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المستقل المراجع      المالية  للخدمات  المتحدة  الشركة  مساهمي  / السادةإلى    تقرير 
 المحترمين

 
   تقرير حول مراجعة القوائم المالية

 

 رأينا 

ل    المالية مالقوائ  أن رأينا، في المالي  المركز  الجوهرية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  بصورة  الماليةالمتحدة    شركة تظهر    للخدمات 
، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير 2021ديسمبر    31كما في    "(الشركة)" 

 .محاسبينمراجعين واللل  السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير ،ةالمالي المعتمدة في المملكة العربية السعودي
 
 قمنا بمراجعته ما

 :يلي  مما للشركة  المالية القوائم تتألف
 

 . 2021ديسمبر   31قائمة المركز المالي كما في   •

 .ذلك التاريخ في للسنة المنتهية األخر الدخل الشامل و الربح أو الخسارة قائمة •

 التاريخ. قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك  •

 قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  •

 . األخرى التفسيرية والمعلومات إيضاحات حول القوائم المالية، التي تتضمن السياسات المحاسبية الهامة •

 أساس الرأي 

 ً قمنا بمراجعتنا وفقا العربية    لقد  المملكة  المعتمدة في  الدولية  المراجعة  تم لمعايير  المعايير  إن مسؤوليتنا بموجب هذه  السعودية. 
 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية. بالتفصيل ضمن قسم   توضيحها في تقريرنا

 
 كأساس إلبداء رأينا. ومناسبةعليها كافية  تم الحصولنعتقد أن أدلة المراجعة التي 

 
 االستقالل

المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية،   ةالمهنوآداب وفقاً لقواعد سلوك    شركةالإننا مستقلون عن  
 القواعد.  هذهكما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً ل

 بالحوكمة عن القوائم المالية   والمكلفين مسؤوليات اإلدارة 
السعودية  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 

ومتطلبات نظام الشركات والنظام األساسي   محاسبينمراجعين واللل   السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير
وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ،  للشركة

 ناتجة عن غش أو خطأ. 

 
عن   -الضرورة عند   -عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح 

األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها أو عدم 
 وجود بديل حقيقي بخالف ذلك.

 
للشركة.  مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية، أي مجلس االدارة، المكلفين بالحوكمةإن 
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   المالية  للخدمات  المتحدة  الشركة  مساهمي  / السادةإلى    المستقل  المراجع  تقرير
 ( تتمة) المحترمين

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية  

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة 
المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن  عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير  

عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف 
ش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غ

 حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية. 

الحكم وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس  
 المهني ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:

المالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم   •
مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي  

ى تواطؤ أو تزوير أو  تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش عل
 حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس   •
 لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة. 

مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت تقييم مدى   •
 بها اإلدارة.

استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد   •
جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة الشركة على    ما إذا كان هناك عدم تأكد

االستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات  
ير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم  العالقة في القوائم المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غ

الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في  
 أعمالها.

كانت القوائم المالية تمثل المعامالت تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا   •
 واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. 

بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما   -من بين أمور أخرى    -  المكلفين بالحوكمةنقوم بإبالغ  
 تي نكتشفها خالل مراجعتنا. في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي ال

 األخرى  والتنظيمية  النظامية  المتطلبات  حول  التقرير 

توفيرها   تم  التي  المعلومات  إلى  نعتقد  استناداً  يجعلنا  أمر  أي  انتباهنا  يلفت  لم  ملتزمةلنا،  غير  الشركة  النواحي أن  جميع  من   ،
 على إعداد وعرض القوائم المالية. إلى الحد الذي تؤثر فيه الجوهرية، مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة 

برايس وترهاوس كوبرز 

علي عبدالرحمن العتيبي 
 379ترخيص رقم 

هـ 1443 رجب 13
(2022 فبراير 14)
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   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة المركز المالي 
 يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 
 ديسمبر  31 في  كما  

 2020 2021 إيضاح  
    

    الموجودات 
 57,003,181 34,278,848 4 يماثله  وما نقد

 3,490,877 14,847,526 5 أخرى  مدينة وذمم مقدما   مدفوعة مبالغ
 703,166,901 1,186,060,140 6 اإلسالمي  التمويل عقود في  استثمار
 4,601,029 5,464,958 7 ومعدات  ممتلكات
 13,007,888 16,933,534 8 ملموسة  غير موجودات

 781,269,876 1,257,585,006  الموجودات  مجموع 

    
    والمطلوبات  الملكية  حقوق
    الملكية  حقوق
 350,000,000 350,000,000 9 المال  رأس

 254,989 13,132,432 10 نظامي  احتياطي
 2,294,905 118,191,890  مبقاة  أرباح

 ( 782,772) ( 582,709) 14 اكتواري  احتياطي

 351,767,122 480,741,613  الملكية  حقوق مجموع 

    
    المطلوبات 

 78,975,638 80,305,069 11 أخرى  دائنة  وذمم تجارية دائنة ذمم
 5,320,509 15,423,663 12 الدفع   مستحقة زكاة

 340,681,964 675,743,904 13 اقتراضات 
 4,524,643 5,370,757 14 الموظفين  منافع التزامات

 429,502,754 776,843,393  المطلوبات  مجموع 

    
 781,269,876 1,257,585,006  والمطلوبات   الملكية حقوق مجموع 

    
 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 
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   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

 ديسمبر   31 في المنتهية  للسنة إيضاح  

  2021 2020 

    

 130,631,662 300,895,114 16 اإلسالمي  التمويل عقود من إيرادات 

 ( 5,382,161) ( 11,216,610) 13 تمويل  تكلفة

 125,249,501 289,678,504    اإلسالمي التمويل أنشطة  من  الدخل  صافي

    

 ( 27,400,369) ( 40,761,640) 17 وإدارية  عمومية مصاريف

 ( 53,465,084) ( 80,674,658) 18 وتسويق  بيع  مصاريف

 ( 17,972,738) ( 26,303,698) 6 ، 4 المالية  الموجودات قيمة في االنخفاض خسائر صافي

 267,051 1,144,190  بالصافي  - أخرى إيرادات 

 26,678,361 143,082,698  الزكاة  قبل الربح

    

 ( 5,335,647) ( 14,308,270) 12 الزكاة  مصروف

 21,342,714 128,774,428  للسنة   الربح

    

    اآلخر  الشامل الدخل 

    : الخسارة أو الربح إلى  تصنيفها يعاد  لن بنود

 ( 598,467) 200,063 14 الموظفين  منافع التزامات  قياس إعادة

 20,744,247 128,974,491  للسنة   الشامل الدخل مجموع 

    
 

    السهم  ربحية

    
 1.00 3.68 19 والمخفضة  األساسية

 
 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 
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   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

   قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 ذلك( )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير 

 

 نظامي  احتياطي المال  رأس إيضاح  
 (  متراكمة خسائر)

 المجموع  اكتواري احتياطي مبقاة  أرباح

       

 131,022,875 ( 184,305) ( 18,792,820) - 150,000,000  2020 يناير 1 في

       

 200,000,000 - - - 200,000,000  مصدر  إضافي مال رأس

       
 21,342,714 - 21,342,714 - -  للسنة  الربح

 ( 598,467) ( 598,467) - - -  للسنة  األخرى الشاملة  الخسارة

 20,744,247 ( 598,467) 21,342,714 - -  للسنة  الشامل   الدخل مجموع

       

 - - ( 254,989) 254,989 - 10 نظامي  احتياطي إلى تحويل

       

 351,767,122 ( 782,772) 2,294,905 254,989 350,000,000  2020 ديسمبر 31 في

       
 128,774,428 - 128,774,428 - -  للسنة  الربح
 200,063 200,063 - - -  للسنة  اآلخر الشامل الدخل

 128,974,491 200,063 128,774,428 - -  للسنة  الشامل   الدخل مجموع

       

 - - ( 12,877,443) 12,877,443 - 10 نظامي  احتياطي إلى تحويل

       

 480,741,613 ( 582,709) 118,191,890 13,132,432 350,000,000  2021 ديسمبر 31 في

 
 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.   
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   الشركة المتحدة للخدمات المالية

 مساهمة سعودية مقفلة()شركة  
 قائمة التدفقات النقدية 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
 

 ديسمبر   31 في المنتهية  للسنة إيضاح  

  2021 2020 

    

    التشغيلية  األنشطة من  النقدية التدفقات

 26,678,361 143,082,698  الزكاة  قبل  الربح

    : لـ  تعديالت

 1,906,882 2,613,798 8، 7 وإطفاء  استهالك

 5,382,161 11,216,610  تمويل  تكاليف

 - 71,682 8 ملموسة  غير موجودات شطب

 - 380 7 ومعدات  ممتلكات شطب

 17,972,738 26,303,698 6، 4 المالية  الموجودات قيمة في االنخفاض خسائر صافي

 825,200 1,500,025 14 الموظفين  منافع التزامات

    : العامل المال رأس في  تغيرات

 ( 577,240,567) ( 509,196,937)  اإلسالمي  التمويل عقود في االستثمار زيادة

 ( 1,399,459) ( 11,356,649)  أخرى  مدينة وذمم مقدما   مدفوعة مبالغ في زيادة

 36,647,346 1,329,431  أخرى دائنة وذمم  تجارية  دائنة ذمم  في زيادة

 ( 489,227,338) ( 334,435,264)  العمليات  في المستخدم  النقد

 ( 4,700,197) ( 11,133,836)  مدفوعة  تمويل تكاليف

 ( 303,663) ( 4,205,116) 12 مدفوعة  زكاة

 ( 194,787) ( 453,848) 14 مدفوعة  موظفين منافع التزامات

 ( 494,425,985) ( 350,228,064)  التشغيلية  األنشطة من  الصادرة النقدية  التدفقات  صافي

    

    االستثمارية األنشطة من  النقدية التدفقات

 ( 3,323,869) ( 2,204,200) 7 ومعدات  ممتلكات لشراء مدفوعات

 ( 5,135,690) ( 5,271,235) 8 ملموسة غير موجودات لشراء مدفوعات

 ( 8,459,559) ( 7,475,435)  االستثمارية  األنشطة من  الصادرة النقدية  التدفقات  صافي

    

    التمويلية  األنشطة من  النقدية التدفقات

 200,000,000 -  المال  رأس إصدار من متحصالت 

 220,000,000 510,000,000 13 األجل  طويلة  اقتراضات من متحصالت 

 120,000,000 ( 120,000,000) 13 األجل  قصيرة اقتراضات من متحصالت( سداد)

 - ( 55,020,834) 13 األجل  طويلة  اقتراضات سداد

 540,000,000 334,979,166  التمويلية  األنشطة من  الواردة النقدية  التدفقات  صافي

    

 37,114,456 ( 22,724,333)  يماثله  وما  النقد في التغير  صافي

 19,888,725 57,003,181  السنة  بداية  في يماثله وما نقد

 57,003,181 34,278,848 4 السنة  نهاية في  يماثله وما نقد

    

    : نقدي  غير  تشغيلي نشاط 

 1,817,013 - 15 المساهم  من محّولة موظفين منافع التزامات

 
 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 



   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2021ديسمبر   31القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 الوضع القانوني والعمليات  1
 

رقم  الشركة المتحدة للخدمات المالية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري  
التجارية الرئيسية للشركة أنواع ا مختلفة  (. تشمل األنشطة  2019يناير    21هـ )1440جمادى األولى    15الصادر في الخبر بتاريخ    2051224103

الذي تم الحصول عليه من البنك المركزي السعودي   52/ أ ش/201905من خدمات التمويل االستهالكي وتمويل المنتجات بموجب الترخيص رقم 
 (.2019مايو   1هـ )1440شعبان  26)"ساما"(، في 

 
بالمملكة القابضة، وهي شركة    يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الخبر  الدولية  المتحدة  للشركة  العربية السعودية. الشركة هي شركة تابعة 

مة  مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية والتي تخضع في النهاية لسيطرة الشركة المتحدة لإللكترونيات، وهي شركة مساه
ا اإليضاح سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية. انظر   . 9أيض 

 
المنتهية في   السنة  لبطاقات  2021ديسمبر    31خالل  التمويلية  لممارسة األنشطة  السعودي  المركزي  البنك  الشركة على ترخيص من  ، حصلت 

  .2022االئتمان. تتوقع اإلدارة أن تبدأ هذه األنشطة خالل النصف األول من سنة 
 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2

 
افة السنوات  السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية مبينة أدناه. لقد تم تطبيق السياسات المحاسبية بشكٍل منتظم على كإن  

 المعروضة، ما لم يُذكر خالفا  لذلك. 
 

 أسس اإلعداد  1- 2
 

 بيان االلتزام  (أ
 

للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن  أعدت هذه القوائم المالية طبقا  للمعايير الدولية  
 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

 
   مبدأ التكلفة التاريخية (ب

 
 السياسات المحاسبية ذات الصلة أدناه. يتم إعداد هذه القوائم المالية وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في 

 
 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  (ج

 
 . 2021يناير  1طبقت الشركة التعديالت التالية ألول مرة على فترة تقريرها التي تبدأ في أو بعد 

 

 "عقود اإليجار".  16للتقرير المالي رقم تعديالت على المعيار الدولي  -19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد •

"األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي    9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    -  2المرحلة    -إصالح مؤشر سعر الفائدة   •
الية: اإلفصاحات" والمعيار الدولي للتقرير  "األدوات الم  7"األدوات المالية: اإلثبات والقياس" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    39رقم  

 . 16"عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم   4المالي رقم 
 

 لم يتم تحديد أي أثر جوهري عند تطبيق المعايير المعدلة. 
 

 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  (د
 

ولم    2021ديسمبر    31وتعديالت على المعايير المحاسبية والتفسيرات والتي ال تعد إلزامية لفترة التقرير في  لقد تم نشر بعض المعايير المحاسبية  
رات  تقم الشركة بتطبيقها بشكل مبكر. ومن غير المتوقع لهذه المعايير أو التعديالت أو التفسيرات أن يكون لها أثر جوهري على الشركة في فت

 ية وعلى معامالتها المستقبلية المنظورة. التقرير الحالية أو المستقبل 
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 العمالت األجنبية 2- 2
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  (أ
 

ظيفية"(. تم عرض  يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية للشركة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة )"العملة الو
  المرفقة "باللاير السعودي" وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.القوائم المالية 

 

 معامالت وأرصدة  (ب
 

إثبات    يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تواريخ تلك المعامالت يتم
الناتج العمالت األجنبية  بالعمالت  أرباح وخسائر صرف  النقدية  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  الناتجة عن  المعامالت وكذلك  تلك  ة عن تسوية 

 األجنبية عدا عن اللاير السعودي( على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية السنة ضمن الربح أو الخسارة.
 

 نقد وما يماثله  3- 2
 

الصندوق ولدى البنوك بما في ذلك االستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة ذات فترة استحقاق أصلية مدتها  يشتمل النقد وما يماثله على النقد في  
 ثالثة أشهر ويمكن تحويلها إلى مبالغ نقدية معروفة والتي ال تتعرض لمخاطر جوهرية في التغيرات في القيمة. 

 
 ممتلكات ومعدات  4- 2

 
ة ناقصا  االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت، عدا األعمال الرأسمالية  تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخي

 تحت التنفيذ والتي يتم إثباتها بالتكلفة. تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات العائدة مباشرة إلى اقتناء البنود. 
 

ية لألصل أو إثباتها كأصٍل منفصل، حسبما يكون مالئما ، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى  ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفتر 
عنصر يتم المحاسبة  الشركة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يُلغى إثبات القيمة الدفترية ألي  

 تبداله. ويتم تحميل تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل فترة التقرير التي يتم تكبدها فيها. عنه كأصل منفصل عند اس
 

المقدرة  نتاجية  يتم احتساب استهالك الممتلكات والمعّدات بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة لتوزيع تكلفتها بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإل
  للموجودات. يتم تحميل االستهالك على الربح أو الخسارة.

 

ة الدفترية لألصل  تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصل وتعديلها إذا كان ذلك مناسبا  في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم تخفيض القيم
 زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته المقدرة القابلة لالسترداد. على الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة

 

تحّدد األرباح  يتم إلغاء إثبات بند الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من مواصلة استخدام األصل.  
 مة الدفترية وتقيد في الربح أو الخسارة. أو الخسائر من االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القي

 
لفئة المناسبة  تتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير في حساب األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ. يتم نقل األصل قيد اإلنشاء أو التطوير إلى ا 

الالزمين الستخدامها على الوجه المراد من قبل اإلدارة. إن تكلفة أي بند  للممتلكات والمعدات، وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها ووضعها  
ناء أي بند  من بنود األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ تشمل سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء/ التطوير وأي تكاليف أخرى عائدة مباشرة إلى إنشاء أو اقت 

 لى الوجه المراد من قبل اإلدارة. ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ. من بنود األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ الستخدامها ع
 

 موجودات غير ملموسة  5- 2
 

جميع المنشآت  تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. ويتم إثبات الموجودات غير الملموسة المقتناة في ت
ي إطفاء  العادلة. تظهر الموجودات غير الملموسة قيد التطوير بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا  أبقيمها  

ا محددة  متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة وتصنف إما باعتباره
 أو غير محددة. 

 
عندما  تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في قيمتها  

ا اإلطفاء وطريقة  فترة  يتم فحص  قيمته.  الملموس النخفاٍض في  تعّرض األصل غير  احتمال  إلى  يشير  دليل  أي  للموجودات غير  يتوفر  إلطفاء 
و النمط المتوقع  الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية كل فترة تقرير. يتم المحاسبة عن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أ

لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما ي المستقبلية المتضمنة في األصل  المنافع االقتصادية  قتضي الحال، ويتم اعتبارها كتغيرات في  الستهالك 
فئة  الخسارة ضمن  أو  الربح  في  المحددة  اإلنتاجية  األعمار  ذات  الملموسة  غير  للموجودات  اإلطفاء  مصروف  إثبات  يتم  المحاسبية.    التقديرات 

 المصاريف بما يتماشى مع وظيفة األصل غير الملموس. 
 

ات الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات،  تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء إثب
 وتُثبت في الربح أو الخسارة عند إلغاء إثبات تلك الموجودات. 
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 عقود اإليجار  6- 2
 

الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام والمطلوبات اإليجارية  تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يُعد، أو يتضمن، عقد إيجار، عند بدء العقد. وتقوم  
فة عل ى أنها عقود  المقابلة فيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي تكون فيها الشركة هي المستأجر، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل )المعرَّ

لمنخفضة. بالنسبة لعقود اإليجار هذه، تثبت الشركة مدفوعات اإليجار كمصاريف  شهرا  أو أقل( وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة ا  12إيجار مدتها  
تهالك  تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه اس

 المنافع االقتصادية من الموجودات المؤجرة. 
 

 ارية مطلوبات إيج 
 

يجار باستخدام  يتم قياس التزام اإليجار مبدئي ا بالقيمة الحالية الصافية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء. يتم خصم مدفوعات اإل
اإليجار في الشركة، عندها    معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، كما هو الوضع عامة  بالنسبة لعقود

ل  يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر الفردي سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصو
 على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة. 

 
 تحديد معدل االقتراض اإلضافي، تقوم الشركة بما يلي: ل

التغيرات في شروط   • ليعكس  تعديله  ويتم  بداية،  كنقطة  الشركة  تمويل حديث من طرف خارجي حصلت عليه  أمكن،  استخدام، حيثما 
 التمويل منذ استالم تمويل الطرف الخارجي.

عديله لمخاطر االئتمان الخاصة بعقود اإليجار التي تحتفظ بها الشركة، إذا  استخدام نهج متراكم يبدأ بسعر فائدة خالي من المخاطر يتم ت •
 كانت الشركة ال تملك تمويال  حديث ا من طرف خارجي. 

 إجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار، على سبيل المثال المدة والدولة والعملة والضمان.  •
 

 إليجار التالية: تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة الحالية لمدفوعات ا
 

   مدفوعات إيجار ثابتة، ناقصا  أي حوافز إيجار مدينة. •
   مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل وتقاس مبدئي ا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء. •
   المتبقية.المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع من المستأجر بموجب ضمانات القيمة   •
 سعر ممارسة خيارات الشراء إذا كان المستأجر متأكدا  بشكل معقول من ممارسة هذه الخيارات.  •
 مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء العقد.  •

 
ا تضمين مدفوعات اإليجار التي يتم إجراؤها بموجب خيارات تم  ديد معينة بشكل معقول في قياس االلتزام. يتم أيض 

   يعرض التزام اإليجار كبند مستقل في قائمة المركز المالي.
 

 المقدمة.  يقاس التزام اإليجار الحق ا بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام اإليجار وخفض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار
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 التزام اإليجار )وتقوم بعمل تعديل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة( عندما:  تقوم الشركة بإعادة قياس
 

التزام اإليجار عن طريق خصم   • تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس  اإليجار أو يحدث تغيير في  تتغير مدة 
  مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

دفوعات اإليجار بسبب التغيرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه  تتغير م •
الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األولي )ما لم تتغير مدفوعات  

 الفائدة المتغير، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل(.  اإليجار بسبب تغيير في سعر
ق  يتم تعديل عقد اإليجار، وال يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طري  •

 خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل. 
 

 موجودات حق االستخدام 
 

أو قبل تاريخ  يتم قياس موجودات حق االستخدام مبدئيا  بالتكلفة والتي تتكون من المبلغ المبدئي اللتزام اإليجار المعدل ألي مدفوعات إيجار تمت في  
ا االستهالك المتراكم  البدء ويضاف عليها أي تكاليف مباشرة مبدئية متكبدة وتكاليف إعادة التأهيل المستقبلية، إن وجدت.   يتم قياسها الحق ا بالتكلفة ناقص 

 وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. 
 

ار ينقل  يتم اـستهالك موجودات حق االـستخدام على مدى فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي االقتـصادي لألـصل األـساـسي، أيهما أقل. إذا كان عقد اإليج
حق االـستخدام تعكس توقع الـشركة ممارـسة خيار الـشراء، يتم اـستهالك أـصل حق االـستخدام ذي الـصلة على ملكية األـصل األـساـسي أو تكلفة أـصل  

 مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. يبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار.
 

ط الثابت كمصـروف في الربح يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصـيرة األجل وإيجارات الموجودات منخفضـة القيمة   اس القـس على أـس
 أو الخسارة.

 
 تعرض موجودات حق االستخدام كبند مستقل في قائمة المركز المالي.

 
"انخفاض قيمة الموجودات" لتحديد ما إذا كان أـصل حق االـستخدام قد انخفـضت قيمته وتقوم بتـسجيل   36تطبق الـشركة معيار المحاـسبة الدولي رقم 

 ض في القيمة.أي خسائر انخفا
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  7- 2
 

لة  تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غير المالية النخفاض في قيمتها. وفي حا
سنويا، تُقدر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل قيمة  وجود مثل هذا المؤشر، أو عندما يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة لألصل  

يتم تحديدها لكل  األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو لوحدة توليد النقد ناقصا تكاليف البيع أو القيمة من االستخدام، أيهما أعلى، و
واردة ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو مجموعات من    أصل على حدة، إال إذا كان األصل ال يحقق تدفقات نقدية 

يضه إلى قيمته  الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخف
ستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل  القابلة لالسترداد. ولتقدير القيمة من اال 

ع، تستخدم  الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البي 
 طريق تقييم مناسبة. 

 
 يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف بما يتوافق مع وظيفة الموجودات التي انخفضت قيمتها. 

 
تعد   بقا لمبالنسبة للموجودات غير المالية، يتم في تاريخ كل تقرير مالي تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سا 

م عكس خسارة  موجودة أو قلت قيمتها. فإذا وجد مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو لوحدة توليد النقد. وال يت
إثبات آخر خسارة انخفاض  انخفاض القيمة المسجلة سابقا إال إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ 

لممكن تحديدها،  في القيمة. يكون هذا العكس محدودا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد أو قيمته الدفترية التي كان من ا
إثبات هذا العكس في الربح أو الخسارة.  بعد خصم االستهالك، لو لم تحتسب أي خسارة عن االنخفاض في قيمة األصل خالل السنوات السابقة. ويتم  

 ويتم فحص الموجودات غير المالية التي تعرضت النخفاض في قيمتها لتحري احتمال عكس االنخفاض في القيمة عند نهاية كل فترة تقرير. 
 
 اقتراضات  8- 2

 
المعاملة المتكبدة، إن وجدت. وعقب اإلثبات  يتم إثبات االقتراضات مبدئيا  بالقيمة العادلة )باعتبارها متحصالت تم استالمها( صافية من ت كاليف 

املة( والقيمة  المبدئي، تقاس االقتراضات بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم احتساب أي فرق بين المتحصالت )صافية من تكاليف المع
  دل الفائدة الفعلي.المستردة في الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طريقة مع

 
ق بين القيمة الدفترية  يتم إلغاء إثبات االقتراضات من قائمة المركز المالي عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات الفر

   لاللتزام المالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، 
 موجودات غير مالية محولة أو مطلوبات مفترضة، في الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل. بما في ذلك أي 
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 التزامات منافع الموظفين 9- 2
 

 يعتمد مستوى المنافع على شروط وأحكام أنظمة العمل المعمول بها في الشركة، عند إنهاء عقود العمل الخاصة بهم. 
 

بعد الخدمة. وعليه، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء على طريقة  ال يتم تمويل خطط منافع ما  
ي كل سنة من  وحدة االئتمان المتوقعة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساٍو ف

 والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.  سنوات الخدمة
 

بمعدالت    يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع الموظفين على الفور في الربح أو الخسارة في حين يتم تسجيل عكس االلتزام
رات في صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات كإعادة قياس في  الخصم المستخدمة في الربح أو الخسارة. تعتبر أي تغيي

   قائمة الدخل الشامل اآلخر.
 

آلخر. ويتم  يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية مباشرة ، في الدخل الشامل ا
   لى االحتياطي االكتواري في قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تحدث فيها.تحويلها ا 

 
ئر كتكاليف خدمة  يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصها مباشرة في األرباح أو الخسا

 التزامات سداد أخرى بمجرد دفع المساهمات. سابقة. ليس على الشركة  
 

 منافع الموظفين قصيرة األجل  10- 2
 
ع  تدرج المطلوبات عن األجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات السنوية ومخصص تذاكر السفر وغيرها، والتي من المتوق 

يها الموظفون الخدمة ذات العالقة فيما يتعلق بخدمات الموظفين حتى نهاية فترة  شهرا  بعد نهاية الفترة التي يقدم ف   12تسويتها بشكل كامل خالل  
تجارية  التقرير ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات. وتعرض المطلوبات ضمن تكاليف موظفين مستحقة ضمن الذمم الدائنة ال

 والذمم الدائنة األخرى في قائمة المركز المالي. 
 

 مخصصات  11- 2
 

وارد  يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام قائم نظامي أو ضمني نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تكبد م
احتمالية الحاجة إلى تدفق    لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير قيمة االلتزام بشكٍل موثوق فيه. إذا كان هناك عدد من االلتزامات المماثلة، يتم تحديد

البنود  صادر لتسوية هذه االلتزامات عبر النظر في تصنيف االلتزامات ككل. ويتم إثبات المخصص حتى إن كان احتمال التدفق الصادر بالنسبة ألحد  
ا، يتم خصم المخصصات باستخدام   معدل الخصم الحالي قبل الضريبة والذي  المدرجة في ذات التصنيف ضئيال . إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود هام 

 يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بالمطلوبات. 
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 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 12- 2
 

إثبات هذه المبالغ مبدئيا  بالقيمة العادلة  تمثل هذه المبالغ المطلوبات غير المدفوعة للبضائع والخدمات المقدمة للشركة قبل نهاية السنة المالية. يتم  
 ويتم قياسها الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

 

 إثبات اإليرادات  13- 2
 

الدخل من  يتم إثبات اإليرادات عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية إلى الشركة ويمكن قياس اإليرادات بشكل موثوق. يتم إثبات  
ى مدى مدة  عقود التمويل اإلسالمي في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة العائد الفعلي، من خالل تطبيق معدل الربح الفعلي، على الرصيد القائم عل

 العقد. 
 

زأ من معدل الربح الفعلي. وتشتمل  يشتمل حساب معدل الربح الفعلي على تكاليف المعاملة وإيرادات رسوم اإلنشاء المستلمة والتي تعتبر جزءا  ال يتج
عقود  تكاليف المعاملة على تكاليف إضافية عائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ على األصل المالي. يتم تحميل رسوم اإلنشاء فيما يتعلق بمعالجة  

 التمويل اإلسالمي. 
 

 ربحية السهم  14- 2

 

العادية. تُحتسب ربحية السهم األساسية بتقسيم الربح أو الخسارة العائدة إلى حملة  تقوم الشركة بعرض ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمه  

لربح أو  األسهم العادية لدى الشركة على المتوسط المرّجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. أما ربحية السهم المخفضة فتحتسب بتعديل ا

 ط المرّجح لعدد األسهم العادية القائمة لبيان آثار كافة األسهم العادية المخفضة المحتملة. الخسارة المنسوبة لحملة األسهم العادية والمتوس

 

 الزكاة  15- 2

 

رر وجوب  تخضع الشركة للزكاة طبقا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(. يتم المحاسبة عن أية مبالغ إضافية، إن وجدت، عندما يتق

 سدادها. 

 

 اع الضرائب على بعض المعامالت مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية،تقوم الشركة باستقط

 كما هو مطلوب بموجب نظام ضريبة الدخل السعودي. 

 

 األدوات المالية  16- 2

 

 الموجودات المالية  2-16-1

 

 التصنيف  (أ

 

 يعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على: 

 

 الشركة إلدارة األصل. نموذج أعمال        •

 خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل.       •
 

تدفقات  نموذج العمل: يعكس نموذج العمل كيفية إدارة الشركة للموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية. أي إذا كان هدف الشركة هو فقط جمع ال

التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع الموجودات. إذا لم يكن أي من هذين  النقدية التعاقدية من الموجودات أو جمع كل من  

آلخر  ينطبقان )على سبيل المثال، يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة(، يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج العمل ا

 ل الربح أو الخسارة. ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خال
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صيل التدفقات  مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط: عندما يهدف نموذج األعمال إلى االحتفاظ بالموجودات إما لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو تح

عات ألصل الدين والفائدة فقط )اختبار مدفوعات  النقدية التعاقدية والبيع، تقوم الشركة تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية ألدوات الدين تمثل مدفو

رتيب اإلقراض  ألصل الدين والفائدة فقط(. عند إجراء هذه التقييم، تأخذ الشركة بعين االعتبار ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تتوافق مع ت

الفائدة يشمل فقط المقابل للقيمة الزمنية للموارد والمخاطر اال ئتمانية ومخاطر اإلقراض األساسية االخرى وهامش الربح الذي  االساسي؛ أي أن 

اسي،  يتوافق مع ترتيب اإلقراض األساسي. عندما تؤدي الشروط التعاقدية إلى التعرض للمخاطر أو التقلبات التي تتوافق مع ترتيب اإلقراض األس

العادلة من خال بالقيمة  العالقة وقياسها  المالية ذات  الموجودات  بالتكلفة  يتم تصنيف  المالية  بقياس الموجودات  تقوم الشركة  ل الربح أو الخسارة. 

التعاقدية إلى و النقدية التعاقدية، وتؤدي األحكام  التدفقات  جود  المطفأة عندما تكون ضمن نموذج األعمال لالحتفاظ بالموجودات بغرض تحصيل 

 ن والفائدة فقط على المبلغ األصلي القائم. تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات ألصل الدي

 
حيث تمثل تلك    يتم تصنيف الموجودات المالية للشركة وقياسها بالتكلفة المطفأة حيث يتم االحتفاظ بتلك الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

 التدفقات النقدية مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط. 

 
 اإلثبات والقياس  (ب

 

لي، إذا كان  اإلثبات المبدئي، تقوم الشركة بقياس األصل المالي بالقيمة العادلة مضافا  إليه تكاليف المعاملة العائدة مباشرة باقتناء األصل الماعند  

 األصل المالي ال يتم تقييمه بالقيمة العادلة، من خالل الربح أو الخسارة. 

 
مطفأة. تدرج اإليرادات المالية من الموجودات المالية ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل  تقاس الموجودات المالية للشركة الحقا  بالتكلفة ال

   الربح الفعلي. وأي ربح أو خسارة ناشئة من إلغاء اإلثبات يتم إثباتها مباشرة ضمن الربح أو الخسارة.
 

 إلغاء إثبات موجودات المالية  (ج
 

االعتيادية للموجودات المالية في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات. ويتم  يتم إثبات المشتريات والمبيعات  

 الشركة إلغاء إثبات الموجودات المالية عند انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما يتم تحويلها مع قيام  

 

 مخاطر ومنافع الملكية بصورة جوهرية. بتحويل كافة  
 

 االنخفاض في القيمة  (د
 
القيمة المطبقة   تقوم الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية على أساس استطالع المستقبل. تعتمد طريقة االنخفاض في

  على ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.
 

ا من "ثالث مراحل" لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية بناء  على التغيرات في جودة االئتمان منذ اإلثبات المبدئ  ي. تطبق الشركة نموذج 
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لديها مخاطر المرحلة األولى )"العاملة"( وتشمل الموجودات المالية التي لم تتعرض لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات المبدئي أو التي  

م احتساب اإليرادات  شهرا  ويت  12ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير. بالنسبة لهذه الموجودات المالية، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  

ا هي الخسائر    12المالية بناء  على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل )أي دون اقتطاع مخصص االئتمان(. الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة   شهر 

ا بعد تاريخ التقرير، وهي ليس  12المحتملة خالل    التخلف عن السداد  أحداثاالئتمانية المتوقعة الناتجة عن     ةالعجز النقدي المتوقعحاالت  ت  شهر 

ا المقبلة.  ية حدوث، مرجحة باحتمالأصلبالكامل على  يةخسارة االئتمانال هاشهرا ولكن 12على مدى فترة   الخسارة خالل االثني عشر شهر 

 
منذ اإلثبات المبدئي، وال يتوفر  المرحلة الثانية )"منخفضة األداء"( وتشمل الموجودات المالية التي تعرضت لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  

لفترة تزيد  عن السداد الذمم المدينة تأخر دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة. يتم افتراض وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان في حالة 

يتم احتساب اإليرادات المالية بناء  على القيمة  يوما. بالنسبة لهذه الموجودات المالية، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة و   30عن  

ن السداد المحتملة  الدفترية اإلجمالية للموجودات. الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث التخلف ع

إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي المتوسط المرجح للخسائر االئتمانية،  خالل فترة التعاقد القصوى التي تتعرض خاللها الشركة لمخاطر االئتمان. 

 مع مخاطر التخلف عن السداد ذات الصلة التي تحدث وتعتبر عوامل ترجيح.

 
عن سداد    المرحلة الثالثة )"غير العاملة"( وتشمل موجودات مالية لها دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة في تاريخ التقرير. يحدث التخلف 

استحقاقها. بالنسبة لهذه الموجودات المالية، يتم إثبات  من  يوما    90أصل مالي عندما يعجز الطرف المقابل في سداد الدفعات التعاقدية في غضون  

 تمان(. الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة ويتم احتساب اإليرادات المالية بناء  على صافي القيمة الدفترية )صافي مخصص االئ

 
المعلومات المعقولة والداع المالي قد زادت بشكل جوهري، تقوم الشركة باألخذ في الحسبان  مة  عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل 

تاريخ التقرير مع    المتوفرة )على سبيل المثال، أيام التخلف عن السداد، تقييم ائتمان العميل، إلخ(، من أجل مقارنة مخاطر التخلف عن السداد كما في

   مخاطر التخلف عن السداد كما في اإلثبات المبدئي لألصل المالي.
 

 يتم شطب الموجودات المالية فقط عندما ال يوجد توقع معقول الستردادها. 

 
حقة. يتم إثبات االسترداد، بعد  عندما يتم شطب الموجودات المالية، تستمر الشركة في ممارسة أنشطة اإلنفاذ في محاولة السترداد الذمم المدينة المست 

 الشطب، في الربح أو الخسارة. 

 
اصيل  يتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة للموجودات المالية بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. لالطالع على التف

 . 21حول إدارة مخاطر االئتمان، راجع إيضاح 
 

   المطلوبات المالية  2-16-2

 
مبدئيا  بالقيمة    يتم إثبات جميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه الشركة طرفا  في الشروط التعاقدية لألداة. ويتم إثبات المطلوبات المالية

وبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل  العادلة بعد خصم أية تكاليف عائدة مباشرة تتعلق بالمعامالت. وبعد اإلثبات المبدئي، تقاس هذه المطل

 الفائدة الفعلي. 
 

فس الُمقرض بناء   يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزام أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من ن

تم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة هذا االستبدال أو التعديل  على شروط جديدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوهري أو عندما ي

 بمثابة استبعاد لاللتزام األصلي وإثبات اللتزام جديد. ويدرج الفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة في الربح أو الخسارة.

 
 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  2-16-3

 

لى  المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى الشركة حق نافذ نظاما ، الذي ال يتوقف عيتم إجراء  

 أي شيء، في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.
  



   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2021ديسمبر   31القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 ل اإلسالمي استثمار في عقود التموي 17- 2

 

 عقود تمويل التورق  2-17-1

 
دفع متحصالت  التورق هو اتفاقية تقوم فيها الشركة ببيع منتج لعميلها الذي قامت الشركة بشرائه، وبعد هذا البيع، تقوم بترتيب بيع األصل األساسي و 

إجمالي المبالغ المستحقة بموجب عقود بيع التورق على مجموع  البيع للعميل. يتكون سعر البيع من التكلفة زائدا هامش الربح المتفق عليه. تشتمل  

ق غير  مدفوعات البيع بموجب اتفاقية التورق )عقود تمويل التورق(. يتم تسجيل الفرق بين عقود تمويل التورق وتكلفة المنتج المباع كأرباح تور

  ية إجمالي وصافي مبلغ االستثمار بموجب عقود تمويل التورق. المكتسبة وألغراض العرض يتم خصمها من إجمالي المبالغ المستحقة بموجب تسو
 

   عقود تمويل المرابحة 2-17-2

 
اوي  تمثل المرابحة شكل من أشكال التمويل اإلسالمي حيث تقوم الشركة، بناء  على طلب من عمالئها، بشراء سلع محددة وبيعها للعمالء بسعر يس

األرباح، تدفع على أساس مؤجل على شكل أقساط. يتم تسجيل الفرق بين الذمم المدينة لعقود بيع المرابحة وتكلفة األصل  تكلفة الشركة باإلضافة إلى 

المستحقة بموجب تسوية إجمالي وصافي مبلغ االستثمار   المبالغ  المباع كربح مرابحة غير مكتسب وألغراض العرض، يتم خصمه من إجمالي 

 بموجب عقود تمويل المرابحة. 

 
 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول  18- 2

 
 تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس السيولة. يعتبر األصل متداوال  في إحدى الحاالت التالية: 

 
   عندما يتوقع تحقيقها أو يقصد بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية. •
   بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة.عندما يحتفظ بها   •
   عندما يتوقع تحقيقها خالل اثني عشر شهرا  بعد فترة التقرير. •
د فترة  عندما تكون مصنفة ضمن النقد وما يماثله ما لم يكن ممنوعا  استبدالها أو استخدامها لتسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا  بع •

   التقرير.
 

 األخرى على أنها غير متداولة.  تصنَّف جميع الموجودات 

 
 تعتبر المطلوبات متداولة في إحدى الحاالت التالية: 

 
   عندما يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية •
   عندما يحتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة. •
 عندما يستحق تسويتها خالل اثني عشر شهرا  بعد فترة التقرير •

ا بعد فترة التقرير. في حال عدم وجود حق غ •  ير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهر 

 
 تصنَّف جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة. 
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 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  3

 

المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن  يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 
ودات  الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين استخدام تقديرات وأحكام تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموج

ضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة التقرير. يتم تقييم التقديرات واألحكام  والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المعرو
ارة بعمل  بشكل مستمر بناء  على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم اإلد 

   نتائج التقديرات المحاسبية، وفقا  لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها.  تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادرا  ما تتساوى
 
يل  إن قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة على االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي هو تقدير ينطوي على مخاطر جوهرية للتسبب في تعد 

 .21و 6الية التالية. انظر اإليضاحين جوهري على القيم الدفترية للموجودات خالل السنة الم
 

   نقد وما يماثله 4
 

  2021 2020 

    

 19,175 13,050  الصندوق  في نقد

 56,984,006 34,265,798  البنك  لدى نقد

  34,278,848 57,003,181 

 
 . 21انظر أيضا  اإليضاح رقم 

 
 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 5

 
 

 2021 2020 

   

ا  مدفوعة مصاريف  1,718,519 12,587,255 مقدم 

 1,716,568 742,745 موظفين إلى  سلف

 55,790 722,831 موردين  إلى مقدمة دفعات

 - 794,695 أخرى   مدينة ذمم

 14,847,526 3,490,877 

   

   : أخرى  مدينة وذمم مقدما   مدفوعة مبالغ تصنيف يلي  فيما

   

 3,490,877 11,617,622 المتداول  الجزء

 - 3,229,904 المتداول  غير الجزء

 14,847,526 3,490,877 

 
 . 21و 2-15انظر أيضا  اإليضاحين 

 
 استثمار في عقود التمويل اإلسالمي  6

 

  2021 2020 

    

 451,175,950 832,643,696  بالصافي  التورق،   تمويل عقود في  استثمار

 251,990,951 353,416,444  بالصافي   المرابحة،   تمويل عقود في  استثمار

  1,186,060,140 703,166,901 

ا   ( 448,321,843) ( 748,432,280)  المتداول  غير الجزء: ناقص 

 254,845,058 437,627,860  المتداول  الجزء



   الشركة المتحدة للخدمات المالية
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 فيما يلي التسوية بين إجمالي وصافي االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي:    6-1
 

 

 المجموع  المرابحة  تمويل التورق  تمويل

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

      
       

 1,110,307,133 1,804,178,095 356,473,902 490,019,644 753,833,231 1,314,158,451 اإلسالمي التمويل عقود في االستثمار إجمالي

 ( 386,523,241) ( 584,754,284) ( 98,600,769) ( 127,172,415) ( 287,922,472) ( 457,581,869) التنفيذ   وأتعاب المكتسبة  غير التمويل إيرادات 

  الحالية القيمة )"  اإلسالمي التمويل  عقود في لالستثمار الحالية القيمة
 723,783,892 1,219,423,811 257,873,133 362,847,229 465,910,759 856,576,582 "( اإلسالمي التمويل لعقود

 ( 20,616,991) ( 33,363,671) ( 5,882,182) ( 9,430,785) ( 14,734,809) ( 23,932,886) المتوقعة  االئتمانية الخسارة  مخصص

  في االستثمار صافي )"  اإلسالمي  التمويل عقود في االستثمار صافي
 703,166,901 1,186,060,140 251,990,951 353,416,444 451,175,950 832,643,696 "(اإلسالمي   التمويل عقود

 ( 448,321,843) ( 748,432,280) ( 100,997,175) ( 132,364,105) ( 347,324,668) ( 616,068,175) المتداول  غير الجزء - اإلسالمي  التمويل عقود في االستثمار صافي

 254,845,058 437,627,860 150,993,776 221,052,339 103,851,282 216,575,521 المتداول  الجزء  – اإلسالمي  التمويل عقود في االستثمار صافي

 
 فيما يلي حركة مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لعقود التمويل اإلسالمي: 6-2

 

 

 المجموع  المرابحة  تمويل التورق  تمويل

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

      

 2,644,253 20,616,991 1,331,751 5,882,182 1,312,502 14,734,809 االفتتاحي   الرصيد

 17,972,738 26,294,956 4,550,431 6,920,310 13,422,307 19,374,646 للسنة  المحّمل

 - ( 13,548,276) - ( 3,371,707) - ( 10,176,569) مشطوبة  مبالغ

 20,616,991 33,363,671 5,882,182 9,430,785 14,734,809 23,932,886 الختامي  الرصيد
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 فيما يلي التحليل المرحلي لعقود التمويل اإلسالمي والخسارة االئتمانية المتوقعة ذات الصلة:    6-3
 

 2021 ديسمبر 31

 المجموع  المرابحة  تمويل التورق  تمويل

  لعقود  الحالية القيمة 
 اإلسالمي  التمويل

  الخسارة مخصص
 المتوقعة  االئتمانية

   االستثمار  صافي
  التمويل عقود في

 اإلسالمي 
  لعقود  الحالية القيمة 

   اإلسالمي التمويل
  الخسارة مخصص
 المتوقعة  االئتمانية

  في  االستثمار  صافي
  التمويل عقود

 اإلسالمي 
  لعقود  الحالية القيمة 

   اإلسالمي التمويل
  الخسارة مخصص
 المتوقعة  االئتمانية

  في  االستثمار  صافي
 اإلسالمي  التمويل عقود

          
  عاملة

 1,146,408,523 ( 7,738,119) 1,154,146,642 339,974,132 ( 1,719,015) 341,693,147 806,434,391 ( 6,019,104) 812,453,495 (األولى المرحلة)
 األداء  منخفضة

 12,321,687 ( 2,641,437) 14,963,124 4,574,905 ( 574,371) 5,149,276 7,746,782 ( 2,067,066) 9,813,848 (الثانية المرحلة)
 عاملة غير
 27,329,930 ( 22,984,115) 50,314,045 8,867,407 ( 7,137,399) 16,004,806 18,462,523 ( 15,846,716) 34,309,239 ( الثالثة المرحلة)

 856,576,582 (23,932,886 ) 832,643,696 362,847,229 (9,430,785 ) 353,416,444 1,219,423,811 (33,363,671 ) 1,186,060,140 

 

 2020 ديسمبر 31

 المجموع  المرابحة  تمويل التورق  تمويل

  لعقود  الحالية القيمة 
 اإلسالمي  التمويل

  الخسارة مخصص
 المتوقعة  االئتمانية

  في  االستثمار  صافي
  التمويل عقود

 اإلسالمي 
  لعقود  الحالية القيمة 

   اإلسالمي التمويل
  الخسارة مخصص
 المتوقعة  االئتمانية

  في  االستثمار  صافي
  التمويل عقود

 اإلسالمي 
  لعقود  الحالية القيمة 

   اإلسالمي التمويل
  الخسارة مخصص
 المتوقعة  االئتمانية

  في  االستثمار  صافي
 اإلسالمي  التمويل عقود

          
  عاملة

 687,428,879 ( 6,257,369) 693,686,248 246,048,088 ( 1,832,768) 247,880,856 441,380,791 ( 4,424,601) 445,805,392 (األولى المرحلة)
 األداء  منخفضة

 5,926,167 ( 1,381,582) 7,307,749 2,480,655 ( 310,276) 2,790,931 3,445,512 ( 1,071,306) 4,516,818 (الثانية المرحلة)
 عاملة غير
 9,811,855 ( 12,978,040) 22,789,895 3,462,208 ( 3,739,138) 7,201,346 6,349,647 ( 9,238,902) 15,588,549 ( الثالثة المرحلة)

 465,910,759 (14,734,809 ) 451,175,950 257,873,133 (5,882,182 ) 251,990,951 723,783,892 (20,616,991 ) 703,166,901 
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 فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي حسب المرحلة:    6-4
 

 
   عاملة

 ( األولى المرحلة)
 األداء  منخفضة

 (الثانية المرحلة)
 عاملة  غير

 المجموع  ( الثالثة المرحلة)

2021     

 20,616,991 12,978,040 1,381,582 6,257,369 2021 يناير 1

 862,136 ( 103,526) 1,062,064 ( 96,402) (العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر) األداء منخفضة  إلى المحولة الفردية المالية الموجودات 

 13,413,742 14,854,391 ( 924,692) ( 515,957) (االئتمانية  القيمة منخفضة المالية الموجودات) عاملة غير  إلى المحولة الفردية المالية الموجودات 

ا 12 مدار على  المتوقعة االئتمانية الخسائر) عاملة  إلى المحولة الفردية المالية الموجودات   ( 959,677) ( 593,292) ( 377,736) 11,351 (شهر 

 14,251,356 7,286,224 1,555,126 5,410,006 إنشاؤها  تم  جديدة مالية موجودات

 ( 13,548,276) ( 13,310,314) ( 111,848) ( 126,114) مشطوبة  مبالغ

 ( 1,272,601) 1,872,592 56,941 ( 3,202,134) أخرى تغيرات

 33,363,671 22,984,115 2,641,437 7,738,119 2021 ديسمبر 31

 

 
   عاملة

 ( األولى المرحلة)
 األداء  منخفضة

 (الثانية المرحلة)
 عاملة  غير

 المجموع  ( الثالثة المرحلة)

2020     

 2,644,253 908,896 384,654 1,350,703 2020 يناير 1

 327,834 ( 5,662) 370,624 ( 37,128) (العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر) األداء منخفضة  إلى المحولة الفردية المالية الموجودات 

 4,709,011 5,165,091 ( 302,761) ( 153,319) (االئتمانية  القيمة منخفضة المالية الموجودات) عاملة غير  إلى المحولة الفردية المالية الموجودات 

ا 12 مدار على  المتوقعة االئتمانية الخسائر) عاملة  إلى المحولة الفردية المالية الموجودات   ( 209,707) ( 88,137) ( 122,191) 621 (شهر 

 13,763,848 7,278,360 1,092,474 5,393,014 إنشاؤها  تم  جديدة مالية موجودات

 ( 618,248) ( 280,508) ( 41,218) ( 296,522) أخرى تغيرات

 20,616,991 12,978,040 1,381,582 6,257,369 2020 ديسمبر 31

 
 
 

  



   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2021ديسمبر   31القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 فيما يلي الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة المرحلية حسب الفئة:    6-5
 

2021 

 المجموع  المرابحة  تمويل التورق  تمويل

   عاملة
 ( األولى المرحلة)

 األداء  منخفضة
 (الثانية المرحلة)

 عاملة  غير
 ( الثالثة المرحلة)

   عاملة
 ( األولى المرحلة)

 األداء  منخفضة
 (الثانية المرحلة)

 عاملة  غير
 ( الثالثة المرحلة)

   عاملة
 ( األولى المرحلة)

 األداء  منخفضة
 (الثانية المرحلة)

 عاملة  غير
 ( الثالثة المرحلة)

          

 12,978,040 1,381,582 6,257,369 3,739,138 310,276 1,832,768 9,238,902 1,071,306 4,424,601 يناير 1 في

 14,157,573 ( 240,364) ( 601,008) 3,971,849 ( 119,433) ( 155,927) 10,185,724 ( 120,931) ( 445,081) تحويالت 
  جديدة مالية موجودات

 7,286,224 1,555,126 5,410,006 2,835,829 404,659 1,360,901 4,450,395 1,150,467 4,049,105 إنشاؤها  تم

 ( 13,310,314) ( 111,848) ( 126,114) ( 3,343,504) ( 19,131) ( 9,072) ( 9,966,810) ( 92,717) ( 117,042) مشطوبة  مبالغ

 1,872,592 56,941 ( 3,202,134) ( 65,913) ( 2,000) ( 1,309,655) 1,938,505 58,941 ( 1,892,479) أخرى تغيرات

 22,984,115 2,641,437 7,738,119 7,137,399 574,371 1,719,015 15,846,716 2,067,066 6,019,104 ديسمبر  31 في

 

2020 

 المجموع  المرابحة  تمويل التورق  تمويل

   عاملة
 ( األولى المرحلة)

 األداء  منخفضة
 (الثانية المرحلة)

 عاملة  غير
 ( الثالثة المرحلة)

   عاملة
 ( األولى المرحلة)

 األداء  منخفضة
 (الثانية المرحلة)

 عاملة  غير
 ( الثالثة المرحلة)

   عاملة
 ( األولى المرحلة)

 األداء  منخفضة
 (الثانية المرحلة)

 عاملة  غير
 ( الثالثة المرحلة)

          

 908,896 384,654 1,350,703 416,948 376,350 538,453 491,948 8,304 812,250 يناير 1 في

 5,071,292 ( 54,328) ( 189,826) 1,043,381 ( 288,707) ( 56,010) 4,027,911 234,379 ( 133,816) تحويالت 
  جديدة مالية موجودات

 7,278,360 1,092,474 5,393,014 2,580,050 263,851 1,559,535 4,698,310 828,623 3,833,479 إنشاؤها  تم

 ( 280,508) ( 41,218) ( 296,522) ( 301,241) ( 41,218) ( 209,210) 20,733 - ( 87,312) أخرى تغيرات

 12,978,040 1,381,582 6,257,369 3,739,138 310,276 1,832,768 9,238,902 1,071,306 4,424,601 ديسمبر  31 في

 



   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2021ديسمبر   31القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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   :2020و 2021ديسمبر   31ساهمت العوامل التالية في التغيير في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل السنوات المنتهية في 
 

زيادات )أو نقصان( جوهرية في مخاطر االئتمان أو تصبح منخفضة القيمة  نتيجة لألرصدة التي تشهد    3و  2و  1التحويالت بين المراحل   -
ا والخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة.  12االئتمانية خالل هذه الفترة، ونتيجة لذلك )التدريج "صعودا " أو "نزوال "( بين   شهر 

 مخصصات إضافية للموجودات المالية الجديدة المثبتة خالل الفترة.  -
 طب موجودات مالية. ش -
د  التغييرات األخرى في الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي تمثل أثر التغييرات في احتمالية التخلف عن السداد والتعرض للتخلف عن السدا  -

ال أن  حيث  الوقت  مرور  بسبب  الخصم  وإلغاء  المتوقعة،  االئتمانية  الخسارة  لنماذج  المدخالت  تحديث  الناشئة عن  الفترة،  خسارة  في 
 االئتمانية المتوقعة تقاس على أساس القيمة الحالية. 

 
 فيما يلي آجال استحقاق إجمالي االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي والقيمة الحالية لالستثمار في عقود التمويل اإلسالمي:      6-6

 

 2021 2020 

   اإلسالمي  التمويل عقود  في  االستثمار إجمالي 

 429,290,161 744,820,501 واحدة  سنة  خالل

 310,412,886 507,928,450 سنتين  إلى واحدة سنة من

 201,616,221 305,159,676 سنوات  ثالث إلى سنتين من

 111,205,239 182,192,169 سنوات  أربع إلى ثالثة من

 57,782,626 64,077,299 سنوات   خمس إلى أربع

 1,804,178,095 1,110,307,133 

   

   اإلسالمي  التمويل  عقود في  االستثمار من  الحالية القيمة 

 299,856,305 537,568,427 واحدة  سنة  خالل

 202,513,219 341,111,475 سنتين  إلى واحدة سنة من

 124,234,044 192,735,203 سنوات  ثالث إلى سنتين من

 64,742,104 110,520,231 سنوات  أربع إلى ثالثة من

 32,438,220 37,488,475 سنوات   خمس إلى أربع

 1,219,423,811 723,783,892 

 
  



   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2021ديسمبر   31القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 ممتلكات ومعدات  7
 

 ديسمبر  31 تحويالت  مشطوبات  إضافات  يناير  1 

2021      
      التكلفة 

 2,985,677 35,256 - 320,062 2,630,359 وتجهيزات  أثاث

 764,513 577,861 - 83,586 103,066 مكتبية  معدات

 3,811,035 398,610 ( 380) 1,211,039 2,201,766 آلي  حاسب أجهزة

 308,989 216,622 - - 92,367 مستأجر  عقار على تحسينات

 - ( 1,228,349) - 589,513 638,836 التنفيذ  قيد  رأسمالية  أعمال

 5,666,394 2,204,200 (380 ) - 7,870,214 

      

      المتراكم  االستهالك

 ( 1,041,039) - - ( 575,203) ( 465,836) وتجهيزات  أثاث

 ( 82,898) - - ( 64,500) ( 18,398) مكتبية  معدات

 ( 1,234,244) - - ( 678,103) ( 556,141) آلي  حاسب أجهزة

 ( 47,075) - - ( 22,085) ( 24,990) مستأجر  عقار على تحسينات

 (1,065,365 ) (1,339,891 ) - - (2,405,256 ) 

 5,464,958    4,601,029 الدفترية  القيمة  صافي
 

 ديسمبر  31 تحويالت  مشطوبات  إضافات  يناير  1 

2020      

      التكلفة 

 2,630,359 120,679 - 1,538,377 971,303 وتجهيزات  أثاث

 103,066 10,977 - 38,642 53,447 مكتبية  معدات

 2,201,766 197,760 - 1,060,816 943,190 آلي  حاسب أجهزة

 92,367 - - 47,198 45,169 مستأجر  عقار على تحسينات

 638,836 ( 329,416) - 638,836 329,416 التنفيذ  قيد  رأسمالية  أعمال

 2,342,525 3,323,869 - - 5,666,394 

      

      المتراكم  االستهالك

 ( 465,836) - - ( 426,240) ( 39,596) وتجهيزات  أثاث

 ( 18,398) - - ( 14,835) ( 3,563) مكتبية  معدات

 ( 556,141) - - ( 446,514) ( 109,627) آلي  حاسب أجهزة

 ( 24,990) - - ( 17,685) ( 7,305) مستأجر  عقار على تحسينات

 (160,091 ) (905,274 ) - - (1,065,365 ) 

 4,601,029    2,182,434 الدفترية  القيمة  صافي

 
 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات: 

 

 
  

 السنوات  عدد 

  

 5 وتجهيزات  أثاث •

 5 مكتبية  معدات •

 5 آلي  حاسب أجهزة •

 5 مستأجر  عقار على تحسينات •



   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2021ديسمبر   31القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 موجودات غير ملموسة  8
 

 ديسمبر  31 مشطوبات  إضافات  يناير  1 

2021     

     التكلفة 

 12,468,011 ( 130,688) 2,640,758 9,957,941 آلي   حاسب برمجيات

 7,325,663 - 2,630,477 4,695,186 التنفيذ   قيد أعمال

 14,653,127 5,271,235 (130,688 ) 19,793,674 

     

     المتراكم  اإلطفاء

 ( 2,860,140) 59,006 ( 1,273,907) ( 1,645,239) آلي   حاسب برمجيات

 16,933,534   13,007,888 الدفترية  القيمة  صافي

 

 ديسمبر  31 مشطوبات  إضافات  يناير  1 

2020     

     التكلفة 

 9,957,941 - 440,504 9,517,437 آلي   حاسب برمجيات

 4,695,186 - 4,695,186 - التنفيذ   قيد أعمال

 9,517,437 5,135,690 - 14,653,127 

     

     المتراكم  اإلطفاء

 ( 1,645,239) - ( 1,001,608) ( 643,631) آلي   حاسب برمجيات

 13,007,888   8,873,806 الدفترية  القيمة  صافي

 
سنوات.    10إلى    5يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة، ذات األعمار المحددة، على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة من  

 سنوات.  10المتبقية لهذه الموجودات غير الملموسة بين سنتين إلى تتراوح األعمار اإلنتاجية  
 

  رأس المال 9
 

 لاير سعودي للسهم الواحد. 10مليون سهم بمبلغ  35من  2020و 2021ديسمبر  31يتكون رأس مال الشركة كما في 
 

لإللكترونيات بتحويل حصتها في الشركة إلى الشركة المتحدة الدولية القابضة،  ، قامت الشركة المتحدة  2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
ساسي  وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة المتحدة لإللكترونيات. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية بما في ذلك تحديث سجل المساهم األ

 . 2022واللوائح الداخلية بعد نهاية السنة خالل يناير 
 

 تياطي نظامي اح 10
 

٪ من الربح للسنة إلى احتياطي  10بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة أن تحول  
 ٪ من رأس مالها. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع حاليا  على مساهم الشركة.30نظامي حتى يعادل هذا االحتياطي 

  



   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2021ديسمبر   31القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 دائنة تجارية وذمم دائنة أخرىذمم    11
 

 2020 2021 إيضاح  

    

 44,824,244 41,046,239 15 عالقة  ذات  أطراف إلى مطلوب

 16,694,752 13,454,566  تجارية  دائنة ذمم

 6,552,139 8,922,883  مستحقة  مصاريف

 5,502,355 8,213,313  مستحقة  أخرى  ومنافع رواتب

 3,513,823 6,585,782  عمالء  من مقدمة دفعات

 1,778,000 1,983,850  المستحقة   اإلدارة مجلس أتعاب

 110,325 98,436  الدفع  مستحقة المضافة  القيمة  ضريبة

  80,305,069 78,975,638 

 
 زكاة مستحقة الدفع  12

 إن العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي التقريبي هي كالتالي:       12-1
 

  2021 2020 

    

 131,022,875 351,767,122  السنة  بداية  في الملكية حقوق

 187,941,310 523,002,701  واقتراضات  متداولة غير مطلوبات 

 318,964,185 874,769,823  التمويلية  الموارد مجموع 

    

 781,269,876 1,257,585,006  الموجودات  مجموع

 315,339,116 486,754,234  الزكاة  موجودات

 ٪ 40 % 39  الموجودات  مجموع/  الزكاة موجودات

 128,741,536 338,583,804  التقريبي  الزكوي الوعاء

 
٪ من الوعاء الزكوي بشرط أن يكون الحد األدنى والحد األقصى للتغطية  2.577وفق ا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تستحق الزكاة بنسبة  

   أضعاف على التوالي من الربح قبل الزكاة. 8أو  4هو 
 

 مخصص الزكاة        12-2
 

 2021 2020 

   
 288,525 5,320,509 يناير  1

   مخصصات 
 5,335,647 15,423,663 الحالية   للسنة -
 - ( 1,115,393) سابقة   بسنوات تتعلق   تعديالت -

 14,308,270 5,335,647 
 ( 303,663) ( 4,205,116) مدفوعات 

 5,320,509 15,423,663 ديسمبر 31

 
   وضع الربوط النهائية 12-3

 
الزكاة    إن الربوط الزكوية للشركة منذ التأسيس قيد الفحص حالي ا من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(. حصلت الشركة على شهادات

 .2020من الهيئة للسنوات حتى 
  



   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2021ديسمبر   31القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 اقتراضات  13
 

 2021 2020 

   

   األجل   طويلة  اقتراضات

 220,000,000 674,979,166 مرابحة  تسهيالت

   

   األجل  قصيرة  اقتراضات

 50,000,000 - مرابحة  تسهيالت

 70,000,000 - تورق   تسهيالت

 674,979,166 340,000,000 

   

 681,964 764,738 مستحقة  تمويل  تكلفة

 675,743,904 340,681,964 

   

   : القروض تصنيف يلي  فيما

   

 157,265,297 158,111,960 (األجل قصيرة اقتراضات  ذلك في بما ) المتداول الجزء

 183,416,667 517,631,944 المتداول  غير الجزء

 675,743,904 340,681,964 

 
للشركة المتحدة لإللكترونيات. فيما يلي تفاصيل نوع تسهيالت االقتراضات التي تم  تم تخصيص مبالغ للشركة بموجب تسهيالت االقتراض المتاحة  

 تخصيصها واالستفادة منها من قبل الشركة:
 

 1  مرابحة
 

قسط ا ربع    20مليون لاير سعودي. يتم سداد كل شريحة من التسهيل المستخدم على    250مجموع المبلغ المخصص للشركة بموجب هذا التسهيل هو  
مليون لاير سعودي من هذا   233.0، لدى الشركة رصيد قائم بمبلغ 2021ديسمبر  31أشهر من استالم المبلغ المقترض. كما في  6سنوي ا تبدأ بعد 

 مليون لاير سعودي(.    120: 2020ديسمبر  31تسهيل )ال
 

  2 مرابحة 
 

مليون لاير سعودي. كانت مدة تسهيل االقتراض أقل من سنة واحدة، وتم تسوية    50.0مجموع المبلغ المخصص للشركة بموجب هذا التسهيل هو  
 .2021المبلغ في فبراير 

 

 3مرابحة 
 

قسط ا    48مليون لاير سعودي. يتم سداد كل شريحة من التسهيل المستخدم على    500هذا التسهيل هو  مجموع المبلغ المخصص للشركة بموجب  
مليون لاير سعودي من هذا    392.0، لدى الشركة رصيد قائم بمبلغ  2021ديسمبر    31أشهر من استالم المبلغ المقترض. كما في    6شهريا  تبدأ بعد  

 سعودي(.  مليون لاير 100: 2020ديسمبر  31التسهيل )
 

 4مرابحة 
 

قسط ا   16مليون لاير سعودي. يتم سداد كل شريحة من التسهيل المستخدم على  400.0مجموع المبلغ المخصص للشركة بموجب هذا التسهيل هو 
لاير سعودي من    مليون  50.0، لدى الشركة رصيد قائم بمبلغ  2021ديسمبر    31أشهر من استالم المبلغ المقترض. كما في    6ربع سنوي ا تبدأ بعد  

 : ال شيء(.2020ديسمبر  31هذا التسهيل )
 

  



   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2021ديسمبر   31القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 1تورق 
 

مليون لاير سعودي. كانت مدة تسهيالت االقتراض أقل من سنة واحدة، وتم تسوية    70مجموع المبلغ المخصص للشركة بموجب هذا التسهيل هو  
 .2021المبلغ في فبراير 

 
باللاير السعودي وتحمل نفقات مالية على أساس معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في السعودية )سايبور(  جميع تسهيالت القروض أعاله مقومة  

٪. تحتوي بعض اتفاقيات التسهيالت االئتمانية على تعهدات مالية تتطلب المحافظة على بعض النسب  1.4٪ إلى  1.1والذي يتراوح بين سايبور زائد  
  .2021ديسمبر  31تي كانت الشركة ممتثلة لها في المالية واألمور األخرى، وال

 
 فيما يلي االستحقاقات القتراضات الشركة:

 

 2021 2020 

   

 132,083,333 71,638,889 شهرا   6 من أقل

 24,500,000 85,708,333 شهرا  12 إلى 6 بين

 49,000,000 171,416,667 سنتين  إلى  واحدة سنة بين

 131,416,667 342,215,277 سنوات  5 إلى  سنتين بين

 3,000,000 4,000,000 سنوات  5 من أكثر

 674,979,166 340,000,000 
 

 . 21تم اإلفصاح عن جدول استحقاق االقتراضات، بما في ذلك مكونات تكاليف التمويل في اإليضاح رقم 
 

 التزامات منافع الموظفين 14
 

 وصف عام للخطة  14-1
 

منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المبالغ المسددة عند نهاية خدمة الموظفين  تطبق الشركة خطة  
  وفقا للخطة على أساس رواتبهم وبدالتهم األخيرة وعدد سنوات خدمتهم المتراكمة في تاريخ نهاية خدمتهم، كما هو مبين في الشروط المنصوص 

ع  نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطة منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطة غير ممولة ويتم استيفاء التزامات سداد المنافعليها في  
خبير اكتواري  قبل عند استحقاقها عند إنهاء العمل أو االستقالة منه. تم آخر تقييم اللتزامات منافع الموظفين وفقا  لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة من 

 .2021ديسمبر  31مستقل كما في 
 

 الحركة في صافي االلتزام المدرج في قائمة المركز المالي:      14-2
 

 2021 2020 

   

 1,478,750 4,524,643 يناير 1 في كما

 738,199 1,395,500 الحالية  الخدمة تكلفة

 87,001 104,525 الفائدة  تكلفة

 598,467 ( 200,063) القياس  إعادة

 1,817,013 - المساهم  من محول  التزام

 ( 194,787) ( 453,848) مدفوعات 

 4,524,643 5,370,757 ديسمبر  31 في كما

 
  



   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2021ديسمبر   31القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  14-3
 

 2021 2020 

   

 738,199 1,395,500 الحالية  الخدمة تكلفة

 87,001 104,525 الفائدة  تكلفة

 825,200 1,500,025 الخسارة  أو الربح في المثبتة المبالغ مجموع 

   القياس  إعادة

 537,026 ( 272,569) المالية   االفتراضات  في التغير بسبب خسارة( ربح)

 - ( 8,332) الديموغرافية   االفتراضات في  التغير من الربح

 61,441 80,838 الخبرة  تعديالت  في  التغير عن الناتجة  الخسارة

 598,467 ( 200,063) األخر  الشامل الدخل في  المثبت المبلغ مجموع 

 
 االفتراضات االكتوارية الرئيسية       14-4

 

 2021 2020 

   

 ٪2.10 %2.95 الخصم  معدل

 ٪2.00 %2.00 الرواتب  في الزيادة معدل

 سنة  60 سنة  60 التقاعد  سن
 

 تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية  14-5
 

2021 
 

 االفتراض  في التغير

 
 التزامات  على األثر
 الموظفين  منافع

 االفتراض  في  النقص االفتراض  في الزيادة  االفتراض  في  النقص االفتراض  في الزيادة  
     

 201,189 ( 188,488) %0.50 %0.50 الخصم  معدل

 ( 155,559) 164,133 %0.50 %0.50 الرواتب  في الزيادة معدل
 

2020 
 

 االفتراض  في التغير

 
 التزامات  على األثر
 الموظفين  منافع

 االفتراض  في  النقص االفتراض  في الزيادة  االفتراض  في  النقص االفتراض  في الزيادة  

     

 188,242 ( 175,673) ٪0.50 ٪0.50 الخصم  معدل

 ( 176,676) 187,481 ٪0.50 ٪0.50 الرواتب  في الزيادة معدل
 
ون  يستند تحليل الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح حدوث ذلك، وقد تك

االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريقة  التغيرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند احتساب حساسية التزام المنافع المحددة إلى  
ساب منافع نهاية  )القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة التي تحتسب بطريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية فترة التقرير( قد تم تطبيقها عند احت

 الخدمة للموظفين. 
 

 المعروض أعاله.  2020و 2021تحليل الحساسية للسنتين تتوافق الطرق واالفتراضات المستخدمة في إعداد  
  



   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2021ديسمبر   31القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 تحليل االستحقاق المتوقع       14-6
 

سنوات(. ويوضح الجدول أدناه تحليل االستحقاق المتوقع اللتزامات    8.03:  2020سنة )  7.24يبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة  
 منافع الموظفين: 

 

 

   من  أقل

 سنة 

1 - 2 

 المجموع  سنوات  5 من أكثر سنوات  5 - 2 سنتين

      

 10,320,084 6,424,555 2,534,697 720,878 639,954 2021 ديسمبر 31

 7,754,707 4,769,440 1,954,035 545,892 485,340 2020 ديسمبر 31
 

 معامالت وأرصدة طرف ذات عالقة  15
 

وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة )التي تمثل المنشآت التي تخضع بشكل مباشر أو غير مباشر  تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين  
شآت  لسيطرة المساهم في الشركة والشركة األم النهائية أو تحت نفوذ جوهري منهم(، وكبار موظفي اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذات العالقة من

  دارة أو اإلدارة العليا حصة فيها )أطراف ذات عالقة أخرى(.األعمال التي يمتلك بعض أعضاء مجلس اإل
 

 فيما يلي أهم المعامالت مع أطراف ذات عالقة التي تمت في سياق األعمال االعتيادية خالل السنة:  15-1
 

 العالقة  عالقة  ذو  طرف

 النهائية  األم  الشركة لإللكترونيات   المتحدة الشركة

 زميلة  شركة م .م. ذ المالية للخدمات بروكو شركة
 

 2020 2021 المعاملة  طبيعة

   

   لإللكترونيات  المتحدة الشركة
  عقود بموجب المستهلكين  إلى لإللكترونيات المتحدة الشركة من المشتريات  تمويل يتم

 300,106,389 356,634,421 المرابحة 

   

 ( 363,286,410) ( 417,837,424) لإللكترونيات  المتحدة  الشركة إلى  مدفوعات

   

 ( 31,634,973) ( 7,003,532) الشركة عن بالنيابة لإللكترونيات  المتحدة الشركة من مقدمة تحصيالت

   

 100,710,576 51,858,957 لإللكترونيات  المتحدة الشركة عن بالنيابة  الشركة من مقدم تحصيل

   

 ( 1,817,013) - لإللكترونيات  المتحدة الشركة من المحّولة الموظفين منافع التزامات

   

 ( 1,767,229) ( 555,649) لإللكترونيات  المتحدة  الشركة عن بالنيابة الشركة  قبل من متكبدة  مصاريف

   

 5,032,661 9,484,212 الشركة عن بالنيابة لإللكترونيات المتحدة الشركة  قبل من متكبدة  مصاريف

   

 1,445,704 1,148,376 المعلومات  تكنولوجيا دعم رسوم

   

   م .م.ذ  المالية للخدمات بروكو  شركة 

 6,949,635 13,766,312 خارجية  بعقود موظفين مصاريف

   

 ( 6,906,435) ( 12,362,256) السنة   خالل مدفوعات

 
 تستند المعامالت على الشروط المتفق عليها وفق ا لالتفاقيات الموقعة بين الشركة واألطراف ذات العالقة.   

  



   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2021ديسمبر   31القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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   تعويض االدارة العليا 15-2
 

 2021 2020 

   

 6,162,732 8,998,880 األجل  قصيرة  الموظفين  منافع

 259,885 426,166 الموظفين  منافع التزامات

 1,778,000 1,989,000 اإلدارة  مجلس أتعاب

 11,414,046 8,200,617 
 

  31مليون لاير سعودي )  0.3، تشمل السلف إلى موظفين قروض قائمة ودفعات مقدمة إلى كبار موظفي اإلدارة بمبلغ  2021ديسمبر    31كما في  
   .5مليون لاير سعودي(. راجع اإليضاح رقم  0.8: 2020ديسمبر 

 
  أطراف ذات عالقةمطلوب إلى      15-3

 

 2021 2020 

   

 44,781,044 38,505,520 لإللكترونيات   المتحدة الشركة

 43,200 2,540,719 م .م. ذ المالية للخدمات بروكو شركة

 41,046,239 44,824,244 

 
لالتفاقيات الموقعة بين الشركة واألطراف  على الشروط المتفق عليها وفق ا  2020و 2021ديسمبر  31تستند أرصدة األطراف ذات العالقة كما في 

 ذات العالقة وال تتحمل أي نفقات مالية. 
 

 الدخل من عقود التمويل اإلسالمي  16
 

 2021 2020 

   

 76,564,829 180,871,395 التورق  تمويل أنشطة من إيرادات 

 53,572,411 125,117,354 المرابحة  تمويل أنشطة من إيرادات 

 494,422 ( 5,093,635) الصلة  ذات المصاريف من التنفيذ  أتعاب صافي

 300,895,114 130,631,662 

 
 مصاريف عمومية وإدارية  17

 

 2020 2021 إيضاح  

    

 17,346,057 26,581,479  أخرى   ومنافع رواتب

 4,138,433 5,712,033 15 المعلومات  تكنولوجيا دعم

 1,940,649 3,610,748  مهنية  أتعاب

 1,001,608 1,273,907 8 إطفاء 

 620,001 820,448  إيجار 

 436,114 730,351 7 استهالك 

 1,917,507 2,032,674  أخرى

  40,761,640 27,400,369 

 
  



   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2021ديسمبر   31القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 مصاريف بيع وتسويق  18
 

 2020 2021 إيضاح  

    

 30,405,854 46,172,812  أخرى   ومنافع رواتب

 7,009,555 12,833,554  واشتراك  رسوم

 9,333,278 10,509,809  إعالن

 1,828,961 5,500,409  التحصيل  رسوم

 2,700,000 2,949,746  إيجار 

 469,160 609,540 7 استهالك 

 1,718,276 2,098,788  أخرى

  80,674,658 53,465,084 

 
 ربحية السهم األساسية والمخفضة  19

 

 2021 2020 

   

 21,342,714 128,774,428 للسنة  الربح

 21,338,714 35,000,000 والمخفّضة  األساسية السهم لربحية العادية  األسهم  لعدد المرجح المتوسط 

 1.00 3.68 والمخفضة  األساسية السهم ربحية

 
 19-أثر فيروس كوفيد 20

 
فيروس كورونا )"كوفيد العالمية والمحلية بسبب  19-تواصل جائحة  للفيروس. اتخذت حكومة  "( تعطيل األسواق  المتعددة  الموجات والمتغيرات 

 قتصادية.المملكة العربية السعودية )"الحكومة"( تدابير فعالة للسيطرة على تفشي المرض والتخفيف من األثر المحتمل على األنشطة االجتماعية واال 
 

ة من أجل اتخاذ الخطوات الالزمة، حسب الحاجة، للتخفيف من أي  تواصل اإلدارة تقييم الوضع الحالي وأثره على مؤشرات األداء الرئيسية للشرك
المتعددة، مثل  أثر محتملة في األداء التشغيلي والمالي للشركة. قامت اإلدارة، بناء  على تقييمها للوضع الحالي والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي 

ديسمبر  31ك األثر المقابل على حساب مخصص خسارة االئتمان المتوقعة كما في الحركات المتوقعة ألسعار النفط وأوزان سيناريو البطالة، بإدرا
 . ال يزال نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة للشركة حساسا  لمتغيرات االقتصاد الكلي وتواصل الشركة إعادة تقييم وضعها. 2021

 
 إدارة المخاطر المالية  21

 

مخاطر المالية وهي: مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة. إن برنامج إدارة المخاطر  تتعرض الشركة من خالل أنشطتها لمجموعة من ال
ل الذي يحقق  لدى الشركة، والذي تنفذه اإلدارة العليا، وفقا  لسياسات معتمدة من قبل لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة، يركز على التموي

  لمخاطر المالية للحد من تقلب األرباح وتحقيق العائد األقصى لمساهمي الشركة.فعالية التكلفة عالوة على إدارة ا
 
  يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى الشركة. كما أن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع سياسات

 إدارة المخاطر لدى الشركة والرقابة عليها.
 

سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها مع  إن  
تهدف  االلتزام بتلك الحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة.  

م  ة، من خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات، إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهاالشرك
 والمسؤوليات الملقاة على عاتقه. 

  



   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2021ديسمبر   31القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 إن المخاطر التي تواجهها الشركة واستراتيجيات التخفيف ذات العالقة مختصرة كما يلي: 
 

 االئتمان مخاطر  21-1
 

وي أقصى  إن المخاطر االئتمانية هي عدم مقدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته ألداة مالية مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية. يسا
انية المتوقعة  ، احتفظت الشركة بمخصص الخسارة االئتم2021ديسمبر    31تعرض لمخاطر االئتمان القيمة الدفترية للموجودات المالية. كما في  

مليون لاير سعودي(، والذي يعتبر كافيا  لتغطية أي خسائر قد تتكبدها نتيجة تحقيق    20.6:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  33.4بمبلغ  
   الموجودات المالية.

 
 تحلل اإلدارة المخاطر االئتمانية في التصنيفات التالية: 

 
 مي استثمار في عقود التمويل اإلسال   21-1-1

 
إن االستثمار في التورق وعقود تمويل المرابحة معرض بشكل عام لمخاطر ائتمانية جوهرية. لذلك، وضعت الشركة اإلجراءات الالزمة إلدارة  

تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء واعتمادات االئتمان الرسمية وتعيين السقوف االئتمانية لتجنب   المبرر مخاطر االئتمان بما في ذلك  التركيز غير 

ل  للمخاطر. في بداية العقد، يتم تخصيص تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية لكل تعرض. يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان هذه باستخدام عوام

أقساط فعال يسمح لها  نوعية وكمية متنوعة بما في ذلك مستويات الدخل وقطاع التوظيف والجنسية وما إلى ذلك. تملك الشركة أيضا  نظام مراقبة  

حتملة  بتحديد الحسابات ذات المشاكل المحتملة. يتم رصد مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة بشكل كاف حسب تقدير اإلدارة لمقابلة الخسائر الم

 التي يمكن توقعها بشكل معقول. 

 
ديسمبر. تمثل المبالغ في الجدول إجمالي القيم    31التمويل اإلسالمي كما في  يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لالستثمار في عقود  

 الدفترية. 
 

 

   عاملة
 ( األولى المرحلة)

 األداء  منخفضة
 (الثانية المرحلة)

   عاملة غير
 المجموع  ( الثالثة المرحلة)

     2021 ديسمبر 31

  االئتمان مخاطر تصنيفات
 الداخلية 

    

 736,884,348 18,392,867 4,838,769 713,652,712 منخفضة  مخاطر

 671,906,290 32,543,352 9,906,487 629,456,451 متوسطة  مخاطر

 395,387,457 23,918,306 6,648,670 364,820,481 مرتفعة مخاطر

 1,707,929,644 21,393,926 74,854,525 1,804,178,095 

 

 

   عاملة
 ( األولى المرحلة)

 األداء  منخفضة
 (الثانية المرحلة)

   عاملة غير
 المجموع  ( الثالثة المرحلة)

     2020 ديسمبر 31
  االئتمان مخاطر تصنيفات
     الداخلية 

 459,818,582 11,809,259 4,635,468 443,373,855 منخفضة  مخاطر

 435,815,742 16,926,078 5,517,031 413,372,633 متوسطة  مخاطر

 214,672,809 8,634,579 2,568,380 203,469,850 مرتفعة مخاطر

 1,060,216,338 12,720,879 37,369,916 1,110,307,133 
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 ما يلي: إن تحليل أعمار صافي االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي، بناء  على األرصدة المستحقة وفق ا لجداول السداد التعاقدي للعمالء، هي ك
 

 2021 2020 

   

 664,936,962 1,118,794,558 السداد  متأخرة ريغ

 13,353,041 35,438,868 يوما   30 - 1 من متأخرة

 24,820,688 15,100,002 يوما   90 - 31 من متأخرة

 9,050,444 20,523,866 يوما   180 - 91 من متأخرة

 8,612,062 21,907,768 يوما   364 - 181 من متأخرة

 3,010,695 7,658,749 يوما   365 من أكثر

 1,219,423,811 723,783,892 

 ( 20,616,991) ( 33,363,671) اإلسالمي  التمويل عقود قيمة في االنخفاض : ناقصا  

 703,166,901 1,186,060,140 اإلسالمي  التمويل عقود في االستثمار صافي

 
 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة    21-1-2

 
لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، الذي يستخدم مخصص الخسارة المتوقعة على    9المنهج العام للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  تطبق الشركة  

ا أو على مدى العمر كما هو مطبق على االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي. يعتبر نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة للشركة    12مدى   شهر 

القتصاد  ا لمتغيرات االقتصاد الكلي مثل التحركات المتوقعة ألسعار النفط وأوزان سيناريو البطالة. تقوم اإلدارة بتقييم التغييرات في عوامل ا حساس  

 .2021ديسمبر  31الكلي على أساس دوري وقد أدركت األثر المقابل على حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 

 
االئتمان المتعلقة بصافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلية والذمم المدينة للتمويل اإلسالمي تقديرات إضافية لمخاطر االئتمان  يتطلب تقييم مخاطر  

ارة  د، والخسباستخدام الخسارة االئتمانية المتوقعة التي يتم اشتقاقها من خالل احتمالية التخلف عن السداد، والتعرض للمخاطر عند التخلف عن السدا 

 بافتراض التخلف عن السداد. 

 
ية التخلف  تقيس الشركة الخسائر االئتمانية المتوقعة على مستوى العقد مع األخذ في االعتبار قيمة التعرض للمخاطر عند التخلف عن السداد واحتمال

يخ معين، بناء  على هياكل اآلجال كما هو  والخسارة بافتراض التخلف عن السداد ومعدالت الخصم. تقديرات احتمالية التخلف هي تقديرات في تار

رة المعدلة  مذكور أدناه. بالنسبة لتقديرات الخسارة بافتراض التخلف عن السداد، تستخدم المجموعة القيمة الحالية للمبالغ المستردة لحسابات الخسا

عن السداد التعرض المتوقع في حالة التخلف. تستمد الشركة    بالمعلومات المستقبلية وتعديلها وفق ا إلرشادات بازل. يمثل للموت للمخاطر عند التخلف

ب  قيمة التعرض للمخاطر عند التخلف عن السداد من التعرض الحالي للطرف المقابل والتغييرات المحتملة على المبلغ الحالي المسموح به بموج 

الت التمويلية للتورق والمرابحة هو إجمالي قيمتها الدفترية، دون  العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن التعرض للمخاطر عند التخلف عن السداد في التسهي

 مقابل مستحق للضمانات ألن عقود التمويل هذه غير مضمونة. وقد استخدمت الشركة سعر الفائدة الفعلي لكل عقد.إعطاء أي 

 
 . 6يا . انظر أيضا  اإليضاح ترى إدارة الشركة بأنه تم تكوين مخصص كاف للتصدي لمخاطر االئتمان، حينما يكون ذلك ضرور

 
 إنشاء هيكل أجل الحتمالية التخلف عن السداد  (أ

 
ينتقل  يقيس احتمال التخلف عن السداد االحتمالية المقدرة للتخلف عن السداد خالل فترة زمنية. تم حساب احتمال التخلف عن السداد كاحتمال أن  

ا القادمة. يتم حساب معدالت التخلف عن السداد "من خالل الدورة"،  90كثر من التأخر عن السداد ألالتعرض إلى  ا في االثني عشر شهر  والتي   يوم 

   ية.يتم تحويلها الحق ا باستخدام عوامل عددية، والتي يتم تعديلها بعد ذلك من خالل النظرة المستقبلية لالقتصاد لدمج المعلومات المستقبل
 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان  (ب

 
ثبات المبدئي، تقارن الشركة مخاطر التخلف عن السداد لألداة  عند تقييم فيما إذا زادت المخاطر االئتمانية بالنسبة ألداة مالية زيادة جوهرية منذ اإل

أخذ الشركة في  المالية كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التخلف عن السداد لألداة المالية كما في تاريخ اإلثبات المبدئي. وعند إجراء هذا التقييم، ت

بما في ذلك الخبرة السابقة والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهود غير   اعتبارها كال من المعلومات النوعية والكمية المعقولة والداعمة

  مبررة.
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 دمج المعلومات المستقبلية  (ج

 
سها للخسارة  تقوم الشركة بدمج معلومات مستقبلية عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي وعند قيا

تعديل  االئ المجموعة بصياغة  الخارجية من مصادر منشورة، تقوم  الفعلية والتوقعات  المعلومات  بناء  على مجموعة متنوعة من  المتوقعة.  تمانية 

ج  م نماذمستقبلي على هيكل أجل احتمالية التخلف عن السداد للوصول إلى تقديرات احتمالية التخلف عن السداد المستقبلية على مدار العمر باستخدا

ألسعار النفط    االقتصاد الكلي. قامت اإلدارة، بناء  على تقييمها للوضع الحالي والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي المتعددة، مثل الحركات المتوقعة

ال نموذج الخسارة  . ال يز2021ديسمبر    31وأوزان سيناريو البطالة، بإدراك األثر المقابل على حساب مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة كما في  

 االئتمانية المتوقعة للمجموعة حساسا  لمتغيرات االقتصاد الكلي وتواصل الشركة إعادة تقييم وضعها. 
 

 التغييرات في االفتراضات التي تتضمن دمج المعلومات المستقبلية  (د
 

البطالة كعامل معلومات مستقبلية إضافية لالقتصاد الكلي. لم  ، قامت الشركة بدمج سيناريوهات وزن  2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
 تكن هناك تغييرات جوهرية في المنهجية واالفتراضات األساسية المستخدمة لتحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة. 

        
 تحليل الحساسية:  (ه

 
النقص بنسبة   بالزيادة أو  الكلي  التغير في عوامل االقتصاد  الخسارة    3.3بمبلغ زيادة/خفض  ٪ مع كل  10إن  مليون لاير سعودي في مخصص 

   مليون لاير سعودي(. 2.1: 2020ديسمبر  31االئتمانية المتوقعة )
 

٪ )احتمالية التخلف عن السداد والخسارة بافتراض التخلف عن السداد( بافتراض بقاء  10إن التغير في معدالت الخسارة بالزيادة أو النقص بنسبة  
مليون لاير سعودي، على التوالي في مخصص    5.8مليون لاير سعودي أو نقص بمبلغ    6.0تصاد الكلي على حاله سيؤدي إلى زيادة بمبلغ  عوامل االق 

مليون لاير سعودي، على التوالي في    3.6مليون لاير سعودي أو نقص بمبلغ    3.7: زيادة بمبلغ  2020ديسمبر    31الخسارة االئتمانية المتوقعة )
 رة االئتمانية(. مخصص الخسا

 
 نقد وما يماثله وذمم مدينة أخرى   21-1-3

 
أو أفضل، ومن ثم فهي ال تخضع لمخاطر ائتمانية جوهرية. كما ال تتعرض    A3يتم إيداع النقد وما يماثله لدى البنوك التي تتمتع بتصنيف ال يقل عن  

  الذمم المدينة األخرى على موجودات منخفضة القيمة ولمخاطر ائتمانية جوهرية.
 

 مخاطر معدل الربح  21-2
 

معدالت الربح. تنشأ الخطورة عند وجود تفاوت  تمثل مخاطر معدل الربح مخاطر التغير في اإليرادات والمصاريف المستقبلية نتيجة للتغيرات في  
ة  بين الموجودات والمطلوبات الخاضعة لتعديالت معدالت الربح ضمن فترة محددة. إن أكثر البنود عرضة لمخاطر معدالت الربح هي أنشطة الشرك

ا بمبلغ  التمويلية اإلسالمية واالقتراضات طويلة األجل. وكما في تاريخ قائمة المركز المالي، لدى الش   1,186.1ركة موجودات مالية تحمل أرباح 
مليون لاير سعودي(. ومع ذلك، فقد تم االتفاق على أسعار الربح مع العمالء المعنيين عند بدء    703.2:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )

ا مت ا مطلوبات مالية تحمل أرباح  ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  675.7غيرة بمبلغ  عقود التمويل اإلسالمي. عالوة على ذلك، لدى الشركة أيض 
٪ مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، لكان مجموع الدخل/ الخسارة الشاملة  1مليون لاير سعودي(، وتفاوت معدل الربح بنسبة    340.7:  2020

 سعودي(، نتيجة النخفاض/ ارتفاع تكلفة التمويل  مليون لاير  1.1:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي تقريبا  )  4.8للسنة أقل أو أعلى بمبلغ  
 على االقتراضات ذات معدالت الفائدة المتغيرة. 

 
العادلة   القيمة  بما في ذلك مخاطر  للشركة ليست معرضة بشكل جوهري لعناصر أخرى من مخاطر السوق  المالية  إن الموجودات والمطلوبات 

 ومخاطر األسعار ومخاطر العملة. 
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 مخاطر السيولة  21-3
 

بإدارة السيولة   مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل منهج الشركة فيما يتعلق
في كل من الظروف العادية واالستثنائية،   في التأكد، بقدر اإلمكان، من أن الشركة سوف تتوفر لها السيولة الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها،

 دون التعرض لخسائر غير مقبولة أو أضرار خطيرة تؤثر على سمعة الشركة.
 

ا  بااللتزامات  الوفاء  المتوقعة بما في ذلك  التشغيلية  للوفاء بالمصاريف  لمالية.  وعادة ما تعمل الشركة على ضمان امتالكها نقد كافي عند الطلب 
ذلك   الشركة  ويستثنى من  لدى  ذلك،  إلى  باإلضافة  الطبيعية.  الكوارث  مثل  معقول  توقعها بشكل  يمكن  التي ال  القصوى  للظروف  المحتمل  األثر 

 تسهيالت ائتمانية توفرها الشركة األم النهائية. 
 

:  2020)  2021ديسمبر    31ا  كما في  مليون لاير سعودي تقريب  594.3بلغ مجموع التسهيالت االئتمانية غير المستخدمة والمتوفرة للشركة ما قيمته  
 مليون لاير سعودي(.  529.3

 
الحتياجات التشغيلية  تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعلقة بمتطلبات السيولة للشركة للتأكد من توفر السيولة الكافية لتلبية ا 

زم بها وغير المسحوبة في جميع األوقات بحيث ال تخالف الشركة سقوف االقتراضات  مع االحتفاظ بالقدر الكافي من تسهيالت االقتراضات الملت
   على أي من تسهيالت االقتراضات المخصصة من قبل الشركة األم النهائية.

 
المتبقية من االستحقاق  يختصر الجدول الموضح أدناه الموجودات والمطلوبات المالية للشركة إلى مجموعات استحقاقية ذات صلة على أساس الفترة  

خالل سنة واحدة  التعاقدي في تاريخ التقرير. إن المبالغ المبينة في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. تساوي األرصدة المستحقة  

 قيمها الدفترية حيث إن أثر الخصم ال يعتبر جوهري ا. 
 

 أشهر  3 حتى المعاملة  طبيعة 2021
  هرأش 3 من أكثر

 واحدة   سنة  وحتى
 إلى  1 من

 سنوات  3 
   من أكثر
 المجموع  سنوات  ثالث

       

       مالية   موجودات
  االستثمار إجمالي

  التمويل عقود في
 1,804,178,095 246,269,468 813,088,126 537,868,765 206,951,736 ربحا   تحمل اإلسالمي 

  مقدما   مدفوعة مبالغ
 1,537,440 675,496 - 245,803 616,141 ربحا   تحمل ال أخرى   مدينة وذمم

 34,278,848 - - - 34,278,848 ربحا   تحمل ال يماثله  وما نقد

  241,846,725 538,114,568 813,088,126 246,944,964 1,839,994,383 

       
       مالية  مطلوبات
 706,130,212 177,520,747 357,275,703 131,576,327 39,757,435 ربحا   تحمل اقتراضات 

  تجارية دائنة ذمم
 - 73,620,852 ربحا   تحمل ال أخرى  دائنة وذمم

 
- 73,620,852 

  113,378,287 131,576,327 357,275,703 177,520,747 779,751,064 

       
  الموجودات  صافي
 1,060,243,320 69,424,217 455,812,423 406,538,241 128,468,438  المالية 
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 أشهر  3 حتى المعاملة  طبيعة 2020
  أشهر 3 من أكثر

 واحدة   سنة  وحتى
  3 إلى 1 من

 سنوات 
   من أكثر
 المجموع  سنوات  ثالث

       

       مالية   موجودات
  في االستثمار إجمالي
  التمويل عقود

 1,110,307,133 168,987,865 512,029,109 311,996,863 117,293,296 ربحا   تحمل اإلسالمي 
  مقدما   مدفوعة مبالغ
 1,716,568  - 509,987 1,206,581 ربحا   تحمل ال أخرى   مدينة وذمم

 57,003,181  - - 57,003,181 ربحا   تحمل ال يماثله  وما نقد

  175,503,058 312,506,850 512,029,109 168,987,865 1,169,026,882 

       

       مالية  مطلوبات

 351,147,400 89,232,679 104,010,037 30,921,477 126,983,207 ربحا   تحمل اقتراضات 
  تجارية دائنة ذمم
 75,351,490 - - - 75,351,490 ربحا   تحمل ال أخرى  دائنة وذمم

  202,334,697 30,921,477 104,010,037 89,232,679 426,498,890 

       
(  المطلوبات) صافي

 742,527,992 79,755,186 408,019,072 281,585,373 ( 26,831,639)  المالية  الموجودات

 
 صافي تسوية الدين      21-4

 
 صافي الدين للشركة كما يلي: 

 
  2021 2020 

    
 57,003,181 34,278,848  يماثله  وما نقد

 ( 340,681,964) ( 675,743,904)  اقتراضات 

 ( 283,678,783) ( 641,465,056)  المجموع 

 

 فيما يلي صافي تسوية الدين للشركة: 
 

 ديسمبر  31 أخرى النقدية  التدفقات يناير  1 

2021     
     
 34,278,848 - ( 22,724,333) 57,003,181 يماثله  وما نقد

 ( 675,743,904) ( 11,216,610) ( 323,845,330) ( 340,681,964) اقتراضات 

 ( 641,465,056)   ( 283,678,783) الدين  صافي

 
 ديسمبر  31 أخرى النقدية  التدفقات يناير  1 

2020     
     
 57,003,181 - 37,114,456 19,888,725 يماثله  وما نقد

 ( 340,681,964) ( 5,382,161) ( 335,299,803) - اقتراضات 

 ( 283,678,783)   19,888,725 الدين  صافي
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 إدارة مخاطر رأس المال  21-5
 

 تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال فيما يلي: 
 

أصحاب المصلحة  الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها حتى تتمكن من مواصلة توفير العوائد للمساهم والمنافع التي تعود على   •
 اآلخرين. 

 الحفاظ على الهيكل األمثل لرأس المال لتخفيض تكلفة رأس المال.  •
 

للشريك   ومن أجل الحفاظ على هيكلة رأس المال أو تعديله، تقوم الشركة بتعديل قيمة توزيعات األرباح المدفوعة للشريك أو العائد على رأس المال 
 الموجودات لتخفيض الدين. أو إصدار حصص جديدة أو بيع 

 

قتراضات  تقوم الشركة، كغيرها من الشركات العاملة في نفس المجال، بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة اال 
المركز المالي، زائدا  االقتراضات، والذي  على مجموع رأس المال. يُحتسب مجموع رأس المال على أساس "حقوق الملكية"، كما هو وارد في قائمة  

 يتم تحليلها كما يلي: 
 

  2021 2020 

    

 351,767,122 480,741,613  الملكية  حقوق مجموع

 340,681,964 675,743,904  األجل  طويلة   اقتراضات

 692,449,086 1,156,485,517  المجموع 

    

 ٪49.2 %58.4  المديونية   نسبة
 

ذلك، تراقب الشركة إجمالي مبلغ التمويل المقدم من الشركة بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي السعودي، والتي تتطلب   إلىإضافة  
بها  احتسا من الشركات العاملة في مجال التمويل بخالف العقارات، أال تتجاوز إجمالي التمويل إلى نسبة رأس المال بمقدار ثالثة أضعاف، والتي يتم

   بالقسمة. صافي االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي من خالل إجمالي حقوق الملكية.
 

 2021 2020 

   

 703,166,901 1,186,060,140 اإلسالمي  التمويل عقود في االستثمار صافي

 351,767,122 480,741,613 الملكية  حقوق مجموع

 2.0 2.5 المال  رأس إلى التمويل  إجمالي  نسبة
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، يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المالية للشركة كمحتفظ بها بالتكلفة المطفأة. تعتقد اإلدارة أن القيم  2020و  2021ديسمبر    31كما في  
   العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها الدفترية.

 
 الموجودات والمطلوبات المالية: فيما يلي تفاصيل هذه  

 

 2021 2020 

   

   المطفأة  بالتكلفة مالية  موجودات

 57,003,181 34,278,848 يماثله  وما نقد

 703,166,901 1,186,060,140 اإلسالمي  التمويل عقود في  استثمار

 1,716,568 1,537,440 أخرى  مدينة وذمم مقدما   مدفوعة مبالغ

 761,886,650 1,221,876,428 المجموع 

   

   المطفأة   بالتكلفة مالية مطلوبات

 340,681,964 675,743,904 اقتراضات 

 75,351,490 73,620,852 أخرى  دائنة  وذمم تجارية دائنة ذمم

 416,033,454 749,364,756 المجموع 

 
  



   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2021ديسمبر   31القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

38 

مليون لاير    13.3استُبعدت موجودات غير مالية ومطلوبات غير مالية بمبلغ  ، لغرض اإلفصاح عن األدوات المالية، فقد  2021ديسمبر    31في  

ا والذمم    3.6مليون لاير سعودي و  1.8:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  6.7سعودي و مليون لاير سعودي( من المبالغ المدفوعة مقدم 

 التوالي.   المدينة األخرى والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى، على

 
 أرقام مقارنة  23

 
. 2021ديسمبر    31بشكل مناسب لتتوافق مع العرض كما في    2020ديسمبر   31بعض المبالغ في قائمة المركز المالي المقارنة كما في  عرض تم  

رى" إلى "االقتراضات"  مليون لاير سعودي، من "ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخ  0.7وتشمل هذه المبالغ عرض تكلفة التمويل المستحقة بمبلغ  

مليون لاير سعودي، من "ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى" إلى بند منفصل. لم يكن لعمليات إعادة    5.3وعرض "زكاة مستحقة الدفع" بمبلغ  

  31دية للسنة المنتهية في  التصنيف هذه أي أثر على قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النق

 أو أي مؤشرات أداء مالي بما في ذلك ربحية السهم األساسية والمخفضة.  2020ديسمبر 

 
 تاريخ الموافقة على إصدار القوائم المالية  24

 
  .2022فبراير  13تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة في 




