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 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 إيضاح 

 )بالرياالت السعودية(  
    الموجودات

 19,888,721 75,000,181 1 وما فى حكمه نقد

 166,899,072 500,111,101 4 ، صافى إسالمية فى عقود تمويل ستثماراإل

 2,091,618 0,010,855 7 أخرى وذمم مدينةمدفوعات مقدمة 

 2,182,666 0,101,021 8 ممتلكات ومعدات، صافى 

 8,876,804 10,005,888 9 موجودات غير ملموسة، صافي

 174,961,611 581,211,851  مجموع الموجودات

    

    والمطلوبات حقوق الملكية

    حقوق الملكية

 110,000,000 070,000,000 16 المال رأس

 - 270,181 11 إحتياطي نظامي

 (18,792,820) 2,210,107  أرباح مبقاه / )خسائر متراكمة(

 (186,601) (582,552) 14 إحتياطي إكتواري

 161,022,871 071,515,122  حقوق الملكيةمجموع 

    

    المطلوبات

 - 000,000,000 11 قروض

 66,666,860 80,158,111 12 ومطلوبات أخرى ذمم دائنة

 1,678,710 0,720,100 14 تعويض نهاية الخدمة

 61,912,180 021,702,570  مجموع المطلوبات

 174,961,611 581,211,851  والمطلوبات حقوق الملكيةمجموع 

    

 - - 17 إرتباطات و إلتزامات
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 0202ديسمبر  13 إيضاح

يناير  21للفترة من 
ديسمبر  31إلى  2212

2212 

 )بالرياالت السعودية(  
    
 11,180,896 100,101,112 18 اإلسالمي، صافي تمويلمن أنشطة الدخل ال

 - (7,082,111)  تمويليةمصاريف 

 11,180,896 127,201,701 18و 11 اإلسالمي، صافي تمويلمن أنشطة الدخل ال

    

    / دخل العمليات (مصاريف) 

    

 (17,674,060) (25,000,011) 19 مصاريف عمومية وإدارية 

 (11,111,241) (70,017,080) 20 مصاريف بيع وتسويق

 (2,466,216) (15,152,508) 4 ئتماناإلخسائر  مخصص

 1,184,641 215,071 21 يرادات أخرى إ

 (18,106,291) 21,158,011   الربح / )الخسارة( قبل الزكاةصافى 

    

 (288,121) (7,007,105) 16 زكاة

 (18,792,820) 21,002,510  للسنة / للفترةالربح / )الخسارة( صافي 

    

    ىخرة األالشامل الخسارة

    ها الى الربح أو الخسارةبويبت إعادة البنود التي لن يتم

 (186,601) (718,015) 14 الخسارة اإلكتوارية لتعويض نهاية الخدمة

 (186,601) (718,015)  للسنة / للفترة الخسارة الشاملة األخرى

 (18,977,121) 20,500,205  للسنة / للفترة ةالشامل الخسارة(الدخل / ) مجموع

    

    لسهم ا (خسارةربحية / )

 (1,21) 1,00 22 السهم األساسيربحية / )خسارة( 

 (1,21) 1,00 22 السهم المخفضربحية / )خسارة( 
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 إحتياطي نظامي رأس المال

أرباح مبقاه / 
(خسائر متراكمة)  إحتياطي إكتواري 

حقوق  مجموع
 الملكية

 )بالرياالت السعودية( 
      

 110,000,000 - - - 110,000,000 رأس المال المصدر

 (18,792,820) - (18,792,820) - - خسارة الفترةصافي 

 (186,601) (186,601) - - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 161,022,871 (186,601) (18,792,820) - 110,000,000  2212ديسمبر  31في كما الرصيد 

      

 200,000,000 - - - 200,000,000 (14رأس المال اإلضافي المصدر )إيضاح 

 21,002,510 - 21,002,510 - - للسنة صافي الربح

 - - (270,181) 270,181 - المحول إلى اإلحتياطي النظامي

 (718,015) (718,015) - - - للسنةالخسارة الشاملة األخرى 

 071,515,122 (582,552) 2,210,107 270,181 070,000,000 2222ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 0202ديسمبر  13 

يناير  21للفترة من 
ديسمبر  31إلى  2212

2212 

 )بالرياالت السعودية(  
    األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 (18,106,291) 21,158,011   الربح / )الخسارة( قبل الزكاةصافي 

    : عنتعديالت 

 806,722 1,101,882  إستهالك وإطفاء

 - 7,082,111  مصاريف تمويلية

 2,466,216 15,152,508  ئتماناإلمخصص خسائر 

 606,744 827,200  تعويض نهاية الخدمة

    

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (164,166,621) (755,200,715)  ة، صافياإلسالمي التمويل عقودفى  ستثماراإل

 (2,091,618) (1,011,071)  أخرى وموجواتمدفوعات مقدمة 

 61,010,668 01,105,001  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 (118,261,819) (081,225,008)  التشغيلية العملياتالنقد المستخدم في 

    

 - (0,500,115)  مصاريف تمويلية مدفوعة

 - (000,110)  زكاة مسددة

 (11,616) (110,585)  تعويض نهاية الخدمة مدفوع

 (118,211,616) (010,027,187)  األنشطة التشغيليةالمستخدم في صافى النقد 

    

    يةستمماراألنشطة اإلالتدفقات النقدية من 

 (2,662,121) (0,020,811)  ممتلكات ومعدات إضافة إلى

 (9,117,667) (7,107,110)  ملموسةغير  موجوداتإلى  ةإضاف

 (11,819,942) (8,071,771)  يةستممارفي األنشطة اإل صافي النقد المستخدم

    

    األنشطة التمويلية:التدفقات النقدية من 

 - 120,000,000  قروض قصيرة األجل المتحصل من

 - 220,000,000  قروض طويلة األجل المتحصل من

 110,000,000 200,000,000  المتحصل من رأس المال المصدر

 110,000,000 700,000,000  من األنشطة التمويليةالناتج  صافي النقد

    

 19,888,721 05,110,071  صافي التغير في نقد وما فى حكمه

 - 11,888,527   السنة / الفترةفي بداية  هنقد وما فى حكم

 19,888,721 75,000,181  السنة / الفترةفي نهاية  هنقد وما فى حكم

    

    

    (1-5الهامة )إيضاح  معامالت غير النقديةال
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 الشكل القانوني والنشاط -3

فةي المملكةة العربيةة طبقةاً لقةانون الشةركات  تأسيسةهاتةم )" الشةركة "( هةي شةركة مسةاهمة سةعودية مقفلةة  الشركة المتحدة للخدمات الماليةة
ينةةاير  21الموافةةق ) هةةـ1442 األول جمةةادى 15بتةةاريخ  الخبةةرالصةةادر بمدينةةة  2251224123السةةعودية بموجةةب السةةجل التجةةاري رقةةم 

2212). 
 

 

هةـ 1442 شةعبان 26بتةاريخ الصةادر  221225/أش/52م رقة بموجةب التةرخيصي سةتهالكاإل التمويةلفةي  للشةركةيتمثل النشةاط الرئيسةي 
 .السعودي )ساما( البنك المركزي الصادر عن (2212 مايو 1الموافق )

 

 .، المملكة العربية السعوديةفي مدينة الخبريقع المكتب الرئيسي للشركة 

 

 أسس اإلعداد -0

 اإللتزام  قائمة
المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات الدولية للتقرير المالي تم إعداد القوائم المالية للشركة، وفقاً للمعايير 

 .الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالمعتمدة من األخرى 
 

 .السيولة وفقاً لترتيبيتم عرض الموجودات والمطلوبات في هذه القوائم المالية 
 

 القياس أساس
 الحاليةة بالقيمةة للمةوظفين المحةددة المنةافع إلتزامةات بمسةتحقات االعتراففيما عدا لمبدأ التكلفة التاريخية  وفًقاً  تم إعداد هذه القوائم المالية 

 .المتوقعة ئتماناإلوحدة  طريقة باستخدام المستقبلية لتزاماتلإل
 

 ملة العرض العملة الوظيفية وع
تم تقريةب جميةع المبةالل الماليةة ألقةرب لاير  ،للشركة رضالع الوظيفية وعملةعملة الوالذي يمثل باللاير السعودي  تم عرض القوائم المالية 

 .كلسعودي، مالم يذكر غير ذ
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
وغيرها من المعايير ودية معتمد في المملكة العربية السعالالدولية للتقرير المالي يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتماشى مع المعايير 

األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق  استخدامات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اإلدارة رداصواإل

لى الخبرة تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها إ ،مصاريفللموجودات والمطلوبات واإليرادات والالمسجلة السياسات والمبالغ 

التاريخية وعوامل أخرى مختلفة يُعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف، والتي تشكل نتائجه أساًسا إلصدار أحكام بشأن القيم الدفترية 

 .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات ،للموجودات والمطلوبات التي ال تتضح بسهولة من مصادر أخرى

 

 فيها يعدل التي الفترة خالل المحاسبية التقديرات على التعديالت إثبات يتم ،االفتراضات األساسية بشكل مستمرتتم مراجعة التقديرات و

 الحالية الفترات على يؤثر التعديل كان إذ المستقبلية الفترات أو التعديل فترة خالل أو الفترة، تلك على فقط التعديل يؤثر عندما وذلك التقدير

 .المستقبلية أو
 

 التقديرات واألحكام التالية التي تعتبر هامة بالنسبة للقوائم المالية:باستخدام اإلدارة  قامتتطبيق السياسات المحاسبية للشركة، عند 
 

 اإلستمرارية
وهي على قناعة بأن الشركة لديها الموارد الالزمة لالستمرار في أعمالها في  يةقامت إدارة الشركة بتقييم قدرة الشركة على االستمرار

ري حول قدرة الشركة على االستمرار علم بأي شكوك قد تؤدي إلى شك جوه فإن اإلدارة ليست علىإضافة لذلك،  ،المستقبل المنظور

 رية.المالية على أساس مبدأ االستمراالقوائم لذلك ، تم إعداد  .كمنشأة مستمرة

 
 التقييم االكتواري لمطلوبات استحقاقات الموظفين

يتضمن  ،يتم تحديد تكلفة تعويضات نهاية الخدمة )"منافع الموظفين"( في إطار خطة منافع محددة غير ممولة بإستخدام التقييم االكتواري
وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم، وزيادة  ،قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل متعددةالتقييم االكتواري وضع افتراضات 

لتزام المزايا غير إطبيعته طويلة األجل، فإن  وكوننظًرا لتعقيد التقييم  .، ومعدالت الوفيات، ومعدل دوران الموظفينالرواتب المستقبلية
سنوي أو بشكل أكثر  أساساضات على تتم مراجعة جميع االفتر ،الممولة المحدد يكون شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات

 .تطلب ذلكتكراًرا، إذا 
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 )تتمة( اإلعدادأسس  -0

 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
 والموجودات غير الملموسة للممتلكات والمعداتاإلقتصادي العمر اإلنتاجي 

مع النمط  تتسق/ اإلطفاء  ستهالكللتأكد من أن طريقة وفترة اإل / اإلطفاء ستهالكبمراجعة دورية لألعمار اإلنتاجية المقدرة اإل الشركةتقوم 

 .الموجودات هالمتوقع للمنافع اإلقتصادية من هذ
 

 ةالمتوقع ئتمانقياس خسائر اإلمخصص 

المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتطلب استخدام نماذج وافتراضات هامة حول  ئتمانإن قياس مخصص خسارة اإل
تفاصيل  عرضتم  ،والخسائر الناتجة عن ذلك( السداد)مثل احتمال تخلف العميل عن  ئتمانالظروف االقتصادية المستقبلية وسلوك اإل

تحدد أيًضا ، والتي المرفقةفي اإليضاحات  المتوقعة ية ئتمانالمدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس الخسارة اإل
تطبيق المتطلبات المحاسبية لمطلوبة  الهامةهناك عدد من األحكام  .ناصرلتغيير هذه الع المتوقعة ئتمانخسائر اإلل الرئيسيةالحساسيات 

 :، مثل المتوقعة ئتمانخسائر اإل لقياس

 ئتمانتحديد معايير الزيادة الكبيرة في مخاطر اإل 

 المتوقعة ئتمانخسائر اإل اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس 

  المتوقعة ئتمانخسائر اإل المتوقعة لكل نوع من القطاعات الصناعية وما يرتبط بها منتحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات 

 المتوقعة ئتمانخسائر اإل إنشاء مجموعة من األصول المالية المماثلة لغرض قياس. 
 

 تقييم نموذج األعمال
تحدد الشركة نموذج األعمال  ،واختبار نموذج األعماليعتمد تصنيف األصول المالية وقياسها على نتائج فقط مدفوعات رأس المال والفائدة 

يتضمن هذا التقييم حكًما يعكس جميع األدلة ذات  ،على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات األصول المالية مًعا لتحقيق هدف أعمال معين

صول وكيفية إدارتها وكيفية تعوي  مديري الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء األصول وقياس أدائها والمخاطر التي تؤثر على أداء األ

 استبعادهاتقوم الشركة بمراقبة األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي يتم   ،األصول

المراقبة هي جزء من تقييم  ،باألصلتم االحتفاظ ه من أجلوما إذا كانت األسباب تتفق مع هدف العمل الذي  االستبعادقبل استحقاقها لفهم سبب 

ال يزال مناسباً وإذا كان غير مناسب ما إذا كان  الباقيةاألصول المالية  من خاللهالمستمر حول ما إذا كان نموذج األعمال الذي تحتفظ الشركة 

 .ذه التغييرات مطلوبة خالل الفترات المعروضةلم تكن ه ،هناك تغيير في نموذج العمل وبالتالي تغيير محتمل في تصنيف تلك األصول
 

 ئتمانزيادة كبيرة في مخاطر اإل
على أداة مالية قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي، تقارن الشركة مخاطر التخلف عن السداد  ئتمانعند تقييم ما إذا كانت مخاطر اإل

عند إجراء هذا التقييم، تأخذ  ،عند االعتراف المبدئيعن السداد في األداة المالية  في األداة المالية في تاريخ التقرير مع خطر حدوث التخلف

المتاحة دون تكلفة أو  المستقبليةالشركة في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والداعمة، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات 

الشركة، والتي تم الحصول عليها من تقارير  ومدينفاق المستقبلية للصناعات التي يعمل فيها اآلالمستقبلية تشمل المعلومات  ،جهد غير مبرر

االخذ في ذات الصلة وغيرها من المنظمات المماثلة، وكذلك  ومراكز البحوثالخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية 

 .مختلف المصادر الخارجية المعلومات االقتصادية الفعلية والمتوقعة التي تتعلق بالعمليات األساسية للشركة االعتبار
 

 تسماميفي التمويل اإل تستمما انخفاض صافي اإل

للموجودات المالية  ئتمانعتمد على التغيير في جودة اإلتمن ثالث مراحل  يةنهجمعلى ( ECL)المتوقعة ية ئتماننموذج الخسارة اإل يتضمن

تطلعي ويتطلب استخدام توقعات معقولة وداعمة للظروف االقتصادية نموذج المتوقع هو  ئتماننموذج خسارة اإلإن  ،المبدئيمنذ االعتراف 

 .المتوقعة ئتمانوقياس خسائر اإل ئتمانالمستقبلية في تحديد الزيادات الكبيرة في مخاطر اإل
 

 ئتمانشهًرا على جميع األصول المالية التي لم تشهد زيادة كبيرة في مخاطر اإل 12ية المتوقعة لمدة ئتمانتطبق الخسارة اإل  :1المرحلة 
(SICR) باستخدام عامل يمثل احتمال التخلف عن السداد ئتمانسيتم احتساب الخسائر المتوقعة لإل ،يةئتمانمنذ نشأتها ولم تنخف  قيمتها اإل 
(PD)  لخسارةاوشهًرا القادمة  12الذي يحدث على مدار الـ ( الناجمة عن التعثرLGD)  جماليةاإل القيمةويتم احتساب الربح على. 

 ةقيمالمنذ االعتراف المبدئي ولكن ال تعتبر األدوات المالية منخفضة  ئتمانكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلعندما ي :2المرحلة 
السداد في  التعثر يةسابه باستخدام احتمالتحاي يتم ذوال خالل عمرهاالمتوقعة  يةئتمانلخسارة اإلفي القيمة ل يية، يتم تسجيل مبلغ مساو  ئتماناإل

 الربح على القيمةيتم احتساب و( EADخالل عمر األداة المالية والخسارة الناجمة عن التعثر والعرضة لخطر التخلف عن السداد )
شهًرا في  12مقارنة بـ  المدة الزمنية األولمن المتوقع أن تكون المخصصات أعلى في هذه المرحلة بسبب زيادة المخاطرة وتأثير  ،ةجمالياإل

 ؛1المرحلة 

، كمنخفضة القيمةفي تاريخ التقرير، سيتم تصنيف هذه األدوات المالية  اإلنخفاض في القيمةدليل موضوعي على  عند وجود :0المرحلة 
 .القيمة للموجودات المالية ويتم احتساب الربح على صافي خالل عمر األداةالمتوقعة  ئتمانسجيل مبلغ مساو  لخسائر اإلوسيتم ت
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  تفسيراتالتعديالت على المعايير والوالمعايير الجديدة  -1
 تعديالت 

ة أصبحت عدة تعديالت جديدة أخرى على المعايير، والمدرجة أدناه، سارية خالل هذه السنة، والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالي

 .للشركة

 

  2020يناير  1الصاد ة والمطبقة اعتبا اً من المعايير  0-1

 

 الوصف التعديمات على المعايير 

تسري للسنوات التي تبدأ في 

 أو بعد

   
 تعريف األهمية النسبية (8( و )1معيار المحاسبة الدولي رقم )

 

 م2020يناير  1

 (6المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

 م2020يناير  1 تعريف النشاط التجاري

تعديالت على مرجع إطار المفاهيم بالمعايير الدولية   المعدل إطار مفاهيم التقارير المالية

التعريفات المعدلة ومتطلبات تحقق وكذلك للتقرير المالي، 

 الموجودات  واإللتزامات وتوضيح بع  المفاهيم الهامة.
 

 م2020يناير  1

(، ومعيار 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

المعيار الدولي و( 69المحاسبة الدولي رقم )

 (7للتقرير المالي رقم )
 

 م2020يناير  1 إصالح معيار سعر الفائدة

 م2020يونيو  1 19 -كوفيد جائحة  المتعلق بظروفإمتيازات اإليجار  (14المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصاد ة والتي لم يبدأ تسريانها بعد 2 -1

 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة التالية والتي لم يبدأ سريانها بعد. الشركةلم تطبق 
 

 الوصف التعديمات على المعايير

تسري للسنوات التي تبدأ في 

 أو بعد

   
(، ومعيار 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

( ، المعيار الدولي 69المحاسبة الدولي رقم )

(، المعيار الدولي للتقرير 7للتقرير المالي رقم )

(، المعيار الدولي للتقرير المالي 6المالي رقم )

 (  14رقم )

 م2021يناير  1 المرحلة الثانية –إصالح معيار سعر الفائدة 

   

 م2022يناير  1 تكلفة إستكمال أداء العقد – المحملة بخسارةالعقود  ( 67معيار المحاسبة الدولي رقم )

(، 14المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

(، 9والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

( والمعيار 61ومعيار المحاسبة الدولي رقم )

 ( 1الدولي للتقرير المالي رقم )
 

 التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية

2018 - 2020 

 م2022يناير  1

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت السابقة  (14معيار المحاسبة الدولي رقم )

 لإلستخدام المقصود

 م2022يناير  1

   

 م2022يناير  1 المفاهيمإشارة إلى إطار  (6المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
   

 م2026يناير  1 عقود التأمين (17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
   

 م2026يناير  1 تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (1معيار المحاسبة الدولي )
   

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 (28المحاسبة الدولي رقم )( ومعيار 10رقم )

بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشريك أو 

 المشروع المشترك
 غير معرف

 

عندما تكون سارية، كما أن تطبيق هذه  للشركةتتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على القوائم المالية 

 في فترة التطبيق األولي.للشركة أثر جوهري على القوائم المالية له  لن يكونلتفسيرات والتعديالت وا المعايير الجديدة
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 السياسات المحاسبية الهامة ملخص  -4

 األدوات المالية 4-3
 الموجودات المالية 4-3-3
 تصنيف الموجودات المالية 4-3-3-3

 بالقيمة او اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة، بالتكلفة :المالية الموجودات اسيوق تصنيف يتم المبدئي، اإلثبات عند
والتي  تحتفظ فقط بموجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة ،تاريخ التقرير كما فيومع ذلك، فإن الشركة  ،أو الخسارةالربح  خالل من العادلة

 .المدينة المرابحةعقود وعقود التورق  تتضمن ذمم
 

 عقود التو ق المدينة

بشراءها وبعد عملية الشراء تلك، تنوي بيع  شركةالببيع أحد الموجودات للعميل، والذي قامت  شركةالالتورق هو اتفاق تقوم بموجبه 

تشمل المبالغ  ،يشتمل سعر البيع على التكلفة مضافًا إليها هامش ربح متفق عليه ،الموجودات األساسية وتوزيع متحصالت البيع للعميل

يتم تسجيل الفرق بين  ،ع التورق(اإلجمالية المستحقة بموجب عقد بيع التورق إجمالي مدفوعات البيع بموجب اتفاق التورق )مستحق عقد بي

مستحق عقد بيع التورق وتكلفة الموجودات المباعة كأرباح غير مستحقة للتورق وألغراض العرض، يتم خصمها من إجمالي المبالغ المستحقة 

 .بموجب مستحق عقد بيع التورق
 

 المدينة المرابحة عقود

بناًء على وعد تلقته من العميل  شركةالموجودات للعميل، والذي اشترته أو امتلكته ببيع أحد ال الشركةالمرابحة هي اتفاقية تقوم بموجبها 

تشمل المبالغ اإلجمالية المستحقة بموجب عقد بيع المرابحة إجمالي  ،يتكون سعر البيع من التكلفة مضافًا إليها هامش ربح متفق عليه، للشراء

يتم تسجيل الفرق بين بيع مستحق عقد المرابحة وتكلفة  ،تحق عقد بيع المرابحة(مدفوعات البيع المستقبلية بموجب اتفاق المرابحة )مس

الموجودات المباعة كأرباح مرابحة غير مكتسبة، وألغراض العرض، يتم خصمها من إجمالي المبالغ المستحقة بموجب مستحق عقد بيع 

 .المرابحة
 

 القياس الماحق

المالية بالتكلفة المطفأة، القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل  الموجودات يمكن قياس، االثبات المبدئي بعد
 .الربح أو الخسارة

  

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أ  4-3-3-3
الربح  خالل من العادلة بالقيمة كمدرجة تصنيفها يتم وال التاليين الشرطيين من كل استيفاء عند المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات قياس يتم

 أو الخسارة:
 

 و التعاقدية؛ النقدية التدفقات تحصيل أجل من بالموجودات االحتفاظ إلى يهدف الذي األعمال نموذج ضمن بالموجودات االحتفاظ يتم -
عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط مدفوعات من المبلل األصلي والعمولة على  تنشأ -

 .المبلل األصلي القائم
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر (ب  4-3-3-3
 
 دوات الدينأ

 

 تصنيفها يتم وال التاليين الشرطين من كل استيفاء عند فقط اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة كمدرجةال يتم قياس أداة الدين 
 الربح أو الخسارة: خالل من العادلة بالقيمة كمدرجة
وبيع الموجودات  يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى تحقيق كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية -

 المالية؛ و 
عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتي تعد فقط مدفوعات على المبلل األصلي  تنشأ -

 .والعمولة على المبلل األصلي القائم
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة ملخص  -4

 )تتمة( األدوات المالية 4-3
 )تتمة(الموجودات المالية  4-3-3
 )تتمة( تصنيف الموجودات المالية 4-3-3-3
 )تتمة( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ب(  4-3-3-3
 الملكية دواتأ

 لإللغاء، قابل غير بشكل اختيار، شركةلل يجوز المتاجرة، لغرض بها االحتفاظ يتم ال والتيألدوات حقوق الملكية  المبدئيعند اإلثبات 
 .حدة على إستثمار كل أساس على االختيار هذا ويتم اآلخر، الشامل الدخل في العادلة القيمة في الالحقة التغيرات عرض

 
 رةلخساوا الربح لخال الموجودات المالية من ـ(ج 4-3-3-3
 .رةلخساالربح أو ا قائمة خالل من العادلة بالقيمة األخرى المالية الموجودات جميع تصنيف يتم 
 

 ليتم بالمتطلبات تفي المالية التي الموجودات لإللغاء، قابل غير بشكل تخصص، بأن للشركة يجوز المبدئي، اإلثبات عند ذلك، إلى باإلضافة
 القيام كان إذا ،الربح أو الخسارة قائمة من خالل العادلة بالقيمة أو اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة قياسها
 .ينشأ قد الذي المحاسبي التماثل عدم من يخفض أو سيقلل بذلك

 
 الموجودات أعمالها إلدارة نموذج بتغير الشركة قيام بعد ما فترة في إال المبدئي، إلثباتها الحقاً  المالية الموجودات تصنيف إعادة يتم ال

 .المالية
 
 تقييم نموذج األعمال 4-3-0
 تمثل الطريقة هذه ألن محفظة األعمال مستوى على خالله من بالموجودات االحتفاظ يتم الذي األعمال نموذج من الهدف بتقييمقوم الشركة ت

 :على االعتبار في أخذها يتم المعلومات التي وتشتمل اإلدارة، إلى المعلومات وتقديم األعمال إلدارة طريقة أفضل بشكل
 

 على تركز اإلدارة كانت استراتيجية إذا ما وباألخص، ،السياسات لتلك العملي والتطبيق األعمال لمحفظة المحددة واألهداف السياسات 
 التي المالية المطلوبات استحقاق فترة مع المالية استحقاق الموجودات فترة ومطابقة معين، ربح معدل على والحافظ اإليرادات، تحقيق
 الموجودات؛ بيع من خالل النقدية التدفقات تحقق أو الموجودات تلك تمول

 إدارة الشركة؛ إلى ذلك بشأن تقرير وتقديم المحفظة أداء تقييم فيها يتم التي الكيفية  

 تلك إدارة وكيفية (ذلك األعمال نموذج ضمن بها االحتفاظ يتم التي المالية والموجودات) األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر 
 المخاطر؛

 أو المدارة العادلة للموجودات القيمة على تستند التعويضات كانت إذا ما المثال سبيل على – الشركة مدراء تعويض فيها يتم التي الكيفية 
 و المحصلة؛ التعاقدية النقدية التدفقات

 المبيعات أنشطة بشأن توقعاتها إلى باإلضافة المبيعات، تلك وأسباب السابقة، الفترات في وتوقيتها وحجمها المبيعات تكرار معدل 
 تعتبر بل األنشطة، باقي عن بمفردها في االعتبار أخذها يمكن ال المبيعات بأنشطة الخاصة المعلومات فإن ذلك، من بالرغم ،المستقبلية

 .النقدية التدفقات تحقيق كيفية إلى باإلضافة المالية الموجودات ألهداف إدارة الشركة تحقيق لكيفية الشامل التقييم عملية من جزء
 

 تم إذا "،ضغط حالة"أو  " حالة أسواء" تصورات االعتبار في األخذ دون معقول بشكل المتوقعة التصورات على األعمال نموذج تقييم يستند
 تصنيف بتغيير تقوم ال فإن المجموعة للمجموعة، األصلية التوقعات عن تختلف بطريقة المبدئي اإلثبات بعد النقدية التدفقات تحقيق

 المالية الموجودات تقييم عند المعلومات تلك مثل يتم تضمين ولكنه ذلك، األعمال نموذج ضمن بها المحتفظ المتبقية المالية الموجودات
 .فصاعدا اً  مؤخر المشتراة أو المستحدثة

 
 قائمة خالل من بالقيمة العادلة العادلة، القيمة أساس على أدائها تقييم يتم والتي المتاجرة لغرض بها المحتفظ المالية الموجودات قياس يتم

 التدفقات تحصيل أجل من سواء حد بها على االحتفاظ يتم وال التعاقدية النقدية التدفقات تحصيل أجل من بها االحتفاظ يتم ال حيث الدخل
 .المالية الموجودات وبيع النقدية
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -4

 )تتمة(األدوات المالية  4-3
 والربح األصلي المبلغ من دفعات فقط تممل التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم 4-3-1

 القيمة لقاء العوض "الربح" ويمثل المبدئي، اإلثبات عند المالية للموجودات العادلة القيمة "األصلي المبلل" ُيعتبر التقييم، هذا ألغراض
 وتكاليف معينة فترة خالل وذلك األصلي القائم بالمبلل المرتبطة األخرى األساسية اإلقراض ومخاطر ئتماناإل ومخاطر للنقود الزمنية

 .الربح لهامش باإلضافة والتكاليف اإلدارية(، السيولة مخاطر  :المثال سبيل األخرى )على األساسية اإلقراض
 

 التعاقدية الشروط االعتبار في والربح، تأخذ الشركة األصلي المبلل من دفعات فقط تمثل التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم عند
 النقدية التدفقات مبلل أو التوقيت تغير قد تعاقدية شروط على المالية تشتمل الموجودات كانت إذا ما تقييم ذلك ويتضمن المالية، لألدوات
 :يلي ما االعتبار الشركة في تأخذ التقييم، بهذا عند القيام ،الشرط لهذا استيفاؤها لعدم نتيجة التعاقدية

 
  النقدية؛ التدفقات وتوقيت قيمة تغيير يمكنها التي المحتملة األحداث -
  المالي؛ الرفع خصائص -
 التمديد؛ وشروط مقدماً  الدفع -
 حق دون الموجودات ترتيبات :المثال سبيل على)  محددة موجودات من النقدية التدفقات في الشركة مطالبات من تحد التي الشروط -

 و ؛(الرجوع

 .الدوري الربح معدل تحديد إعادة :المثال سبيل على – للنقود الزمنية القيمة لقاء العوض تعديل في تسهم التي الخصائص -
 
 لموجودات الماليةاإلعتراف با عن التوقف 4-3-4

 

 عند أو الموجودات بهذه الخاصة النقدية بالتدفقات التعاقدية الحقوق إنتهاء عند الماليةاإلعتراف بالموجودات  عن بالتوقف الشركة تقوم
 أو األصل، لملكية المصاحبة والمنافع المخاطر جميع يقارب ما تحويل بموجبها يتم ما معاملة بموجب النقدية التدفقات استالم حقوق تحويل

 .المالي األصل على بالسيطرة باالحتفاظ وال المالي األصل لملكية المصاحبة والمنافع المخاطر جميع بإبقاء وال بتحويللشركة ا تقم لم إذا
 

و  إثباته( عن التوقف تم الذي الخاصة بالجزء الدفترية القيمة )أو لألصل الدفترية القيمة بين الفرق فإن مالي، أصل إثبات عن التوقف وعند
 خسائر أو مكاسب ( أية2به( و ) التعهد تم جديد التزام من أي مطروحاً  عليه الحصول تم جديد أصل أي ذلك في )بما المستلم العوض (1)

 .الخسارة أو الربح في إثباته أن يتم يجب اآلخر، الشامل الدخل في سابقاً  إثباتها تم تراكمية
 

الشركة  احتفاظ مع المالي األصل لملكية المصاحبة والمنافع المخاطر جميع تحويل أو على باإلبقاء الشركةا تقم ال التي المعامالت وفي
 في للتغيرات تعرضه بقدر تحديده يتم والذي به، المستمر ارتباطها بقدر المحول األصل إثبات في تستمرالشركة  فإن األصل، على بالسيطرة

 .المحولة الموجودات قيمة
 

يتم التوقف عن إثبات األصل المحول  ،لتزام بخدمة الموجودات المالية المحولة مقابل رسومتحتفظ الشركة باإل في بعض المعامالت المحددة،
يتم إثبات أصل أو التزام بالنسبة لعقد الخدمات إذا كان من المتوقع لألتعاب التي سيتم استالمها أن  ،إذا كان يفي بمعايير التوقف عن اإلثبات

لكافي مقابل الخدمة )أصل( أو إذا كان من المتوقع لألتعاب التي سيتم استالمها أن تكون أقل من التعويض كافي تكون أكثر من التعويض ا
 .مقابل الخدمة )التزام(

 
الشركة بتوريق مجموعة متنوعة من عقود التمويل، والتي عادة ما ينتج عنها بيع هذه الموجودات للبنوك وتحويل الشركة  في حال قيام

يتم االحتفاظ بصورة عامة ومن ثم  ،يقوم البنك بدوره بإصدار تسهيالت للشركة مقابلهاو ،بشكل جوهري لجميع مخاطر ومزايا الملكية
المتبقية األخرى )الفوائد  الفوائدلية المورقة في شكل شرائح رئيسية أو ثانوية، أو شرائح الربح فقط أو بالموجودات في الموجودات الما

ئد المحتجزة كمستحقات مدينـة بشرائح الربح فقط ويتم إدراجها بالتكلفة المطفأة، وتخضع لقياس نموذج ايتم اإلعتراف بالفو ،المحتجزة(
 .ق في اإليرادات التمويليةأو خسائر التور أرباحيتم تسجيل  ،داألعمال ومدفوعات أصل الدين والفوائ

 
 التدفقات النقدية التعاقدية تعديل 4-1-5

إعادة التفاوض أو التعديل إلغاء  يتنج عنتعديلها وال بخالف ذلك التدفقات النقدية التعاقدية ألصل مالي أو  بشأنعندما يتم إعادة التفاوض 
أرباح أو خسائر التعديل في قائمة الربح أو  اثبات، تقوم الشركة بإعادة حساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي ذلك األصل المالي اثبات

التفاوض  التي تمت إعادةحالية للتدفقات النقدية التعاقدية ال على أنه القيمةالقيمة الدفترية لألصل المالي إجمالي يتم إعادة احتساب  ،الخسارة
 يةئتمانإلبالمخاطر االمعدل  ةأو معدل الفائدة الفعلي)األصلي لألصل المالي  ةالفائدة الفعلي بمعدلوالتي يتم خصمها تعديلها  تم أوبشأنها 

أي تكاليف أو وتعدل  المعدل، ة، معدل الفائدة الفعليحينما ينطبقأو،  ي الهابط(ئتمانالمستحدثة ذات المستوى اإلالمالية المشتراة أو  لألصول
 .يتم تكبدها القيمة الدفترية لألصل المالي المعدل ويتم إطفاؤها على مدى الفترة المتبقية لألصل المالي المعدل أتعاب
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 إعادة التصنيف 4-1-6

على سبيل المثال ، عندما يكون هناك تغيير  ،الشركة نموذج أعمالها إلدارة األصول الماليةيتم إعادة تصنيف األصول المالية عندما تغير 
 .ال يتم إعادة تصنيف المطلوبات المالية ،في نية اإلدارة لالحتفاظ باألصل لمدة قصيرة أو طويلة األجل

 
 القيمةفي نخفاض اإل  4-3-7

 ،ةفأطلماجة بالتکلفة درلمالتورق المدينة اعقود والمتعلقة بعقود المرابحة وقعة ولمتان الئتمار اخسائم لعي بتقييطتس ساتقوم الشركة على أ
 

 "بناًء على نموذج ثالث مراحل" كما يلي: اإلنخفاض في القيمةتقوم الشركة بتقييم 
 

 ( عاملةالمرحلة األولى) 
منذ االعتراف األولي أو  ئتمانزيادة كبيرة في مخاطر اإل المدينة والتي لم تشهدعقود المرابحة  وعقود التورق تشتمل على المرحلة األولى 

شهًرا ويتم  12المتوقعة لمدة  ئتمانبالنسبة لهذه الموجودات، يتم تسجيل خسارة اإل ،ية منخفضة في تاريخ التقريرإئتمانالتي لديها مخاطر 
 12المتوقعة خالل  ئتمانتتمثل خسائر اإل ،(ئتمانعلى القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل )أي دون خصم لمخصص اإل ربح التمويلاحتساب 

انه ليس متوقع  ،شهًرا من تاريخ التقرير 12المتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر التي تكون ممكنة في غضون  ئتمانشهًرا في خسائر اإل
بالكامل على قيمة األصل باحتمالية حدوث الخسارة  ئتمانشهًرا ولكن يتم ترجيح خسارة اإل 12رة حدوث عجز نقدي لألصل على مدى فت

 .شهًرا القادمة 12خالل 
 

 ( ضعيفة األداءالمرحلة المانية) 
)ما لم يكن  منذ االعتراف األولي ئتمانمدينة والتي شهدت زيادة كبيرة في مخاطر اإلال عقود المرابحة والتورقتشتمل على  الثانيةالمرحلة 

يتم بالنسبة لهذه الموجودات،  ،اإلنخفاض في القيمةدليل موضوعي على  هناكولكن ليس  ية منخفضة في تاريخ التقرير(إئتمانلديهم مخاطر 
خسارة ان  ،صلألمالية لجإلعلى القيمة الدفترية ا ربح التمويليتم احتساب على مدى عمر الدين ولكن المتوقعة  ئتمانتسجيل خسارة اإل

لصافي ية متوقعة تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع إئتمانمدى عمر الدين هي خسارة على المتوقعة  ئتماناإل
احتمالية التعثر في  إلىمرجحة الية ئتمانية المتوقعة هي متوسط الخسائر اإلئتمانالخسائر اإلان ، سالميفي عقود التمويل اإل ستثماراإل

  .السداد
 

 ( غير عاملةالمرحلة المالمة) 
يتم  بالنسبة لهذه الموجودات، ،تشمل األصول المالية التي هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمتها في تاريخ التقريرالمرحلة الثالثة 

 بالصافي)أي  ألصللالقيمة الدفترية صافي يتم احتساب إيرادات الفائدة على على مدى عمر الدين والمتوقعة  ئتمانتسجيل خسارة اإل
 .(ئتماناإل مخصصل

 
 (SICR) ئتمانزيادة كبيرة في مخاطر اإل

 على األدوات المالية قد زادت بشكل كبير، ئتمانمن اإلدارة، عند تحديد ما إذا كانت مخاطر اإل 2م يتطلب المعيار الدولي التقرير المالي رق
عند  التعثرمع مخاطر  التقريرفي تاريخ  الواقعة التعثرالمعلومات المعقولة والداعمة المتاحة من أجل مقارنة مخاطر االخذ في االعتبار 

 .المالية قوائماألولي بال االعتراف
 

 طرمخا في رةلکبيا دةيازلا تکانإذا  ما علی ًداعتمااعمر الدين  سساأ علیأو  راً شه 12 ةدمعلى قعة ولمتا نالئتماا رةخسا سقيا ميت
ية المتوقعة من ئتمانيتم احتساب الخسائر اإل ،ي منخفضإئتمان ذو مستوى لألصا نکاإذا  ماأو  ئيدلمبااالعتراف  ذمن تثدح دق نالئتماا

التعثر الناجمة عن والخسارة ( EAD) التخلف عن السداد عرضة لخطر، وال(PDإلحتمال التعثر في السداد )خالل األثر التراكمي 
(LGD):فة على النحو التالي  ، والمعرَّ
 

  التعثر في السداد(Default) ،رضلمقتا وميقأن  جحرلما رغيمن  (1) :مادعن تعثر حالة في ونيک دق لماليا لألصأن ا الشركة رتعتب 

  .الشركةإلى  جوهري يإئتمانالتزام سداد يوًما على  09تأخر المقترض أكثر من ( 2) ،لبالکام للشركة الئتمانيةا ماتهزالتا فعدب

 تمثل ي( إحتمال التعثر في السدادPD)  تعريف  " وحسب "تعريف التخلف عن السدادبالتزامه المالي ) في سدادالمقترض  تعثراحتمال في

 .من االلتزامأعاله( ، إما على مدى االثني عشر شهراً التالية، أو على مدى العمر المتبقي  ي هابط"إئتمان "ذو مستوى

 التخلف عن السداد عرضة لخطرال (EADي ) 12استحقاقها في وقت التخلف عن السداد خالل  الشركةعتمد على المبالغ التي تتوقع 

 .للدين أو على مدى العمر المتبقي المقبلة اً شهر

 مثل الخسارة ت( الناجمة عن التعثرLGD)،  تم التعبير عن الخسارة  ،ها لخطر التخلف عن السدادتعرض عندلمدى الخسارة  الشركةتوقع

يتم احتساب  ،االفتراضية كنسبة مئوية من الخسارة لكل وحدة من حاالت التعرض في وقت التخلف عن السدادالناجمة عن التعثر 
 ،شهرً  12على أساس الناجمة عن التعثر حيث تمثل الخسارة عمر الدين، شهًرا أو مدى  12على أساس الناجمة عن التعثر الخسارة 

عمر مدى الناجمة عن التعثر على الخسارة إن  ،المقبلة 12في األشهر الـ  تعثرفي حال حدوث  حدوثها المئوية للخسارة المتوقع  النسبة
للموجودات هي النسبة المئوية للخسارة المتوقع حدوثها في حالة حدوث التخلف عن السداد على مدى العمر المتوقع المتبقي الدين 
 .المالية
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 ية المتوقعة بمجموعة من العوامل ، كما هو موضح أدناه:ئتمانتأثر مخصص الخسائر اإلي
 

أو ان تصبح ذات  ئتمان)أو نقصان( في مخاطر اإل ةالمالية التي تشهد زيادبسبب األدوات  3أو  2والمراحل  1التحويالت بين المرحلة  -
 12المتوقعة لمدة  ئتمانخسارة اإلي منخفض خالل الفترة، وما يترتب عليه من ارتفاعات )أو انخفاضات( بين مستويات إئتمانمستوى 

 ؛ على مدى عمر الدينالمتوقعة  ئتمانخسارة اإل و شهًرا
التي توقف الخاصة باألدوات المالية  صداراتلألدوات المالية الجديدة المعترف بها خالل الفترة ، وكذلك اإلمخصصات إضافية  -

 في الفترة ؛ االعتراف بها
الخسارة  و التخلف عن السداد عرضة لخطرال ية المتوقعة نتيجة لتغيرات احتمال التعثر في السداد، وئتماناالثر على قياس الخسارة اإل -

 ؛عن التعثر خالل فترة، والناتجة عن تحديث المدخالت على نماذج االحتسابالناجمة 

 ؛ية المتوقعة نتيجة لتغير المدخالت والفرضيات على نماذج االحتسابئتماناالثر على قياس الخسارة اإل -
توقعة على أساس القيمة الم ئتمانالمتوقعة بسبب مرور الوقت ، حيث يتم قياس خسارة اإل ئتمانالتخفيض من الخصم ضمن خسارة اإل -

 و الحالية؛
التي تم شطبها خالل  موجوداتالمتعلقة بال مخصصاتخالل الفترة وشطب ال التوقف عن االعتراف بهاالمالية التي تم  الموجودات -

 .الفترة

 
تحليل البيانات التاريخية، العالقات ، وقدرت باستخدام يةئتمانوالخسائر اإل ئتمانر اإلمخاطبتحديد وتوثيق المحركات الرئيسية ل الشركةقامت 

 :تضمنت السيناريوهات االقتصادية المستخدمة المؤشرات الرئيسية التالية ،ئتمانوخسائر اإل ئتمانبين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر اإل
  

 سعر النفط أوبك. -
 

يوًما، تستخدم الشركة  32مدتها  إئتمان، والتي تعتبر منخفضة المخاطر من قبل الشركة مع متوسط فترة األخرى بالنسبة للموجودات المالية
 ،المتوقعة على مدى عمر هذه الموجودات ئتمانالمتوقعة على خسارة اإل ئتمانحيث تستند خسائر اإل ئتمانالنهج المبسط الحتساب خسائر اإل

ءاً على خبراتها السابقة والمعدلة لالخذ في االعتبار النظرة المستقبلية للمتحصالت والظروف اعدت الشركة مصفوفة الحتساب المخصص بنا
  .االقتصادية ذات الصلة

 
 دامستخا بلطيت لمجاهو  ةفأطلما بالتکلفة لمقاسةوا ينةدلمامدينو عقود المرابحة والتورق المتوقعة لذمم  الئتمانيةا رةلخساا صمخص سقياإن 
 ءلعمالتعثر سداد ا حتماليةا للمثاا لسبي علی) الئتمانيا وكلسلوا لمستقبليةا يةدالقتصاا ظروفلا ولح رةکبي تضارافتوا دةمعق ذجنما
 .(اعنه لناتجةا رلخسائوا
 
 المتوقعة يتطلب عدد من األحكام الهامة  مثل ما يلي: ئتمانتطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسارة اإل نإ

  ؛ ئتمانالكبيرة في مخاطر اإلتحديد معايير الزيادة 

 

  المتوقعة؛ ئتمانلقياس خسارة اإلالمناسبة اختيار النماذج واالفتراضات 
 

 ية المتوقعة المرتبطة بها؛ئتمانتحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات / األسواق والخسارة اإل 
 و

 

  المتوقعة ئتمانالمالية المماثلة ألغراض قياس خسائر اإلإنشاء مجموعات من األصول. 
 
 

 الشطب 
ك امكانية تقوم الشركة بشطب الموجودات المالية، جزئياً أو كلياً، عندما تستنفذ جميع الجهود العملية السترداد الدين من العمالء، وال يكون هنا

   .واقعية الستردادها
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 المالية المطلوبات 0-1-8

 تصنيف المطلوبات المالية0-1-8-1
إذا كان ذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تناسق بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لمالية ا باتهاولطم فبتصنيتقوم الشركة 

 .االعتراف أو عندما تتم إدارة مجموعة من االلتزامات المالية وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلةالقياس أو 
 

المبالغ غير مضمونة وعادة ما يتم دفعها  هذه ،تمثل هذه المبالغ مطلوبات للسلع والخدمات المقدمة للشركة قبل نهاية العام وهي غير مدفوعة
الدفع  مستحقة كنتوالذمم الدائنة األخرى كمطلوبات متداولة ما لم التجارية الذمم الدائنة  عرضيتم  ،استحقاقهاشهًرا من  12في غضون 

 .شهًرا بعد فترة التقرير 12خالل 
 

 المبدئيالقياس  0-1-8-2

 .ةالعادل ابقيمته ةالمالي بالمطلوباتالشركة  تعترفعند االعتراف المبدئي، 

 

 القياس الماحق 0-1-8-0

يتم إدراج األرباح والخسائر  ،، يتم قياس المطلوبات المالية الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالالمبدئي بعد االعتراف

 .في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء
 

 المالية بالمطلوباتإلغاء االعتراف  0-1-8-0

يعتبر أي تغيير جوهري في  ،مدتهايتم إلغاء االعتراف بااللتزامات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزامات المحددة في العقد أو إلغاؤها أو انتهاء 

،  لشروط على أنها إطفاءإذا تم احتساب أدوات الدين أو تعديل ا ،شروط أداة الدين بمثابة إطفاء لاللتزام األصلي واالعتراف بالتزام مالي جديد

 .تم تكبدها كجزء من الربح أو الخسارة عند اإلطفاءيتم إدراج أي تكاليف أو رسوم 
 

 التعديل 0-1-8-7

، إذا كان التبادل أو التغيير في شروط أداة الدين غير مؤهل إللغاء االعتراف ، فسيتم احتسابه كتعديل لاللتزام امات الماليةبالنسبة لاللتز

، فإن أي تكاليف أو رسوم يتم تكبدها تعدل القيمة الدفترية لاللتزام ويتم إطفاؤها التعديل على أنه إطفاءإذا لم يتم احتساب التبادل أو ، المالي

 .على مدى الفترة المتبقية من االلتزام المعدل

 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 0-1-8-1

طلوبات المالية ويدرج المبلغ بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم يتم اجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والم

جراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات ال

يجب أال يكون الحق القابل للتنفيذ قانونًيا مشروًطا باألحداث المستقبلية ويجب أن يكون قابالً لإلنفاذ في سياق العمل العادي  ،في آن واحد
 .وفي حالة التخلف عن السداد أو اإلفالس أو إفالس الشركة أو الطرف المقابل

 

 ةيطريقة الفائدة الفعل  0-1-1

الفوائد على مدار  مصاريفب التكلفة المطفأة للموجودات والمطلوبات المالية وتخصيص إيرادات وطريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحسا
)بما في ذلك جميع الرسوم  تقديريةالنقدية المستقبلية التحصيالت معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يقوم بخصم  ،الفترة ذات الصلة

 على مدارمن سعر الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط أو الخصومات األخرى(  المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزًءا ال يتجزأ
 .، إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف المبدئيفترة أقصر على ،الحاجةلعمر المتوقع ألداة الدين ، أو ، عند ا
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 الممتلكات والمعدات 4-0
 .المتراكم ومجمع خسائر االنخفاض في القيمة ستهالكتظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإل

 
 
 .الممتلكات والمعدات على مدى أعمارها اإلنتاجية بإستخدام طريقة القسط الثابت إستهالكيتم 
 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات هي كما يلي:
 

 السنوات /األعمار اإلنتاجية المقدرة   البند
 واتسن 5  أثاث وتجهيزات 

 واتسن 5  معدات مكتبية
 واتسن 5  آليسب حا

 واتسن 5   المأجورتحسينات على 
   

ألية تغيرات في التقديرات على ، بالنسبة مالي تقريرفي نهاية كل فترة  ستهالكيتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة اإل
 .أساس مستقبلي

 

يتم تحديد أي ربح  ،يلغى االعتراف ببند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استمرار استخدامه
راجها أو خسارة ناتجة عن استبعاد أو االستغناء عن أحد بنود الممتلکات والمعدات بالفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم إد

 .في قائمة الربح أو الخسارة
 

يتم  ،ة والخاصة بإنشاء المباني والهياكل في مرحلة التطويرتتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في التكاليف المتراكمة التي تكبدتها المجموع
 ،االنشاءاتهذه من  االنتهاءتحمل التكاليف المتكبدة في البداية على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ثم يتم تحويلها إلى الممتلكات والمعدات عند 

  .الزمنية الالزمة إلتمامه وإعداده للغرض المحدد له الفترةمؤهلة خالل يتم رسملة تكاليف التمويل من القروض المتعلقة ببناء الموجودات ال
 
 الموجودات غير الملموسة 4-1

يتم االعتراف بتكاليف التطوير التي ُتعزى مباشرًة إلى تصميم  ،عند تكبدها مصاريفيتم االعتراف بالتكاليف المرتبطة بصيانة البرامج ك
 واختبار المنتجات البرمجية القابلة للتحديد والفريدة التي تسيطر عليها الشركة كأصول غير ملموسة عند استيفاء المعايير التالية:

 

 ؛نامج بحيث يكون متاًحا لالستخداممن الممكن تقنيًا إكمال البر• 

 ارة إكمال البرنامج واستخدامه أو بيعه ؛تعتزم اإلد• 

 إمكانية استخدام البرنامج أو بيعه ؛• 

 يمكن إثبات كيفية توليد البرنامج لفوائد اقتصادية مستقبلية محتملة ؛• 

 و ؛توفر الموارد التقنية والمالية وغيرها من الموارد إلكمال التطوير واستخدام البرنامج أو بيعه• 

 .النفقات التي تعزى إلى البرنامج أثناء تطويره بشكل موثوقيمكن قياس • 

 

 .من النفقات العامة ذات الصلة معينمباشرة والتي يتم رسملتها كجزء من البرنامج تكاليف الموظفين وجزء  المرتبطةتشمل التكاليف 

 

 .يكون فيها األصل جاهًزا لالستخدام عندماغير ملموسة ويتم إطفاؤها  كموجوداتيتم تسجيل تكاليف التطوير المرسملة 

 

المتراكمة إن  اإلنخفاض في القيمةالمتراكم وخسائر  االطفاءغير الملموسة ذات األعمار المحددة بالتكلفة مطروحاً منها  موجوداتتدرج ال

من الشهر االطفاء بداية يتم خصم  ،سنوات 10إلى  1بتطبيق طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية من االطفاء يتم تحميل  ،وجدت

 .تقرير مالي ، في تاريخ كلالحاجة، عند قية واألعمار اإلنتاجية وتعديلهاتتم مراجعة القيم المتب ،الذي يتوفر فيه األصل لالستخدام

 

ما يكون من المحتمل تدفق المنافع ، فقط عند الحاجة، عند ألصل أو االعتراف بها كأصل منفصلالقيم الدفترية ل علىالتكاليف الالحقة  إضافةيتم 

 .االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى الشركة ويمكن قياس تكلفة العنصر بشكل موثوق
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 الموجودات الملموسة وغير الملموسة  اإلنخفاض في قيمة 4-4
بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة وذلك لتحديد ما إذا كان هناك ما يشير تقرير مالي تقوم الشركة في نهاية كل فترة 

صل في حالة وجود ذلك المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لأل ،اإلنخفاض في القيمةإلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر 
في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل محدد، تقوم الشركة  ،)إن وجدت( اإلنخفاض في القيمةوذلك لتحديد مدى خسائر 

توزيع  عندما يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة، يتم ،بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المولدة للنقد التي يعود إليها األصل نفسه
ع األصول المشتركة إلى وحدات مولدة للنقد محددة، أو يتم توزيعها إلى أصغر مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي يمكن تحديد أسس توزي

 .معقولة وثابتة لها
 

الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة والموجودات غير الملموسة التي لم يتم استخدامها  اإلنخفاض في قيمةيتم اختبار 
 .بعد، مرة واحدة سنوياً على األقل، وعندما يكون هناك مؤشر يدل على أن األصل قد انخفضت قيمته

 
عند تقدير قيمة االستخدام، يتم خصم ، تكلفة البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلىإن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً 

الزمنية  التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة
 .ديل تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لهاللمال والمخاطر المتعلقة باألصل التي لم يتم تع

 
)أو الوحدة  في حال تم تقدير القيمة اإلستردادية ألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( بما يقل عن القيمة الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل

 .في قائمة الربح أو الخسارة يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض مباشرةً  ،المولدة للنقد( إلى القيمة اإلستردادية
 

الحقاً تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( إلى القيمة المعاد تقديرها أو القيمة  اإلنخفاض في القيمةفي حالة رد خسائر 
اإلنخفاض لدة للنقد( فيما لو لم يتم إحتساب خسائر اإلستردادية، بحيث ال تزيد القيمة الدفترية المعدلة عن القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المو

 .مباشرًة إلى قائمة الربح أو الخسارة اإلنخفاض في القيمةيتم رد خسائر  ،في السنوات السابقة في القيمة
 
 ترجمة العمالت األجنبية 4-5

إجراء المعاملة واثبات الربح / الخسارة المحققة على  يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة عند
ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية القائمة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى اللاير  ،الخسارة أوقائمة الربح 

ناتجة عن تحويل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة الربح إن األرباح والخسائر ال ،السعودي بأسعار تقارب تلك السائدة في ذلك التاريخ
تلك الفروق مباشرة على  ادراجالشركات الزميلة ، لذا يتم في حقوق الملكية المثبتة  ترجمة أو الخسارة الحالية، فيما عدا الفروقات الناتجة عن 

يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بعملة اجنبية بإستخدام  معدل  ،حقوق الملكية ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر
يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بإستخدام معدالت صرف  ،صرف العمالت كما في تاريخ المعاملة األولية

 .القيمة العادلة العمالت في التاريخ التي تحدد فيه
 

 النقد وما في حكمه 4-6
ات ذات تواريخ استحقاق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل من ستثماراإلذلك ولدى البنوك بما في  قد وما في حكمه النقد في الصندوقيتضمن الن
 .تاريخ العقد

 
 رأس المال 4-7

 الموجوداتأو  ةالمالي المطلوباتيتم تصنيف األدوات المالية التي تصدرها الشركة كحقوق ملكية فقط إلى الحد الذي ال تفي فيه بتعريف 
 .يتم تصنيف األسهم العادية للشركة كأدوات حقوق ملكية ،المالية

 

 إحتياطي نظامي 0-8
 

نسبته  تكوين احتياطييتعين على الشركة ، ونظام الشركات المعتمد في المملكة العربية السعودية األساسي الشركة نظام تماشياً مع متطلبات
 حتياطيهذا اإل يبلل التحويل إلى االحتياطي النظامي عندما  توقف عنيتم الس لنظام الشركة األساسي،وفقاً  ،من صافي الدخل السنوي 12٪
 .من رأس المال ٪ 32
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 مزايا الموظفين 4-9
 التزامات المزايا المحددة للموظفين 4-9-3

تقرير ، مع إجراء تقييم اكتواري في نهاية كل فترة المتوقعة ئتمانيتم تحديد مخصص تعويض نهاية الخدمة باستخدام طريقة تقييم وحدة اإل
وس ان إعادة القياس التي تتألف من األرباح والخسائر االكتوارية، يتم إثباتها مباشرة في قائمة المركز المالي مع إدراج المحمل أو المعك ،مالي

رباح يتم إدراج إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل األخر مباشرة في األ ،منها في قائمة الدخل الشامل اآلخر في السنة التي تحدث فيها
يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المزايا  ،المبقاه ولن يتم إعادة تبويبها إلى قائمة الربح أو الخسارة  في الفترات الالحقة

يتم احتساب الفائدة بتطبيق معدل الخصم  ،الناتجة عن تعديالت الخطة أو التخفيضات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة  كتكاليف خدمة سابقة
 وتصنف تكاليف المزايا المحددة على النحو التالي: ،في بداية السنة على صافي المطلوبات أو الموجودات المحددة

 
  والتسويات(تكلفة الخدمة )بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية أو تكلفة الخدمة السابقة، باإلضافة إلى المكاسب والخسائر من التخفيضات 

 مصروف الفائدة 

 إعادة القياس 
 

 .مصاريف بيع وتسويققائمة الربح أو الخسارة  في بند "مصاريف عمومية وإدارية " و على بتحميل تعويض نهاية الخدمةالشركة  تقوم
 

تعترف الشركة بأية تكاليف يتم االعتراف بالتزام مزايا إنهاء الخدمة عندما ال تستطيع الشركة أن تسحب عرض مزايا اإلنهاء أو عندما 
  .إعادة هيكلة ذات عالقة، أيهما أقرب

 
 مزايا الموظفين قصيرة وطويلة األجل األخرى 4-9-0

يتم االعتراف بمطلوبات المزايا المستحقة للموظفين بخصوص األجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجازات المرضية في السنة التي يتم 
 .الصلة، بالمبلل غير المخصوم للمزايا المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمةفيها تقديم الخدمة ذات 

 
يتم قياس  ،ويتم قياس المطلوبات المتعلقة بمزايا الموظفين قصيرة األجل، بالمبلل غير المخصوم للمزايا المتوقع دفعها مقابل الخدمة ذات العالقة

متوقع تقديمها من اإللتزامات المعترف بها المتعلقة بمزايا الموظفين األخرى طويلة األجل بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقّدرة أو ال
  .ماليالتقرير القبل المجموعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ 

 
 المخصصات  4-32

 االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الشركة:يتم 

 إلتزام قانوني أو حكمي ناتج من أحداث سابقة 

  لتسوية اإللتزام في المستقبلإقتصادية من المحتمل أنه ستكون هناك حاجة لتدفق موارد 

 يمكن تقدير المبلل بصورة موثوق بها. 
 

صات بإستخدام معدل حالي يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، يتم خصم المخص
 .والمخاطر المتعلقة باإللتزام

 
وفي حالة وجود عدد من اإللتزامات  المتشابهة )مثال ذلك ضمانات المنتجات أو عقود مماثلة أو المخصصات األخرى( فإن احتمالية أن يكون 

وبالرغم من أن احتمال التدفق النقدي الصادر ألحد البنود قد يكون  ،للتسوية يتم تحديده على أساس فئة اإللتزامات  ككلالتدفق الصادر مطلوًبا 
تقاس المخصصات بالقيمة الحالية  ،ضئيال فقد يكون من المحتمل أنه ستكون هناك حاجة لبعض التدفقات النقدية لتسوية فئة اإللتزامات ككل

يستخدم معدل الخصم قبل الضرائب الذى يعكس تقديرات السوق الجارية للقيمة الزمنية للنقود  ،للمصاريف المتوقع استخدامها لتسوية اإللتزام
 .يتم إدراج الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كمصاريف فوائد ،والمخاطر المحددة لاللتزام

 
 راف باإليراداتاإلعت 4-33

المطبق  يتم اإلعتراف باإليرادات من العقود التمويلية في قائمة الربح أو الخسارة بإستخدام طريقة العائد الفعال بإستخدام معدل الربح الفعال
 .على الرصيد القائم على مدى فترة العقد

 

المستلمة والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل العائد ء اإلنشا رسوميتضمن احتساب معدل العائد الفعال على تكاليف المعامالت ودخل 
المتعلقة نشاء رسوم اإل فرضيتم  ،تتضمن تکاليف المعامالت التکاليف اإلضافية التي تنسب مباشرة إلی إقتناء الموجودات المالية ،الفعال

 .بمعالجة عقود التمويل اإلسالمي
 
 سويقمصا يف بيع وت 4-30

 مصةاريفوتصةنف جميةع ال ،خةدمات الشةركة/ منتجةات  وتسةويقالتةي تكبةدتها فةي بيةع  الشةركةالناتجة عةن مجهةودات  مصاريفهي تلك ال
 .إدارية وعمومية مصاريفاألخرى ك
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -4

  بحية السهم 4-31

يتم إحتساب نصيب السةهم األساسةي مةن األربةاح بتقسةيم الةربح أو الخسةارة  ،في الربحمعلومات عن نصيب السهم األساسي  الشركةتعرض 
بالنسةبة لنصةيب السةهم المخفةض مةن  ،الفتةرةالعائدة للمساهمين العاديين بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خةالل 

 إلى اسهم عادية. تراض تحويل جميع االسهم المخفضةلعادية، وذلك بإفيتم تحديده عن طريق تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم ا ،األرباح
 
 (الشركة كمستأجر)اإليجا   0-10

يتم تحميل  ،كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل توزيعيتم   ،تعترف الشركة بالموجودات واإللتزامات الجديدة لعقود اإليجار التشغيلية

أو الخسارة على مدار فترة اإليجار وذلك إلنتاج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل  تكلفة التمويل على قائمة الربح

 .أصول حق االستخدام على المدى القصير من العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار على أساس القسط الثابت إستهالكيتم   ،فترة
 

 .ن عقد اإليجار مبدئًيا على أساس القيمة الحاليةيتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة ع
 

مصروف يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت ك
 .أقلشهًرا أو  12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها  ،في قائمة الربح أو الخسارة

 
 الزكاة  4-15

 .يتم اإلستدراك للزكاة وفقاً لمبدأ اإلستحقاق ،دخل في المملكة العربية السعوديةتخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة وال
 

 

 نقد وما في حكمه -5

   

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 
 1.000 11,157 الصندوقفي نقد 

 19.886.721 71,180,001 لدى البنوك نقد

 75,000,181 19.888.721 

 

 المعامالت غير النقدية الهامة 5-3

 0202ديسمبر  13 

يناير  21للفترة من 
ديسمبر  31إلى  2212

2212 

 )بالرياالت السعودية( 
 901.166 1.815.010 (12تعويض نهاية الخدمة المحول من جهة ذات عالقة )إيضاح 
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 صافي، ةإسالميفي عقود تمويلية  إستممار -6

المرابحة على عقود وفي عقود التورق  ستثمارالمالية المدرجة بالتكلفة المطفأة التي تشمل اإل الموجوداتفي عقد التمويل  ستثماريمثل اإل
 النحو المذكور أدناه:

  0202ديسمبر  13 

 

 المتداولالجزء غير  الجزء المتداول

 مخصص 
 يةئتمانالخسارة اإل

 المجموع المتوقعة

 )بالرياالت السعودية( 
 071,157,170 (10,500,801) 075,805,111 108,010,100 ، صافيالتورقعقود مدينو 

 271,110,171 (7,882,182) 100,212,000 170,111,121 ، صافيعقود المرابحةمدينو 

 212,150,511 011,101,120 (20,111,111) 500,111,101 

 
  2212ديسمبر  31  

 

 الجزء غير المتداول الجزء المتداول

 مخصص 
الخسارة اإلئتمانية 

 المجموع المتوقعة

 )بالرياالت السعودية( 
 108,767,679 (1,612,102) 91,611,968 18,498,066 ، صافيالتورقعقود مدينو 

 61,141,196 (1,661,711) 11,118,198 26,971,164 ، صافيعقود المرابحةمدينو 

 66,476,189 102,870,164 (2,466,216) 166,899,072 

 

 ، صافيالمدينة التورقعقود مدينو 

 0202ديسمبر  13 

 المجموع الجزء غير المتداول الجزء المتداول 

 )بالرياالت السعودية( 
 571,008,000 701,711,115 210,811,005 ، إجماليعقود التورقمدينو 

 (280,055,100) (155,811,000) (101,211,711) المؤجلة اإلسالميناقصاً: إيرادات التمويل 

 108,710,001 078,507,170 015,000,010 

 (0,800,802) (2,005,270) (1,005,782) رسوم إنشاء غير مكتسبة

 2,027,115 1,718,011 101,581 تكاليف المعامالت المؤجلة

 108,010,100 075,805,111 017,110,571 

 (10,500,801) (10,722,071) (0,212,078) المتوقعة ئتمانناقصاً: مخصص خسارة اإل

 071,157,170 005,020,118 100,871,282 ، صافيعقود التورقمدينو 

    

 2212ديسمبر  31 

 المجموع الجزء غير المتداول الجزء المتداول 

 )بالرياالت السعودية( 
 182,486,166 167,986,719 66,498,686 ، إجماليالتورقعقود مدينو 

 (72,167,191) (64,616,411) (21,822,966) ناقصاً: إيرادات التمويل اإلسالمي المؤجلة

 18,871,660 91,470,108 110,161,168 

 (924,907) (191,101) (661,802) رسوم إنشاء غير مكتسبة

 661,660 274,961 116,601 تكاليف المعامالت المؤجلة

 18,498,066 91,611,968 110,069,981 

 (1,612,102) (991,649) (621,166) المتوقعة ئتمانناقصاً: مخصص خسارة اإل

 108,767,679 90,640,149 18,674,910 عقود التورق، صافيمدينو 
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 )تتمة( صافي، ةإسالميفي عقود تمويلية  إستممار -6

 ، صافي المدينة عقود المرابحة مدينو

 0202ديسمبر  13 

 المجموع الجزء غير المتداول الجزء المتداول 

 )بالرياالت السعودية( 
 072,100,107 107,858,081 215,022,720 ، إجماليالمرابحةعقود مدينو 

 (11,500,081) (00,207,007) (10,701,080) المؤجلةاإلسالمي التمويل  ناقصاً: إيرادات

 170,080,000 102,152,151 271,171,111 

 (1,871,280) (105,125) (1,211,170) رسوم إنشاء غير مكتسبة

 0,750,215 1,221,077 2,001,802 تكاليف المعامالت المؤجلة

 170,111,121 100,212,000 275,850,100 

 (7,882,182) (2,210,821) (0,115,070) المتوقعة ئتمانناقصاً: مخصص خسارة اإل

 271.110.171 100.115.157 170.110.551 ، صافيالمرابحةعقود مدينو 
    

 

 2212ديسمبر  31 

 المجموع الجزء غير المتداول الجزء المتداول 

 )بالرياالت السعودية( 
 67,849,967 16,967,289 66,922,418 ، إجماليالمرابحةعقود مدينو 

 (11,198,611) (2,662,681) (8,741,860) المؤجلة سالمياإلالتمويل  ناقصاً: إيرادات

 21,114,828 11,116,806 64,471,462 

 (212,607) (6,160) (208,777) رسوم إنشاء غير مكتسبة

 66,019 4,926 27,091 تكاليف المعامالت المؤجلة

 26,971,164 11,118,198 64,696,666 

 (1,661,711) (692,604) (969,661) المتوقعة ئتمانناقصاً: مخصص خسارة اإل

 61,141,196 11,121,792 26,061,801 ، صافيالمرابحةعقود مدينو 

    

 :سالميفي التمويل اإل ستثمارفيما يلي تحليل جودة اإل 1-1

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 
 162,407,167 110,010,105 وغير منخفضةغير متأخرة  -عاملة

 2,416,890 5,002,121 لكن غير منخفضة متأخرة  -ضعيفة االداء 

 1,991,766 22,581,000 منخفضةومتأخرة  -غير عاملة 

 520,081,710 167,217,180 
 

إما غير مستحقة السداد  سالميالتمويل اإلعقود في  ستثمارتصنف اإلدارة اإلوالسياسات المحاسبية للشركة  المعتمدة وفقًا للمعايير المحاسبية 

على أنها "غير يتم تصنيفها يوًما  90في حين أن الذمم التي تأخر سدادها لمدة تزيد عن  "عاملةيوًما أو أقل كـ " 90لمدة  متأخرة السدادبعد أو 

 .عاملة"

 

 :العامل وغير العامل سالميالتمويل اإل تحليلفيما يلي 

 0202ديسمبر  13 

يناير  21من  للفترة
ديسمبر  31إلى  2212

2212 

 )بالرياالت السعودية( 
 161,221,667 500,115,011 عاملة

 1,991,766 22,581,000 القيمة منخفضةومتأخرة  -غير عاملة 

 520,081,710 167,217,180 
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 )تتمة( صافي، ةإسالميفي عقود تمويلية  إستممار -6

 :ةوالقيمة الحالية إلجمالي اإلستثمار في عقود التمويل اإلسالمي ستحقاق إجمالي اإلستثمار في عقود التمويل اإلسالمية إفيما يلي  6-0
 

 2019ديسمبر  61 2020ديسمبر  01 

 

في  تستمما إجمالي اإل

عقود التمويل 

 ةتسمامياإل

قيمة الحالية ال

 تستمما إلجمالي اإل

في عقود التمويل 

 ةتسمامياإل

إجمالي اإلستثمار في 

عقود التمويل 

 اإلسالمية

قيمة الحالية ال

إلجمالي اإلستثمار 

في عقود التمويل 

 اإلسالمية

 )بالرياالت السعودية( 

 66,062,248 78,421,062 212,055,881 001,800,711 ال تزيد عن سنة

 106,186,912 111,962,068 011,008,121 152,057,058 أكثر من سنة إلى خمس سنوات 

 1,100,008,101 520,081,710 260,116,090 167,217,180 

     

 ية المتوقعة كما يلي:ئتمانة بحسب كل مرحلة وخسائرها اإلإسالميفي عقود تمويل  ستثماربلغت أرصدة اإل 6-1
 

 0202ديسمبر  13

 اإلجمالي المرحلة المالمة المرحلة المانية المرحلة األولى 

السعودية()بالرياالت    

 520,081,710 22,581,000 5,002,121 110,010,105 إسالمية في عقود تمويلية إستثمار

 (20,111,111) (12,158,000) (1,081,782) (1,275,011) ية المتوقعةئتماناإل ةخسارناقصاً: مخصص ال

 185,101,518 7,121,005 1,811,000 502,811,711 
 

 0239ديسمبر  13

 اإلجمالي المرحلة المالمة المرحلة المانية األولىالمرحلة  

 )بالرياالت السعودية( 

 167,217,180 1,991,766 2,416,890 162,407,167 إسالمية في عقود تمويلية إستثمار

 (2,466,216) (908,894) (686,416) (1,610,706) ية المتوقعةئتماناإل ةخسارناقصاً: مخصص ال

 161,214,866 2,229,264 1,084,867 166,172,927 

يستعرض تحليل المراحل أعاله على اإلستثمار في ذمم التمويل المدينة ومخصص اإلنخفاض في القيمة بعد استبعاد رسوم إنشاء غير مكتسبة 

 وتكاليف المعامالت المؤجلة.
 

 فيما يلي: / الفترة خالل السنة ية المتوقعةئتماناإل ةخسارالحركة على مخصص التتمثل  6-4
 

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 
 - 2,100,270 الرصيد اإلفتتاحي

 2،466،216 15,152,508  المحمل للسنة / الفترة

 2،466،216 20,111,111 الرصيد النهائي

   

منذ االعتراف األولي بها  ملحوظألداة ما قد زادت بشكل  ئتمانفي تقييمها إذا كانت مخاطر اإل التنبؤيةتقوم الشركة بدمج المعلومات  6-5

ية المتوقعة. استخدمت الشركة سعر النفط أوبك كعامل اقتصادي كلي رئيسي. تم تحديث عوامل االقتصاد الكلي بناًء ئتمانوقياس الخسائر اإل

-جائحة )كوفيد طر إضافي لمواجهة المخاطر الناشئة عن ذلك، قامت الشركة بدمج عامل مخا باإلضافة إلىعلى أحدث المعلومات المتاحة. 

 .2020مليون لاير سعودي خالل عام  6.4والذي نتج عنه مخصص إضافي بقيمة  (19
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 أخرى مدينة وذمممدفوعات مقدمة  -7

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 
 919,204 1,518,711 مدفوعة مقدماً  مصاريف

 1,121,969 1,511,718 (12و 1-7)إيضاح مدينة  ذمم موظفين

 - 77,510 دفعات مقدمة موردين

 4,276 - أخرى ذمم مدينة

  0,010,855 2,091,618 

   

حقهم في استالم  ، تنازل بعض موظفي الشركة )بما في ذلك موظفي اإلدارة الرئيسية( عن(12-)كوفيد ، واستجابة لوباء الل العامخ 7-1
مليون  1.1مليون لاير سعودي )موظفو اإلدارة الرئيسية  2.48بمبلل  2222الراتب األساسي لمدة ثالثة أشهر، أي من أبريل إلى يونيو 

 .2222قسًطا شهرًيا تبدأ من أبريل  12يتم سدادها على  مساويةبدون فوائد بقيمة طارئة لاير سعودي( وقد قدمت لهم الشركة قروًضا 
 

 ، صافيممتلكات ومعدات -8
 

0202 
أماث 

 حاسب آلي مكتبية معدات وتجهيزات
تحسينات على 

 المأجور

أعمال 
رأسمالية قيد 

 المجموع التنفيذ

 )بالرياالت السعودية( 

       التكلفة

 2,002,727 021,011 07,111 100,110 70,005 151,000 2222يناير  1كما في 

 0.020.811 108,801 05,118 1,010,811 08,102 1,708,055 إضافات خالل السنة

 - (021,011) - 115.510 10.155 120.151 تحويالت

 7.111.010 108.801 12.015 2.201.511 100.011 2.100.071 2222ديسمبر  31كما في 

       

       اإلستهالك المتراكم

 (110,011) - (5,007) (101,125) (0,710) (01,711) 2222يناير  1كما في 

 (107,250) - (15,187) (001,710) (10,807) (021,200) السنةالمحمل خالل 

 (1.017.017)  (20.110) (771.101) (18.018) (017.801) 2222ديسمبر  31كما في 

       

       صافي القيمة الدفترية

 0.101.021 108.801 15.055 1.107.127 80.118 2.110.720 0202ديسمبر  13كما في 

 
0239 

أماث 
 حاسب آلي مكتبية معدات وتجهيزات

تحسينات على 
 المأجور

أعمال 
رأسمالية قيد 

 المجموع التنفيذ

 )بالرياالت السعودية( 

       التكلفة

 2,662,121 629,614 61,149 966,190 16,667 971,606 إضافات خالل الفترة

 2,662,121 629,614 61,149 966,190 16,667 971,606 2212ديسمبر  31كما في 

       

       اإلستهالك المتراكم

 (140,091) - (7,601) (109,427) (6,146) (69,194) المحمل خالل الفترة

 (140,091) - (7,601) (109,427) (6,146) (69,194) 2212ديسمبر  31كما في 

       

       صافي القيمة الدفترية

 2,182,666 629,614 67,846 866,146 69,886 961,707 2212ديسمبر  31كما في 
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 ملموسة، صافيغير موجودات  -9

 المجموع أعمال قيد التنفيذ برمجيات 

 )بالرياالت السعودية( 0202

    التكلفة

 1,715,005 - 1,715,005 2222يناير  1كما في 

 7.107.110 0,117,181 000.700 إضافات خالل السنة

 10.170.125 0,117,181 1.175.101 2222ديسمبر  31كما في 

    

    اإلستهالك المتراكم

 (100,101) - (100,101) 2222يناير  21كما في 

 (1.001.108) - (1.001.108) المحمل خالل السنة

 (1.107.201)  - (1.107.201) 2222ديسمبر  31كما في 

    

    الدفتريةصافي القيمة 

 10.005.888 0,117,181 8.012.502 0202ديسمبر  13كما في 

 

 المجموع برمجيات 

 )بالرياالت السعودية( 0239

   التكلفة

 - - 2212يناير  21كما في 

 9,117,667 9,117,667 إضافات خالل الفترة

 9,117,667 9,117,667 2212ديسمبر  31كما في 

   

   اإلستهالك المتراكم

 - - 2212يناير  21كما في 

 (466,461) (466,461) المحمل خالل الفترة

 (466,461) (466,461) 2212ديسمبر  31كما في 

   

   صافي القيمة الدفترية

 8,876,804 8,876,804 2212ديسمبر  31كما في 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -32

فيما يلي تفاصيل المعامالت  ،مرابحة عقودبموجب للعمالء بشراء منتجات من الشركة األم لتمويلها ادية تيعاألعمال اإل خاللتقوم الشركة 
 :ألرصدة ذات العالقةالرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة وا

 العالقة    االسم

 األمالشركة  الشركة المتحدة لإللكترونيات  
 شركة شقيقة للخدمات المالية المتحدةبروكو شركة 

  

 المعامالت الهامة

    

 طبيعة المعاملة الجهة ذات العـالقة

ديسمبر  13

0202 

 21للفترة من 

إلى  2212يناير 

ديسمبر  31

2212 

 )بالرياالت السعودية (  

بموجب  تمويلهابغرض من الشركة األم  مشتريات الشركة المتحدة لإللكترونيات  

 عقود مرابحة

 

(000,101,081) (68,266,684) 

 (1,264,060) (0,010,000)  إيجار مدفوع 

 (1,146,626) (1.007.500)  خدمات تقنية محملة 

 22,611,281 01,100,150 الشركة بالنيابة عنمن قبل الشركة األم تحصيل  

 - (100,510,751) األم تحصيل من قبل الشركة بالنيابة عن الشركة 

دفعات مقدمة إلى الموظفين مدفوعة بالنيابة عن  

 - 071,108 الشركة

 901,166 1,815,010 جهة ذات عالقةمن  تعويض نهاية الخدمة المحول 

    

 - (1,101,107) خدمات محملة للخدمات المالية المتحدةبروكو شركة 

 - 1,101,007 خالل السنة سداد 

    

 ما يلي:المطلوب إلى جهات ذات عالقة فييتممل الرصيد 
 

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 
 66.660.987 00.581.000 الشركة المتحدة لإللكترونيات  

 - 00.200 شركة بروكو للخدمات المالية المتحدة

 00.820.200 66.660.987 

 

 :العليا اإلدا ة موظفي تعويضات

 0202 ديسمبر 13 

يناير  21للفترة من 
ديسمبر  31إلى  2212

2212 

 )بالرياالت السعودية( 
 8.816.297 1.112.502 مزايا قصيرة األجل

 614.197 271.887 األجل طويلةمزايا 

 1.022.115 9.170.696 

   

 العليا.لموظفي اإلدارة  مدفوعة مقدماً لاير سعودي  مليون 0.78( على  مبلغ 7الموظفين المدينة المذكورة في إيضاح رقم )ذمم تشمل 
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 )تتمة( المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -32
 

 مجلس اإلدا ة تعويضات

 0202ديسمبر  13 

يناير  21للفترة من 
ديسمبر  31إلى  2212

2212 

 )بالرياالت السعودية( 
 1.480.000 1.558.000 مكافأة حضور االجتماعات

 1.558.000 1.480.000 

   

  قروض   -33

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 
   رض متوتسط األجلق

 - 120.000.000 1مرابحة 

 - 100.000.000 6مرابحة 

   

   األجل قصيرةض وقر

 - 70.000.000 2مرابحة 

 - 50.000.000 1تورق 

 000.000.000 - 

  في الجزء المتداول وغير المتداول أدناه: يتم عرض تصنيف القروض 

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 
  180.011.115 المتداولغير الجزء 

 - 171.780.000 الجزء المتداول

  000.000.000 - 

 1مرابحة 

مليون لاير سعودي. تبلغ رسوم التسهيالت السنوية المستحقة الدفع وفقًا لبنود العقد مليون  210 مبلغيبلغ إجمالي التسهيالت المخصصة للشركة 

 .الربح أو الخسارة قائمةلاير سعودي والتي يتم تحميلها على 
 

. يسدد مساهمهاستفادة من تسهيالت مليون لاير سعودي من خالل اإل 100، حصلت الشركة على تمويل مرابحة بمبلغ 2020 أبريلفي 

 .2021 ينايرقسط ربع سنوي تبدأ من  20القرض على 
 

. يتم سداد همهامساستفادة من تسهيالت مليون لاير سعودي من خالل اإل 20، حصلت الشركة على تمويل مرابحة بمبلغ 2020في نوفمبر 

 .2021قسط ربع سنوي تبدأ من أغسطس  20القرض على 

 

 2مرابحة 

 التسهيل. مدة مساهمهامليون لاير سعودي من خالل اإلستفادة من تسهيالت  10، حصلت الشركة على تمويل مرابحة بمبلغ 2020في مارس 

 .أقل من عام واحد

 

 1 تو ق

بلغ  .من تسهيالت مساهمهاالكاملة من خالل اإلستفادة مليون لاير سعودي  70حصلت الشركة على تمويل تورق بمبلغ ، 2020في مارس 

 .مدة التسهيل أقل من عام واحد .مليون لاير سعودي70 مبلغإجمالي التسهيالت المخصصة للشركة 

 

 0مرابحة 

 4تبدأ من قسط شهري.  68مليون لاير سعودي. يتم سداد القرض على  100مبلغ للشركة  من قبل المساهم يبلغ إجمالي التسهيالت المخصصة

مليون لاير سعودي والتي يتم  0.1تبلغ رسوم التسهيالت السنوية المستحقة الدفع وفقًا لشروط العقد  .أشهر من الحصول األولي على القروض

 .الربح أو الخسارة قائمةتحميلها على 
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 )تتمة(القروض  -33
 )تتمة( 0مرابحة 

. يتم سداد مساهمهامليون لاير سعودي من خالل االستفادة من تسهيالت  10، حصلت الشركة على تمويل مرابحة بمبلغ 2020في أكتوبر 

 .2021قسط شهري يبدأ من مايو  68القرض على 
 

. يتم سداد القرض مساهمهامليون لاير سعودي من خالل االستفادة من تسهيالت  10، حصلت الشركة على تمويل مرابحة 2020في ديسمبر 

 .2021قسط شهري يبدأ من يوليو  68على 

 

 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى -30

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 
 66,660,987 00,820,200 (12)إيضاح ذات عالقة  اتمطلوب إلى جه

 4,871,767 00,010,011 مستحقات ومطلوبات أخرى

 2,119,671 2,200,000 مكافأة أداء مستحقة

 1,480,000 1,558,000 (12)إيضاح مكافأة مجلس اإلدارة مستحقة 

 - 181,110 (11مستحقات تمويل محملة )إيضاح 

 66,204 110,027 الدفع مستحقةضريبة القيمة المضافة 

 288,121 7,020,701 (13مخصص الزكاة )إيضاح 

  80,158,111 66,666,860 

 

 مخصص الزكاة -31

 ما يلي:في للسنةالحركة على مخصص الزكاة  تتمثل 31-3

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 
 - 288,727 الرصيد اإلفتتاحي

 288,121 7,007,105 / الفترة السنةالمكون خالل 

 - (000,110) المدفوع خالل السنة

 288,121 7,020,701 الرصيد في نهاية السنة

    

قدمت  .تم احتساب الزكاة بناًء على فهم وتفسير الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل المطبقة في المملكة العربية السعودية  13-2

 .وحصلت على الشهادة ذات الصلة من الهيئة العامة للزكاة والدخل 2910ديسمبر  31الشركة إقرارها الزكوي عن الفترة المنتهية في 

 
أنشطة التمويل للشركات التي تمارس نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية قواعد حساب الزكاة   13-3

تم إصدار القواعد وفقاً لالئحة التنفذية لجباية الزكاة وتسرى على  )ساما(، المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي)"القواعد"( و
 4ساب وعاء الزكاة، وضعت القواعد حداً أدنى لوعاء الزكاة بـ تحباإلضافة إلى توفير أساس جديد ال ،2910يناير  1من بداية الفترات 

% من وعاء الزكاة، لكنها 2.5سيستمر إحتساب الزكاة للمساهمين السعوديين عند  أمثال صافي الدخل، 8أعلى وحد  أمثال صافي الدخل
 للقواعد.لن تقل عن الحد األدنى ولن تتجاوز الحد األعلى المسموح به وفقاً 

 

 رأس المال   -34

تبلل القيمة اإلسمية لكل سهم منها  سهم 15.222.222لى إلاير سعودي، مقسماً  152.222.222المصدر والمدفوع رأس مال الشركة يبلل 
 من قبل المساهم.مصدرة ومسددة ( لاير سعودي، وجميعها 12)

زيادة رأس مال بالعادية  العموميةجتماع الجمعية في إ قام المساهم شركة إكسترا،  هـ1442 محرم  12الموافق  2222سبتمبر  7 بتاريخ
لاير سعودي للسهم. تم  12قيمة مليون سهم ب 22مليون لاير سعودي عن طريق إصدار  352ى مليون لاير سعودي إل 152الشركة من 

 نتهاء من اإلجراءات القانونية خالل العام.اإل
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 )تتمة(رأس المال   -34
 

 كما يلي: إن المساهم بالشركة ونسب ملكيته، 2212ديسمبر  31و  2222ديسمبر  31كما في 

 

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 المساهمون

 المبلغ
 )بالرياالت السعودية (

 الملكية
٪ 

 المبلل
 )بالرياالت السعودية (

 الملكية
٪ 

     

٪100 070.000.000  )الشركة األم(الشركة المتحدة لإللكترونيات   110.000.000 100٪  

 070.000.000 100٪  110.000.000 100٪  

     

 إحتياطي نظامي -35

هذا اإلحتياطي غير قابل  .النظامي حتياطيإلى اإل المبقاهمليون لاير سعودي من األرباح  2.26خالل السنة ، قامت الشركة بتحويل 
 للتوزيع كأرباح.

 

 تعويض نهاية الخدمة للموظفين -36

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 

 1.678.710 0.720.100 القيمة الحالية إللتزام المنافع المحددة

    

 :فيما يلي االفتراضات المالية الرئيسية المستخدمة لحساب التزامات تعويض نهاية الخدمة للموظفين تتمثل
 

 االفتراضات االكتوا ية الرئيسية

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

٪2.1 الخصم المستخدم معدل  6.77٪ 

٪2 معدل زيادة الرواتب  6٪ 

  11WHO SA  ٪71 - 14WHO SA - 57٪ معدل الوفيات

 عالي عالي معدل دوران الموظفين

   

 كالتالي: في قائمة المركز الماليالمعترف بها الحركة على تعوي  نهاية الخدمة 

 0202ديسمبر  13 

يناير  21للفترة من 
2212 

 2212ديسمبر  31إلى  

 )بالرياالت السعودية( 
 - 1,058,570 صافي المطلوبات كما في بداية السنة / الفترة

 672,118 508,111 تكلفة الخدمة الحالية

 62,208 85,001 تكلفة الفائدة

 901,166 1,815,010 الخدمة المحول خالل السنة / الفترةتعويض نهاية 

 (11,616) (110,585) مكافآت مدفوعة خالل السنة / الفترة

 186,601 718,015 الخسارة اإلكتوارية المعترف بها خالل السنة / الفترة

 1,678,710 0,720,100 صافي المطلوبات كما في نهاية السنة / الفترة
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 )تتمة( تعويض نهاية الخدمة للموظفين  -36
 :هي كما يليبتعوي  نهاية الخدمة الربح أو الخسارة فيما يتعلق باالمعترف بها في قائمة  المبالغ

 

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 
 672.118 508,111 تكلفة الخدمة الحالية

 62.208 85,001 الفائدةتكلفة 

 827.200 606.744 

 

 فيما يلي: تجاه التغييرات في االفتراضات الرئيسية للموظفينالمحددة  المنافعيتمثل تحليل الحساسية على القيمة الحالية إللتزامات 

 

 التغير في القيمة الحالية لمالتزامات المتعلقة باتستحقاقات الموظفين بعد التوظيف 

  2019ديسمبر  61  2020ديسمبر  01 

 

 النسبة ٪

 المبلغ

 النسبة ٪ )بالرياالت السعودية(

 المبلغ

 )بالرياالت السعودية(

     معدل الخصم

 1,622,911 ٪0.7+ 0,008,150 ٪0.7+ زيادة

 1,168,246 ٪0.70- 0,512,887 ٪0.70- نقص

     الراتبمعدل زيادة 

 1,169,011 ٪0.7 0,512,120 ٪0.7 زيادة

 1,621,718 ٪0.7- 0,005,115 ٪0.7- نقص

     

 

 إرتباطات وإلتزامات -37
 .: ال شئ(2019) الفترة بتاريخ نهايةلم يكن لدى الشركة أي ارتباطات أو التزامات 

 

  ، صافيي اإلسالميالتمويلنشطة أمن دخل ال -38

 0202ديسمبر  13 

 للفترة من 
  2212يناير  21

 2212ديسمبر  31إلى 

 السعودية()بالرياالت  
   سالميالدخل من أنشطة التمويلي اإل

 4,111,726 51,710,821  التورق ايراد عقود

 8,746,116 70,752,011  المرابحة ايراد عقود

 241,014 010,022 بالصافي من المصاريف المتعلقةرسوم اإلنشاء 

 11,180,896 100,101,112 سالمياإل إجمالي الدخل من عقود التمويل

 - (1,700,000) (11إيضاح التسهيالت على القروض ) رسوم

 - (1,012,757) (11رسوم التمويل على تمويل التورق )إيضاح 

 - (2,811,781) (11رسوم التمويل على تمويل المرابحة )إيضاح 

 - (7,082,111) التكلفة اإلجمالية للتمويل

 11,180,896 127,201,701  صافي الدخل من أنشطة التمويل اإلسالمي
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 مصاريف عمومية وادارية -39

 0202ديسمبر  13 

 للفترة من 
  2212 يناير 21

 2212ديسمبر  31إلى 

 )بالرياالت السعودية( 
 12,618,181 15,001,075 أخرىومزايا الرواتب واألجور 

 149,810 0,108,000 دعم تقني

 1,991,666 1,100,101 اتالقانونية واالستشارتعاب األ

 466,462 1,001,108 طفاءإ

 241,698 101,071 المرافق، الطباعة والقرطاسية

 408,676 120,001 يجارإ

 88,401 001,110 إستهالك

 79,924 077,252 رسوم حكومية

 649,991 110,005 مصاريف بنكية

 126,770 57,571 ياتالسفرمصاريف 

 614,941 081,521 اخرى

 25,000,011 17,674,060 

   

 مصاريف بيع وتسويق -02

 0202ديسمبر  13 

 للفترة من 
  2212يناير  21

 2212ديسمبر  31إلى 

 )بالرياالت السعودية( 
 10,916,819 00,007,870 أخرى مزاياالرواتب واألجور و

 2,646,827 1,000,258 مصاريف دعاية

والهيئة العامة للتأمينات ية )سمه( ئتمانمصاريف الشركة السعودية للمعلومات اإل

 871,166 5,001,777 اإلجتماعية

  411,862  2,500,000 يجارإ

 - 1,828,111 رسوم تحصيل

  89,069  500,001 المرافق، الطباعة والقرطاسية

 - 711,202 دعم تقني

  71,684  011,110 إستهالك

  66,687  117,017 التنقالتمصاريف و السفر

 81,717 271,780 اخرى

 70,017,080 11,111,241 

 

 إيرادات أخرى -03

 0202ديسمبر  13 

 للفترة من 
  2212يناير  21

 2212ديسمبر  31إلى 

 )بالرياالت السعودية( 
 809.646 11.000 ايراد وديعة ألجل

 677.002 115.105 اخرىإيرادات 

 215.071 1.184.641 

   

استحقاق أصلية مدتها أقل من ثالثة  بفترة ودائع ألجل لدى بنوك محلية بالريال السعودي ربط، يتم  2020ديسمبر  61المنتهية في  السنةخالل 

 .٪ سنويا 1.12٪ إلى  0.9إيرادات عموالت بمعدل متوسط قدره تحقق و الربطأشهر من تاريخ 
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 ربحية / )خسارة( السهم -00

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 
 (18,792,820) 21,002,510 ربح / )خسارة( السنة / الفترة العائدة إلى المساهم في الشركة

 11,000,000 21,008,510 ربح األساسيألغراض الالقائمة العادية المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 11,000,000 21,008,510 المخفضربح ألغراض الالقائمة العادية المتوسط المرجح لعدد األسهم 

   

    بحية / )خسا ة( السهم

 (1.21) 1.00 األساسيالسهم ربحية / )خسارة( 

 (1.21) 1.00 السهم المخف ربحية / )خسارة( 

  

 إدارة المخاطر المالية -01

المخاطر  حدود حسب المستمر، والرصد والقياس طبيعتها تحديد عملية خالل من إدارتها ويتم الشركة أنشطة في كامن جزء هي المخاطر
متنوعة  لمجموعة الشركة أنشطة تتعرض الشركة، إلستمرار ربحية بالنسبة هامة هي المخاطر إدارة عملية األخرى، إن الرقابة وعناصر

 السيولة. ومخاطر ئتماناإل ومخاطر السوق مخاطر على أساسية بصورة تشتمل التي المخاطر المالية من
 

 المخاطرهيكل إدارة  3 - 01
 اإلدارة مجلس

عن اعداد سياسات الشركة بما فيها إطار إدارة المخاطر، ومسؤول عن مراجعة أداء الشركة لضمان اإلمتثال  مسئول اإلدارة إن مجلس
 لتلك السياسات.

 
 ئتمانلجنة إدارة المخاطر واإل

المجلس في مراجعة المخاطر الكلية  ئتمانتساعد لجنة إدارة المخاطر واإل ،بواسطة مجلس اإلدارة ئتمانيتم تعيين لجنة إدارة المخاطر واإل
 .التي قد تواجه الشركة وتقييم ومراجعة المخاطر التشغيلية وغير التشغيلية واتخاذ قرار بشأن تخفيف العوامل المتعلقة بذلك

 
 لجنة المراجعة

مساعدة مجلس اإلدارة على القيام بمسؤولياته فيما يتعلق بتقييم جودة وسالمة تقوم اللجنة ب ،يتم تعيين لجنة المراجعة بواسطة مجلس اإلدارة
 .التقارير المالية وبالتالي مراجعتها والتأكد من سالمة الرقابة الداخلية للشركة

 
 المراجعة الداخلية

دقة  بفحص الداخلية المراجعة إدارة تقوم ،خليةيتم مراجعة كافة العمليات التشغيلية والمالية وادارة المخاطر الرئيسية بواسطة المراجعة الدا
 للجنة والتوصية نتائجها عن واإلبالغ التقييمات مع اإلدارة كافة نتائج بمناقشة الداخلية المراجعة تقوم ،السياسات واإلجراءات ذات العالقة

 .المراجعة
 

 مخاطر السوق  0 - 01
 أسعار في أسعار أرباح السوق أو للتغيرات مالية نتيجة أوالتدفقات النقدية المستقبلية ألداةمخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة 

 المضاربة، والعرض أو أنشطة السوق، في انطباعات أو التغير األداة أو للمصدر ئتمانمعدل اإل في بسبب التغير المالية لألوراق السوق
 السوق. في والسيولة المالية األوراق على والطلب

 

 األخرى. األسعار ومخاطر معدل الربح ومخاطر العملة المخاطر: مخاطر من أنواع ثالثة من السوق مخاطر تتكون
 

 مخاطر العمالت 01-0-3
لم تقم الشركة بإجراء معامالت كبيرة بعمالت  .مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف

 اللاير السعودي خالل السنة،  وبالتالي، ال تتعرض الشركة ألي مخاطر عمالت كبيرة.أجنبية بغير 
 

 مخاطر معدل الربح 01-0-0
، إن مخاطر معدل الربح هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في معدالت الربح السوقية

 رات في معدالت أرباح السوق يتعلق بشكل أساسي بااللتزامات طويلة األجل ذات معدل ربح متغير.تعرض الشركة لمخاطر التغي
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -01

 )تتمة( مخاطر السوق  0 - 01
 مخاطر أسعار أخرى 01-0-1

المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق  مخاطر األسعار األخرى هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية
)بخالف تلك الناتجة عن مخاطر معدل الربح أو مخاطر العمالت( سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بالفرد أو األدوات 

ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مالية  ،ة في السوقالمالية أو مصدرها، أو العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداول
 .تخضع لمخاطر أسعار أخرى

 
 ئتمانمخاطر اإل  01-1

تقتصر  في احتمال فشل أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزام ما ويتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. ئتمانتتمثل مخاطر اإل
بما في ذلك  ئتمانوضعت الشركة إجراءات إلدارة التعرض لإل واألرباح المستحقة عليها إن وجدت،المخاطر عموًما على المبالل الرئيسية 

 .ئتمانية وحدود اإلئتمانالموافقات اإل
 

تتمثل سياسة الشركة في إبرام عقد لألدوات المالية باتباع اإلرشادات الداخلية مثل  دفع جميع معامالت اإلستثمار عند التسليم،/ يتم تسوية 
 .اتئتمانالموافقة على األطراف المقابلة وعلى اإل

 
ية للعمالء والحصول على أوراق مالية كافية عند ئتمانتقوم بتقييم الجدارة اإل إئتمانتقوم الشركة أيًضا بإدارة المخاطر من خالل إدارة 

 مليون لاير 761.87 ئتمانالخاضعة لمخاطر اإل، تبلل الموجودات سعوديمليون لاير  781.27من إجمالي الموجودات البالغة  الحاجة،
 :في الموجودات التالية ئتمانتقوم اإلدارة بتحليل مخاطر اإل ، سعودي
 

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 
 166,899,072 500,111,101 ، صافيإسالميفي عقود تمويل  ستثماراإل

 19,886,721 71,180,001 األرصدة البنكية

 1,121,969 1,511,718 ذمم موظفين مدينة

  511,815,057 146,908,764 

 

 اإلسالمية صافى اإلستممار فى العقود التمويلية  01-1-3
 التعرض إجراءات إلدارة بوضع عدة الشركة ولذلك قامت ،ية كبيرةإئتمانفي العقود التمويلية عموماً لمخاطر  ستثماريتعرض اإل

ي إئتمانية بشكل رسمي، تحديد حد ئتمانللمؤجرين وكيفية الحصول على الموافقات اإل ئتماناإل كفاءة مدى ذلك في بما ئتمانلمخاطراإل

 .والحصول على ضمانات مثل الرهن والضمانات الشخصية

 

 .العقود التمويليةية لمحفظة ئتماني بصورة يومية كأداة إلدارة نوعية المخاطر اإلئتمانتتبع الشركة آلية التصنيف اإل

 

 :، فيما يليالعمالء أقساط في العقود التمويلية على أساس األرصدة المستحقة بناًء على مدد التأخر في سداد ستثماراإل صافي تتمثل أعمار
 

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 
 161,826,472 151,202,180 السداد  مستحقةغير 

 4,786,871 22,111,175 يوما 32 - 1متأخرة من 

 2,416,890 5,002,121 يوما 22 - 31متأخرة من 

 1,946,766 10,700,877 يوما 182 - 21متأخرة من 

 62,000 12,287,781 يوما  181من  أكثر

 520,081,710 167,217,180 

 (1,169,216) (7,501,112) رسوم اإلنشاء غير مكتسبة

 641,619 7,118,010 المؤجلةتكاليف المعامالت 

 520,580,812 164,166,621 

 (2,466,216) (20,111,111) قيمة عقود التمويل  في : االنخفاضناقصاً 

 166,899,072 500,111,101 صافي االنخفاض

 ٪ 1.8 ٪ 2.87 معدل التغطية للمحفظة

 ٪ 162.10 ٪ 10.05 القروض غير العاملة معدل التغطية

 



 الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

- 33 - 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -01
 

 )تتمة( ئتمانمخاطر اإل  01-1
 )تتمة( اإلسالمية صافى اإلستممار فى العقود التمويلية  01-1-3
 

عقود التمويل  اإلنخفاض في قيمةعتبار عند حساب الذين تم أخذ تاريخ سدادهم في اإلن موعد استحقاقه بالعمالء يتعلق القسط الذي لم يح
 .الخاصة بهم

 

 تتمثل الحركة على مخصص اإلنخفاض في قيمة ذمم التمويل اإلسالمي فيما يلي:
     
 اإلجمالي المرحلة المالمة المانيةالمرحلة  المرحلة األولى 

 )بالرياالت السعودية( 
 2,100,270 108,811 080,170 1,070,500 0202يناير  3

 - 102,001 02,101 (110,152) المحول من المرحلة األولى

 - 180,771 (210,870) 00,211 المحول من المرحلة الثانية

 - (10,152) 7,112 8,010 المحول من المرحلة الثالثة

 (1,711,111) (012,885) (011,050) (517,007) تم تسويتها خالل السنة -موجودات مالية 

 10,510,827 5,258,010 1,012,050 7,012,111 تم إنشائها خالل السنة -موجودات مالية 

 7,528,101 0,880,571 001,881 001,152 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

 20,111,111 12,158,000 1,081,780 1,275,018 0202ديسمبر  13

     

 ئتمانتحليل جودة اإل  01-1-0
لهذا  ،ية لمدينو التمويل اإلسالمي من خالل تنويع األنشطة لتجنب تركز غير مبرر للمخاطر مع األفرادئتمانتقوم الشركة بمراقبة الجودة اإل

ية للعمالء ئتمانالشركة نظام مراقبة فعال لألقساط يسمح لها بتقييم الجدارة اإللدى  ،الغرض، وضعت الشركة حدود التعرض للعمالء األفراد
يتم االحتفاظ حسب تقدير اإلدارة بمخصص لخسائر األقساط المحتملة عند مستوى مناسًبا لتغطية ، وتحديد حسابات المشاكل المحتملة

للذمم المدينة بالرجوع إلى أدائها التاريخي بدون  ئتمانقييم جودة اإليمكن ت ،الخسائر المحتملة على القسط والتي يمكن توقعها بشكل معقول
ومع ذلك، ال يمكن تحديد تصنيف جودة إستثمارات الشركة نظًرا لكون قاعدة عمالء الشركة  ،أو بعض التأخر عن السداد في التاريخ الحالي

 .تتكون من أفراد لذا ال تتوافر مثل هذه البيانات بسهولة
 

يتم  ،2222ديسمبر  31ية للعقود التمويلية المقاسة بالتكلفة المطفأة كما في ئتمانالتالي المعلومات الخاصة بالجودة اإل يوضح الجدول
 :على النحو التالي 2222ديسمبر  31ية المتوقعة المقابل لها في ئتمانتصنيف اإلستثمار في التمويل ومخصص الخسائر اإل

 

 0202ديسمبر  13 

 اإلجمالي المرحلة المالمة المرحلة المانية المرحلة األولى 

 
غير منخفضة 

 يةئتمانالقيمة اإل
منخفضة القيمة 

 يةئتماناإل
مخصص 
 الخسارة

 

 )بالرياالت السعودية( 

 520,081,710 22,581,000 5,002,121 110,010,105 ية المتوقعةئتمانصافي الرصيد الدفتري قبل الخسارة اإل

 20,111,111 12,158,000 1,081,782 1,275,011 المتوقعةية ئتمانالخسارة اإل

 

 2212ديسمبر  31 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

 
غير منخفضة القيمة 

 يةئتماناإل
منخفضة القيمة 

 يةئتماناإل
مخصص 
 الخسارة

 

 )بالرياالت السعودية( 

 167,217,180 1,991,766 2,416,890 162,407,167 ية المتوقعةئتمانصافي الرصيد الدفتري قبل الخسارة اإل

 2,466,216 908,894 686,416 1,610,706 ية المتوقعةئتمانالخسارة اإل
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 )تتمة(إدارة المخاطر المالية   -01
 )تتمة( ئتمانمخاطر اإل  01-1

 )تتمة( ئتمانتحليل جودة اإل  01-1-0

 يئتمانمخاطر التركز اإل
المنطقة الجغرافية، أو ي عندما يرتبط عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة بنفس ئتمانتنشأ مخاطر التركز اإل

يكون لها سمات إقتصادية متماثلة مما قد يجعل قدرتهم علي مواجهة اإللتزامات التعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في المجاالت 
لتطورات تشير إلي الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه ا ئتمانالتركيز علي مخاطر اإل .اإلقتصادية، أو الظروف السياسية أو غيرها

 .التي تؤثر على قطاع أو منطقة جغرافية معينة
 

 .يوجد جميع عمالء الشركة في المملكة العربية السعودية وجميع العمالء هم أفراد ، لذا ال تتعرض الشركة لمخاطر التركز

 

 تصنيف حسابات بنكية
ية الخارجية التي في جميع الحاالت، أعلى من ئتماناإل ية للحسابات البنكية للشركة بالرجوع إلى التصنيفاتئتمانيتم تقييم الجودة اإل

 :ية مبينة أدناهئتمانأرصدة البنوك إلى جانب التصنيفات اإل. تصنيف اإلستثمار

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( 
BBB+ 02,778,202 19,886,721 

A2 10,027,510 - 

 
 مخاطر السيولة  4 - 01

تنشأ مخاطر السيولة ألنه من الممكن أن  ،السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة لصعوبة في الوفاء بإلتزاماتها المالية حال استحقاقهامخاطر 
يتعين على الشركة سداد إلتزاماتها قبل تاريخ توقعها أو أنهةا سةتواجه صةعوبة فةي جمةع أمةوال للوفةاء بإلتزاماتهةا ذات الصةلة بالمطلوبةات 

تتبع الشركة في إدارة السيولة نهجا لضمان توفر سيولة كافية لديها، بقدر اإلمكان، للوفاء بإلتزاماتها حال إستحقاقها  ،إستحقاقهاالمالية حال 
 .في ظل الظروف الطبيعية والصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة في إلحاق الضرر بسمعة الشركة

 

فقط )بخالف تعويض مكافأة نهاية الخدمة، مخصص الزكاة والدفعات المقدمة من العقود التمويلية(  يلخص الجدول أدناه المطلوبات المالية 
المبالل المدرجة في الجدول  ،بناء على تواريخ استحقاقها على أساس المدة المتبقية في تاريخ المركز المالي حتى تاريخ استحقاقها التعاقدي

 غير المخصومة: أدناه تمثل  التدفقات النقدية التعاقدية
 0202ديسمبر  13  

 القيمة الدفترية 
التدفقات النقدية 

 شهور 1حتي  التعاقدية
 شهور  1من أكمر 
 أكمر من سنة حتى سنةو

 )بالرياالت السعودية( 

 180,011,115 01,780,000 127,000,000 000,000,000 000,000,000 قروض

 - - 00,820,200 00,820,200 00,820,200 ذات عالقة اتمطلوب إلى جه

 - - 00,520,000 00,520,000 00,520,000 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 011,705,255 011,705,255 200,705,255 01,780,000 180,011,115 

 
 

 2212ديسمبر  31  

 القيمة الدفترية 
التدفقات النقدية 

 شهور 1حتي  التعاقدية
 شهور  1من أكمر 
 أكمر من سنة حتى سنةو

 )بالرياالت السعودية( 

 - 22,296,987 11,167,000 66,660,987 66,660,987 مطلوب إلى جهة ذات عالقة

 - - 10,471,112 10,471,112 10,471,112 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 66,112,099 66,112,099 21,818,112 22,296,987 - 
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 )تتمة(إدارة المخاطر المالية  -01
 )تتمة(مخاطر السيولة   4 - 01

 ستحقاقاريخ اإلوتتحليل الموجودات المالية والمطلوبات وفقاً ل
( والمطلوبةات ار الملموسةة والمةدفوعات مقةدمالممتلكات والمعةدات والموجةودات غية بخالفالموجودات المالية )يظهر الجدول التالي تحليل 

مسةةتحقة الةةدفع( وفقةةاً للتةةواريخ المتوقعةةة لتحصةةيلها أو الزكةةاة وضةةريبة القيمةةة المضةةافة  نهايةةة الخدمةةة، مخصةةص تعةةويضبخةةالف الماليةةة )
 .تسويتها

 
 0202ديسمبر  13 

    

 النقدية التعاقديةالتدفقات 

 

 شهور 1حتى 

 

شهور  1من أكمر 

 حتي سنة

 

 أكمر من سنة

 )بالرياالت السعودية(    

 -  -  75,000,181  75,000,181   النقد وما فى حكمه

 212,020  070,070  1,170,512  1,511,718   ذمم الموظفين المدينة 

 070.115.805  155.171.020  52.015.100  500.111.101   صافى اإلستثمار فى العقود التمويلية

 070.100.250  155.700.555  100.271.100  511.881.170   الموجودات المالية

           

 180.011.115  01,780,000  127,000,000  000,000,000  قروض

 -  -  00,820,200  00,820,200   مطلوب إلى جهات ذات عالقة

 -  -  00,520,000  00,520,000   ذمم دائنة ومستحقات

 180.011.115  01,780,000  200,705,255  011,705,255   المطلوبات المالية

 250,510,100  107,121,000  (50,217,150)  002,001,050   فجوة اإلستحقاق

 002,001,050  51,127,550  (50,217,150)  -   فجوة اإلستحقاق التراكمية

 

 2212ديسمبر  31 

    

 التدفقات النقدية التعاقدية

 

 شهور 1حتى 

 

شهور  1من أكمر 

 حتي سنة

 

 أكمر من سنة

 )بالرياالت السعودية(    

 -  -  19,888,721  19,888,721   النقد وما فى حكمه

 686,869               611,960  290,140  1,121,969   ذمم الموظفين المدينة 

 101,196,221  60,444,424  12,069,221  166,899,072   فى العقود التمويلية ستثمارصافى اإل

 101,477,046  61,018,144  62,218,104  146,916,764   الموجودات المالية

           

 -  22,296,987  11,167,000  66,660,987   مطلوب إلى جهات ذات عالقة

 -  -  10,471,112  10,471,112   ذمم دائنة ومستحقات

 -  22,296,987  21,818,112  66,112,099   المطلوبات المالية

 101,477,046  8,726,179  10,699,996  120,801,467   فجوة اإلستحقاق

 120,801,467  19,126,176  10,699,996  -   فجوة اإلستحقاق التراكمية

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  5 - 01  
بةات تتكون الموجودات المالية من النقد واألرصدة البنكية وصافي اإلستثمارات في عقود التمويل والذمم المدينة األخرى، بينما تتكون المطلو

 .ذات عالقة والمطلوبات األخرى اتالمطلوب إلى جهالقروض والمالية من 
 

 .الشركة سياسات وإجراءات قياس القيمة العادلة سواء ً المتكررة وغير المتكررةتحدد ادارة 

 .قيمتها الدفترية تساوي تقريباً القيمة العادلة لألدوات المالية 
 

  

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 0202ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( الموجودات المالية
 500,111,101 500,111,101 اإلسالمية، صافي التمويليةصافى اإلستثمار فى العقود 

 75,000,181 75,000,181 النقد واألرصدة لدى البنك

 1,511,718 1,511,718 ذمم الموظفين المدينة 

 511,881,170 511,881,170 المجموع

 



 الشركة المتحدة للخدمات المالية
 مقفلة( )شركة مساهمة سعودية

 
 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 )تتمة(إدارة المخاطر المالية  -01
)تتمة( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  5 - 01  

 

  

 القيمة العادلة القيمة الدفترية )تتمة( 0202ديسمبر  13

 )بالرياالت السعودية( المطلوبات المالية
 000,000,000 000,000,000 قروض

 00,820,200 00,820,200 ذات عالقة اتطلوب إلى جهم

 00,520,000 00,520,000 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 011,705,255 011,705,255 المجموع

 

  

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 0239ديسمبر  13 

 )بالرياالت السعودية( الموجودات المالية
 166,899,072 166,899,072 صافى اإلستثمار فى العقود التمويلية اإلسالمية، صافي

 19,888,721 19,888,721 النقد واألرصدة لدى البنك

 1,121,969 1,121,969 ذمم الموظفين المدينة 

 146,916,764 146,916,764 المجموع
 

  المطلوبات المالية
 66,660,987 66,660,987 مطلوب إلى جهة ذات عالقة

 10,471,112 10,471,112 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 66,112,099 66,112,099 المجموع

 
إدارة مخاطر رأس المال  6 - 01  

يمكن لذلك أن تستمر في تقديم عائةدات للمسةاهمين  مستمرةتهدف الشركة عند إدارتها رأس المال ضمان قدرتها على اإلستمرارية كمنشأة 
 .ومزايا ألصحاب المصلحة الرئيسيين وكذلك الحفاظ على رأس المال المثالي لدعم اإلستمرارية في تطوير أعمالها

  

م الشركة على إدارة هيكل رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة على ضوء التغيرات في الظةروف االقتصةادية وخصةائص المخةاطر تقو
بهدف الحفاظ أو تعديل هيكل رأس المال، يمكن للشركة أن تقوم بتعةديل مبلةل األربةاح المدفوعةة للمسةاهمين أو إعةادة  ،للموجودات الحالية

ال يوجةد تغيةرات فةي األهةداف أو السياسةات أو العمليةات الخاصةة بةإدارة رأس المةال  ،رأس المال إلى المساهمين أو إصةدار أسةهم جديةدة
 .2222ر ديسمب 31المنتهية في  السنةخالل 

 

السعودي )"ساما"( التي  البنك المركزيتراقب الشركة إجمالي مبلل التمويل المقدم على أساس المتطلبات النظامية لنظام الشركات وأنظمة 
 .رأس المال أمثالتمويل ثالث أال يتجاوز إجمالي الالتمويل العقاري،  بخالفتتطلب من شركات التمويل التي تعمل في أنشطة التمويل، 

 

 2212ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 مرة 1.1 مرة 2 إجمالي نسبة التمويل إلي رأس المال

   )صافي اإلستثمار في التمويلية مقسوماً على إجمالي حقوق الملكية(

  
القطاعات  7 - 01  

 .ترى اإلدارة أنشطة الشركة كاملة تتم كقطاع تشغيلي واحد



 الشركة المتحدة للخدمات المالية
 مقفلة( )شركة مساهمة سعودية

 
 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 39كوفيد أمر جائحة  -04
( في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في إضطراب األعمال والنشاط اإلقتصادي على 19 -كوفيد )، انتشر فيروس كورونا الجديد سنةالخالل 

تجول مستوى األعمال. أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن قرارات إضافية للسيطرة على أثر تفشي المرض، والتي شملت  حظر ال

 . باإلضافة على ذلك، أعلنت الحكومة عن أوامر ملكية لدعم القطاعلمدة بضعة شهور في السنة ساعة في بع  مدن المملكة 26لمدة 

  .حترازية التي اتخذتهاالخاص للحد من أثر اإلجراءات اإل

  

المتوقعة )راجع  ئتمانكان مستحقًا فقط على خسارة اإلاألثر المحتمل لهذا الحدث على ربحية الشركة  أن ،، أنه في هذه المرحلةالشركةتعتقد 

الموقف عن كثب وستقوم بتعديل استراتيجيتها بناًء على الوضع السائد (. وبالرغم من ذلك، ستستمر إدارة الشركة في مراقبة 1-4إيضاح 

 .عند الحاجة
 

 األحداث الالحقة  -05

والتي سيكون لها تأثير جوهري على المركز المالي للشركة كما هو  الفترةفي رأي اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة جوهرية منذ نهاية 
 .في هذه القوائم الماليةموضح 

 تاريخ الموافقة على اإلصدار  -06

 .( من قبل مجلس إدارة الشركة2221 فبراير  24هـ )الموافق 1442رجب  12تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية بتاريخ 


