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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  المالية المتحدة    شركةلتظهر بصورة عادلة، من جميع   للخدمات 
المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير   ، وأداءها2022ديسمبر   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
 

 . 2022ديسمبر  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 السعودية.  لقد  العربية  المملكة  المعتمدة في  الدولية  المراجعة  تم   لمعايير  المعايير  إن مسؤوليتنا بموجب هذه 
 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية. بالتفصيل ضمن قسم   توضيحها في تقريرنا

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

 
 االستقالل

الدوليوفقاً    شركةالإننا مستقلون عن   الدولية(   ةالمهنوآداب  سلوك  ل  للميثاق  ذلك معايير االستقالل  المهنيين )بما في  للمحاسبين 
المتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، كما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً )"الميثاق"(  المعتمد في المملكة العربية السعودية  

 .الميثاق هذال

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

الشركات والنظام األساسي ومتطلبات نظام    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   -عند الضرورة  -أعمالها واإلفصاح عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في 

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 
غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن  عن  

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

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

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

 
تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  •

مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي  
تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو  

 لرقابة الداخلي. حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام ا
 

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. 

 
محاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات ال •

 بها اإلدارة.
 

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

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

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

 
تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت  •

 قة تحقق العرض العادل. واألحداث ذات العالقة بطري
 

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

 

 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 1444 رجب 23

 (2023 فبراير 14)
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   الشركة المتحدة للخدمات المالية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

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

 

 ديسمبر  31كما في   

 2021 2022 إيضاح  

    

    الموجودات 

 34,278,848 21,132,397 4 نقد وما يماثله 

 14,847,526 14,875,130 5 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 

 1,186,060,140 1,554,622,774 6 استثمار في عقود التمويل اإلسالمي 

 5,464,958 4,668,650 7 ممتلكات ومعدات 

 16,933,534 17,361,941 8 موجودات غير ملموسة 

 1,257,585,006 1,612,660,892  مجموع الموجودات 

    

    حقوق الملكية والمطلوبات 

    حقوق الملكية 

 350,000,000 350,000,000 9 رأس المال 

 13,132,432 32,494,661 10 احتياطي نظامي 

 118,191,890 292,451,955  أرباح مبقاة 

 ( 582,709) ( 379,476) 14 احتياطي اكتواري 

 480,741,613 674,567,140  صافي حقوق الملكية 

    

    المطلوبات 

 80,305,069 72,931,317 15، 11 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

 15,423,663 22,183,669 12 زكاة مستحقة الدفع 

 675,743,904 837,473,437 13 قروض 

 5,370,757 5,505,329 14 التزامات منافع الموظفين 

 776,843,393 938,093,752  مجموع المطلوبات 

    

 1,257,585,006 1,612,660,892  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

    
 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً 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  31للسنة المنتهية في  إيضاح  
  2022 2021 

    

 300,895,114 416,957,234 16 عقود التمويل اإلسالمي إيرادات من 

 ( 11,216,610) ( 27,778,499) 13 تكلفة تمويل 

 289,678,504 389,178,735  صافي اإليرادات من عقود التمويل اإلسالمي 

    

 ( 40,761,640) ( 49,595,184) 17 مصاريف عمومية وإدارية 

 ( 80,674,658) ( 87,826,026) 18 مصاريف بيع وتسويق 

 ( 26,303,698) ( 40,753,588) 6 صافي خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

 1,144,190 4,131,239  بالصافي  -إيرادات أخرى 

 143,082,698 215,135,176  الربح قبل الزكاة 

    

 ( 14,308,270) ( 21,512,882) 12 مصروف الزكاة 

 128,774,428 193,622,294  الربح للسنة 

    

    الدخل الشامل اآلخر 

    بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة: 

 200,063 203,233 14 إعادة قياس التزامات منافع الموظفين 

 128,974,491 193,825,527  مجموع الدخل الشامل للسنة 

    
 

    ربحية السهم 

    

 86,3 35,5 19 والمخفضة األساسية 

 
 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً 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 

 

 المجموع  احتياطي اكتواري أرباح مبقاة  احتياطي نظامي  رأس المال  إيضاح  

       

 351,767,122 ( 782,772) 2,294,905 254,989 350,000,000  2021يناير  1في 

       
 128,774,428 - 128,774,428 - -  الربح للسنة 

 200,063 200,063 - - -  الدخل الشامل اآلخر للسنة 

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

       

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

       

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

       
 193,622,294 - 193,622,294 - -  الربح للسنة 

 203,233 203,233 - - -  الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 193,825,527 203,233 193,622,294 - -  مجموع الدخل الشامل للسنة 

       

 - - ( 19,362,229) 19,362,229 - 10 تحويل إلى احتياطي نظامي 

       

 674,567,140 ( 379,476) 292,451,955 32,494,661 350,000,000  2022ديسمبر  31في 

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

 قائمة التدفقات النقدية 
 السعودية ما لم يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بالرياالت  

 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  إيضاح  

  2022 2021 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 143,082,698 215,135,176  الربح قبل الزكاة 

    تعديالت لـ: 

 2,613,798 3,997,263 8، 7 استهالك وإطفاء 

 11,216,610 27,778,499  تكاليف تمويل 

 71,682 - 8 شطب موجودات غير ملموسة 

 380 36,429 7 شطب ممتلكات ومعدات 

 26,303,698 40,753,588 6 صافي خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

 1,500,025 1,645,544 14 التزامات منافع الموظفين 

    تغيرات في رأس المال العامل: 

 ( 509,196,937) ( 409,316,221)  االستثمار في عقود التمويل اإلسالميزيادة 

 ( 11,356,649) ( 27,604)  زيادة في مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 

 1,329,431 ( 7,373,754)  )نقص( زيادة في ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

 ( 334,435,264) ( 127,371,080)  النقد المستخدم في العمليات 

 ( 11,133,836) ( 23,003,134)  تكاليف تمويل مدفوعة 

 ( 4,205,116) ( 14,752,876) 12 زكاة مدفوعة 

 ( 453,848) ( 1,307,739) 14 التزامات منافع موظفين مدفوعة 

 ( 350,228,064) ( 166,434,829)  صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التشغيلية 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 ( 2,204,200) ( 853,190) 7 مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات 

 ( 5,271,235) ( 2,812,601) 8 مدفوعات إلضافات لموجودات غير ملموسة

 ( 7,475,435) ( 3,665,791)  صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 510,000,000 396,000,000 13 طويلة األجل   قروضمتحصالت من 

 - 250,000,000 13 قصيرة األجل  قروضمتحصالت من 

 ( 55,020,834) ( 489,045,831) 13 طويلة األجل  قروض سداد 

 ( 120,000,000) - 13 قصيرة األجل  قروض سداد 

 334,979,166 156,954,169  صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التمويلية 

    

 ( 22,724,333) ( 13,146,451)  صافي النقص في النقد وما يماثله 

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

 34,278,848 21,132,397 4   نهاية السنةنقد وما يماثله في 

 
 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )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  
  (.2019يناير  21هـ )1440جمادى األولى  15الصادر في الخبر بتاريخ  2051224103

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

مة  مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية والتي تخضع في النهاية لسيطرة الشركة المتحدة لإللكترونيات، وهي شركة مساه
شكل أساسي في بيع األجهزة الكهربائية واألدوات اإللكترونية بالتجزئة وما إلى ذلك. انظر  سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية، وتعمل ب

 . 9أيًضا اإليضاح رقم 
 

 52/ أ ش/    201905تشمل األنشطة التجارية الرئيسية للشركة أنواًعا مختلفة من خدمات التمويل االستهالكي اإلسالمي بموجب الترخيصين رقم  
هـ  1442شوال    8( و2019مايو    1هـ )1440شعبان    26الحصول عليهما من البنك المركزي السعودي )"ساما"( في  ، اللذان تم  42075295و
 (، على التوالي. 2021مايو  20)

ة  العربيتقدم الشركة خدمات المرابحة )تمويل المنتجات( والتورق )التمويل الشخصي( وخدمات تمويل بطاقات االئتمان للعمالء األفراد في المملكة  
مالء.  السعودية. إن ترتيبات التمويل هذه غير مضمونة ويتم االتفاق على معدالت الربح لخدمات تمويل المرابحة والتورق في بداية العقد مع الع

)"سداد"(   للمدفوعات  سداد  نظام  مثل  متغيرة  قنوات  عبر  العمالء  من  عام  بشكل  تلقيها  يتم  شهرية  أقساط  شكل  على  ذلك  بعد  التحصيل  يجري 
وبالتالي،  التحويالت البنكية. يتألف استثمار الشركة في عقود التمويل اإلسالمي من أرصدة فردية غير جوهرية مطلوبة من قاعدة كبيرة من العمالء،  و

 .20و 6ليس لدى الشركة أي تركيز جوهري لمخاطر االئتمان. انظر أيًضا اإليضاحين رقم 
 

 سي مع عمالء الشركة المتحدة للتكنولوجيا ولكنها تتضمن أيًضا معامالت مع تجار تجزئة آخرين. يتم إبرام ترتيبات تمويل المرابحة بشكل أسا
 

  .2023، بدأت الشركة األنشطة التمويلية لبطاقات االئتمان وتتوقع توسيع نطاق هذه األنشطة التمويلية خالل 2022خالل 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2
 

ات  المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية مبينة أدناه. لقد تم تطبيق السياسات المحاسبية بشكٍل منتظم على كافة السنوإن السياسات  
 المعروضة، ما لم يُذكر خالفاً لذلك. 

 
 أسس اإلعداد  2-1

 
 بيان االلتزام  (أ

 
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن  أعدت هذه القوائم المالية طبقاً للمعايير الدولية  

 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 
 

   مبدأ التكلفة التاريخية (ب
 

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

 أساس العرض  (ج
 

: النقد  ال يتم عرض قائمة المركز المالي للشركة باستخدام تصنيف متداول / غير متداول. ومع ذلك، يتم تصنيف األرصدة التالية على أنها متداولة
ال والزكاة مستحقة  الدائنة األخرى  والذمم  التجارية  الدائنة  والذمم  يماثله  الممتلكات  وما  متداولة:  أنها غير  التالية على  يتم تصنيف األرصدة  دفع. 
، تشتمل األرصدة ذات الطبيعة المختلطة،  2021و  2022ديسمبر    31والمعدات والموجودات غير الملموسة والتزامات منافع الموظفين. كما في  

مق  المدفوعة  المبالغ  على  المتداولة،  وغير  المتداولة  الجزئين  كال  تشمل  اإلسالمي  أي  التمويل  عقود  في  واالستثمار  األخرى  المدينة  والذمم  دماً 
 لتفاصيل التصنيف المتداول / غير المتداول لهذه األرصدة.  13و 6و  5. انظر اإليضاحات رقم قروضوال
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 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  (د
 

 . 2022يناير  1فترة تقريرها التي تبدأ في أو بعد طبقت الشركة التعديالت التالية ألول مرة على 
 

 ". اإليجار  عقود"  16 رقم المالي للتقرير  الدولي  المعيار على تعديالت - 19-بكوفيد المتعلقة اإليجار امتيازات  •
ومعيار المحاسبة الدولي رقم  "تجميع المنشآت"،    3تم إدخال عدد من التعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   •

"المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة"،    37"الممتلكات والمصنع والمعدات"، ومعيار المحاسبة الدولي رقم    16
"، والمعيار  " تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى 1وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

؛  16" الزراعة"، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  41" األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9الدولي للتقرير المالي رقم  
 (. 16والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9وإعفاء المؤجر من مدفوعات اإليجار )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
 . المعدلة المعايير تطبيق  عند جوهري أثر أي رصد يتم  لم •

 

 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  (ه
 

ولم    2022ديسمبر    31تم نشر بعض المعايير المحاسبية الجديدة والتعديالت على المعايير المحاسبية والتفسيرات غير اإللزامية على فترة تقرير  
   تطبقها الشركة مبكًرا.

 
شركة شطب التعرضات للعمالء المتوفين، وبالتالي هناك مخاطر تأمين في عقود التمويل اإلسالمي. عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير  يتعين على ال
  9"عقود التأمين"، تتوقع الشركة اختيار سياسة لمواصلة المحاسبة عن هذه التعرضات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    17المالي رقم  

. وبالتالي، وبناًء على تقييم اإلدارة، ال يتوقع حدوث أي أثر عند تطبيق المعيار  17دوات المالية" بدالً من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  "األ
 . 17الدولي للتقرير المالي رقم 

 
 إن اإلدارة بصدد تقييم أثر المعايير والتفسيرات الجديدة األخرى على قوائمها المالية. 

 
 األجنبية  العمالت   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
  الوظيفية وعملة العرض للشركة.القوائم المالية المرفقة "باللاير السعودي" وهو العملة  

 

 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  وكذلك  المعامالت  تلك  الناتجة عن تسوية  العمالت األجنبية  بالعمالت  أرباح وخسائر صرف  النقدية  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  ة عن 

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

 نقد وما يماثله  2-3
 

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

 

 ممتلكات ومعدات  2-4
 

والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت، عدا األعمال الرأسمالية    تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم
 والتي يتم إثباتها بالتكلفة. تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات العائدة مباشرة إلى اقتناء البنود.  قيد التنفيذ 
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كأصٍل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى  ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو إثباتها  
عنصر تتم المحاسبة  الشركة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يُلغى إثبات القيمة الدفترية ألي  

 كاليف اإلصالحات والصيانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل فترة التقرير التي يتم تكبدها فيها.عنه كأصل منفصل عند استبداله. ويتم تحميل ت
 

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

 
مة الدفترية  يتم فحص القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسباً في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم تخفيض القي

 عن قيمته المقدرة القابلة لالسترداد. لألصل على الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل 
 

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

 

. يتم نقل األصل قيد اإلنشاء أو التطوير إلى الفئة المناسبة  قيد التنفيذتتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير في حساب األعمال الرأسمالية  
أي بند  للممتلكات والمعدات، وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها ووضعها الالزمين الستخدامها على الوجه المراد من قبل اإلدارة. إن تكلفة  

نشاء/ التطوير وأي تكاليف أخرى عائدة مباشرة إلى إنشاء أو اقتناء أي بند من  تشمل سعر الشراء وتكاليف اإل   قيد التنفيذمن بنود األعمال الرأسمالية  
 . قيد التنفيذ الستخدامها على الوجه المراد من قبل اإلدارة. ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية   قيد التنفيذبنود األعمال الرأسمالية  

 
 موجودات غير ملموسة  2-5

 
الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. ويتم إثبات الموجودات غير الملموسة المقتناة في تجميع المنشآت  تقاس الموجودات غير  

اء  اقصاً أي إطفبقيمها العادلة. تظهر الموجودات غير الملموسة قيد التطوير بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ن
محددة  متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة وتصنف إما باعتبارها  

 أو غير محددة. 
 

النخفاض في القيمة عندما  تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لتحري ا
موس  يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس لالنخفاٍض في القيمة. يتم فحص فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصل غير المل

لمتوقع أو النمط المتوقع الستهالك  ذا العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل فترة تقرير. تتم المحاسبة عن التغيرات في العمر اإلنتاجي ا 
الت لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقتضي الحال، ويتم اعتبارها كتغيرات في  المستقبلية المتضمنة في األصل  قديرات  المنافع االقتصادية 

الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاريف بما  المحاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في  
 يتماشى مع وظيفة األصل غير الملموس. 

 
جودات،  تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء إثبات الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للمو

 وجودات. وتُثبت في الربح أو الخسارة عند إلغاء إثبات تلك الم
 

 عقود اإليجار  2-6
 

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

شهراً أو أقل( وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة. بالنسبة لعقود اإليجار هذه، تثبت الشركة مدفوعات اإليجار كمصاريف    12إيجار مدتها  
كن هناك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك  تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم ي

 المنافع االقتصادية من الموجودات المؤجرة. 
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 مطلوبات إيجارية 
 

مدفوعات اإليجار باستخدام  يتم قياس التزام اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية الصافية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء. يتم خصم  
ركة، عندها  معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، كما هو الوضع عامةً بالنسبة لعقود اإليجار في الش

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

 
 لتحديد معدل االقتراض اإلضافي، على الشركة: 

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

  استخدام نهج متراكم يبدأ بسعر فائدة خالي من المخاطر يتم تعديله لمخاطر االئتمان الخاصة بعقود اإليجار التي تحتفظ بها الشركة، إذا •
 كانت الشركة ال تملك تموياًل حديثًا من طرف خارجي. 

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

 تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية: 
 

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

 
 يتم أيًضا تضمين مدفوعات اإليجار التي يتم إجراؤها بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول في قياس االلتزام. 

 
   يعرض التزام اإليجار كبند مستقل في قائمة المركز المالي.

 

 الحقًا بزيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام اإليجار وخفض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المقدمة. يقاس التزام اإليجار  
 

 تقوم الشركة بإعادة قياس التزام اإليجار )وتقوم بعمل تعديل مقابل ألصل حق االستخدام ذي العالقة( عندما: 
 

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

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

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

 خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل. 
 

 موجودات حق االستخدام 
 

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

 وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. 
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ى فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي االقتـصادي لألـصل األـساـسي، أيهما أقل. إذا كان عقد اإليجار ينقل  يتم اـستهالك موجودات حق االـستخدام على مد
ملكية األـصل األـساـسي أو تكلفة أـصل حق االـستخدام تعكس توقع الـشركة ممارـسة خيار الـشراء، يتم اـستهالك أـصل حق االـستخدام ذي الـصلة على  

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

ــتخدام في القوائم المالية المرفقة، حيث أن جميع ترتيبات اإليجار، أي عقود إي ــركة أي مطلوبات إيجارية أو موجودات حق االســ جار  لم تثبت الشــ
اإليجار قصــيرة األجل على أســاس القســط   المكاتب وأكشــاك التســويق وغيرها هي ترتيبات قصــيرة األجل. يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود

 الثابت كمصروف في الربح أو الخسارة.
 

 تعرض موجودات حق االستخدام كبند مستقل في قائمة المركز المالي.
 

قيمته  "االنخفاض في قيمة الموجودات" لتحديد ما إذا كان أـصل حق االـستخدام قد حدث انخفاض في  36تطبق الـشركة معيار المحاـسبة الدولي رقم 
 وتقوم بتسجيل أي خسائر انخفاض في القيمة.

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  2-7
 

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
يستدعي األمر فحص االنخفاض في القيمة لألصل سنويا، تُقدر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل  وجود مثل هذا المؤشر، أو عندما  

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

تخفيضه إلى  من الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم  
ام معدل خصم ما  ته القابلة لالسترداد. ولتقدير القيمة من االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخد قيم

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

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

 
لى أن خسائر االنخفاض في القيمة المسجلة سابقا  بالنسبة للموجودات غير المالية، يتم في تاريخ كل تقرير مالي تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر ع

وال يتم عكس    لم تعد موجودة أو قلت قيمتها. فإذا وجد مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو لوحدة توليد النقد.
ت المستخدمة لتحديد قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر  خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة سابقا إال إذا كان هناك تغيير في التقديرا

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

ل  الربح أو الخسارة. ويتم فحص الموجودات غير المالية التي تعرضت النخفاض في قيمتها لتحري احتمال عكس االنخفاض في القيمة عند نهاية ك
 فترة تقرير. 

 
 قروض  2-8

 
مبدئياً بالقيمة العادلة )باعتبارها متحصالت تم استالمها( صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. وعقب اإلثبات المبدئي،    قروضيتم إثبات ال

ال والقيمة    قروضتقاس  المعاملة(  تكاليف  من  المتحصالت )صافية  بين  إثبات أي فرق  يتم  الفعلي.  الربح  باستخدام طريقة معدل  المطفأة  بالتكلفة 
   باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.  قروضتردة في الربح أو الخسارة على مدى فترة الالمس

 
من قائمة المركز المالي عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية    قروضيتم إلغاء إثبات ال

   لاللتزام المالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، 
 بح أو الخسارة كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل. بما في ذلك أي موجودات غير مالية محولة أو مطلوبات مفترضة، في الر

  



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

13 

 التزامات منافع الموظفين 2-9
 

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

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

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

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

   الدخل الشامل اآلخر.
 

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

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

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

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

موظفين حتى نهاية فترة  شهراً بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظفون الخدمة ذات العالقة فيما يتعلق بخدمات ال  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  2-11
 

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

ات عبر النظر في تصنيف االلتزامات ككل. ويتم إثبات المخصص حتى إن كان احتمال التدفق الصادر بالنسبة ألحد البنود  صادر لتسوية هذه االلتزام
ريبة  المدرجة في ذات التصنيف ضئيالً. إذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود هاًما، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل الخصم الحالي قبل الض

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

 
 ً  بالقيمة العادلة  تمثل هذه المبالغ المطلوبات غير المدفوعة للبضائع والخدمات المقدمة للشركة قبل نهاية السنة المالية. يتم إثبات هذه المبالغ مبدئيا

 ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 
 

 إثبات اإليرادات  2-13
 

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

 العقد. 
 

لتمويل  اإن معدل الربح الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط اإليصاالت النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لالستثمار في عقود  
 اإلسالمي إلى إجمالي قيمها الدفترية. 
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الف الربح  المستلمة والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل  علي.  يشتمل حساب معدل الربح الفعلي على تكاليف المعاملة وإيرادات رسوم المعالجة 
الموج على  االستحواذ  إلى  مباشر  بشكل  عائدة  إضافية  تكاليف  على  المعاملة  تكاليف  الجدارة  وتشتمل  بتقييم  المتعلقة  التكاليف  مثل  المالية،  ودات 

 االئتمانية للعمالء، وعمولة المبيعات وغيرها. يتم تحميل رسوم اإلنشاء فيما يتعلق بمعالجة عقود التمويل اإلسالمي. 
 

 ربحية السهم  2-14

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

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

 حتملة. الخسارة المنسوبة لحملة األسهم العادية والمتوسط المرّجح لعدد األسهم العادية القائمة لبيان آثار كافة األسهم العادية المخفضة الم
 

 الزكاة  2-15

 
افية، إن وجدت، عندما يتقرر وجوب  تخضع الشركة للزكاة طبقا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(. تتم المحاسبة عن أية مبالغ إض

 سدادها. 

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

 كما هو مطلوب بموجب نظام ضريبة الدخل السعودي. 
 

 األدوات المالية  2-16

 
 الموجودات المالية  2-16-1

 
 التصنيف  (أ

 
 التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على: يعتمد 

 
 نموذج أعمال الشركة إلدارة األصل.  •

 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

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

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

 ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

التدفقات    مدفوعات أصل الدين والربح فقط: عندما يهدف نموذج األعمال إلى االحتفاظ بالموجودات إما لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو تحصيل

ت التدفقات النقدية ألدوات الدين تمثل مدفوعات أصل الدين والربح فقط )اختبار مدفوعات أصل  النقدية التعاقدية والبيع، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان

قراض االساسي؛  الدين والربح فقط(. عند إجراء هذه التقييم، تأخذ الشركة بعين االعتبار ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تتوافق مع ترتيب اإل

لقيمة الزمنية للموارد والمخاطر االئتمانية ومخاطر اإلقراض األساسية االخرى وهامش الربح الذي يتوافق مع  أي أن الربح يشمل فقط المقابل ل

تعرض للمخاطر  ترتيب اإلقراض األساسي، بما في ذلك أثر المبالغ المدفوعة مقدماً ومزايا اإلنهاء المبكر للعقد. عندما تؤدي الشروط التعاقدية إلى ال

 توافق مع ترتيب اإلقراض األساسي، يتم تصنيف الموجودات المالية ذات العالقة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. أو التقلبات التي ت

 
 يستند هذا التصنيف إلى نموذج أعمال الشركة في إدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. 

  



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

15 

المالية بالتكلفة المطفأة عندما تكون ضمن نموذج األعمال لالحتفاظ بالموجودات بغرض تحصيل التدفقات النقدية  تقوم الشركة بقياس الموجودات  

لمبلغ  التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تقتصر على مدفوعات أصل الدين والربح فقط على ا 

 األصلي القائم. 

 
ثل تلك  يف الموجودات المالية للشركة وقياسها بالتكلفة المطفأة حيث يتم االحتفاظ بتلك الموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تميتم تصن

 التدفقات النقدية مدفوعات أصل الدين والربح فقط. 

 
 اإلثبات والقياس  (ب

 
إليه تكاليف المعاملة العائدة مباشرة باقتناء األصل المالي، إذا كان  عند اإلثبات المبدئي، تقوم الشركة بقياس األصل المالي   بالقيمة العادلة مضافاً 

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

 
ية ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل  تقاس الموجودات المالية للشركة الحقاً بالتكلفة المطفأة. تدرج اإليرادات المالية من الموجودات المال 

تعديالت على   إجراء  يتم  ما  نادًرا  الخسارة.  أو  الربح  مباشرة في  اإلثبات  إلغاء  ناتجة عن  أو خسائر  أرباح  أي  إثبات  يتم  الفعلي.  شروط  الربح 

وفقًا لتقدير الشركة، باستثناء الحاالت التي تنص عليها  الموجودات المالية للشركة، مع األخذ في االعتبار أن قبول طلب التعديل من العمالء يكون  

يضاح رقم  أنظمة ساما. إن التعديالت على االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي لها أثر غير جوهري على القوائم المالية المرفقة. انظر أيًضا اإل

20. 
 

 إلغاء إثبات موجودات المالية  (ج
 

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

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

 

 ومنافع الملكية بصورة جوهرية. بتحويل كافة مخاطر 
 

 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.
 

  الشركة نموذًجا من "ثالث مراحل" لتحري االنخفاض في قيمة االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي، بناًء على التغيرات في جودة االئتمانتطبق  

 منذ اإلثبات المبدئي. 
 

المبدئي أو التي لديها مخاطر    المرحلة األولى )"العاملة"( وتشمل الموجودات المالية التي لم تتعرض لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات 

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

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

شهًرا بعد تاريخ التقرير، وهي ليست حاالت العجز النقدي المتوقعة    12االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث التخلف عن السداد المحتملة خالل  

 ية حدوث الخسارة خالل االثني عشر شهًرا المقبلة. ا ولكنها الخسارة االئتمانية بالكامل على أصل، مرجحة باحتمالشهرً  12على مدى فترة 

 

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

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

لية بناًء  يوما. بالنسبة لهذه الموجودات المالية، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي ويتم احتساب اإليرادات الما  30عن  

المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث  على القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات. الخسائر االئتمانية  

ي المتوسط  التخلف عن السداد المحتملة خالل فترة التعاقد القصوى التي تتعرض خاللها الشركة لمخاطر االئتمان. إن الخسائر االئتمانية المتوقعة ه

 ف عن السداد ذات الصلة التي تحدث وتعتبر عوامل ترجيح. المرجح للخسائر االئتمانية، مع مخاطر التخل 
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داد  المرحلة الثالثة )"غير العاملة"( وتشمل موجودات مالية لها دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة في تاريخ التقرير. يحدث التخلف عن س

ما عند استحقاقها، وهو ما يتوافق بشكل كامل مع تعريف  يو  90أصل مالي عندما يعجز الطرف المقابل في سداد الدفعات التعاقدية في غضون  

. بالنسبة لهذه الموجودات المالية، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على  9االنخفاض في القيمة االئتمانية طبقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 صافي القيمة الدفترية )صافي مخصص االئتمان(.   مدى العمر اإلنتاجي ويتم احتساب اإليرادات المالية بناًء على

 

ر تحليل  عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل المالي قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي لألصل المالي، تأخذ الشركة في االعتبا

راقبة المعلومات المستقبلية حول الصعوبات المالية  "أيام التخلف عن السداد" لكل تعرض من التعرضات وبعض العوامل النوعية األخرى مثل م

أرباب العمل في القطاع الخاص للعمالء وأهداف التوطين لمجموعات صناعية محددة وما إلى ذلك. تعتبر اإلدارة مثل هذا التحليل إجراًء    تواجه التي  

 رر، حيث يتم إبرام عقود التمويل اإلسالمي مع العمالء األفراد فقط. فعاالً لمراقبة الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، دون جهد أو تكلفة غير مب

 
يل،  يتم شطب الموجودات المالية فقط عندما ال يوجد توقع معقول الستردادها. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقعات معقولة للتحص

يوًما بعد التخلف عن السداد و / أو التعاون مع فريق التحصيل    365التعاقدية لفترة أكبر من  من بين أمور أخرى، إخفاق العمالء في سداد المدفوعات  

 للشركة. إضافة إلى ذلك، يتم شطب جميع التعرضات القائمة تجاه العمالء المتوفين على الفور. 

 

اإلنفاذ في محاولة الس أنشطة  ممارسة  الشركة في  تستمر  المالية،  الموجودات  يتم شطب  باستثناء األرصدة  عندما  المستحقة،  المدينة  الذمم  ترداد 

وجودات  المشطوبة للعمالء المتوفين، والتي تعتبر غير جوهرية. يتم إثبات المبالغ المستردة، بعد الشطب، في "صافي خسائر االنخفاض في قيمة الم

 المالية" ضمن الربح أو الخسارة. 

 
مالية بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. لالطالع على التفاصيل  يتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة للموجودات ال

 . 20حول إدارة مخاطر االئتمان، راجع إيضاح 

 
   المطلوبات المالية 2-16-2

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

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

 الفائدة الفعلي. 
 

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

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

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

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  2-16-3

 

ال يتوقف على   يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى الشركة حق نافذ نظاماً، الذي

 أي شيء، في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.
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 استثمار في عقود التمويل اإلسالمي  2-17

 

 عقود تمويل التورق  2-17-1

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

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

ورق(. يتم تسجيل الفرق بين عقود تمويل التورق وتكلفة المنتج المباع كأرباح تورق غير  مدفوعات البيع بموجب اتفاقية التورق )عقود تمويل الت

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

   عقود تمويل المرابحة 2-17-2
 

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

صل  لفة األ تكلفة الشركة باإلضافة إلى األرباح، تدفع على أساس مؤجل على شكل أقساط. يتم تسجيل الفرق بين الذمم المدينة لعقود بيع المرابحة وتك

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

   بموجب عقود تمويل المرابحة.
 

 ذمم مدينة من بطاقات االئتمان اإلسالمية 2-18

 
اإلسالمية مبدئيًا بالقيمة العادلة والتي تمثل المقابل النقدي إلنشاء الذمم المدينة بما في ذلك تكاليف المعاملة.  يتم قياس الذمم المدينة من بطاقات االئتمان  

 بعد اإلثبات المبدئي، يتم إدراج الذمم المدينة بالتكلفة المطفأة. 
 

 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول  2-19

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

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

   بعد فترة التقرير.
 

 تصنَّف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. 

 
 تعتبر المطلوبات متداولة في إحدى الحاالت التالية: 

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

 في حال عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير.  •

 
 تصنَّف جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة. 
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 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  3
 

ألخرى الصادرة عن  يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات ا 
ن والمحاسبين استخدام تقديرات وأحكام تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات  الهيئة السعودية للمراجعي

األحكام  والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة التقرير. يتم تقييم التقديرات و
على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم اإلدارة بعمل  بشكل مستمر بناًء  

   ا.تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادراً ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقاً لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة به
 

الثني  مناقشة التقديرات واألحكام ذات المخاطر التي ينتج عنها تعديالت جوهرية في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل فترة األشهر اتمت  
 عشر الالحقة كما يلي: 

 
 تقديرات محاسبية هامة       (أ

 
 قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة على االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي           ( 1)

 
يل  إن قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة على االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي هو تقدير ينطوي على مخاطر جوهرية للتسبب في تعد

 . 20و 6السنة المالية التالية. انظر اإليضاحين رقم جوهري على القيم الدفترية للموجودات خالل 
 

 األحكام المحاسبية الهامة       (ب
 

 مدة اإليجار         ( 2)
 

عدم ممارسة  عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تشكل حافًزا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد، أو  
ر خيارات التمديد في مدة عقد اإليجار فقط إذا كان تمديد عقد اإليجار مؤكًدا إلى حد ما. مارست اإلدارة أحكامها عند تقرير أن  خيار اإلنهاء. تتوف

ع في  عقود اإليجار الخاصة بها لمكاتبها واألكشاك األخرى وغيرها هي عقود إيجار قصيرة األجل بطبيعتها مع األخذ في االعتبار التوسع المتوق 
  والتحسينات غير الجوهرية على العقارات المستأجرة وتحليل مرافق األكشاك وتوقع عدم حدوث تعطل جوهري في األعمال. العمالة

 
رسها(. ال يتم  تتم إعادة تقييم مدة اإليجار إذا تم ممارسة أحد الخيارات بالفعل )أو لم تتم ممارستها( أو أصبحت الشركة ملزمة بممارستها )أو لم تما

رة  تعديل تقييم التأكيد المعقول إال في حالة حدوث حدث جوهري أو تغيير جوهري في الظروف، التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيط
 المستأجر. 

 
 اختبار مدفوعات أصل الدين والربح فقط:         ( 3)

 

د والتي تتطلب من العمالء دفع تعويض معين باإلضافة إلى المبلغ األساسي  قامت اإلدارة بتقييم المبالغ المدفوعة مقدماً وميزات اإلنهاء المبكر للعقو
 القائم واألرباح المستحقة. ومع ذلك، تعتقد اإلدارة أن هذه المبالغ اإلضافية تمثل "تعويًضا مناسبًا" لتكاليف إعادة االستثمار.

 
عميل عن سداد قسطين متتاليين، يصبح مبلغ العقد بالكامل مستحق السداد  ، تنص األحكام التعاقدية أيًضا على أنه في حالة تخلف الإضافة إلى ذلك

ب استيفاء  عند  فقط  القائمة  مستحقاتها  نظامية السترداد  إجراءات  تتخذ  الشركة  فإن  ذلك،  ومع  لتقديرها.  وفقًا  الشركة  جانب  من  الطلب  عض  عند 
التي سيتم استردادها من العميل، والتي تمثل أصل المبلغ القائم ويتم تحديد الربح  المتطلبات اإلضافية الموضحة في لوائح ساما المعمول بها والمبالغ 

فوعات أصل  من خالل اإلجراء النظامي. وعليه، تعتقد اإلدارة أن التدفقات النقدية التعاقدية لالستثمار في عقود التمويل اإلسالمي تفي باختبار مد
الدين والربح فقط. 



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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   نقد وما يماثله 4

 

  2022 2021 

    

 13,050 5,000  نقد في الصندوق 

 34,265,798 21,127,397  نقد لدى البنك 

  21,132,397 34,278,848 

 
 . 20انظر أيضاً اإليضاح رقم 

 
 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 5

 

 2022 2021 

   

 ً  12,587,255 12,900,034 مصاريف مدفوعة مقدما

 742,745 678,699 سلف إلى موظفين

 722,831 193,067 دفعات مقدمة إلى موردين 

 794,695 1,103,330 ذمم مدينة أخرى 

 14,875,130 14,847,526 

   

   فيما يلي تصنيف مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى: 

   

 11,617,622 13,544,639   شهراً  12مطلوبة خالل 

 3,229,904 1,330,491 شهراً  12مطلوبة بعد 

 14,875,130 14,847,526 

 
 .20و 2-15انظر أيضاً اإليضاحين رقم 

 
 استثمار في عقود التمويل اإلسالمي  6

 

  2022 2021 

    

 832,643,696 1,149,837,518  استثمار في عقود تمويل التورق، بالصافي

 353,416,444 398,318,567  استثمار في عقود تمويل المرابحة، بالصافي 

 - 6,466,689  استثمار في بطاقات االئتمان اإلسالمية، بالصافي 

  1,554,622,774 1,186,060,140 

 ( 748,432,280) ( 894,027,755)  شهًرا  12ناقصاً: المطلوب بعد 

 437,627,860 660,595,019  شهراً  12مطلوب خالل 



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 اإلسالمي: فيما يلي التسوية بين إجمالي وصافي االستثمار في عقود التمويل  6-1
 

 

 المجموع  بطاقات االئتمان اإلسالمية  تمويل المرابحة  تمويل التورق 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 2021ديسمبر   31 2022ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31

         

 1,804,178,095 2,295,075,143 - 6,831,628 490,019,644 531,814,471 1,314,158,451 1,756,429,044 إجمالي االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي 

 ( 584,754,284) (693,697,442) - - ( 127,172,415) (127,169,940) ( 457,581,869) (566,527,502) إيرادات غير مكتسبة من التمويل وأتعاب التنفيذ 

 1,219,423,811 1,601,377,701 - 6,831,628 362,847,229 404,644,531 856,576,582 1,189,901,542 لالستثمار في عقود التمويل اإلسالميالقيمة الحالية 

الموجودات   قيمة  في  االنخفاض  / صافي  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  مخصص 
 ( 33,363,671) (46,754,927) - (364,939) ( 9,430,785) (6,325,964) ( 23,932,886) (40,064,024) المالية

 1,186,060,140 1,554,622,774 - 6,466,689 353,416,444 398,318,567 832,643,696 1,149,837,518 صافي االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي  

 ( 748,432,280) (894,027,755) - - ( 132,364,105) (120,637,290) ( 616,068,175) (773,390,465) شهراً   12مطلوب بعد  -صافي االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي 

 437,627,860 660,595,019 - 6,466,689 221,052,339 277,681,277 216,575,521 376,447,053 شهراً   12مطلوب خالل  -صافي االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي 

 
 الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة / االنخفاض في القيمة لعقود التمويل اإلسالمي:فيما يلي  6-2

 

 

 المجموع  بطاقات االئتمان اإلسالمية  تمويل المرابحة  تمويل التورق 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 2021ديسمبر    31 2022ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر    31 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31

         

 20,616,991 33,363,671 - - 5,882,182 9,430,785 14,734,809 23,932,886 الرصيد االفتتاحي

 26,294,956 47,858,335 - 364,939 6,920,310 5,449,115 19,374,646 42,044,281 المحمل للسنة 

 - (7,104,747) - - - (2,413,029) - (4,691,718) استرداد المبالغ التي تم شطبها

 26,294,956 40,753,588 - 364,939 6,920,310 3,036,086 19,374,646 37,352,563 صافي تكلفة السنة 

 ( 13,548,276) (27,362,332) - - ( 3,371,707) (6,140,907) ( 10,176,569) (21,221,425) مبالغ مشطوبة

 33,363,671 46,754,927 - 364,939 9,430,785 6,325,964 23,932,886 40,064,024 الرصيد الختامي

 
 



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

21 

 فيما يلي التحليل المرحلي لعقود التمويل اإلسالمي ومخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة / االنخفاض في القيمة ذي الصلة:  6-3
 

 2022ديسمبر  31

 المجموع  بطاقات االئتمان اإلسالمية  تمويل المرابحة  تمويل التورق

القيمة الحالية  
عقود  الستثمار في  ل

 التمويل اإلسالمي
مخصص الخسارة  
 االئتمانية المتوقعة 

صافي االستثمار  
في عقود التمويل  

 اإلسالمي

 القيمة الحالية 
عقود  الستثمار في  ل

 التمويل اإلسالمي

مخصص  
الخسارة 
االئتمانية 
 المتوقعة

صافي االستثمار في  
عقود التمويل  

 اإلسالمي

 القيمة الحالية 
الستثمار في  ل

عقود التمويل  
 اإلسالمي

مخصص  
الخسارة 
االئتمانية 
 المتوقعة

صافي االستثمار  
في عقود  
التمويل 
 اإلسالمي

 القيمة الحالية 
عقود  الستثمار في  ل

 التمويل اإلسالمي
الخسارة  مخصص 

 االئتمانية المتوقعة 

صافي االستثمار في  
عقود التمويل  

 اإلسالمي

             
 عاملة 

 1,474,993,903 (11,954,258) 1,486,948,161 5,793,213 (46,764) 5,839,977 377,454,593 (1,407,515) 378,862,108 1,091,746,097 (10,499,979) 1,102,246,076 )المرحلة األولى(   

 منخفضة األداء 
 20,802,173 (3,182,552) 23,984,725 399,881 (96,229) 496,110 4,562,587 (196,462) 4,759,049 15,839,705 (2,889,861) 18,729,566 )المرحلة الثانية(  

 غير عاملة 
 58,826,698 (31,618,117) 90,444,815 273,595 (221,946) 495,541 16,301,387 (4,721,987) 21,023,374 42,251,716 (26,674,184) 68,925,900 )المرحلة الثالثة(   

 1,189,901,542 (40,064,024) 1,149,837,518 404,644,531 (6,325,964) 398,318,567 6,831,628 (364,939) 6,466,689 1,601,377,701 (46,754,927) 1,554,622,774 

 
 

   2021ديسمبر  31

 المجموع  بطاقات االئتمان اإلسالمية    تمويل المرابحة  تمويل التورق

القيمة الحالية  
عقود  الستثمار في  ل

 التمويل اإلسالمي
مخصص الخسارة  
 االئتمانية المتوقعة 

صافي االستثمار في  
عقود التمويل  

 اإلسالمي

القيمة الحالية  
عقود  الستثمار في  ل

 التمويل اإلسالمي

مخصص  
الخسارة 
االئتمانية 
 المتوقعة

صافي االستثمار  
في عقود التمويل  

 اإلسالمي

القيمة الحالية  
الستثمار في  ل

عقود التمويل  
 اإلسالمي

مخصص  
الخسارة 
االئتمانية 
 المتوقعة

صافي االستثمار  
في عقود التمويل  

 اإلسالمي

القيمة الحالية  
عقود  الستثمار في  ل

 سالميالتمويل اإل
مخصص الخسارة  
 االئتمانية المتوقعة 

صافي االستثمار  
في عقود التمويل  

 اإلسالمي

             
   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 )المرحلة األولى(   
 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 )المرحلة الثانية(  
 غير عاملة 

 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 )المرحلة الثالثة(   

 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 

  



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 اإلسالمي حسب المرحلة: فيما يلي الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة / االنخفاض في قيمة االستثمار في عقود التمويل  6-4

 

 
 عاملة 

 )المرحلة األولى( 
 منخفضة األداء 

 )المرحلة الثانية(
 عاملة  حصص 

 المجموع  )المرحلة الثالثة( 

2022     

 33,363,671 22,984,115 2,641,437 7,738,119  2022يناير  1

 1,123,490 ( 145,754) 3,134,989 ( 1,865,745)   المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي(موجودات مالية فردية محولة إلى منخفضة األداء )الخسائر االئتمانية 

 17,700,160 30,266,609 ( 1,600,307) ( 10,966,142)   موجودات مالية فردية محولة إلى غير عاملة )الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية(

 ( 650,407) ( 328,977) ( 361,128) 39,698  شهًرا( 12)الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار موجودات مالية فردية محولة إلى عاملة 

 19,074,178 - - 19,074,178 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 

 ( 27,362,332) ( 27,171,222) ( 127,666) ( 63,444) مبالغ مشطوبة 

 3,506,167 6,013,346 ( 504,773) ( 2,002,406) تغيرات أخرى

 46,754,927 31,618,117 3,182,552 11,954,258 2022ديسمبر  31

 

 
 عاملة 

 )المرحلة األولى( 
 منخفضة األداء 

 )المرحلة الثانية(
 عاملة  حصص 

 المجموع  )المرحلة الثالثة( 

2021     

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

 862,136 ( 103,526) 2,617,190 ( 1,651,528)   محولة إلى منخفضة األداء )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي(موجودات مالية فردية 

 13,413,742 22,140,615 ( 924,692) ( 7,802,181)   موجودات مالية فردية محولة إلى غير عاملة )الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية(

 ( 959,677) ( 593,292) ( 377,736) 11,351  شهًرا( 12موجودات مالية فردية محولة إلى عاملة )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار 

 14,251,356 - - 14,251,356 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

23 

 فيما يلي الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة / االنخفاض في القيمة المرحلية حسب الفئة:  6-5

 

2022 

 المجموع  بطاقات االئتمان اإلسالمية    تمويل المرابحة   التورقتمويل 

 عاملة  
 )المرحلة األولى( 

 منخفضة األداء 
 )المرحلة الثانية( 

 غير عاملة 
 )المرحلة الثالثة( 

 عاملة  
 )المرحلة األولى( 

 منخفضة األداء 
 )المرحلة الثانية( 

 غير عاملة 
 )المرحلة الثالثة( 

 عاملة  
 األولى( )المرحلة  

 منخفضة األداء 
 )المرحلة الثانية( 

 غير عاملة 
 )المرحلة الثالثة( 

 عاملة 
 )المرحلة األولى( 

 منخفضة األداء 
 )المرحلة الثانية( 

 غير عاملة 
 )المرحلة الثالثة( 

             

 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  يناير 1في 
موجودات مالية فردية محولة  

             إلى
منخفضة األداء )الخسائر    -

االئتمانية المتوقعة على  
 (145,754) 3,134,989 (1,865,745) - 96,229 (96,229) (9,549) 201,477 (172,637) (136,205) 2,837,283 (1,596,879)   مدى العمر اإلنتاجي(

غير عاملة )الموجودات    -
المالية منخفضة القيمة  

 30,266,609 (1,600,307) (10,966,142) 221,946 - (221,946) 3,263,641 (287,469) (1,916,641) 26,781,022 (1,312,838) (8,827,555)  االئتمانية(
عاملة )الخسائر االئتمانية    -

  12المتوقعة على مدى 
 (328,977) (361,128) 39,698 - - - (106,661) (87,408) 3,180 (222,316) (273,720) 36,518   شهًرا(

موجودات مالية جديدة تم  
 - - 19,074,178 - - 341,757 - - 2,979,368 - - 15,753,053 إنشاؤها 

 (27,171,222) (127,666) (63,444) - - - (6,083,929) (46,889) (10,089) (21,087,293) (80,777) (53,355) مبالغ مشطوبة 

 6,013,346 (504,773) (2,002,406) - - 23,182 521,086 (157,620) (1,194,681) 5,492,260 (347,153) (830,907) تغيرات أخرى 

 31,618,117 3,182,552 11,954,258 221,946 96,229 46,764 4,721,987 196,462 1,407,515 26,674,184 2,889,861 10,499,979   ديسمبر 31في 

 
  



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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2021 

 المجموع  بطاقات االئتمان اإلسالمية    تمويل المرابحة   تمويل التورق

 عاملة 
 )المرحلة األولى(  

 منخفضة األداء 
 )المرحلة الثانية( 

 غير عاملة 
 )المرحلة الثالثة( 

 عاملة 
 )المرحلة األولى(  

 منخفضة األداء 
 )المرحلة الثانية( 

 غير عاملة 
 )المرحلة الثالثة( 

 عاملة 
 )المرحلة األولى(  

 منخفضة األداء 
 )المرحلة الثانية( 

 غير عاملة 
 )المرحلة الثالثة( 

 عاملة 
 )المرحلة األولى( 

 منخفضة األداء 
 )المرحلة الثانية( 

 غير عاملة 
 )المرحلة الثالثة( 

             

 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 1في 
موجودات مالية فردية محولة  

             إلى
منخفضة األداء )الخسائر  

االئتمانية المتوقعة على  
 ( 103,526) 2,617,190 ( 1,651,528) - - - ( 2,660) 568,479 ( 431,802) ( 100,866) 2,048,711 ( 1,219,726)   مدى العمر اإلنتاجي(
غير عاملة )الموجودات  

المالية منخفضة القيمة  
 22,140,615 ( 924,692) ( 7,802,181) - - - 6,943,591 ( 170,714) ( 2,967,287) 15,197,024 ( 753,978) ( 4,834,894)  االئتمانية(

االئتمانية  عاملة )الخسائر 
  12المتوقعة على مدى 

 ( 593,292) ( 377,736) 11,351 - - - ( 133,251) ( 112,539) 2,673 ( 460,041) ( 265,197) 8,678   شهًرا(
موجودات مالية جديدة تم  

 - - 14,251,356 - - - - - 4,601,389 - - 9,649,967 إنشاؤها 

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

 1,872,592 56,941 ( 3,202,134) - - - ( 65,915) ( 2,000) ( 1,309,654) 1,938,507 58,941 ( 1,892,480) تغيرات أخرى 

 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 31في 

 
  :2022ديسمبر  31ساهمت العوامل التالية في التغيير في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل السنة المنتهية في 

 
  12االئتمان أو تصبح منخفضة القيمة االئتمانية خالل هذه الفترة، ونتيجة لذلك )التدريج "صعوداً" أو "نزوالً"( بين  نتيجة لألرصدة التي تشهد زيادات )أو نقصان( جوهرية في مخاطر  3و  2و  1التحويالت بين المراحل   -

 شهًرا والخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي. 
 

بتحديث التحصيالت التاريخية والمعلومات االفتراضية المستخدمة للوصول إلى المتوسط المرجح لحاالت السداد التي هي  ، فقد قامت الشركة 2022قد زاد خالل   2و  1على الرغم من أن مجموع التعرض في المرحلتين   -
المرابحة في انخفاض الخسائر االئتمانية المتوقعة.    مانية المتوقعة على محفظةأقل من السنة السابقة. إضافة إلى ذلك، فقد ساهم أثر التغيير في الخسارة بافتراض التخلف عن السداد المستخدمة في حساب الخسائر االئت

 . 20انظر أيًضا اإليضاح رقم 
 

 مخصصات إضافية للموجودات المالية الجديدة المثبتة خالل السنة.  -
 

 شطب موجودات مالية.  -
 

مليون لاير سعودي والذي تم مقاصته جزئيًا عن   12,5ئتمان المتوقعة المثبتة عند الشطب بمبلغ  ، تمثل "تغييرات أخرى" بشكل أساسي صافي تأثير المخصص اإلضافي لخسارة اال3بالنسبة للتعرضات ضمن المرحلة   -
 . 20مليون لاير سعودي. انظر أيًضا اإليضاح رقم  5,3طريق االسترداد من التعرضات المشطوبة سابقًا والتي تبلغ 

 
 



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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2022 

 المجموع  بطاقات االئتمان اإلسالمية    تمويل المرابحة   تمويل التورق

 عاملة  
 )المرحلة األولى( 

 منخفضة األداء 
 )المرحلة الثانية( 

 غير عاملة 
 )المرحلة الثالثة( 

 عاملة 
 )المرحلة األولى(  

 منخفضة األداء 
 )المرحلة الثانية( 

 غير عاملة 
 الثالثة( )المرحلة  

 عاملة 
 )المرحلة األولى(  

 منخفضة األداء 
 )المرحلة الثانية( 

 غير عاملة 
 )المرحلة الثالثة( 

 عاملة 
 )المرحلة األولى( 

 منخفضة األداء 
 )المرحلة الثانية( 

 غير عاملة 
 )المرحلة الثالثة( 

             

 74,854,525 21,393,926 1,707,929,644 - - - 21,727,452 6,693,536 461,595,891 53,127,073 14,700,390 1,246,333,753  يناير 1في 
موجودات مالية فردية  

محولة إلى منخفضة  
األداء )الخسائر  

االئتمانية المتوقعة على  
             مدى العمر اإلنتاجي(

 
(31,097,576) 31,538,295 (440,719) (7,485,484) 7,514,849 (29,365) (496,110) 496,110 - (39,079,170) 39,549,254 (470,084) 

غير عاملة )الموجودات  
المالية منخفضة القيمة  

 136,393,605 (12,279,092) (124,114,513) 495,541 - (495,541) 29,297,683 (3,145,728) (26,151,955) 106,600,381 (9,133,364) (97,467,017)  االئتمانية(
عاملة )الخسائر االئتمانية  

  12المتوقعة على مدى 
 (1,045,222) (2,857,104) 3,902,326 - - - (320,253) (930,094) 1,250,347 (724,969) (1,927,010) 2,651,979   شهًرا(

موجودات مالية جديدة تم  
 - - 1,415,491,250 - - 6,831,628 - - 387,672,401 - - 1,020,987,221 إنشاؤها 

 (27,171,222) (127,666) (63,444) - - - (6,083,929) (46,889) (10,089) (21,087,293) (80,777) (53,355) مبالغ مشطوبة 

 (55,229,817) (11,985,216) (830,016,837) - - - (18,478,571) (4,343,709) (316,911,622) (36,751,246) (7,641,507) (513,105,215) تحصيالت وتغييرات أخرى 

 127,331,785 33,694,102 2,134,049,256 495,541 496,110 5,839,977 26,113,017 5,741,965 499,959,489 100,723,227 27,456,027 1,628,249,790   ديسمبر 31في 

 
  



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

26 

2021 

 المجموع  اإلسالمية بطاقات االئتمان     تمويل المرابحة   تمويل التورق

 عاملة  
 )المرحلة األولى( 

 منخفضة األداء 
 )المرحلة الثانية( 

 غير عاملة 
 )المرحلة الثالثة( 

 عاملة 
 )المرحلة األولى(  

 منخفضة األداء 
 )المرحلة الثانية( 

 غير عاملة 
 )المرحلة الثالثة( 

 عاملة  
 )المرحلة األولى( 

 منخفضة األداء 
 )المرحلة الثانية( 

 عاملة غير 
 )المرحلة الثالثة( 

 عاملة 
 )المرحلة األولى( 

 منخفضة األداء 
 )المرحلة الثانية( 

 غير عاملة 
 )المرحلة الثالثة( 

             

 37,369,916 12,720,880 1,060,216,338 - - - 10,755,059 5,068,756 340,748,626 26,614,857 7,652,124 719,467,712  يناير 1في 
موجودات مالية فردية محولة  

             إلى
منخفضة األداء )الخسائر  

االئتمانية المتوقعة على  
 ( 412,236) 24,987,110 ( 24,574,874) - - - ( 15,062) 8,515,909 ( 8,500,847) ( 397,174) 16,471,201 ( 16,074,027)   مدى العمر اإلنتاجي(
غير عاملة )الموجودات  

منخفضة القيمة  المالية  
 79,311,067 ( 6,035,076) ( 73,275,991) - - - 24,367,281 ( 1,467,036) ( 22,900,245) 54,943,786 ( 4,568,040) ( 50,375,746)  االئتمانية(

عاملة )الخسائر االئتمانية  
  12المتوقعة على مدى 

 ( 11,025,693) ( 5,925,036) 16,950,729 - - - ( 4,593,589) ( 3,250,113) 7,843,702 ( 6,432,104) ( 2,674,923) 9,107,027   شهًرا(
موجودات مالية جديدة تم  

 - - 1,261,957,892 - - - - - 375,114,352 - - 886,843,540 إنشاؤها 

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

 ( 17,078,218) ( 4,242,103) ( 533,218,334) - - - ( 5,439,971) ( 2,154,848) ( 230,700,623) ( 11,638,247) ( 2,087,255) ( 302,517,711) تحصيالت وتغييرات أخرى 

 74,854,522 21,393,927 1,707,929,646 - - - 21,727,452 6,693,536 461,595,891 53,124,073 14,700,390 1,246,333,753   ديسمبر 31في 

 
 



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 فيما يلي آجال استحقاق إجمالي االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي والقيمة الحالية لالستثمار في عقود التمويل اإلسالمي:  6-7
 

 2022 2021 

   إجمالي االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي 
 744,820,501 1,023,379,396 خالل سنة واحدة 

 507,928,450 648,086,320 من سنة واحدة إلى سنتين 

 305,159,676 369,007,000 من سنتين إلى ثالث سنوات 

 182,192,169 186,002,416 من ثالثة إلى أربع سنوات 

 64,077,299 68,600,011 أربع إلى خمس سنوات 

 2,295,075,143 1,804,178,095 

   

   الستثمار في عقود التمويل اإلسالمي لالقيمة الحالية  

 537,568,427 761,239,388 خالل سنة واحدة 

 341,111,475 445,959,549 من سنة واحدة إلى سنتين 

 192,735,203 239,064,466 من سنتين إلى ثالث سنوات 

 110,520,231 114,979,807 ثالثة إلى أربع سنوات من 

 37,488,475 40,134,491 أربع إلى خمس سنوات 

 1,601,377,701 1,219,423,811 

 
  



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 ممتلكات ومعدات  7
 

 أجهزة حاسب آلي  معدات مكتبية  أثاث وتجهيزات  
تحسينات على عقار  

 مستأجر
أعمال رأسمالية قيد  

 المجموع التنفيذ 

2022       
        التكلفة

 7,870,214 - 308,989 3,811,035 764,513 2,985,677 يناير  1

 853,190 - - 464,833 4,579 383,778 إضافات

 (78,487) - - - - (78,487) مشطوبات 

 8,644,917 - 308,989 4,275,868 769,092 3,290,968 ديسمبر  31

       

       االستهالك المتراكم 

 ( 2,405,256) - (47,075) ( 1,234,244) (82,898) ( 1,041,039) يناير  1

 ( 1,613,069) - (29,304) ( 814,970) ( 153,218) ( 615,577) إضافات

 42,058 - - - - 42,058 مشطوبات 

 ( 3,976,267) - (76,379) ( 2,049,214) ( 236,116) ( 1,614,558) ديسمبر  31

       

 4,668,650 - 232,610 2,226,654 532,976 1,676,410 صافي القيمة الدفترية 
 

 أجهزة حاسب آلي  معدات مكتبية  أثاث وتجهيزات  
تحسينات على عقار  

 مستأجر
أعمال رأسمالية قيد  

 المجموع التنفيذ 

2021       
        التكلفة

 5,666,394 638,836 92,367 2,201,766 103,066 2,630,359 يناير  1

 2,204,200 589,513 - 1,211,039 83,586 320,062 إضافات

 ( 380) - - ( 380) - - مشطوبات 

 - ( 1,228,349) 216,622 398,610 577,861 35,256 تحويالت

 7,870,214 - 308,989 3,811,035 764,513 2,985,677 ديسمبر  31

       

       االستهالك المتراكم 

 ( 1,065,365) - ( 24,990) ( 556,141) ( 18,398) ( 465,836) يناير  1

 ( 1,339,891) - ( 22,085) ( 678,103) ( 64,500) ( 575,203) إضافات

 ( 2,405,256) - ( 47,075) ( 1,234,244) ( 82,898) ( 1,041,039) ديسمبر  31

       

 5,464,958 - 261,914 2,576,791 681,615 1,944,638 صافي القيمة الدفترية 
 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات: فيما يلي 
 

 
  

 عدد السنوات  

  

 5   أثاث وتجهيزات •

 5  معدات مكتبية •

 5 أجهزة حاسب آلي  •

 5  تحسينات على عقار مستأجر •



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 غير ملموسة  موجودات 8
 

 برمجيات حاسب آلي  
أعمال رأسمالية قيد  

 المجموع  التنفيذ

2022    
      التكلفة

 19,793,870 7,325,663 12,468,207 يناير  1

 2,812,601 639,209 2,173,392 إضافات 

 - ( 7,651,744) 7,651,744 تحويالت 

 22,606,471 313,128 22,293,343 ديسمبر 31

    

    اإلطفاء المتراكم 

 ( 2,860,336) - ( 2,860,336) يناير  1

 ( 2,384,194) - ( 2,384,194) إضافات 

 ( 5,244,530) - ( 5,244,530) ديسمبر 31

    

 17,361,941 313,128 17,048,813 صافي القيمة الدفترية 

 

 برمجيات حاسب آلي  
أعمال رأسمالية قيد  

 المجموع  التنفيذ

2021    
      التكلفة

 14,653,127 4,695,186 9,957,941 يناير  1

 5,271,235 2,630,477 2,640,758 إضافات 

 ( 130,688) - ( 130,688) مشطوبات 

 19,793,674 7,325,663 12,468,011 ديسمبر 31

    

    اإلطفاء المتراكم 

 ( 1,645,239) - ( 1,645,239) يناير  1

 ( 1,273,907) - ( 1,273,907) إضافات 

 59,006 - 59,006 مشطوبات 

 ( 2,860,140) - ( 2,860,140) ديسمبر 31

    

 16,933,534 7,325,663 9,607,871 صافي القيمة الدفترية 

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

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

بشكل رئيسي على التكاليف التي تم تكبدها المتعلقة ببرمجيات الحاسب    2022ديسمبر    31تشتمل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ للشركة كما في  
 مليون لاير سعودي.  0,7بتكلفة مقدرة بلغ مجموعها  2023اآللي والتي من المتوقع إنجازها في مايو 

 
  رأس المال 9

 
لاير سعودي للسهم الواحد، وهي مملوكة    10مليون سهماً بمبلغ  35من   2021ديسمبر  31و 2022ديسمبر  31يتكون رأس مال الشركة كما في 

 بالكامل من قبل الشركة المتحدة الدولية القابضة. 
 

لمتحدة الدولية القابضة، وهي شركة تابعة مملوكة  ، تم نقل ملكية وإدارة رأس مال الشركة إلى الشركة ا2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
سي خالل  بالكامل للشركة المتحدة لإللكترونيات. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية بما في ذلك تحديث سجل المساهمين األساسيين والنظام األسا

  .2022يناير 
 

 احتياطي نظامي  10
 

٪ من الربح للسنة إلى  10السعودية والنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل    بموجب نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية
 ٪ من رأس مالها. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع حالياً على مساهمي الشركة. 30احتياطي نظامي حتى يعادل هذا االحتياطي 

 
 
 
 



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 11
 

 2021 2022 إيضاح  

    

 41,046,239 39,907,489 15 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة 

 13,454,566 14,897,843  ذمم دائنة تجارية 

 8,922,883 7,958,569  مصاريف مستحقة 

 8,213,313 5,996,627  رواتب ومنافع أخرى مستحقة 

 1,983,850 2,102,978   أتعاب مجلس اإلدارة المستحقة

 6,585,782 1,766,113  دفعات مقدمة من عمالء 

 98,436 301,698    ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع

  72,931,317 80,305,069 

 
 زكاة مستحقة الدفع  12

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

  2022 2021 

    

 351,767,122 480,741,613  حقوق الملكية في بداية السنة 

 523,002,701 407,171,989  قروض مطلوبات غير متداولة و

 874,769,823 887,913,602    مجموع الموارد التمويلية

    

 1,257,585,006 1,612,660,892  مجموع الموجودات 

 486,754,234 696,602,546  موجودات الزكاة 

 ٪ 39 ٪ 43   موجودات الزكاة / مجموع الموجودات 

 338,583,804 383,541,809   الوعاء الزكوي التقريبي

 
أضعاف   8أو  4٪ من الوعاء الزكوي بشرط أن يبلغ الحد األدنى والحد األقصى للتغطية هو 2,577وفقًا ألنظمة الهيئة، تستحق الزكاة الدفع بنسبة 

   على التوالي من الربح قبل الزكاة.

 مخصص الزكاة  12-2
 

 2022 2021 

   
 5,320,509 15,423,663   يناير 1

   مخصصات 
 15,423,663 22,183,669 للسنة الحالية  -
 ( 1,115,393) ( 670,787) تعديالت تتعلق بسنوات سابقة  -

 21,512,882 14,308,270 
 ( 4,205,116) ( 14,752,876)  مدفوعات

 15,423,663 22,183,669 ديسمبر 31

 
   وضع الربوط النهائية 12-3

 
 . 2021الربوط الزكوية للشركة منذ التأسيس قيد الفحص حاليًا من قبل الهيئة. حصلت الشركة على شهادات الزكاة من الهيئة للسنوات حتى إن 
  



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 قروض  13
 

 2022 2021 

   

   طويلة األجل  قروض

 674,979,166 581,933,334 تسهيالت مرابحة 

   

   قصيرة األجل  قروض

 - 250,000,000 تسهيالت مرابحة 

 831,933,334 674,979,166 

   

 764,738 5,540,103 تكلفة تمويل مستحقة 

 837,473,437 675,743,904 

   

   : قروضفيما يلي تصنيف ال

   

 158,111,960 435,806,777 قصيرة األجل(  قروضشهًرا )بما في ذلك ال  12مطلوبة خالل 

 517,631,944 401,666,660 شهراً  12مطلوبة بعد 

 837,473,437 675,743,904 

 
حصلت الشركة على قروض بموجب اتفاقيات تمويل إسالمي مع بنوك تجارية في المملكة العربية السعودية واستخدمت التسهيالت المخصصة لها  

 التي تم تخصيصها واستفادت منها الشركة:  قروضتسهيالت المن التسهيالت المتاحة للشركة المتحدة لإللكترونيات. فيما يلي تفاصيل أنواع  
 

 طويلة األجل:  قروض
 

 1 مرابحة
 

قسًطا 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    206,9، لدى الشركة رصيد قائم بمبلغ  2022ديسمبر    31أشهر من استالم المبلغ المقترض. كما في   6تبدأ بعد    يسنو

 مليون لاير سعودي(.    233: 2021ديسمبر  31التسهيل )
 
 

 3مرابحة 
 

قسًطا    48سعودي. يتم سداد كل شريحة من التسهيل المستخدم على  مليون لاير    500مجموع المبلغ المخصص للشركة بموجب هذا التسهيل هو  
   مليون لاير سعودي. 360,8بالكامل بمبلغ    قروض، قامت الشركة بسداد مبكر لل2022أشهر من استالم المبلغ المقترض. خالل  6شهرياً تبدأ بعد 

 
  2021ديسمبر    31هذا التسهيل وهو رصيد القرض القائم كما في  مليون لاير سعودي مقابل    25,0الحقًا، حصلت الشركة على مبلغ إضافي قدره  

   مليون لاير سعودي(. 392,0: 2021ديسمبر  31)
 

 4مرابحة 
 

قسًطا   16مليون لاير سعودي. يتم سداد كل شريحة من التسهيل المستخدم على  400,0مجموع المبلغ المخصص للشركة بموجب هذا التسهيل هو 
مليون لاير سعودي    350,0، لدى الشركة رصيد قائم بمبلغ  2022ديسمبر    31أشهر من استالم المبلغ المقترض. كما في    6ربع سنوي تبدأ بعد  

 مليون لاير سعودي(.  50,0: 2021ديسمبر  31من هذا التسهيل )
  



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 قصيرة األجل:  قروض
 

 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 

 

 5مرابحة 

 31مليون لاير سعودي. كانت مدة تسهيل االقتراض أقل من سنة واحدة. كما في    250مجموع المبلغ المخصص للشركة بموجب هذا التسهيل هو  
 : ال شيء(. 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي مقابل هذا التسهيل ) 250,0رض قائم بمبلغ ، لدى الشركة رصيد ق2022ديسمبر 

 
 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 
 

القروض أعاله مقومة باللاير السعودي وتحمل نفقات مالية على أساس معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في السعودية )سايبور(  جميع تسهيالت  
٪. تحتوي بعض اتفاقيات التسهيالت االئتمانية على تعهدات مالية تتطلب المحافظة على بعض النسب  1,4٪ إلى  1,1والذي يتراوح بين سايبور زائد  

 . 21. انظر أيضاً اإليضاح رقم 2022ديسمبر  31واألمور األخرى، والتي كانت الشركة ممتثلة لها في المالية 
 

 الشركة:   قروضفيما يلي االستحقاقات ل
 

 2022 2021 

   

 71,638,889 327,633,342 أشهر  6أقل من 

 85,708,333 81,799,999 شهرا  12إلى  6بين 

 171,416,667 163,599,997 سنتينإلى   سنةبين 

 342,215,277 258,899,996 سنوات   5إلى  2بين 

 4,000,000 - سنوات  5أكثر من 

 831,933,334 674,979,166 
 

 . 20، بما في ذلك مكونات تكاليف التمويل في اإليضاح رقم قروضتم اإلفصاح عن آجال استحقاق ال
 

 التزامات منافع الموظفين 14
 

 للخطة وصف عام   14-1
 

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

اد المنافع  عليها في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطة منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطة غير ممولة ويتم استيفاء التزامات سد
الئتمان المتوقعة من قبل خبير اكتواري  عند استحقاقها عند إنهاء العمل أو االستقالة منه. تم آخر تقييم اللتزامات منافع الموظفين وفقاً لطريقة وحدة ا

 .2022ديسمبر  31مستقل كما في 
 

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

 2022 2021 

   

 4,524,643 5,370,757 يناير 1كما في 

 1,395,500 1,474,881 تكلفة الخدمة الحالية 

 104,525 170,663 تكلفة الفائدة 

 ( 200,063) ( 203,233)   إعادة القياس

 ( 453,848) ( 1,307,739) مدفوعات 

 5,370,757 5,505,329 ديسمبر  31كما في 

 
 
 
 



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )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
 

 2022 2021 

   

 1,395,500 1,474,881 تكلفة الخدمة الحالية 

 104,525 170,663 الفائدة تكلفة 

 1,500,025 1,645,544 مجموع المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة 

   إعادة القياس 

 ( 272,569) ( 492,036) ربح بسبب التغير في االفتراضات المالية

 ( 8,332) ( 12,327) الربح من التغير في االفتراضات الديموغرافية 

 80,838 301,130 تعديالت الخبرة الخسارة الناتجة عن التغير في 

 ( 200,063) ( 203,233) مجموع المبلغ المثبت في الدخل الشامل األخر 

 
 االفتراضات االكتوارية الرئيسية  14-4

 

 2022 2021 

   

 ٪59,2 ٪ 06,4 معدل الخصم 

 ٪00,2 ٪ 00,2 معدل الزيادة في الرواتب 

 سنة  60 سنة  60 سن التقاعد 

 ٪28إلى  ٪6 ٪35إلى  ٪8 معدل السحب 
 

 تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية الهامة  14-5
 

2022 
 

 التغير في االفتراض 

 
 األثر على التزامات 
 منافع الموظفين 

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

 132,661 ( 126,642) ٪05,0 ٪05,0 معدل الخصم 

 ( 130,419) 135,445 ٪05,0 ٪05,0 معدل الزيادة في الرواتب 
 

2021 
 

 التغير في االفتراض 

 
 األثر على التزامات 
 منافع الموظفين 

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

     

 201,189 ( 188,488) ٪05,0 ٪05,0 معدل الخصم 

 ( 155,559) 164,133 ٪05,0 ٪05,0 معدل الزيادة في الرواتب 
 

قد  يستند تحليل الحساسية إلى التغير في أحد االفتراضات مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح حدوث ذلك، و 
التزام المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس  تكون التغيرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند   احتساب حساسية 

عند احتساب إنهاء   الطريقة )القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة التي تحتسب بطريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية فترة التقرير( قد تم تطبيقها
 الخدمة للموظفين. 

 
 المعروض أعاله.  2021و 2022االفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية للسنتين تتوافق الطرق و

  



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )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    7,24:  2021)  واتسن  4,70يبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة  
 الموظفين: منافع  

 

 المجموع  سنوات  10 - 5 سنوات  5 - 2 من سنة إلى سنتين أقل من سنة واحدة  

      

 13,369,852 8,078,097 2,968,706 1,120,521 1,202,528 2022ديسمبر  31

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

 معامالت وأرصدة طرف ذات عالقة  15
 

اشر  تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة )التي تمثل المنشآت التي تخضع بشكل مباشر أو غير مب
عمال  األللسيطرة أو النفوذ الجوهري للمساهم في الشركة والشركة األم النهائية(، وكبار موظفي اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت  

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

 ديسمبر في سياق األعمال االعتيادية خالل السنة:  31فيما يلي معلومات حول األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة كما في  15-1
 

 العالقة   الطرف ذو العالقة

 الطرف المسيطر النهائي  الشركة المتحدة لإللكترونيات 

 شركة زميلة  شركة تابعة زميلة للشركة المتحدة الدولية القابضة  -شركة بروكو للخدمات المالية ذ.م.م )"بروكو"( 
 

   مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
 

 2022 2021 

   

 38,505,520 36,798,226 الشركة المتحدة لإللكترونيات 

 2,540,719 3,109,263 شركة بروكو

 39,907,489 41,046,239 

 
 فيما يلي الحركة في األرصدة المطلوبة إلى األطراف ذات العالقة: 

 

 2022 2021 

   

   الشركة المتحدة لإللكترونيات 

 44,781,044 38,505,520 يناير 1كما في 

 356,634,421 373,754,380 المرابحة مشتريات العمالء الممولة بموجب عقود 

 ( 417,837,424) ( 400,575,980) مدفوعات إلى الشركة المتحدة لإللكترونيات 

 ( 7,003,532) ( 157,117)  تحصيالت مقدمة من الشركة المتحدة لإللكترونيات بالنيابة عن الشركة

 51,858,957 13,245,964 لإللكترونيات تحصيل مقدم من الشركة بالنيابة عن الشركة المتحدة 

 ( 560,534) - مصاريف متكبدة من قبل الشركة بالنيابة عن الشركة المتحدة لإللكترونيات 

 9,484,212 10,940,459 مصاريف متكبدة من قبل الشركة المتحدة لإللكترونيات بالنيابة عن الشركة
 1,148,376 1,085,000 رسوم دعم تكنولوجيا المعلومات 

 38,505,520 36,798,226 ديسمبر  31كما في 

   

   شركة بروكو 

 43,200 2,540,719 يناير 1كما في 

 13,766,312 23,731,753 مصاريف موظفين بعقود خارجية 

 ( 12,362,256) ( 23,798,987) مدفوعات خالل السنة 

 1,093,463 635,778 مصاريف متكبدة من قبل شركة بروكو بالنيابة عن الشركة 

 2,540,719 3,109,263 ديسمبر  31كما في 

 
 
 
 
 



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 طبيعة المعامالت: 
 

لمعامالت  تستند المعامالت إلى الشروط المتفق عليها وفقًا لالتفاقيات الموقعة بين الشركة واألطراف ذات العالقة. تم اإلفصاح عن ملخص لطبيعة ا
 الرئيسية أدناه: 

 

   أسعار التجزئة السائدة.العمالء الممولة بموجب عقود المرابحة بيتم تنفيذ مشتريات   •
 تشمل المصاريف التي تكبدتها الشركة المتحدة لإللكترونيات بالنيابة عن الشركة إيجار المكتب والمرافق والمصاريف األخرى.  •

ت لمحفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة  تمثل التحصيالت التي تقوم بها الشركة بالنيابة عن الشركة المتحدة لإللكترونيات تحصيال  •
 لإللكترونيات. 

  
 أي نفقات مالية.  2021و 2022ديسمبر  31ال تحمل أرصدة األطراف ذات العالقة كما في 

 
   تعويض االدارة العليا 15-2

 

 2022 2021 

   

 8,998,880 10,435,738 منافع الموظفين قصيرة األجل 

 426,166 461,451 الموظفين التزامات منافع 

 1,989,000 2,098,237 أتعاب مجلس اإلدارة 

 12,995,426 11,414,046 
 

 يشتمل كبار موظفي اإلدارة على المدير التنفيذي ورؤساء األقسام األخرى. 
 

  31مليون لاير سعودي )  0,2اإلدارة بمبلغ  ، تشمل السلف إلى موظفين قروض قائمة ودفعات مقدمة إلى كبار موظفي  2022ديسمبر    31كما في  
   .5مليون لاير سعودي(. راجع اإليضاح رقم  0,3: 2021ديسمبر 

 
 إيرادات من عقود التمويل اإلسالمي  16

 
 2022 2021 

   

 180,166,934 270,351,997 إيرادات من أنشطة تمويل التورق 

 120,728,180 146,123,295 إيرادات من أنشطة تمويل المرابحة 

 - 481,942 إيرادات من أنشطة بطاقات االئتمان اإلسالمية 

 416,957,234 300,895,114 

 
 مصاريف عمومية وإدارية  17

 

 2021 2022 إيضاح  

    

 26,581,479 32,587,993  رواتب ومنافع أخرى 

 5,712,033 5,048,436  دعم تكنولوجيا المعلومات 

 3,610,748 3,179,586  أتعاب مهنية 

 1,273,907 2,384,194 8 إطفاء 

 820,448 1,007,020  إيجار 

 730,351 967,837 7 استهالك 

 2,032,674 4,420,118  أخرى

  49,595,184 40,761,640 

 
  



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 مصاريف بيع وتسويق  18
 

 2021 2022 إيضاح  

    

 46,172,812 49,626,243  رواتب ومنافع أخرى 

 12,833,554 14,620,570  واشتراك رسوم 

 10,509,809 9,867,330  إعالن

 5,500,409 8,515,071  رسوم التحصيل 

 2,949,746 3,185,138  إيجار 

 609,540 645,231 7 استهالك 

 2,098,788 1,366,443  أخرى

  87,826,026 80,674,658 

 
 ربحية السهم األساسية والمخفّضة  19

 

 2022 2021 

   

 128,774,428 193,622,294 الربح للسنة 

 35,000,000 35,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لغرض ربحية السهم األساسية والمخفّضة 

 86,3 35,5 ربحية السهم األساسية والمخفضة 

 
 إدارة المخاطر المالية  20

 

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

  رة المخاطر المالية للحد من تقلب األرباح وتحقيق العائد األقصى لمساهمي الشركة.يحقق فعالية التكلفة عالوة على إدا
 

لس  يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى الشركة. كما أن لجنة إدارة المخاطر واالئتمان ومج
 لشركة والرقابة عليها.اإلدارة مسؤولين عن وضع سياسات إدارة المخاطر لدى ا 

 
إن سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها مع  

نشطة الشركة. تهدف  االلتزام بتلك الحدود. يتم فحص سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأ
المهام  الشركة، من خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات، إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك  

 والمسؤوليات الملقاة على عاتقه. 
 

 يلي:  إن المخاطر التي تواجهها الشركة واستراتيجيات التخفيف ذات العالقة مختصرة كما
 

 مخاطر االئتمان  20-1
 

قصى تعرض  إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته ألداة مالية مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية. يساوي أ
  46,8بمخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة بمبلغ  ، احتفظت الشركة  2022ديسمبر    31لمخاطر االئتمان القيمة الدفترية للموجودات المالية. كما في  

مليون لاير سعودي(، والذي يعتبر كافياً لتغطية أي خسائر قد تتكبدها نتيجة تحقيق الموجودات    33,4:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )
   المالية.

 
  



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 استثمار في عقود التمويل اإلسالمي  20-1-1
 

ائتمانية جوهرية. لذلك، وضعت الشركة إجراءات إلدارة مخاطر إن االستثمار في عقود تمويل   والمرابحة معرض بشكل عام لمخاطر  التورق 

 االئتمان بما في ذلك تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء، واالعتمادات االئتمانية الرسمية وتعيين حدود االئتمان.

 
 سية التالية: يعتمد القرار العام إلقراض عميل معين على المؤشرات الرئي

 

 نقاط االئتمان المزدوجة مثل الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )"سمة"( ونظام النقاط الداخلي للطلبات.  •

 الحد األدنى للدخل والحد األقصى للدين الذي يشكل عبئا على المقترض  •

 تاريخ سداد القرض مع مؤسسات مالية أخرى مصدرها سمة.  •

 
تركيز كبير لمخاطر االئتمان ألنها تبرم عقود التمويل اإلسالمي مع العمالء األفراد فقط. في بداية العقد، يتم تخصيص    ال يوجد لدى الشركة أي

ة بما  تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية لكل تعرض. يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان هذه باستخدام مجموعة متنوعة من العوامل النوعية والكمي 

  الدخل وقطاع التوظيف والجنسية وغيرها. في ذلك مستويات 
 

الشركة    إن عدد كبير من العمالء موظفين لدى القطاع الحكومي. تتلقى الشركة بشكل عام مدفوعاتها من خالل نظام سداد والتحويالت البنكية. وافقت

العمالء المتخلفين عن السداد. لمراقبة التعرض لمخاطر على سياسات وإجراءات التحصيل التي ترسخ الستراتيجية تحصيل من أجل المتابعة مع  

عم  االئتمان، يتم فحص التقارير من قبل لجنة إدارة المخاطر واالئتمان ومجلس اإلدارة على أساس ربع سنوي. إضافة إلى ذلك، قامت الشركة بد

داد. يتم رصد مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة بشكل  قسمها القانوني لالنخراط بشكل نشط في عملية التحصيل من العمالء المتخلفين عن الس

 كاف حسب تقدير اإلدارة لتغطية الخسائر المحتملة التي يمكن توقعها بشكل معقول.

 

 توضح الجداول التالية معلومات حول جودة االئتمان لالستثمار في عقود التمويل اإلسالمي: 
 

ديسمبر، مقارنة بتصنيف مخاطر االئتمان الداخلية المحدد في بداية العقود المعنية.    31ما في  فيما يلي تحليل مرحلي إلجمالي القيم الدفترية ك .أ
 تمثل المبالغ في الجدول إجمالي المبالغ الدفترية: 

 

 

 عاملة 
 )المرحلة األولى( 

منخفضة األداء  
 )المرحلة الثانية(

غير عاملة  
 المجموع  )المرحلة الثالثة( 

     2022ديسمبر  31
تصنيفات مخاطر االئتمان  

 الداخلية 
    

 866,053,966 28,442,063 8,414,280 829,197,623 مخاطر منخفضة 
 731,616,813 43,467,101 10,989,334 677,160,378 مخاطر متوسطة 
 697,404,364 55,422,621 14,290,488 627,691,255 مخاطر مرتفعة

 2,134,049,256 33,694,102 127,331,785 2,295,075,143 

 

 

 عاملة 
 )المرحلة األولى( 

منخفضة األداء  
 )المرحلة الثانية(

غير عاملة  
 المجموع  )المرحلة الثالثة( 

     2021ديسمبر  31
تصنيفات مخاطر االئتمان  

     الداخلية 

 736,884,348 18,392,867 4,838,769 713,652,712 مخاطر منخفضة 
 671,906,290 32,543,352 9,906,487 629,456,451 مخاطر متوسطة 
 395,387,457 23,918,306 6,648,670 364,820,481 مخاطر مرتفعة

 1,707,929,644 21,393,926 74,854,525 1,804,178,095 
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ما  إن تحليل أعمار صافي االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي، بناًء على األرصدة المستحقة وفقًا لجداول السداد التعاقدي ذات العالقة ك  . ب
 يلي: 

 
 المجموع  بطاقات االئتمان اإلسالمية  تمويل المرابحة  تمويل التورق  

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

         

 1,118,794,558 1,440,956,126 - 5,650,607 329,973,079 368,275,414 788,821,479 1,067,030,105 غير متأخرة عن السداد 
 متأخرة عن السداد من 

 1  - 30  ً  35,438,868 46,968,642 - 189,370 11,642,138 11,019,678 23,796,730 35,759,594 يوما
متأخرة عن السداد من  

31  - 90  ً  15,100,002 24,066,314 - 496,110 5,268,348 4,496,158 9,831,654 19,074,046 يوما
متأخرة عن السداد من  

91  - 180  ً  20,523,866 44,809,660 - 495,541 6,604,227 9,421,114 13,919,639 34,893,005 يوما
متأخرة عن السداد من  

181  - 364  ً  21,907,768 32,930,112 - - 7,230,899 8,350,489 14,676,869 24,579,623 يوما

ً  365أكثر من    7,658,749 11,646,847 - - 2,128,538 3,081,678 5,530,211 8,565,169 يوما

 1,189,901,542 856,576,582 404,644,531 362,847,229 6,831,628 - 1,601,377,701 1,219,423,811 
االنخفاض في قيمة  ناقصاً: 

 ( 33,363,671) (46,754,927) - (364,939) ( 9,430,785) (6,325,964) ( 23,932,886) (40,064,024) عقود التمويل اإلسالمي 

صافي االستثمار في عقود  
 1,186,060,140 1,554,622,774 - 6,466,689 353,416,444 398,318,567 832,643,696 1,149,837,518 التمويل اإلسالمي 

 
 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة   20-1-2

 

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

االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي. يعتبر نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة  شهًرا أو على مدى العمر اإلنتاجي كما هو مطبق على    12مدى  

ت في عوامل  للشركة حساًسا لمتغيرات االقتصاد الكلي مثل التحركات المتوقعة ألسعار النفط وأوزان سيناريو البطالة. تقوم اإلدارة بتقييم التغييرا 

. يتطلب تقييم مخاطر  2022ديسمبر    31المقابل على حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في    االقتصاد الكلي على أساس دوري وقد أدركت األثر

االئتماني الخسارة  باستخدام  االئتمان  لمخاطر  إضافية  تقديرات  اإلسالمي  للتمويل  المدينة  الذمم  في  االستثمار  بصافي  المتعلقة  المتوقعة  االئتمان  ة 

 عن السداد، والتعرض للمخاطر عند التخلف عن السداد، والخسارة بافتراض التخلف عن السداد. المستمدة من خالل احتمالية التخلف 

 

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

عدالت الخصم. تقديرات احتمالية التخلف هي تقديرات في تاريخ معين، بناًء على هياكل اآلجال كما هو  والخسارة بافتراض التخلف عن السداد وم

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

ا وفقًا إلرشادات بازل لالستثمار في عقود تمويل التورق. يمثل التعرض للمخاطر عند التخلف عن السداد التعرض  بالمعلومات المستقبلية وتعديله

على  المتوقع في حالة التخلف. تستنتج الشركة التعرض للمخاطر عند التخلف عن السداد من التعرض الحالي للطرف المقابل والتغييرات المحتملة  

بموجب العقد، أي المدفوعات التعاقدية. إن عقود التمويل هذه غير مضمونة. وقد استخدمت الشركة معدل الربح الفعلي  المبلغ الحالي المسموح به  

أيًضا  لكل عقد لغايات الخصم. ترى إدارة الشركة بأنه قد تم تكوين مخصص كاف للخسارة االئتمانية لمواجهة مخاطر االئتمان عند الضرورة. انظر  

 . 6اإليضاح رقم 

 

 إنشاء هيكل أجل الحتمالية التخلف عن السداد  (أ

 

أن ينتقل    تقيس احتمالية التخلف عن السداد االحتمالية المقدرة للتخلف عن السداد خالل فترة زمنية. تم حساب احتمالية التخلف عن السداد كاحتمال

حساب معدالت التخلف عن السداد "من خالل الدورة"، والتي   يوًما في االثني عشر شهًرا القادمة. يتم 90التعرض إلى التأخر عن السداد ألكثر من 

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

نات السابقة لمنتجات التمويل اإلسالمي األخرى، مع األخذ في االعتبار عدم  لبطاقات االئتمان، استخدمت الشركة معدالت الخسارة المستمدة من البيا

 توفر البيانات السابقة الشاملة. 
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 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان  (ب

 

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

م بذلك التقييم، تأخذ اإلدارة  المالية كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التخلف عن السداد الذي يحدث لألداة المالية في تاريخ اإلثبات المبدئي. وعند القيا

لمالية  في االعتبار تحليل "أيام التخلف عن السداد" لكل تعرض وبعض العوامل النوعية األخرى مثل مراقبة المعلومات المستقبلية حول الصعوبات ا

إلدارة مثل هذا التحليل إجراًء فعاالً  موظفي القطاع الخاص للعمالء وأهداف التوطين لمجموعات صناعية معينة وما إلى ذلك. تعتبر ا  تواجهالتي  

 فراد فقط. لمراقبة الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، دون جهد أو تكلفة غير مبرر، حيث يتم إبرامها في عقود التمويل اإلسالمي مع العمالء األ

 

 دمج المعلومات المستقبلية  (ج

  

دة جوهرية منذ اإلثبات المبدئي، تقوم الشركة بدمج معلومات مستقبلية وعند قياسها للخسارة  عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة قد زادت زيا

ثر ارتباًطا  االئتمانية المتوقعة. واستناداً إلى ممارسة مكثفة قامت بها اإلدارة، فقد خلصت إلى أن سعر النفط الخام هو عامل االقتصاد الكلي األك 

شهًرا    12عن السداد. تقيس الشركة الخسارة االئتمانية المتوقعة على أنها إما الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  بالتحصيل التاريخي واتجاهات التخلف  

(. يتم تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة  3و  2( أو متوسط العمر اإلنتاجي المتوقع المرجح باالحتماالت )المرحلة  1مرجحة باالحتماالت )المرحلة  

االت من خالل تفعيل كل سيناريو من سيناريوهات نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة ذي الصلة ومضاعفته في ترجيحات السيناريو  المرجحة باالحتم

٪ لسيناريوهات "السيناريو التنموي" و "السيناريو األساسي" و "سيناريو االنكماش" على التوالي. تقوم اإلدارة  30٪ و40٪ و30المناسبة بنسبة  

.  مدخالت فيما يتعلق بعوامل االقتصاد الكلي لنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس ربع سنوي بناًء على أحدث المعلومات المتاحةبتحديث ال

القياسي الموحد  2022ديسمبر    31اعتباًرا من   الدوالر  التنموية واألساسية واالنكماشية هو  الخام المتضمن في السيناريوهات  النفط  ، كان سعر 

دوالًرا أمريكيًا للبرميل على التوالي، مما ساهم في تحديد العامل القياسي اإلجمالي المستخدم. عالوة على ذلك،    69,7دوالًرا أمريكيًا و  88,2و

رة االئتمانية  تُستخدم التغييرات في إحصاءات البطالة أيًضا في تحديد العامل القياسي العام المستخدم لدمج أثر المعلومات المستقبلية في حساب الخسا

 المتوقعة. 

 
 التغييرات في االفتراضات التي تتضمن دمج المعلومات المستقبلية  (د

 
   ، لم تكن هناك تغييرات جوهرية على المنهجية األساسية المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة.2022ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 
الئتمان، استخدمت الشركة القيمة الحالية للمبالغ المستردة التاريخية من حسابات  ، بعد الحصول على موافقة لجنة إدارة المخاطر وا 2022بداية من 

ع إلى  الخسارة للوصول إلى الخسارة بافتراض التخلف عن السداد لمحفظة المرابحة. سابقًا، تم تعديل الخسارة بافتراض التخلف عن السداد بالرجو
عن السداد لمحفظة التورق من خالل إرشادات بازل بالنظر إلى أن الشركة ليس لديها  إرشادات بازل. يستمر تعديل الخسارة بافتراض التخلف  
   معلومات تاريخية كافية كما في تاريخ قائمة المركز المالي.

 
مانية  مليون لاير سعودي في مخصص الخسارة االئت  3,8نتج عن التغيير في الخسارة بافتراض التخلف عن السداد لمحفظة المرابحة انخفاض بمبلغ  

. وتعتقد اإلدارة أنه من غير العملي تقييم أثر هذا التغيير في الخسارة بافتراض التخلف عن السداد  2022ديسمبر    31المتوقعة للسنة المنتهية في  
   لفترات التقارير المستقبلية.

 
 تحليل الحساسية:  (ه

 
  4,1مع ثبات جميع المتغيرات األخرى سيؤدي إلى زيادة / نقصان بمبلغ  ٪  10إن التغير في أوزان سيناريو أسعار النفط بالزيادة أو النقص بنسبة  

 مليون لاير سعودي(.  3,0: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة )
 

مليون لاير    0,5إلى زيادة بمبلغ    ٪ مع ثبات جميع المتغيرات األخرى سيؤدي10إن التغير في أوزان سيناريو البطالة بالزيادة أو النقص بنسبة  
 مليون لاير سعودي(.   0,3: 2021ديسمبر  31سعودي في مخصص الخسارة االئتمانية 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    7,9مليون لاير سعودي أو نقص بمبلغ    8,2االقتصاد الكلي على حاله سيؤدي إلى زيادة بمبلغ  عوامل  
مليون لاير سعودي، على التوالي في    5,8مليون لاير سعودي أو نقص بمبلغ    6,0: زيادة بمبلغ  2021ديسمبر    31الخسارة االئتمانية المتوقعة )

 لخسارة االئتمانية(. مخصص ا 
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 نقد وما يماثله وذمم مدينة أخرى     20-1-3
 

تزدد بشكل  تستخدم الشركة الوسيلة العملية "مخاطر االئتمان المنخفضة" للنقد وما يماثله مع افتراض أن مخاطر االئتمان لهذه األدوات المالية لم  
 شهًرا.  12الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة جوهري منذ اإلثبات المبدئي، وبالتالي يتم تقدير  

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

نوك التي تعدها موديز لخدمات المستثمرين. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم التزام هذه األطراف المقابلة  التصنيف المبين التصنيفات العالمية للب 
 ، كان مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للنقد لدى البنوك غير جوهري. 2021و 2022ديسمبر  31بالسداد. في 

 
بالتكلفة المطفأة الذمم ال مدينة األخرى. تعتبر تلك األدوات ذات مخاطر ائتمانية منخفضة حيث أن لها مخاطر  تشمل الموجودات المالية األخرى 

التعاقدية على  النقدية  بالتدفقات  المتعلقة  الوفاء بالتزاماتهم  الجهات المصدرة قدرة قوية على  التخلف عن السداد ويكون لدى  المدى    منخفضة من 
 االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية األخرى غير جوهري.  ، كان مخصص الخسائر2021و 2022ديسمبر  31القريب. في 

 
 مخاطر معدل الربح  20-2

 
اوت  تمثل مخاطر معدل الربح مخاطر التغير في اإليرادات والمصاريف المستقبلية نتيجة للتغيرات في معدالت الربح. تنشأ الخطورة عند وجود تف

لتعديالت معدالت الربح ضمن فترة محددة. إن أكثر البنود عرضة لمخاطر معدالت الربح هي أنشطة الشركة  بين الموجودات والمطلوبات الخاضعة  

مليون    1,554,6طويلة األجل. وكما في تاريخ قائمة المركز المالي، لدى الشركة موجودات مالية تحمل أرباًحا بمبلغ    قروضالتمويلية اإلسالمية وال

مليون لاير سعودي(. ومع ذلك، فقد تم االتفاق على أسعار الربح مع العمالء المعنيين عند بدء عقود   1,186,1: 2021ديسمبر   31لاير سعودي )
: 2021بر  ديسم  31مليون لاير سعودي )  837,5التمويل اإلسالمي. عالوة على ذلك، لدى الشركة أيًضا مطلوبات مالية تحمل أرباًحا متغيرة بمبلغ  

٪ مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، لكان مجموع الدخل/ الخسارة الشاملة للسنة  1مليون لاير سعودي(، وتفاوت معدل الربح بنسبة    675,7
مويل على  مليون لاير سعودي(، نتيجة النخفاض/ ارتفاع تكلفة الت  4,8:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي تقريباً )  9,7أقل أو أعلى بمبلغ  

 ذات معدالت الفائدة المتغيرة.  قروضال
 

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

 
 مخاطر السيولة    20-3

 
المتعلقة بعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل منهج الشركة فيما يتعلق بإدارة السيولة  مخاطر السيولة هي المخاطر 

واالستثنائية،  في التأكد، بقدر اإلمكان، من أن الشركة سوف تتوفر لها السيولة الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها، في كل من الظروف العادية 
 ون التعرض لخسائر غير مقبولة أو أضرار خطيرة تؤثر على سمعة الشركة.د

 
ا  بااللتزامات  الوفاء  المتوقعة بما في ذلك  التشغيلية  للوفاء بالمصاريف  لمالية.  وعادة ما تعمل الشركة على ضمان امتالكها نقد كافي عند الطلب 

ت يمكن  التي ال  القصوى  للظروف  المحتمل  األثر  ذلك  الشركة  ويستثنى من  لدى  ذلك،  إلى  باإلضافة  الطبيعية.  الكوارث  مثل  معقول  وقعها بشكل 
 تسهيالت ائتمانية يوفرها المساهم. 

 
:  2021)  2022ديسمبر    31مليون لاير سعودي تقريباً كما في    618,1بلغ مجموع التسهيالت االئتمانية غير المستخدمة والمتوفرة للشركة ما قيمته  

 مليون لاير سعودي(.  594,3
 

الحتياجات التشغيلية  تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعلقة بمتطلبات السيولة للشركة للتأكد من توفر السيولة الكافية لتلبية ا 
على أي   قروضيث ال تخالف الشركة سقوف المع االحتفاظ بالقدر الكافي من تسهيالت االقتراض الملتزم بها وغير المسحوبة في جميع األوقات بح

  من تسهيالت االقتراض المخصصة من قبل المساهم.
 

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

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

 قيمها الدفترية حيث إن أثر الخصم ال يعتبر جوهريًا. 
  



   الماليةالشركة المتحدة للخدمات 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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2022 
طبيعة  
 أشهر  3حتى  المعاملة 

أشهر   3أكثر من 
 سنوات  3 - 1من  وحتى سنة واحدة 

أكثر من ثالث  
 المجموع  سنوات 

       

       موجودات مالية 
إجمالي االستثمار في  

عقود التمويل  
ً    اإلسالمي   2,295,075,143 254,602,427 1,017,093,320 744,972,668 278,406,728 تحمل ربحا

مقدماً   مدفوعة  مبالغ 
  وذمم مدينة أخرى

ال تحمل  
 1,782,029 - 725,495 257,789 798,745 ربحاً 

   وما يماثلهنقد 
ال تحمل  

 21,132,397 - - - 21,132,397 ربحاً 

  300,337,870 745,230,457 1,017,818,815 254,602,427 2,317,989,569 

       
       مطلوبات مالية 

ً   قروض  874,557,689 96,774,965 345,175,852 261,205,392 171,401,480 تحمل ربحا
ذمم دائنة تجارية وذمم  

 دائنة أخرى 
ال تحمل  

 70,863,506 - - - 70,863,506 ربحاً 

  242,264,986 261,205,392 345,175,852 96,774,965 945,421,195 

       
صافي الموجودات  

 1,372,568,374 157,827,462 672,642,963 484,025,065 58,072,884  المالية 

       
 

2021 
طبيعة  
 أشهر   3حتى  المعاملة 

أشهر   3أكثر من 
 سنوات  3 - 1من  وحتى سنة واحدة  

أكثر من ثالث  
 المجموع   سنوات 

       
       موجودات مالية 

إجمالي االستثمار في  
عقود التمويل  

ً  اإلسالمي   1,804,178,095 246,269,468 813,088,126 537,868,765 206,951,736 تحمل ربحا
مقدماً  مبالغ مدفوعة 

ً   وذمم مدينة أخرى  1,537,440 675,496 - 245,803 616,141 ال تحمل ربحا
ً    نقد وما يماثله  34,278,848 - - - 34,278,848 ال تحمل ربحا

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

       
       مطلوبات مالية 

ً   قروض  706,130,212 177,520,747 357,275,703 131,576,327 39,757,435 تحمل ربحا
ذمم دائنة تجارية  

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

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

       
صافي الموجودات  

 1,060,243,319 69,424,217 455,812,423 406,538,241 128,468,438  المالية 
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 صافي تسوية الدين  20-4
 

 صافي الدين للشركة كما يلي: 
 

  2022 2021 

    
 34,278,848 21,132,397  نقد وما يماثله 

 ( 675,743,904) ( 837,473,437)  قروض 

 ( 641,465,056) ( 816,341,040)  المجموع 

 
 يلي صافي تسوية الدين للشركة: فيما 

 

 يناير  1 
التدفقات النقدية  

 الواردة 
التدفقات النقدية  

 ديسمبر  31 أخرى الصادرة 

2022      
      

 21,132,397 - ( 948,492,950) 935,346,499 34,278,848 نقد وما يماثله 
 ( 837,473,437) ( 27,778,499) ( 512,048,965) 646,000,000 ( 675,743,904) قروض 

 ( 816,341,040)    ( 641,465,056) صافي الدين

 

 يناير  1 
التدفقات النقدية  

 الواردة 
التدفقات النقدية  

 ديسمبر  31 أخرى الصادرة 

2021      
      

 34,278,848 - ( 717,513,224) 694,788,891 57,003,181 نقد وما يماثله 
 ( 675,743,904) ( 11,216,610) ( 186,154,670) 510,000,000 ( 340,681,964) قروض 

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

 
 إدارة مخاطر رأس المال  20-5

 
 تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال فيما يلي: 

 

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

 االحتفاظ بالهيكل األمثل لرأس المال لتخفيض تكلفة رأس المال.  •
 

المال للمساهمين  ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، تقوم الشركة بتعديل قيمة توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس 
 أو إصدار أسهم جديدة أو بيع الموجودات لتخفيض الدين. 

 

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

 يتم تحليلها كما يلي: 
 

  2022 2021 

    
 480,741,613 674,567,140  مجموع حقوق الملكية 

 675,743,904 837,473,437  قروض 

 1,156,485,517 1,512,040,577  المجموع 

    
 ٪4,58 ٪4,55  نسبة المديونية 

 
كات العاملة  إضافة إلى ذلك، تراقب الشركة إجمالي مبلغ التمويل المقدم من الشركة بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية لساما، والتي تتطلب من الشر

القسمة. صافي  في مجال التمويل بخالف العقارات، أال تتجاوز إجمالي التمويل إلى نسبة رأس المال بمقدار ثالثة أضعاف، والتي يتم احتسابها ب
   االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي من خالل مجموع حقوق الملكية.

 

 2022 2021 

   
 1,186,060,140 1,554,622,774 صافي االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي

 480,741,613 674,567,140 مجموع حقوق الملكية 
 2.5  2.3  نسبة إجمالي التمويل إلى رأس المال 
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من    1إلى    1,2لمتطلبات ساما، يتعين على الشركة الحفاظ على نسبة ال تقل عن    االمتثال، باإلضافة إلى  قروضبموجب شروط بعض تسهيالت ال
واالستهالك  ، كانت نسبة األرباح قبل الفائدة والضريبة  2022ديسمبر   31األرباح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء لخدمة الدين. كما في  

(، بما يتوافق مع متطلبات الحد األدنى للنسبة على النحو المنصوص عليه من قبل البنوك  2,3:  2021ديسمبر    31)  1,6واإلطفاء لخدمة الدين  
 التجارية. 

 
 األدوات المالية  21

 
محتفظ بها بالتكلفة المطفأة. تعتقد اإلدارة  ، تم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المالية للشركة على أنها  2021و  2022ديسمبر    31كما في  

عتها وتحمل  أن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية ألن األدوات المالية قصيرة األجل بطبي
الدفترية الحالية خالل اثني عشر شهًرا من تاريخ قائمة   معدالت ربح تستند إلى معدالت الربح السائدة في السوق ومن المتوقع أن تتحقق بقيمها

الدفترية، حيث تحمل معدل ربح يستند إلى مع دالت الربح  المركز المالي. يقدر أن القيم العادلة لألدوات المالية غير المتداولة أنها تقارب قيمتها 
 السائدة في السوق. 

 
 : فيما يلي تفاصيل هذه الموجودات والمطلوبات المالية

 
 2022 2021 

   
   موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 34,278,848 21,132,397   نقد وما يماثله
 1,186,060,140 1,554,622,774 استثمار في عقود التمويل اإلسالمي 

 1,537,440 1,782,029  ذمم مدينة أخرى

 1,221,876,428 1,577,537,200   المجموع

   
   

   بالتكلفة المطفأة مطلوبات مالية 
 675,743,904 837,473,437  قروض

 73,620,852 70,863,506 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

 749,364,756 908,336,943   المجموع

 

مليون لاير    13,1، لغرض اإلفصاح عن األدوات المالية، فقد استُبعدت موجودات غير مالية ومطلوبات غير مالية بمبلغ  2022ديسمبر    31في  

مليون لاير سعودي( من المبالغ المدفوعة مقدًما والذمم    6,7مليون لاير سعودي و  13,3:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  2,1سعودي و

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

 
 تاريخ الموافقة على إصدار القوائم المالية  22

 
  .2023فبراير  7تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة في 




