,000  60,000,000 19 رأس المال 

 2,982,253  2,982,253 20 االحتياطي النظامي 

 8,455,489  5,558,786  األرباح المبقاة 

 71,437,742  68,541,039  إجمالي حقوق الملكية

 131,149,697  87,218,918  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 شركة سيكو المالية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الدخل الشامل  

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 م 2021  م 2022 إيضاح 

     

     اإليرادات 

 20,984,032  19,620,241 22 أتعاب إدارة الموجودات

 1,603,807  1,345,039  دخل العمولة الخاصة من اإلقراض بالهامش 

 1,727,378  1,708,578  عمولة الوساطة 

 465,714  182,687  مرابحة دخل العمولة الخاصة من ودائع 

 2,021,670  270,000  الدخل من استشارات تمويل الشركات 

 -  163,039  دخل العمولة الخاصة من االستثمار المحتفظ به بالتكلفة المطفأة 

 287,168  819,699  الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، صافي 

 27,089,769  24,109,283  اإليرادات إجمالي 

     

 75,000  -  دخل توزيعات األرباح 

 5,935  -  اإليرادات األخرى

 27,170,704  24,109,283  إجمالي ربح التشغيل 

     

     المصروفات 

 (9,714,220)  ( 13,510,081)  الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين 

 (8,292,038)  ( 12,682,510) 23 العمومية واإلداريةالمصروفات 

 ( 997,725)  ( 401,180)  التكلفة التمويلية 

 ( 54,803)  186,195  رد/ )مصروف( مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 ( 19,058,786)  ( 26,407,576)  إجمالي المصروفات التشغيلية 

     

 8,111,918  ( 2,298,293)  صافي )الخسارة(/ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل  

 (2,074,778)  ( 598,410) 16 الزكاة وضريبة الدخل  

     

 6,037,140  ( 2,896,703)  صافي )خسارة(/ربح السنة 

     

 -  -  الدخل الشامل اآلخر للسنة 

     

 6,037,140  ( 2,896,703)  للسنةإجمالي )الخسارة(/الدخل الشامل 
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 شركة سيكو المالية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 رأس المال 

االحتياطي 

 اإلجمالي األرباح المبقاة  النظامي

     

 71,437,742 8,455,489 2,982,253 60,000,000 م 2022يناير   1الرصيد في 

     

 ( 2,896,703) ( 2,896,703) - - خسارة السنة صافي 

     

 - - - - الدخل الشامل اآلخر للسنة 

     

 ( 2,896,703) ( 2,896,703) - - إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 

     

 - - - - المحول إلى االحتياطي النظامي

     

 68,541,039 5,558,786 2,982,253 60,000,000 م 2022ديسمبر   31الرصيد في 

     

 80,400,602 18,022,063 2,378,539 60,000,000 م 2021يناير   1الرصيد في 

     

 6,037,140 6,037,140 - - صافي ربح السنة 

     

 - - - - الدخل الشامل اآلخر للسنة 

     

 6,037,140 6,037,140 - - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 ( 15,000,000) ( 15,000,000) - - توزيعات األرباح المدفوعة خالل السنة  

     

 - ( 603,714) 603,714 - المحول إلى االحتياطي النظامي

     

 71,437,742 8,455,489 2,982,253 60,000,000 م 2021ديسمبر   31الرصيد في 
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 إيضاح  
 ديسمبر   31
  م 2022 

 ديسمبر  31
 م 2021

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 8,111,918  ( 2,298,293)  صافي )الخسارة( / الربح قبل الزكاة والضريبة للسنة  

     التعديالت لـ: 
 44,543  636,276 13 االستهالك 

 1,077,098  710,106 12 اإلطفاء  
الخسارة/)الربح( غير المحقق من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  صافي 

 12,012  الربح أو الخسارة 
 

(287,168 ) 
 -   ( 831,711)  صافي الربح المحقق من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 54,803  ( 186,195)  )رد( / مصروف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 ( 465,714)  ( 182,687)  دخل العمولة الخاصة على وديعة مرابحة  

 997,725  401,180  التكلفة التمويلية 
 939,567  513,355 17 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 -   101,587  التكلفة التمويلية على اإليجار
 -   ( 108,920)  دخل العمولة الخاصة من االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة. 

 -   ( 54,119)  تراكم الخصم على االستثمار المحتفظ به بالتكلفة المطفأة 
     الحركة في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 (21,619,111)  34,799,130  النقص /)الزيادة( في مستحقات اإلقراض بهامش 
 (13,810,156)  11,469,299  النقص/)الزيادة( في الذمم المدينة 

 ( 284,138)  ( 1,300,132)  الزيادة في المدفوعات المقدمة والموجودات األخرى 
 5,124,268  4,574,311  الزيادة في المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى 

 (20,116,365)  49,542,608  من/)المستخدم في( العمليات صافي النقد الناتج 
 ( 307,845)  ( 1,965,205) 16 الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة  

 ( 1,554,070)  ( 2,001,005) 17 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
 (21,978,280)  44,288,989  صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التشغيلية 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (80,000,000)  ( 10,000,000)  االستثمار في عقود مرابحة 
 2,777,124  185,728  العمولة الخاصة المستلمة من ودائع مرابحة 

 100,000,000  45,000,000  ودائع مرابحة المستحقة 
 -   111,213  المستلم من االستثمار المحتفظ به بالتكلفة المطفأة دخل العمولة الخاصة 

 ( 128,276)  ( 4,083,875) 13 شراء الممتلكات والمعدات 
   3,800  المتحصالت من بيع الممتلكات والمعدات 

 ( 1,113,723)  -   المسدد من الموجودات غير الملموسة 
 -   ( 133,420)  شراء الموجودات غير الملموسة 

 ( 8,000,000)  ( 26,491,196)  شراء االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
المتحصالت من بيع االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 1,000,000  45,829,784  الخسارة 
 -   ( 40,053,177)  شراء االستثمار المحتفظ به بالتكلفة المطفأة 

 14,535,125  10,368,857  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 63,200,000  -  1- 12 المتحصالت من القروض قصيرة األجل  

 (41,600,000)  ( 46,900,000) 1- 12 المسدد من القروض قصيرة األجل 
 ( 1,003,847)  ( 490,028)  التكاليف التمويلية المدفوعة  
 -   ( 859,395)  التزام عقد اإليجار المدفوع 
 (15,000,000)  -   توزيعات األرباح المدفوعة 

 5,596,153  ( 48,249,423)  صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة التمويلية 
 ( 1,847,002)  6,408,423  )النقص( في النقد وما في حكمه صافي الزيادة/  

 2,362,407  515,405  النقد وما في حكمه في بداية السنة 
 515,405  6,923,828 4 النقد وما في حكمه في نهاية السنة  
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 شركة سيكو المالية 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 )المبالغ بالريال السعودي( 
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 عام  .1
 

شركة سيكو المالية )" الشركة "(، شركة مساهمة سعودية مقفلة تم تأسيسها وتسجيلها في الرياض بالمملكة العربية السعودية  

 (.  م2016ديسمبر  28)الموافق  هـ1438ربيع األول   29بتاريخ  1010259328بموجب السجل التجاري رقم 
 

ارات وإدارتها وتشغيل الصناديق والترتيب وتقديم المشورة وتقديم خدمات  تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في التعامل مع االستثم

 م(. 2010يناير  12هـ )الموافق 1431محرم  26بتاريخ  08096-37الحفظ وفقاً لترخيص هيئة السوق المالية رقم  
 

ش.م.ع.ع2022سبتمبر    18في   مسقط  بنك  مع  اتفاقية  األم"(  )"الشركة  )م(  ش.م.ب.  سيكو  شركة  وقعت  )"المساهم"(    م، 

المحتفظ بها من قبل المساهم. بعد توقيع االتفاقية، تقدمت الشركة بطلب    ٪27.29لالستحواذ على الملكية المتبقة للشركة بنسبة  

سبتمبر    25للحصول على موافقات تنظيمية على المعاملة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة، والتي تم الحصول عليها في  

 ٪ من الشركة. 100م على التوالي. ونتيجة للمعاملة، تمتلك الشركة األم الحقاً 2022توبر أك  23م و 2022
 
 

 أسس اإلعداد  .2
 

 بيان االلتزام   .أ
 

رى تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخ

 الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.  
 

 أسس القياس  .ب
 

التاريخية، باستثناء القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة  

الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، يتم قياس التزامات منافع الموظفين بالقيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة. ليس لدى  

ت ومطلوبات متداولة وغير متداولة بشكل منفصل في قائمة الشركة دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي ال تعرض موجودا

 المركز المالي. بدال من ذلك يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب درجة سيولتها. 
 

 االستمرارية   .ج
 

افية وبأنها  قامت إدارة الشركة بتقييم قدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية وهي على قناعة بأن لديها موارد مالية ك

قادرة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية في المستقبل المنظور. كما أن الشركة واإلدارة ليسوا على علم بوجود أي حاالت  

عدم تأكد أخرى هامة يمكن أن تثير شكوًكا هامة حول مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. بالتالي، 

 القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.  تم إعداد  
 

 عملة العرض والنشاط  .د
 

 يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل أيضاً عملة النشاط للشركة.  
 

 التعديالت على المعايير الصادرة وسارية المفعول  .ه
 

م أو بعد ذلك التاريخ. لم يكن  2022يناير    1الفترات السنوية التي تبدأ في  فيما يلي التعديالت على المعايير سارية المفعول على  

 لتطبيق هذه المعايير الجديدة تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية للشركة.
 

ومعيار المحاسبة  16ومعيار المحاسبة الدولي   3عدد من التعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي  -

والمعيار  41ومعيار المحاسبة الدولي  9و  1وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقرير المالي  37لي الدو

 16الدولي للتقرير المالي 

: تمديد الوسيلة  19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد -"عقود اإليجار"  16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -

  م.  2022يونيو  30العملية إلى 



 شركة سيكو المالية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 أسس اإلعداد )يتبع( .2

 

 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد  .و

 

م مع السماح بالتطبيق المبكر،  2023يناير    1فيما يلي التعديالت الجديدة على المعايير السارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  

عند إعداد هذه القوائم المالية األولية. ال يتوقع أن يكون للمعايير التالية تأثيراً جوهرياً  إال أن الشركة لم تقم بالتطبيق المبكر لها  

 على القوائم المالية للشركة عند تطبيقها. 

 

 ( 1تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -

 ( 2وقائمة ممارسة المعيار الدولي للتقرير المالي    1المحاسبة الدولي    اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على معيار -

 (8تعريف التقدير المحاسبي )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -

الدولي   - المحاسبة  الناتجة عن معاملة واحدة )تعديالت على معيار  المتعلقة بالموجودات والمطلوبات  المؤجلة   12الضريبة 

 "ضرائب الدخل"(

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة .3

 

قامت الشركة بتطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية، ما لم 

 يذكر خالف ذلك. 

 

 ال توجد مجاالت في هذه القوائم المالية تتطلب استخدام التقديرات واألحكام الجوهرية في تطبيق هذه السياسات المحاسبية.  

 

 النقد وما في حكمه 3-1
 

إن   العالية،  السيولة  ذات  األجل  البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة  لدى  والنقد  بالصندوق  النقد  في حكمه  النقد وما  يتضمن 

 االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.  وجدت، ذات
 

 يتم قيد النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي. 
 

 األدوات المالية 3-2
 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية 1- 3-2
 

 التالية:عند اإلثبات األولي، تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية في فئات القياس 
 

 بالتكلفة المطفأة  •

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر •

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •
 

 القياس
 

تقوم الشركة عند اإلثبات األولي بقياس األصل المالي بقيمته العادلة زائداً تكاليف المعامالت العائدة مباشرة القتناء األصل في 

األصل ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقيد تكاليف معامالت الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة  حال كان  

 من خالل الربح أو الخسارة كمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .3

 

 األدوات المالية )يتبع( 3-2

 

 )يتبع(  تصنيف وقياس الموجودات المالية 3-2-1

 

 أدوات الدين 

 

 يتعمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على: 

 

 نموذج أعمال الشركة بغرض إدارة األصول، و •

 خصائص التدفقات النقدية للموجودات. •

 

يعكس نموذج األعمال كيفية إدارة الشركة ألصولها من أجل تحقيق تدفقات نقدية. أي ما إذا كان هدف الشركة    نموذج األعمال:

هو فقط لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كالً من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناتجة 

أي من هذه )على سبيل المثال الموجودات المالية محتفظ بها ألغراض التداول(، حينئٍذ يتم    عن بيع الموجودات. في حال لم ينطبق

 تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.  

 

 د نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات:تتضمن العوامل التي تم أخذها بعين االعتبار من قبل الشركة عند تحدي

 

 الخبرة السابقة حول طريقة تحصيل التدفقات النقدية لهذه الموجودات؛ -

 طريقة تقييم أداء الموجودات ورفع تقرير بذلك لموظفي اإلدارة العليا داخلياً؛  -

 طريقة إدارة وتقييم المخاطر؛ و  -

 طريقة تعويض المديرين.  -

 

ي والفائدة: إذا كان يُحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل االحتفاظ  فقط دفعات من المبلغ األصل

بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، حينئٍذ تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت التدفقات 

مبلغ األصلي والفائدة )اختبار "فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة"(. عند إجراء  النقدية لألدوات المالية تعد فقط دفعات من ال

هذا التقييم، تأخذ الشركة باالعتبار ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تتماشى مع ترتيب اإلقراض األساسي، أي أن الربح )أو 

اطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح دخل عمولة خاصة( يتضمن مقابل للقيمة الزمنية للموارد ومخ

 الذي يتماشى مع ترتيب اإلقراض األساسي. 
 

 بناًء على هذه العوامل تقوم الشركة بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها ضمن إحدى فئات القياس الثالثة التالية: 
 

يل تدفقات نقدية تعاقدية حيث تمثل تلك التدفقات النقدية فقط دفعات الموجودات التي يتم االحتفاظ بها بغرض تحص  التكلفة المطفأة:

من المبلغ األصلي والفائدة، وال تصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات األرباح  

 يقة معدل العمولة الفعلي.  المكتسبة من الموجودات المالية في قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طر
 

إذا كانت التدفقات النقدية ألدوات الدين ال تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

األعمال، أو إذا كانت  أو إذا لم يكن محتفظ بها ضمن المحتفظ بها لغرض التحصيل أو المحتفظ بها لغرض تحصيل وبيع نموذج  

تصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فعندئذ يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إثبات الربح  

ارة، في  أو الخسارة من االستثمار في سندات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخس

الفترة التي تنشأ فيها. ويتم إثبات دخل العموالت الخاصة المكتسبة من هذه الموجودات المالية في قائمة الربح أو الخسارة باستخدام 

 طريقة معدل العمولة الفعلي.
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .3
 

 األدوات المالية )يتبع( 3-2
 

 )يتبع(  الموجودات الماليةتصنيف وقياس  3-2-1
 

تعاقدية  نقدية  تدفقات  بها بغرض تحصيل  االحتفاظ  يتم  التي  المالية  الموجودات  اآلخر:  الشامل  الدخل  العادلة من خالل  القيمة 

وبغرض بيع الموجودات، حيث تمثل التدفقات النقدية للموجودات مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط، وال يتم تصنيفها بالقيمة  

لعادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم قيد الحركة في القيمة الدفترية  ا

من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء إثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة، وإيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل  

إثبات األصل العمالت األجنبية عل التوقف عن  الخسارة. عندما يتم  أو  الربح  قائمة  إثباتها في  التي يتم  المطفأة لألداة  التكلفة  ى 

المالي، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة المدرجة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 إلى قائمة الربح أو الخسارة. 
 

 ت حقوق الملكيةأدوا
 

تقوم الشركة بقياس جميع االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باستثناء إذا كانت الشركة قد  

اختارت، عند اإلثبات األولي، تصنيف االستثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل ال رجعة  

. تقتضي سياسة الشركة تصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ  فيه

بهذه االستثمارات ألغراض غير المتاجرة. عندما يتم استخدام هذا الخيار، حينئٍذ يتم إثبات أرباح وخسائر القيمة العادلة في قائمة 

يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة الربح أو الخسارة، بما في ذلك عند االستبعاد. ال يتم تسجيل خسائر    الدخل الشامل اآلخر وال

االنخفاض في القيمة )ومبلغ عكس خسائر االنخفاض في القيمة( بصورة منفصلة عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة. يستمر 

هذه االستثمارات، في قائمة الربح أو الخسارة عندما ينشأ الحق للشركة في استالم    إثبات توزيعات األرباح، عندما تمثل عائدًا على

 المدفوعات. 
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية للدين   2- 3-2
 

اس النظرة تقوم الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بسندات الدين الخاصة بها المدرجة بالتكلفة المطفأة على أس

االئتمانية   الخسائر  قياس  يعكس  تقرير.  تاريخ كل  في  الخسائر  لهذه  بإثبات مخصص خسارة  الشركة  تقوم  للمستقبل.  التطلعية 

 المتوقعة ما يلي:
 

 القيمة غير المتحيزة ومرجحة االحتمال يتم تحديدها من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة. •

 للموارد. القيمة الزمنية  •

المعلومات المعقولة والقابلة للدعم المتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما في تاريخ التقرير بشأن األحداث الماضية والظروف   •

 الحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية.
 

في القيمة بناًء على التغييرات في الجودة االئتمانية نموذجاً من "ثالث مراحل" لالنخفاض    9يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  

 منذ اإلثبات األولي كما هو موجز أدناه:
 

 شهراً  12: )اإلثبات األولي( الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 1المرحلة  

 ة على مدى العمر: )الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي( الخسائر االئتمانية المتوقع 2المرحلة  

 : )الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية( الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر3المرحلة  
 

تتضمن األدوات المالية للشركة الخاضعة للخسائر االئتمانية المتوقعة األرصدة لدى البنوك واالستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة 

بهامش   اإلقراض  على  المطفأة ومستحقات  التأثير  يعتبر  األخرى. ال  والموجودات  المدينة  والذمم  البنوك  لدى  وودائع مرابحة 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة جوهرياً للقوائم المالية. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .3
 

 األدوات المالية )يتبع( 3-2
 

 المطلوبات المالية 3-2-3

 

لجميع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة ناقًصا تكاليف المعاملة باستثناء المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  يتم اإلثبات األولي  

من خالل الربح أو الخسارة التي ال تُخصم فيها تكاليف المعامالت، إن وجدت، من قياس القيمة العادلة عند اإلثبات األولي، وتُدرج 

 سارة. في قائمة الربح أو الخ

 

والحقاً، فإن جميع المطلوبات المالية التي تحمل عمولة خاصة، بخالف تلك المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة على التسوية. 

 

التوق المالية، أو عندما يتم يتم  الموجودات  النقدية من  للتدفقات  التعاقدية  الحقوق  انقضاء  المالية، عند  الموجودات  إثبات  ف عن 

تحويل الموجودات ويكون التحويل مؤهالً للتوقف عن اإلثبات. في الحاالت التي تُقيّم فيها الشركة على أنها قامت بتحويل أصل  

 األصل إذا قامت الشركة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية بشكل جوهري.   مالي، فإنه يتم التوقف عن إثبات

 

وعندما ال تقوم الشركة بتحويل أو اإلبقاء على كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية جوهرياً، يتم التوقف عن إثبات األصل 

األصل المالي. تقوم الشركة بإثبات أي حقوق أو التزامات وبشكل منفصل المالي فقط في حال أن الشركة لم تحتفظ بالسيطرة على  

كموجودات أو مطلوبات نشأت أو تم االحتفاظ بها في العملية. يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية وذلك فقط عند استنفاذها 

 أي عندما يتم تنفيذ االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته.

 

 مقاصة األدوات المالية 3-2-4

 

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاماً 

الموجودات وسداد  تحقيق  أو  الصافي  أساس  على  المطلوبات  مع  الموجودات  لتسوية  نية  هناك  وكانت  المثبتة  المبالغ  بمقاصة 

 لوبات في آن واحد. المط

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  3-3

 

تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصل ما قد انخفضت قيمته. وفي حالة 

السنوي   القيمة  في  االنخفاض  اختبار  إجراء  إلى  الحاجة  عند  أو  المؤشر  هذا  القابلة  وجود  القيمة  بتقدير  الشركة  تقوم  لألصل، 

ة لالسترداد لألصل. المبلغ القابل لالسترداد لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو للوحدة المولدة للنقد ناقصاً تكاليف االستبعاد والقيم

صل ال ينتج تدفقات نقدية مستقلة المستخدمة أيهما أعلى. ويتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد لكل أصل على حدة إال إذا كان األ

بشكل كبير عن التدفقات النقدية الناتجة من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما  

لالسترداد    أو الوحدة المولدة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل قد انخفضت قيمته ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة

 للوحدة المولدة للنقد. 

 

  يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة التي تم إثباتها سابقًا فقط إذا كان هناك تغيراُ في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة 

الدفترية لألصل قيمته لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن مبلغ العكس محدود بحيث ال تتجاوز القيمة  

القابلة لالسترداد أو القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها بالصافي بعد االستهالك، فيما لو لم يتم تسجيل خسارة االنخفاض في 

 القيمة لألصل في السنوات السابقة. يتم إثبات قيمة هذا الرد في قائمة الربح أو الخسارة.
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 المحاسبية الهامة )يتبع(السياسات  .3
 

 الممتلكات والمعدات 3-4
 

 تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم و / أو الخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت.  
 

 يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:

 

 السنوات 
 

 سنوات 5 التحسينات على العقارات المستأجرة

 سنوات 5 األثاث والتركيبات 

 سنوات 5 المعدات المكتبية وأجهزة الحاسب اآللي
 

بأثر   للممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها  المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك  القيم  يتم مراجعة 

 حيثما كان ذلك مناسباً. مستقبلي 
 

يتم التوقف عن إثبات بند من الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يُتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو  

متحصالت  بين صافي  بالفرق  )محتسبة  الموجودات  إثبات  التوقف عن  عن  ناتجة  خسائر  أو  أرباح  أي  إدراج  يتم  استبعادها. 

 تبعاد والقيمة الدفترية للموجودات( في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل.االس
 

 عقود اإليجار  3-5
 

تجري الشركة عند اإلثبات األولي في بداية العقد تقييماً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. ويكون 

إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل. يتم العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد 

 تحديد السيطرة إذا كانت معظم المنافع تتدفق إلى الشركة ويمكن للشركة توجيه استخدام هذه الموجودات.
 

 موجودات حق االستخدام 
 

 االستخدام بالتكلفة؛تطبق الشركة نموذج التكلفة وتقيس موجودات حق 
 

 ناقصاً االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة، و  أ(

 المعدل ألي إعادة قياس اللتزام عقد اإليجار لتعديالت عقد اإليجار. ب( 
 

افية مثل تكاليف  وبشكل عام، سيكون أصل "حق االستخدام" مساوياً اللتزام عقد اإليجار. ومع ذلك، إذا كانت هناك تكاليف إض

إعداد الموقع، والتأمينات غير المستردة، وأموال التنفيذ، والمصروفات األخرى المتعلقة بالمعاملة إلخ، فيجب بعد ذلك إضافتها 

 على قيمة موجودات حق االستخدام. 
 

 التزامات عقود اإليجار
 

عقد اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، ويتم خصمه    إن التزام عقد اإليجار عند اإلثبات األولي هو القيمة الحالية لمدفوعات

 باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة. 
 

 تقيس الشركة التزام عقد اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد تاريخ البدء من خالل:
 

 التزامات عقود اإليجار.زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على  .1

 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار؛ و  .2

 إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل على عقد اإليجار. .3
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 الموجودات غير الملموسة 3-6

 

اقتناؤها بصورة مستقلة بالتكلفة عند اإلثبات األولي لها. وبعد اإلثبات األولي، تظهر  يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تم  

اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم احتساب  الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً 

 سنوات.  5-3لعمر اإلنتاجي المقدر بـ إطفاء الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى ا

 

تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدار العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها للتأكد من وجود  

انخفاض في قيمتها عندما يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس النخفاٍض في قيمته. يتم مراجعة فترة 

ودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية كل فترة تقرير مالي.  اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموج

يؤخذ في االعتبار التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في 

 لحال، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. األصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقتضي ا

 

يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات األصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة  

 الدفترية لألصل ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل. 

 

 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى  3-7

 

 يتم إثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء صدرت أو لم تصدر بها فواتير إلى الشركة. 

 

 المخصصات   3-8

 

( يمكن تقدير مبلغه بشكل  يتم إثبات المخصصات إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي )قانوني أو تعاقدي

موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بصورة  

 موثوقة. 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  3-9
 

تخضع لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية    تطبق الشركة خطة منافع واحدة لما بعد انتهاء التوظيف لخطط المنافع المحددة التي

 وتعتمد على أحدث راتب وعدد سنوات الخدمة.
 

ال يتم تمويل خطط المنافع لما بعد انتهاء التوظيف. وعليه، يتم تقييم االلتزامات بموجب الخطط بواسطة خبير إكتواري مستقل  

متعلقة بهذه الخطط بصورة رئيسية من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة على أساس طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. تتكون التكاليف ال

 على أساس متساوي لكل سنة من الخدمة والفائدة على هذا االلتزام المتعلقة بخدمة الموظفين في السنوات السابقة. 
 

التوظيف مباشرة في قا  المتعلقة بمنافع ما بعد  ئمة الدخل الربح أو الخسارة بينما يتم  يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة 

تسجيل إلغاء االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة في الربح أو الخسارة. يعاد قياس أي تغيرات في صافي االلتزام بسبب التقييمات  

 والتغيرات في االفتراضات في الدخل الشامل اآلخر. 
 

 االحتياطي النظامي 3-10
 

من صافي ربح السنة إلى االحتياطي النظامي. يجوز للشركة أن تقرر    ٪10السعودي، يتم تحويل  وفقاً لمتطلبات نظام الشركات  

من رأس المال. إن االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين   ٪30التوقف عن هذا التحويل عندما يبلغ إجمالي االحتياطي  

 بالشركة.
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 ائب الزكاة والضر 3-11
 

 الزكاة 
 

تخضع اإليرادات المحققة المتعلقة بالمساهم السعودي والخليجي للزكاة وفقاً للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(. 

يتم تحميل الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة. يتم تسجيل المبلغ اإلضافي المستحق عند االنتهاء من الربط النهائي، إن وجد، عند  

 تحديده. 
 

 ضريبة الدخل 
 

تخضع الشركة لضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الهيئة فيما يتعلق بالمساهمين األجانب. يتم تحميل ضريبة الدخل على قائمة الربح أو 

الخسارة. يتم تعديل ضريبة الدخل بناًء على معدل ضريبة الدخل بالتغيرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة العائدة 

على الفروقات المؤقتة وعلى الخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة. يتم عمل مخصص بالكامل لضريبة الدخل المؤجلة، إذا  

وقيمها  للموجودات والمطلوبات  الضريبية  األوعية  بين  الناتجة  المؤقتة  الفروق  االلتزام على  باستخدام طريقة  كانت جوهرية، 

المالية. يتم   تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة )وأنظمة( التي تم فرضها أو فرضها  الدفترية في القوائم 

التزام   أو تسوية  الصلة  ذات  المؤجلة  الدخل  التقرير ويتوقع تطبيقها عند تحقيق موجودات ضريبة  فترة  بنهاية  بشكل جوهري 

 ضريبة الدخل المؤجلة. 
 

 ضريبة الدخل المؤجلة
 

الموجودات الضريبية المؤجلة فقط عند وجود احتمال بتوفر مبالغ مستقبلية خاضعة للضريبة لالستفادة من هذه الفروقات يتم إثبات  

 المؤقتة والخسائر.
 

 اإليرادات  3-12
 

 تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند استيفاء التزامات األداء. لدى الشركة مصادر إيرادات على النحو التالي:   
 

 أتعاب إدارة الموجودات
 

يتم إثبات أتعاب إدارة الموجودات على أساس نسبة ثابتة خاضعة للشروط واألحكام و/أو االتفاقيات المعمول بها. تعزو الشركة 

تعاب اإلدارة إلى الخدمات المقدمة خالل الفترة، ألن األتعاب تتعلق تحديداً بجهود الشركة لنقل الخدمات في تلك  اإليرادات من أ

الفترة. وبما أن أتعاب إدارة األصول غير خاضعة للعدول، ال تتوقع اإلدارة حدوث أي عكس ملحوظ في اإليرادات التي تم إثباتها  

 سابقاً.  
 

 عمولة الوساطة 
 

عمولة الوساطة عندما يتم تنفيذ المعامالت ذات الصلة من قبل العمالء بالسعر المتفق عليه في العقد مع العمالء، بعد   يتم إثبات

الخصومات والحسومات. يتم الوفاء بالتزام أداء الشركة عندما يقوم العميل بتنفيذ المعاملة، مما يؤدي إلى إثباتها الفوري لإليرادات،  

 التزامات أخرى. حيث لن يكون للشركة أي
 

 الدخل من استشارات تمويل الشركات  
 

 يتم إثبات الدخل من المهام االستشارية لتمويل الشركات، عندما يتم تحديد اكتمال الخدمات وفقاً لالتفاقية ذات العالقة، المتفق عليها

 مع العميل والمفوترة، كما هو محدد بشكل عام بموجب شروط المشاركة.
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 )يتبع( اإليرادات 3-12

 

 دخل توزيعات األرباح 
 

 يتم إثبات الدخل من توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق باستالمها. 

 

 دخل العمولة خاصة من اإلقراض بالهامش 

 

 طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إثبات دخل عموالت خاصة من إقراض بالهامش على أساس االستحقاق بناًء على 

 

 األتعاب من إدارة المحافظ غير االستثمارية

 

تمثل األتعاب من إدارة المحافظ غير االستثمارية أتعاب من ترتيبات مرابحة التي تتعلق بعمولة مكتسبة مقدماً بناًء على الخدمة  

 مقدماً عند أداء الخدمات.المقدمة التي تتعلق بترتيب مرابحة للعمالء. يتم إثبات الدخل 

 

 من ودائع مرابحة  دخل العمولة الخاصة

 

 يتم إثبات الدخل من ودائع مرابحة على أساس االستحقاق بناًء على طريقة معدل العمولة الفعلي.

 

 صافي الربح/ )الخسارة( من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 

 األرباح والخسائر من التغيرات في القيم العادلة واستبعاد االستثمارات.  يتضمن هذا البند جميع

 

 المصروفات     3-13

 

الرواتب والمصروفات األخرى المتعلقة بالموظفين هي تلك المتعلقة مباشرةً بتكاليف موظفين. يتم تصنيف جميع المصروفات  

 انخفاض في القيمة، كمصروفات عمومية وإدارية. األخرى، عدا تكاليف الموظفين واألعباء المالية مخصص 

 

 التمويلية  التكلفة    3-14

 

يتم إثبات المصروفات من القروض قصيرة األجل على أساس نسبي زمني على مدى فترة العقد وذلك عن المبلغ األصلي القائم  

 السعودية.فرع المملكة العربية  -ومعدل الربح المتفق عليه مع بنك مسقط 

 

 واألرصدة بالعمالت األجنبية المعامالت 3-15

 

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك المعامالت.  

الفترة  إلى الريال السعودي وفقا ألسعار    كما يتم ترجمة أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية 

الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة من أسعار الصرف يتم إضافتها أو  

 تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة. 
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 المحتملةالموجودات والمطلوبات  3-16

 

يتم اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة عندما يتم التأكد من وجود االلتزام فقط من خالل أحداث مستقبلية أو عندما ال يمكن قياس  

مبلغ االلتزامات بمصداقية معقولة. ال يتم إثبات الموجودات المحتملة لكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون التدفق الوارد للمنافع 

 محتمال.  االقتصادية

 

 الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو بصفة ائتمانية  3-17

 

تقدم الشركة خدمات إدارة الموجودات لعمالئها والتي تشمل إدارة بعض الصناديق االستثمارية. ال تُعامل هذه الموجودات على 

 أنها بنود خارج قائمة المركز المالي.أنها موجودات ألن الشركة بصفتها مدير صندوق تتصرف كوكيل وبالتالي يتم معاملتها على  

 

 الحسابات النقدية للعمالء 3-18

 

تحتفظ الشركة بالنقد في الحسابات النقدية للعمالء لدى بنك محلي الستخدامه لالستثمارات نيابة عنهم. ال تدرج هذه األرصدة في  

 القوائم المالية للشركة. 

 

 

 النقد وما في حكمه .4

 

 م 2021  م 2022  

     

 515,405  6,923,828  الحسابات الجارية في البنوك 

  6,923,828  515,405 

 

 ودائع مرابحة .5

 

 م 2021  م 2022 إيضاح 

     

 40,000,000  5,000,000 1-5 ودائع مرابحة

 4,667  1,625  العمولة الخاصة المستحقة 

  5,001,625  40,004,667 

 

لدى   5-1 ودائع مرابحة  البند  هذا  بنسبة  يمثل  تحمل معدل عمولة خاص  والتي  الفرنسي  السعودي  )  ٪3.9البنك    31سنوياً 

  م.2023يناير  29سنوياً( بتاريخ استحقاق في  ٪1.05م:  2021ديسمبر 
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 االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  .6
 

أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وتتكون من استثمارات  م، تصنف سندات االستثمار على  2022ديسمبر    31كما في  

 في وحدات صندوق سوق النقد وصندوق الرياض العقاري والتي تسجل بالقيمة العادلة.
 
 م 2021  م 2022  

     

 19,500,000  25,525,440  التكلفة 

 8,000,000  26,491,196  الوحدات المشتراة خالل السنة 

 (1,000,000)  ( 45,829,784)  الوحدات المستردة خالل السنة 

 ( 974,560)  819,699  التغير في القيمة العادلة 

 25,525,440  7,006,551  القيمة العادلة  
 

 فيما يلي تفاصيل االستثمارات: 
 

 م 2021  م 2022  

     

 22,714,160  4,310,059  صندوق سوق المال

 2,811,280  2,696,492  الرياض العقاري صندوق 

 25,525,440  7,006,551  اإلجمالي
 

 من االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  فيما يلي تفاصيل الربح
 

 للسنة المنتهية في 

 

 ديسمبر  31

 م 2022

 ديسمبر 31 

 م 2021

    

 287,168  146,013 من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، صافي  غير المحقق الربح

 -  831,710 الربح المحقق من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، صافي 

 977,723  287,168 
 

 

 بالتكلفة المطفأة االستثمارات المحتفظ بها  .7
 

م، قامت الشركة بشراء صكوك صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بمبلغ 2022ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  

م. تحمل هذه الصكوك ربح بمعدل  2025م ومارس  2023لاير سعودي، والتي يكون تاريخ استحقاقها بين يوليو    39,571,684

 سنوياً. 3.5٪ -2.2٪
 

 م 2021  م 2022 

    

 -  39,556,210 المشتريات خالل السنة

 -  108,919 دخل العمولة الخاصة المحقق خالل السنة 

 -  496,966 دخل العمولة الخاصة المستحقة قبل االستحواذ

 -  54,119 تراكم الخصم 

 -  ( 111,211) دخل العمولة الخاصة المستلمة خالل السنة 

 -  40,105,003 الرصيد الختامي
 

االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة هي التعرض للديون السيادية المحلية التي تعتبر ذات مخاطر ائتمانية منخفضة، وبالتالي 

 لن يكون تأثير الخسائر االئتمانية المتوقعة جوهرياً على هذه االستثمارات.

 الذمم المدينة .8
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 م 2021  م 2022  

     األتعاب المستحقة

 13,898,198  514,042  الصناديق الخاضعة لإلدارة   -

 384,496  338,035  ترتيبات مرابحة  -

 1,334,769  4,211,678  إدارة المحافظ االستثمارية -

 1,162,500  115,000  الدخل من استشارات تمويل الشركات  -

 -  131,909  أخرى  -

  5,310,664  16,779,963 
 
 

 مستحقات اإلقراض بهامش  .9
 

تقدم الشركة تسهيالت اإلقراض بهامش إلى عمالئها لالستثمار في سوق األسهم السعودي. يتم تقديم هذه التسهيالت لفترة تمتد  

ويمكن  بحد أقصى حتى سنة وتحمل معدل عمولة خاصة متغيرة على أساس سايبور زائداً هامش ربح. إن التسهيالت مضمونة  

 ٪. 150تصفيتها إذا انخفضت نسبة تغطية الضمان إلى ما دون مستوى التصفية بنسبة 
 

 م 2021  م 2022  

 47,053,281  12,254,151  مستحقات اإلقراض بهامش 

 ( 425,430)  ( 239,235)  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

  12,014,916  46,627,851 
 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:فيما يلي بيان بالحركة في 
 

 م 2021  م 2022 

 370,627  425,430 الرصيد االفتتاحي

 54,803  ( 186,195) الرد/ )المحمل( خالل السنة 

 425,430  239,235 الرصيد الختامي
 

تعتمد المنهجية المطبقة عند تقدير مخصص مستحقات اإلقراض بهامش على األحكام واالفتراضات باستخدام ضوابط تدريجية 

 واألخذ باالعتبار الضمانات النقدية في حالة التصفية.  
 
 

 المدفوعات مقدماً والموجودات األخرى  .10
 

 م 2021  م 2022 إيضاح 

      

 -   667,017  القروض للموظفين

 ً  203,961   277,181  التأمين المدفوع مقدما

 ً  100,000   99,999  االشتراكات المدفوعة مقدما

 ً  429,698   -  اإليجار المدفوع مقدما

 -   1,021,553 1-10  هيئة الزكاة و الضريبة و الجماركالمسترد من 

 -   1,250,192 2-10 الذمم المدينة األخرى 

 1,081,121   390,825  أخرى 

  3,706,767   1,385,082 
 

مقابل الزكاة المستحقة على االستثمارات في الصكوك    هيئة الزكاة و الضريبة و الجماركيمثل هذا البند المسترد من   10-1

 م. 2019مارس  14بتاريخ  2218بموجب القرار الوزاري رقم  
 

 بالذمم المدينة المستحقة من العميل فيما يتعلق بخدمات الوساطة.يتعلق هذا البند  10-2

  



 شركة سيكو المالية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 موجودات حق االستخدام .11
 

 سنوات. 5تتعلق موجودات حق االستخدام بعقد إيجار مبنى مكتب الشركة ومدته 
 

 م 2021  م 2022 

 -  - يناير  1الرصيد كما في 

 -  3,971,163 اإلضافات خالل السنة 

 -  ( 661,860) مصروف االستهالك للسنة  

 -  3,309,303 ديسمبر   31الرصيد كما في 
 
 

 الموجودات غير الملموسة .12
 

 م 2021  م 2022  

     التكلفة 

 7,587,957  7,621,680  يناير  1الرصيد كما في 

 33,723  133,420  اإلضافات خالل السنة  

 7,621,680  7,755,100  ديسمبر    31الرصيد كما في 

     اإلطفاء المتراكم

 6,432,368  7,509,466  يناير  1الرصيد كما في 

 1,077,098  48,246  المحمل للسنة  

 7,509,466  7,557,712  ديسمبر    31الرصيد كما في 

     

 112,214  197,388  صافي القيمة الدفترية
 

 إضافات الموجودات غير الملموسة الموقع اإللكتروني وبرامج الحاسب اآللي والترخيص المستخدم من قبل الشركة.تتضمن 
 
 

 الممتلكات والمعدات .13
 

 

التحسينات على  

 العقارات المستأجرة 

األثاث 

 والتجهيزات 

المعدات 

 المكتبية

أجهزة   

 اإلجمالي الحاسب اآللي 

      التكلفة 

 4,976,962 4,283,269 267,249 138,861 287,583 م 2022يناير  1

 4,083,875 93,661 1,253,860 11,901 2,724,453 اإلضافات خالل السنة 

 ( 4,450) ( 4,450) - - - االستبعادات خالل السنة

 9,056,387 4,372,480 1,521,109 150,762 3,012,036 م 2022ديسمبر  31

      

      االستهالك المتراكم 

 4,777,887 4,184,675 236,276 69,353 287,583 م 2022يناير  1

 636,277 29,885 183,213 27,971 395,208 المحمل للسنة 

 ( 650) ( 650) - - - االستبعادات 

 5,413,514 4,213,910 419,489 97,324 682,791 م 2022ديسمبر  31

      

      صافي القيمة الدفترية 

 3,642,873 158,570 1,101,620 53,438 2,329,245 م 2022ديسمبر  31في 



 شركة سيكو المالية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 )يتبع(  الممتلكات والمعدات .13

 

 

التحسينات على  

 العقارات المستأجرة 

األثاث 

 والتجهيزات 

المعدات 

 المكتبية

أجهزة   

 اإلجمالي الحاسب اآللي 

      التكلفة 

 4,848,686 4,177,413 244,829 138,861 287,583 م 2021يناير  1

 128,276 105,856 22,420 - - اإلضافات خالل الفترة

 - - - - - االستبعادات خالل السنة

 4,976,962 4,283,269 267,249 138,861 287,583 م 2021ديسمبر  31

      

      االستهالك المتراكم 

 4,733,344 4,176,259 227,920 41,582 287,583 م 2021يناير  1

 44,543 8,416 8,356 27,771 - المحمل للفترة

 - - - - - االستبعادات 

 4,777,887 4,184,675 236,276 69,353 287,583 م 2021ديسمبر  31

      

      صافي القيمة الدفترية 

 199,075 98,594 30,973 69,508 - م 2021ديسمبر  31

 

 

 القروض قصيرة األجل .14

 

 فرع المملكة العربية السعودية كما يلي: -تسهيالت ائتمانية من بنك مسقط حصلت الشركة على 

 

 معدل العمولة الرصيد القائم  حد التسهيالت  

    

 شهر واحد سايبور زائد فرق السعر - 50,000,000 م 2022ديسمبر  31كما في 

 فرق السعرشهر واحد سايبور زائد  46,988,848 50,000,000 م 2021ديسمبر  31كما في 

 

 م، تم دفع الرصيد القائم بالكامل من قبل الشركة.2022ديسمبر  31خالل الفترة المنتهية في 

 

 فيما يلي مطابقة الحركات في القروض قصيرة األجل مع التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التمويلية: 14-1

 

 م 2021  م 2022 

    

 25,394,970  46,988,848 يناير 1الرصيد في  

 997,725  401,180 التكلفة التمويلية المستحقة للسنة

 63,200,000  - المتحصالت من القروض قصيرة األجل

 ( 42,603,847)  ( 47,390,028) المسدد من قروض قصيرة األجل

 46,988,848  - ديسمبر   31الرصيد في 

 

  



 شركة سيكو المالية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 األخرى المصروفات المستحقة والمطلوبات  .15
 

 م 2021  م 2022 

    

 1,996,625  1,116,429 رواتب ومنافع الموظفين المستحقة

 1,349,439  2,882,148 (1-15) أتعاب اإلدارة المستحقة

 2,092,677  295,014 ضريبة القيمة المضافة المستحقة

 488,068  959,048 األتعاب المهنية المستحقة 

 -  2,409,281 (2-15)المستحق لمورد البرامج 

 -  885,782 المستحق للشركة األم

 -  348,000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة  

 -  1,354,450 الدفعة المقدمة من صندوق استثمار

 2,514,297  2,765,263 أخرى 

 13,015,415  8,441,106 
 

 المستحقة لمساهم الشركة األم مقابل خدمات تقديم المشورة.تمثل أتعاب اإلدارة المستحقة بعض المصروفات  15-1
 

 يتضمن هذا البند المستحقات للموردين لترخيص البرامج.   15-2
 
 

 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة .16
 

 .  هيئة الزكاة و الضريبة و الجماركتخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وفقاً لمتطلبات 
 

 م 2021  م 2022 

    

 2,074,778  1,729,536 (1-16الزكاة وضريبة الدخل المستحقة )

 1,729,536  2,074,778 
 

 فيما يلي بيان بالحركة في ضريبة الدخل المستحقة: 16-1
 

 م 2021  م 2022 

    

 114,321  2,074,778 يناير   1

 2,074,778  707,983 المخصص للسنة  

 193,524  ( 109,573) السابقةتسويات السنة 

 -  1,021,553 (1-1- 16تسويات استرداد الصكوك )

    

 ( 307,845)  ( 1,965,205) الدفعات خالل السنة  

 2,074,778  1,729,536 الرصيد الختامي
 

بمبلغ   16-1-1 الشركة بشراء صكوك حكومية  قامت  السنة،  للقرار    39,571,684خالل  الوزاري رقم  لاير سعودي. وفقاً 

حكومة    2218 عن  الصادرة  السندات  على  الزكاة  مسؤولية  الهيئة  تتولى  والجمارك،  والضريبة  الزكاة  هيئة  بشأن 

المملكة العربية السعودية، وبناًء عليه تم تسجيل المستحق من الهيئة في هذا الصدد، مع تخفيض مصروف الزكاة للسنة  

 م. 2022ديسمبر  31المنتهية في 

  



 شركة سيكو المالية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 )يتبع(  اة وضريبة الدخل المستحقةالزك .16

 

 موقف الربط  16-2

 

 م لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 2022ديسمبر  31قدمت الشركة جميع إقرارات الضريبة حتى السنة المنتهية في 

 

م،  2018م و  2017م،  2015م،  2014قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتقييم الموقف الضريبي للشركة للسنوات المالية  

م و  2014والزكاة. قدمت الشركة اعتراضاً على هذه الطلبات. بالنسبة للسنوات  وأصدرت طلبات إضافية تتعلق بضريبة الدخل  

م،  2017م، قدمت الشركة اعتراضاً لدى اللجنة االستئنافية في المخالفات والمنازعات الضريبية. وبالنسبة لسنة  2018م و  2015

 طعن في طلبات الهيئة. قدمت الشركة اعتراضاً لدى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية لل

 

هناك حالة من عدم التأكد بشأن نتائج الحاالت المذكورة أعاله، ألن االعتراضات ما زالت قيد النظر. في حالة إنهاء هذه الحاالت 

ال يمكن تقدير مقداره بدقة في    -ولم تكن لصالح الشركة، فقد يؤدي ذلك إلى تعرض الشركة إلى التزام زكوي إضافي جوهري  

 لمرحلة الزمنية ويعتمد بنسبة كبيرة على نتائج االعتراضات قيد النظر. تنتظر الشركة نتائج االعتراضات في الوقت الحالي.هذه ا

 

م، لم تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد 2021م و  2020م و  2019م و  2016ديسمبر   31بالنسبة للسنوات المنتهية في  

 كة.بعمل ربط لإلقرارات الضريبية للشر

 

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  17

 

 م 2021  م 2022 

    

 1,274,932  300,750 ( 1-17تعويضات نهاية الخدمة للموظفين )

 932,291  418,823 (2- 17برنامج االدخار للموظفين )

 719,573  2,207,223 

 

المملكة العربية السعودية. وتعتمد دفعات مكافأة  تطبق الشركة خطة منافع محددة تتماشى مع متطلبات نظام العمل في   17-1

نهاية الخدمة بموجب الخطة على الرواتب والبدالت األخيرة للموظفين وسنوات الخدمة المتراكمة في تاريخ تركم الخدمة 

لموظفين كما هو محدد في الشروط المذكورة في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطط مكافأة نهاية الخدمة ل

 هي خطط غير ممولة ويتم الوفاء بالتزامات سداد المنافع عندما تستحق بعد إنهاء التوظيف. 

 

شهراً من الخدمة المكتملة. ال  12توفر الشركة برنامج االدخار لموظفيها. تساهم الشركة براتب أساسي لشهر واحد لكل  17-2

 شهراً.   12التوظيف. ال يُتوقع تسوية المنافع خالل  يحق للموظفين استالم أي مدفوعات من البرنامج خالل مدة

 

 الحركة في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  17-3

 

 م 2021  م 2022 

 2,821,726  2,207,223 الرصيد في بداية السنة  

 939,567  513,355 المخصصات 

 (1,554,070)  ( 2,001,005) المدفوعات 

 2,207,223  719,573 الرصيد في نهاية السنة 



 شركة سيكو المالية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 التزامات عقود اإليجار  18

 

 م 2021  م 2022  

     

 -  -  الرصيد في بداية السنة  

 -  3,971,163  اإلضافات خالل السنة 

 -  101,587  مصروف الفائدة للسنة 

 -  ( 859,395)  المدفوع من االلتزام

 -  3,213,355  الرصيد في نهاية السنة

 

 - 760,932   المتداولة  -التزامات عقود اإليجار لموجودات حق االستخدام 

 - 2,452,423   غير المتداولة  -التزامات عقود اإليجار بموجب موجودات حق االستخدام

 

 

 رأس المال 19

 

 10سهم بقيمة    6,000,000مليون لاير سعودي، يتكون من    60بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  

 لاير سعودي لكل سهم.

 

)"المساهم"(  2022سبتمبر    18في   ش.م.ع.ع  مسقط  بنك  مع  اتفاقية  األم"(  )"الشركة  )م(  ش.م.ب.  سيكو  شركة  وقعت  م، 

المحتفظ بها من قبل المساهم. ونتيجة لهذه المعاملة، تمتلك الشركة األم   ٪27.29لالستحواذ على الملكية المتبقة للشركة بنسبة  

 ٪ من الشركة. 100الحقاً 
 

 فيما يلي هيكل رأس مال الشركة المعدل: 
 

 م 2022ديسمبر  31 

 المبلغ عدد األسهم نسبة الملكية  المساهمون

    

 60,000,000 6,000,000 ٪ 100 سيكو ش.م.ب. )م( )الشركة األم( 

 60,000,000 6,000,000 ٪100 اإلجمالي
 

 م 2021ديسمبر  31 

 المبلغ عدد األسهم  نسبة الملكية المساهمون

    

 43,624,910 4,362,491 ٪ 72.71 سيكو ش.م.ب. )م( )الشركة األم( 

 16,375,090 1,637,509 ٪ 27.29 بنك مسقط ش.م.ع.ع )"المساهم"(

 60,000,000 6,000,000 ٪100 اإلجمالي
 

 

 االحتياطي النظامي 20
 

٪ من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا 10وفقاً لنظام الشركات السعودي، يتعين على الشركة أن تجنب  

ديسمبر   31في  ٪ من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير متاح حالياً للتوزيع على المساهمين في الشركة. وكما  30االحتياطي  

 م، تكبدت الشركة صافي خسارة، بالتالي لم يكن هناك أي تحويالت إلى االحتياطي النظامي. 2022

  



 شركة سيكو المالية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 الطرف ذو العالقة  21
 

 تتعامل الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة. تتضمن األطراف ذات عالقة:  
 

 المساهمون وشركاتهم الشقيقة؛  -

 صناديق مدارة بواسطة الشركة؛  -

 مجلس اإلدارة؛ و  -

 موظفي اإلدارة العليا.  -
 

يضم موظفو اإلدارة العليا الرئيس التنفيذي ورؤساء األقسام. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بموجب شروط متفق عليها  

 بين الطرفين ويتم اعتمادها من قبل اإلدارة. 
 

 العالقة وعالقتهم مع الشركة:  فيما يلى تفاصيل األطراف ذات
 

 العالقة األطراف ذات العالقة

  

  سيكو ش.م.ب. )م( )الشركة األم( 

 مساهم في الشركة األم  بنك مسقط ش.م.ع.ع 

 فرع مسجل لمساهم في الشركة األم فرع المملكة العربية السعودية -بنك مسقط 
 

 الشركة: فيما يلي صناديق االستثمار المدارة من قبل 
 

 الصندوق العقاري:  الصناديق الخاصة: الصناديق العامة:

 صندوق سيكو السعودية ريت  صندوق الرياض العقاري  صندوق سيكو المالية ألسواق النقد

  صندوق القصر العقاري  صندوق سيكو المالية الخليجي لنمو األرباح 

  صندوق خيرات سيكو المالية 
 

 المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة:فيما يلي أهم 
 

 م 2021 م 2022 إيضاح العالقة 

 1,349,439 1,325,631 23 مساهم في الشركة األم*  مصروفات أتعاب إدارة

 1,671,046 1,825,893 22 مساهم في الشركة األم  أتعاب إدارة محافظ استثمارية 

 206,424 - 22 الشركة األم  أتعاب إدارة محافظ استثمارية

 14,249,371 -  مساهم في الشركة األم  توزيعات أرباح مدفوعة )بعد خصم ضريبة استقطاع( 

بنك مسقط   –دخل عموالت خاصة من ودائع مرابحة 

 فرع المملكة العربية السعودية -

فرع مسجل لمساهم في 

 465,714 -  الشركة األم 

 إيجار مدفوع**

فرع مسجل لمساهم في 

 471,190 249,652 23 األم الشركة 

 تكلفة تمويلية

فرع مسجل لمساهم في 

 997,725 401,180 14 الشركة األم 

 18,019,846 2,476,738 22 صندوق استثماري  أتعاب إدارة موجودات من صناديق استثمارية 

 75,000 -  صندوق استثماري  دخل توزيعات أرباح من صندوق الرياض العقاري 

 595,201 429,744 23 مجلس اإلدارة ومكافآت مجلس اإلدارةمصروفات 

 - 238,144  الشركة األم  أتعاب إدارية لمحافظ استثمارية 

 - 736,685  الشركة األم  مصروفات سفر موظفي الشركة األم
 

 هذا البند المعامالت لدى بنك مسقط ش.م.ع.ع بموجب اتفاقية تعاون. مثلي   *
 

فرع المملكة العربية السعودية الستئجار مبنى المكتب ومركز بيانات تقنية   -يمثل هذا البند توزيع تكاليف من بنك مسقط   **

  المعلومات وتكلفة موقع استعادة البيانات بموجب اتفاقية مشاركة التكاليف. 
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 و العالقة )يتبع( الطرف ذ 21
 

 فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة:
 

 م 2021  م 2022 إيضاح 

     

 116,365  - 4 فرع المملكة العربية السعودية -حساب جاري لدى بنك مسقط 

 22,714,160  4,310,059 6 استثمار في صندوق سوق المال

 2,811,280  2,696,492 6 استثمار في صندوق الرياض العقاري

 46,988,848  - 14 فرع المملكة العربية السعودية -قروض قصيرة أجل من بنك مسقط 

 13,898,198  514,042 8 أتعاب مستحقة من صناديق استثمارية تخضع لإلدارة 

 899,606  2,725,499 8 أتعاب إدارة محافظ استثمارية مستحقة من المساهم في الشركة األم

 1,349,439  2,675,069 15 أتعاب إدارة مستحقة لمساهم في الشركة األم 

 244,485  -  من الشركة األم  إدارة محافظ استثمارية مستحقةأتعاب 

 -  207,079  أتعاب إدارة مستحقة للشركة األم

 -  348,000  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة

 -  885,782  مستحق للشركة األم
 
 م 2021  م 2022  

     تعويضات مدفوعة لموظفي اإلدارة العليا 

 4,027,556  6,439,762  الرواتب والبدالت

 398,424  1,097,236  المنافع األخرى
 
 

 أتعاب إدارة الموجودات  22
 

 م 2021  م 2022 
    أتعاب من: 

 18,019,846  3,477,988 الصناديق االستثمارية الخاضعة لإلدارة -
 2,563,487  15,963,463 المحافظ االستثماريةإدارة  -
 400,699  178,790 إدارة المحافظ غير االستثمارية -
 19,620,241  20,984,032 
 
 

 المصروفات العمومية واإلدارية  23
 
 م 2021  م 2022 إيضاح 
     

 227,208  4,041,993  مصروفات برامج تقنية المعلومات
 1,218,201  1,611,111  األتعاب المهنية 

 1,684,460  1,563,775 1-23 مصروفات أتعاب اإلدارة  
 -  904,390  السفر وتطوير األعمال 

 1,077,098  710,106 10 اإلطفاء  
 44,543  636,276 11 االستهالك  
 625,278  709,345  االتصاالت 

 442,162  497,953  الرسوم الحكومية والترخيص
 595,201  429,744  اللجنة ومجلس اإلدارةأتعاب 

 471,190  405,409  المصروفات المتعلقة بالمقرات واإليجار 
 -  108,200  التسويق واإلعالن

 1,906,697  1,064,208  أخرى  
  12,682,510  8,292,038 
 

وأطراف   23-1 لمساهم  المستحقة  المصروفات  بعض  اإلدارة  أتعاب  مصروفات  تقديم  تمثل  خدمات  مقابل  خارجية 

  المشورة.
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 القيمة العادلة لألدوات المالية 24

 

القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين  

 بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما:المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة 

 

 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  -

 في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في غياب سوق رئيسية. -

 

 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر تفضيال متاحة للشركة.

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 

 م الشركة التسلسل الهرمي التالي عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها باستخدام طرق التقييم التالية:تستخد
 

 : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة. 1المستوى 
 

: طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة بصورة مباشرة  2المستوى  

 أو غير مباشرة.  
 

 : طرق تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة وال تتم وفقا لبيانات قابلة للمالحظة في السوق.3المستوى  
 

 القيم العادلة   

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

      م  2022ديسمبر   31

      الموجودات المالية 

االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح  

      أو الخسارة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  الموجودات المالية 

 7,006,551 2,696,492 4,310,059 -  7,006,551 الخسارة 

      

      الموجودات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 12,014,916 12,014,916 -  -  12,014,916 مستحقات اإلقراض بهامش 

 40,105,003 40,105,003 - - 40,105,003 المطفأة االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة 

 5,310,664 5,310,664 -  -  5,310,664 الذمم المدينة 

 5,001,625 5,001,625 -  -  5,001,625 ودائع مرابحة 

 69,438,759  - 4,310,059 65,128,700 69,438,759 

   

      المطلوبات المالية 

      قياسها بالقيمة العادلة المطلوبات المالية التي ال يتم 

 3,213,355 3,213,355 -  -  3,213,355 التزامات عقود اإليجار 

 - - - - - القروض قصيرة األجل 

 11,288,783 11,288,783 -  -  11,288,783 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى 

 14,502,138 - - 14,502,138 14,502,138 
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 لألدوات المالية )يتبع(القيمة العادلة  24

 

 القيم العادلة   

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  اإلجمالي  الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

      

      م 2021ديسمبر   31

      الموجودات المالية 

االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  

      الربح أو الخسارة 

االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  

 25,525,440 2,811,280 22,714,160 - 25,525,440 الربح أو الخسارة 

      الموجودات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 40,004,667 40,004,667 - - 40,004,667 ودائع مرابحة 

 46,627,851 46,627,851 - - 46,627,851 مستحقات اإلقراض بهامش 

 16,779,963 16,779,963 - - 16,779,963 الذمم المدينة والموجودات األخرى 

      

 128,937,921  22,714,160 106,223,761 128,937,921 

      المطلوبات المالية 

      المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 46,988,848 46,988,848 - - 46,988,848 القروض قصيرة األجل 

 4,622,798 4,622,798 - - 4,622,798 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى 

      

 51,611,646 - - 51,611,646 51,611,646 

 

واالستثمار بالتكلفة المطفأة والنقد واألرصدة لدى البنوك إن القيم العادلة للودائع المحملة بالعمولة ومستحقات اإلقراض بالهامش  

والذمم المدينة والموجودات األخرى المدرجة بالتكلفة المطفأة، ال تختلف بشكل كبير عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية، 

كبير عن المعدالت المتعاقد عليها، وبسبب    حيث أن معدالت العمولة الحالية في السوق لألدوات المالية المماثلة ال تختلف بشكل

الفترة القصيرة لألدوات المالية. ال يتوفر سوق نشط لهذه األدوات وتنوي الشركة تحقيق القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية من  

 خالل التسوية مع الطرف اآلخر في وقت استحقاقها.

 

 أساليب التقييم العادل   24-1

 

 للقيم العادلة.  3يعرض الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في قياس المستوى 

 

 طرق التقييم  النوع

  

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة.

 

الصناديق: يعتمد التقييم على آخر صافي لقيمة الموجودات 

 المتاحة في الصناديق التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. 

  

سوف تزيد/ )تنقص( القيمة العادلة المقدرة إذا كان هناك تغير  العالقة بين المدخالت القابلة للمالحظة الهامة وقياس القيمة العادلة 

 في المدخالت المستخدمة في التقييم كما هو مبين أعاله. 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر   25
 

تعد إدارة المخاطر الفعلية ذات أهمية أساسية للشركة. تتضمن المخاطر مخاطر السوق )بشكل أساسي مخاطر العمالت األجنبية  

( ومخاطر  21ومخاطر األسعار ومخاطر أسعار العموالت( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر القيمة العادلة )إيضاح 

تشغيل. تضمن الشركة أن يتم رسملتها بشكل تحفظي فيما تتعلق بمستويات المخاطر الخاصة بها، وكذلك المتطلبات والمعايير  ال

 الخارجية. 
 

تتكون األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي من النقد وما في حكمه واالستثمارات ومستحقات اإلقراض بهامش والذمم 

ت األخرى وودائع مرابحة والمصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى والقروض قصيرة األجل.  المدينة والموجودا

المقاصة بين الموجودات   المتعلقة بكل بند. تتم إجراء  المتبعة في السياسات المحاسبية  يتم اإلفصاح عن طرق اإلثبات المحددة 

ئم المالية عندما يكون لدى الشركة حق قانوني يلزم بمقاصة المبالغ التي تم  والمطلوبات المالية وتدرج المبالغ بالصافي في القوا

 االعتراف بها وتعتزم إما تسويتها على أساس الصافي أو إثبات الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد. 
 

 مخاطر السوق  25-1
 

 مخاطر السوق هي المخاطر الناجمة عن التقلب في قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. 
 

  مخاطر تحويل العمالت األجنبية أ(
 

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تعرض قيمة أداة مالية ما للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم  

معامالت الشركة بصورة أساسية بالريال السعودي والدوالر األمريكي. تراقب اإلدارة التعرضات والتذبذبات في أسعار صرف 

 رف العمالت األجنبية ليست جوهرية. العمالت األجنبية وتعتقد أن مخاطر ص
 

 مخاطر معدالت العمولة ب(
 

مخاطر معدالت العمولة هي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير التذبذبات في معدالت العمولة السائدة على المراكز المالية 

الخاصة بالشركة بصورة رئيسية م العمولة  النقدية. تنشأ مخاطر معدالت  بالتكلفة  للشركة وتدفقاتها  المحتفظ بها  ن استثماراتها 

المطفأة وتسهيالت اإلقراض بالهامش والقروض قصيرة األجل وودائع مرابحة لدى البنك السعودي الفرنسي. إن معظم إقراض  

وقروض الشركة تكون بمعدالت عمولة متغيرة، باستثناء االستثمار المحتفظ به بالتكلفة المطفأة وودائع مرابحة بمعدل عمولة  

 ثابت. تراقب اإلدارة بصورة منتظمة التغيرات في معدالت العمولة وتتصرف بناًء على ذلك.
 

 اإلجمالي  غير مرتبطة بعمولة  أكثر من سنة  شهراً   12  - 3 أشهر  3خالل   مخاطر معدالت العمولة 

      

      م 2022ديسمبر   31

      الموجودات المتداولة 

 6,923,828 6,923,828 - - - النقد لدى البنوك

 5,001,625 - - - 5,001,625 ودائع مرابحة 

االستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة من خالل  

 7,006,551 7,006,551 - - - الربح أو الخسارة 

 40,105,003 - 30,077,841 10,027,162 - االستثمار المحتفظ به بالتكلفة المطفأة 

 12,014,916 - - 12,014,916 - مستحقات اإلقراض بهامش 

 5,310,664 5,310,664 - - - الذمم المدينة 

 76,362,587 19,241,043 30,077,841 22,042,078 5,001,625 إجمالي الموجودات 

      

 11,288,783 11,288,783 - - - المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى 

      

 68,541,039 68,541,039 - - - إجمالي حقوق الملكية 

 79,829,822 79,829,822 - - - مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

 ( 3,467,235) ( 60,588,779) 30,077,841 22,042,078 5,001,625 إجمالي فجوة حساسية معدالت العمولة 

 - ( 3,467,235) 57,121,544 27,043,703 5,001,625 فجوة الحساسية لمعدالت العمولة التراكمية 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )يتبع(  25
 

 مخاطر السوق )يتبع(  25-1
 

 مخاطر معدالت العموالت )يتبع(  ب(
 

 أكثر من سنة  شهراً   12  - 3 أشهر  3خالل   مخاطر معدالت العمولة 

غير مرتبطة  

 اإلجمالي  بعمولة 

      

      م 2021ديسمبر   31

      المتداولة الموجودات 

 515,405 515,405 -  -  -  النقد لدى البنوك

 40,004,667 -  -  -  40,004,667 ودائع مرابحة 

االستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة من 

 25,525,440 25,525,440 -  -  -  خالل الربح أو الخسارة 

 46,627,851 -  -  46,627,851 -  مستحقات اإلقراض بهامش 

 16,779,963 16,779,963 -  -  -  الذمم المدينة 

 -  -  -  -  -  ودائع مرابحة طويلة األجل 

 129,453,326 42,820,808 -  46,627,851 40,004,667 إجمالي الموجودات 

      

 6,715,475 6,715,475 -  -  -  المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى 

 46,988,848 -  -  46,988,848 -  القروض قصيرة األجل 

      

 71,437,742 71,437,742 -  -  -  إجمالي حقوق الملكية 

 125,142,065 78,153,217 -  46,988,848 -  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

 4,311,261 (35,332,409) -  ( 360,997) 40,004,667 إجمالي فجوة حساسية معدالت العمولة 

 - 4,311,261 39,643,670 39,643,670 40,004,667 لمعدالت العمولة التراكمية فجوة الحساسية  
 

 مخاطر األسعار  ج(
 

مخاطر األسعار هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات  

 عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق.ناتجة عن عوامل خاصة باألداة أو ُمصدرها أو 
 

إن الشركة معرضة لمخاطر األسعار فيما يتعلق باالستثمارات في الصناديق االستثمارية. تقوم الشركة بالحد من مخاطر السوق  

 عن طريق االستثمار فقط في الصناديق االستثمارية المدارة من قبل الشركة. 
 

ثر على قائمة الربح أو الخسارة للسنة بسبب تغير محتمل معقول في صافي قيمة الموجودات، مع بقاء  إن أفضل تقدير لإلدارة لأل

الفعلية عن تحليل  التجارية  النتائج  العملية، قد تختلف  أدناه: في الممارسة  الجدول  ثابتة، موضح في  المتغيرات األخرى  جميع 

 خفاض معادل موضح أدناه إلى تأثير معادل، لكن معاكس. الحساسية أدناه وقد يكون االختالف جوهري. قد يؤدي ان
 

 ٪التغير في صافي قيمة الموجودات  المتغيرة 

األثر على قائمة الربح أو الخسارة  

 للسنوات المنتهية

ديسمبر   31

 م 2022

ديسمبر  31

 م 2021

    

 1,276,272+ 350,328+  5+ صافي قيمة الموجودات 
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 المالية وإدارة المخاطر )يتبع( األدوات  25
 

  مخاطر االئتمان 25-2
 

مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر 

البنوك وودائع مرابحة   النقد لدى  للمتاجرة بهامش  لخسارة مالية. تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على  وتسهيالت اإلقراض 

 والذمم المدينة كما يلي:
 

 م 2021  م 2022 إيضاح 

     

 515,405  6,923,828 4 النقد لدى البنوك

 40,004,667  5,001,625 5 ودائع مرابحة 

 -  40,105,003 7 االستثمار المحتفظ به بالتكلفة المطفأة 

 46,627,851  12,014,916 9 مستحقات اإلقراض بهامش  

 16,779,963  5,310,664 8 الذمم المدينة 

  69,356,036  103,927,886 
 

يتم إيداع النقد والودائع لدى البنك السعودي الفرنسي ومصرف اإلنماء ذات تصنيف ائتماني جيد. إن جزء رئيسي من اإلقراض  

. يتم مراقبة هذه التغطية بفعالية ويتم أداء طلبات التغطية والتصفية ٪150بنسبة تغطية مبدئية تزيد عن  بهامش يتم بشكل عام  

ضمن مستويات معينة محددة مسبقاً لضمان أن اإلقراض بهامش مضمون بشكل كاِف في كل األوقات مما يقلل من التعرض  

الستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة هي التعرض للديون السيادية  المحتمل لمخاطر االئتمان لذا فإن مخاطر االئتمان محدودة. ا

المحلية. تتعلق الذمم المدينة بأتعاب اإلدارة المستحقة من صناديق استثمارية مدارة من قبل الشركة، وعليه، تحمل مخاطر ائتمانية  

 منخفضة وال يعتبر تأثير الخسائر االئتمانية المتوقعة جوهرياً. 
 

 تحليل جودة االئتمان 
 

 م. 2022ديسمبر  31يعرض الجدول أدناه تحليل االئتمان للموجودات المالية كما في 
 

 اإلجمالي  غير مصنفة  درجة االستثمار 

      الموجودات المالية

 6,923,828  -  6,923,828 النقد وما في حكمه

 5,001,625  -  5,001,625 ودائع مرابحة

 40,105,003  -  40,105,003 االستثمار المحتفظ به بالتكلفة المطفأة 

 12,014,916  12,014,916  - مستحقات اإلقراض بهامش 

 5,310,664  5,310,664  - الذمم المدينة  

 69,356,036  17,325,580  52,030,456 اإلجمالي
 

 م. 2021ديسمبر  31المالية كما في يعرض الجدول أدناه تحليل االئتمان للموجودات 
 

 اإلجمالي  غير مصنفة  درجة االستثمار 

      الموجودات المالية

 515,405  -  515,405 النقد وما في حكمه

 40,004,667  -  40,004,667 ودائع مرابحة

 46,627,851  46,627,851  - مستحقات اإلقراض بهامش 

 16,779,963  16,779,963  - الذمم المدينة  

 103,927,886  63,407,814  40,520,072 اإلجمالي

  



 شركة سيكو المالية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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  مخاطر السيولة 25-3
 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بااللتزامات المرتبطة 

باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة.  

 وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بأي التزامات مالية مستقبلية.
 

 السيولة للشركة:فيما يلي عملية إدارة 
 

 التمويل اليومي، الذي تديره اإلدارة المالية لضمان تلبية المتطلبات ويشمل ذلك تجديد األموال عند استحقاقها أو استثمارها: .أ

 مراقبة نسب سيولة في قائمة المركز المالي مقابل المتطلبات الداخلية والتنظيمية .ب

 إدارة تركيز وملف استحقاقات الديون .ج

 السيولة وعدم التطابق بين الموجودات والمطلوبات إدارة  .د
 

االستحقاق   تاريخ  المالي حتى  المركز  قائمة  بتاريخ  المتبقية  الفترة  أساس  على  للشركة  المالية  المطلوبات  يحلل  التالي  الجدول 

األرصدة المستحقة تساوي   التعاقدي. المبالغ المفصح عنها في الجدول التالي هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. إن

 قيمتها الدفترية. تتم القروض بمعدل متغير ويستحق السداد خالل سنة وبالتالي، لذلك فإن تأثير الخصم يعتبر غير جوهري. 
 

 

مستحقة خالل 

 سنة

مستحقة بعد  

 سنة

    م 2022

 -  13,015,415 المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى 

 -  - القروض قصيرة األجل 

 -  13,015,415 اإلجمالي

    

    م 2021

 -  8,441,106 المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى  

 -  46,988,848 القروض قصيرة األجل 

 -  55,429,954 اإلجمالي
 

 مخاطر التشغيل  25-4
 

العمليات   الناتجة عن عدم كفاية  الخسارة  التشغيل هي مخاطر  أو الموظفين واألنظمة أو من أحداث مخاطر  الداخلية أو فشلها 

 خارجية. تحتفظ اإلدارة بإطار قوي للحوكمة والرقابة للتقليل من هذه مخاطر.
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 الموجودات الخاضعة لإلدارة:  26-1
 

بموافقة العمالء ومن قبل الشركة نيابة عن عمالئها  يمثل هذا البند موجودات الصناديق العامة والخاصة وموجودات محافظ مدارة  

 لاير سعودي(.   3,953,184,011م:  2021ديسمبر    31م )2022ديسمبر    31لاير سعودي كما في    3,553,935,749بمبلغ  
 

 الحسابات النقدية للعمالء 26-2
 

ديسمبر    31لاير سعودي كما في    51,374,888قيمتها  تقوم الشركة بإدارة الحسابات النقدية للعمالء ألنشطة الوساطة التي بلغت  

  لاير سعودي(.  56,083,698م:  2021ديسمبر   31م )2022



 شركة سيكو المالية

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بالريال السعودي(
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 المتطلبات التنظيمية لرأس المال ومعدل كفاية رأس المال   27
 

م(. ووفقاً 2012ديسمبر    31هـ )الموافق 1434صفر   17أصدرت هيئة السوق المالية قواعد الكفاية المالية )"القواعد"( بتاريخ  

لهذه القواعد، حددت هيئة السوق المالية اإلطار والتوجيهات المتعلقة بالحد األدنى لمتطلبات رأس المال ومنهجية حسابها وفقاً لما  

نصت عليه القواعد. وفقاً لهذه المنهجية، قامت الشركة باحتساب الحد األدنى لرأس مالها المطلوب ونسب كفاية رأس المال كما  

 يلي:
 

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
 م 2021  م 2022 

    قاعدة رأس المال 
 71,326  68,344 الشريحة األولى لرأس المال  -
 -  - الشريحة الثانية لرأس المال  -

 71,326  68,344 إجمالي قاعدة راس المال 

    
    الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

 24,062  14,456 مخاطر االئتمان
 -  - مخاطر السوق

 4,765  6,602 مخاطر العمليات 
 28,827  21,058 إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

    
    نسبة كفاية رأس المال

 2.47  3.25 نسبة رأس المال )مرات(
 2.47  3.25 معدل راس المال )مرات( 1الشريحة 

    
 42,499  47,285 الفائض في رأس المال 

 

)إن وجدت(   (أ المتراكمة وعالوة اإلصدار  المدفوع واألرباح  المال  تتكون من رأس  والتي  المال  لرأس  األولى  الشريحة 

 واالحتياطيات باستثناء احتياطيات إعادة التقييم باإلضافة إلى خصميات محددة وفقاً للقواعد.

تتكون من   (ب المال والتي  لرأس  الثانية  التقييم  الشريحة  إعادة  الممتازة واحتياطيات  المتراكمة  واألسهم  المساندة  القروض 

 باإلضافة إلى خصميات محددة وفقاً للقواعد. 

يتم احتساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال التي تتعلق بمخاطر السوق واالئتمان والعمليات وفقاً للمتطلبات المحددة في   (ج

 القواعد. 

رة كفاية رأس المال إلى االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل هيئة السوق المالية  تهدف أعمال الشركة عند إدا (د

 وللحفاظ على قدرة الشركة على االستمرارية كمنشأة عاملة والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية. 
 
 

 األحداث الالحقة 28
 

م( )المشار إليه  2022يونيو    30هـ )الموافق  1/12/1443بتاريخ    132دخل نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي م /  

التنفيذ في   النظام، من 2023يناير    19هـ )الموافق  26/6/1444فيما يلي باسم "النظام"( حيز  م(. وفيما يتعلق ببعض أحكام 

م(. وتعمل اإلدارة على  2023يناير    19هـ )الموافق  6/1444/ 26 يتجاوز سنتين اعتباًرا من  المتوقع االلتزام الكامل في موعد ال

النظام األساسي  تقييم تأثير نظام الشركات الجديد وستقوم بتعديل نظامها األساسي إذا لزم األمر. ونتيجة لذلك، ستقدم الشركة 

 دية / السنوية للتصديق عليه.  المعدل إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العا
 

 ليس هناك أي أحداث أخرى هامة بعد تاريخ التقرير تتطلب تعديالً أو إفصاحاً في هذه القوائم المالية. 
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 . هـ 1444رجب  24الموافق  م2023فبراير   15 المالية من قبل مجلس اإلدارة لإلصدار بتاريخ  القوائمتم اعتماد هذه 




