
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  شركة	ا�مثل	للتمويل

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)
 

  (غ��	مراجعة)	ا�وجزة	ا�وليةالقوائم	ا�الية	

  م٢٠٢١ يونيو	٣٠	.ي	يت�نأشهر	ا�ن)'	الستةالث%ثة	و 	لف"�ة

  راجع	ا�ستقل�ا	فحص	تقريرو 

   

  



 

 

  شركة	ا�مثل	للتمويل

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وجزة	(غ��	مراجعة)	ا�وليةالقوائم	ا�الية	

 �  م٢٠٢١	يونيو	٣٠	.ي	ةأشهر	ا�ن)'ي	الستة	الث%ثة	و	ةلف"

 

  ةالصفح  ا�حتويات

  ١  ا�راجع�ا�ستقلتقرير�فحص�

  ٢  ا�وجزة�ا*وليةقائمة�ا�ركز�ا�ا#ي�

  ٣  ا�وجزة��ا*وليةقائمة�الدخل�الشامل�

  ٤  ا�وجزةا*ولية��ا�لكيةقائمة�التغ56ات�3ي�حقوق�

  ٥  ا�وجزةقائمة�التدفقات�النقدية�ا*ولية�

  �١٦- �٦  ا�وجزة�ا*وليةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�
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  شركة	ا�مثل	للتمويل
  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  م٢٠٢١	يونيو	٣٠كما	.ي		ا�وجزة	ا�وليةقائمة	ا�ركز	ا�ا?ي	

  ما�لم�يذكر�غ�56ذلك)�السعوديل�بالريا(جميع�ا�بالغ�

 

  يونيو	٣٠كما	.ي	    احإيض 

  

  ديسم�٣١��5كما�3ي�

  (مراجعة)م٢٠٢٠    (غ��	مراجعة)م٢٠٢١    

     ا�صول 

  ١٣٥٬٩٨٤٬٤١٤ ١٢٢٬٢١٨٬٦٣٩ ٤  نقد�وما�يعادلهال

 ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤  *جل�مرابحات

̂يجار�التمويzي  ٢٣٦٬٠٠١٬٣٧٣ ٢٣١٬١٩٩٬٨١٥ ٥  صا3ي�االستثمار�3ي�عقود�ا

̂سUمي�  ٤٢١٬٧٨٦٬٨٥٤ ٦٥٦٬٧٢٣٬٩٩٢ ٦  ذمم�مدينة�للتمويل�ا

  ٨٩٢٬٨٥٠ ٨٩٢٬٨٥٠   استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خUل�الدخل�الشامل�ا�خر

�
ً
 ٣٣٬٦٥٨٬٨٣٨ ٣٦٬٥٢٢٬١٤٩ ٧  متداولة�أخرى صول�أو مبالغ�مدفوعة�مقدما

 ١٣٬٥٧٦٬١٣٨ ١٤٬٥٢٤٬٩٤٥   حق�االستخدامأصول�و��ممتلكات�ومعدات

 ١٬٠٤١٬٩٠٠٬٤٦٧ ١٬٢١٢٬٠٨٢٬٣٩٠   صول ا� 	إجما?ي

     

̀امات      	ا�لكيةوحقوق		اJل"

̀اماتا      Jل"

 ٧٬٤٠٤٬٣٦٦ ١٠٬٧٢٠٬٣٤٠   دائنةذمم�

 ١٨٬٧٨٥٬٦٠٧ ٢٠٬٦٢٧٬٦٩٧   خرى أوال�Xامات�مصاريف�مستحقة�

 ٢٬٤١٢٬٥٨٧ ١٬٥٢٣٬٩٣٨ ٩  مخصص�الزكاة�

  ٦٢٧٬٢٩٧٬٥٢٨ ٧٨٦٬٣٣٥٬٨٤٤ ١٠  عقد�إيجار�ال�Xاماتو �تمويUت�دائنة

 ٦٬٩١٣٬٦٣٩ ٧٬٣٧٧٬٥٧٨ ١١  ¢Qاية�الخدمة�للموظف6ن�منافع�مخصص

̀اماتاJ	إجما?ي  ٦٦٢٬٨١٣٬٧٢٧ ٨٢٦٬٥٨٥٬٣٩٧   ل"

     

     ا�لكيةحقوق	

 ٣١٣٬١٧٢٬٠٠٠ ٣١٣٬١٧٢٬٠٠٠   رأس�ا�ال

 ٩٬٩٢٤٬٤٦١ ٩٬٩٢٤٬٤٦١   احتياطي�نظامي

 ٥٥٬٩٩٠٬٢٧٩ ٦٢٬٤٠٠٬٥٣٢   أرباح�مبقاه

 ٣٧٩٬٠٨٦٬٧٤٠ ٣٨٥٬٤٩٦٬٩٩٣   ا�لكيةحقوق		إجما?ي

̀امات	إجما?ي  ١٬٠٤١٬٩٠٠٬٤٦٧ ١٬٢١٢٬٠٨٢٬٣٩٠   ا�لكيةوحقوق		اJل"

 

 

 

  

  

 

̂يضاحات�ا�رفقة�من��دتع �ال�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية���١٦إ#ى��١ا
ً
.ا�وجزة�ا*وليةجزءا
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  شركة	ا�مثل	للتمويل
  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  )غ��	مراجعة(ا�وجزة		ا�ولية	الشامل	الدخلقائمة		
 �  م٢٠٢١	يونيو	٣٠.ي		ت�نأشهر	ا�ن)'ي	الستةو 	تي	الث%ثةلف"

 ما�لم�يذكر�غ�56ذلك)�السعودي�ل(جميع�ا�بالغ�بالريا

	  

  يونيو	٣٠لف"�ة	الستة	أشهر	ا�ن)'ية	.ي	  يونيو	٣٠لف"�ة	الث%ثة	أشهر	ا�ن)'ية	.ي	   

  	م٢٠٢٠    م٢٠٢١  	م٢٠٢٠    م٢٠٢١  إيضاح 

           الدخل	

 ١٦٫٢٣٥٫٧١٦ ٩٬٩٥٤٬٢١٥    ٧٫٢٤٤٫٠٥٥    ٤٬٥٩١٬٤٩٤     عقود�تأج�56تمويzي�الدخل�من

 ٥٫٤٢٣٫٦٢٨ ١٨٬٩٣٣٬٣٣١    ٢٫٩٢٩٫٦٩٩    ١٠٬٤١٢٬٥٥٧     تمويل�إسUميالدخل�من�

الرسوم�والعموالت�ا*خرى�الدخل�من�

  بالصا3ي

  

٥٬٦٨٧٬٢٦٦  

  

١٫٧٠٨٫٥٢٠  

  

٣٫١٣٥٫٤٢٥ ١١٬٦٢٣٬٢٢٠ 

 ١٬٧٨٢٬٠٣٣ ٢٬٦٤٥٬٢٣٦    ٧١٨٫٩٦٨    ٥٦١٬٦٣٣    ١٣  أخرى دخل�

التعديل�عzى�إعادة�هيكلة��مكاسب

 ١٢  ا�نحة�والقروض�صافية�من�دخل�التمويل

  

٣٬٣١٢٬٠١٥  

    

٣٫٣٧٤٫٤٦٥  

  

٣٫٧١٦٫٠٠٨ ١٬٧٥٢٬٥٤٧ 

 ٣٠٬٢٩٢٬٨١٠ ٤٤٬٩٠٨٬٥٤٩    ١٥٫٩٧٥٫٧٠٧    ٢٤٬٥٦٤٬٩٦٥     دخلإجما?ي	ال

         

          ا�صاريف

 (٩٩٨٬٩١٨)( (١٬٤٢١٬٨٢٤)    ٩٣٥٫٩٥٦    (١٬٨١٠٬٣٥٧)    ٣-٦،		٤- ٥  القيمة�3ي�الهبوط)�ا�حّمل/�(�عكس

  )١٥٫٣٦١٫٦٨١( (٢١٬١٩٨٬٦٨٧)    )٧٫٨٢٥٫٤٥٩(    (١٠٬٩٤٠٬٥٣٨)      رواتب�ومصاريف�متعلقة�با�وظف6ن

 )٣٫٨٦٢٫٤٤٥(   (٧٬٧٢٥٬٨٩٧)    )١٫٩٤٢٫٧٦٧(    (٣٬٨٢٦٬١٣١)     مصاريف�عمومية�وإدارية�أخرى 

 )١٫٣٧٢٫٠٧٠(   (١٬٨٤٩٬٠٣٠)    )٦٩٤٫٦٦١(    (٩٤٨٬٤٩٢)     اسUQRك

 (١٬٩٤٨٬٣٣٤)   (٤٬٧٠٠٬٢٩٣)    (١٬٤٧٤٬٠٩٤)    (٢٬٤٨٠٬١٨٤)      تكاليف�تمويل

 (٢٣٬٥٤٣٬٤٤٨)   (٣٦٬٨٩٥٬٧٣١)    (١١٬٠٠١٬٠٢٥)    (٢٠٬٠٠٥٬٧٠٢)     إجما?ي	ا�صاريف

 ٦٫٧٤٩٫٣٦٢ ٨٬٠١٢٬٨١٨    ٤٬٩٧٤٬٦٨٢    ٤٬٥٥٩٬٢٦٣     قبل	الزكاة	الربح

               

               الزكاة

 (١٬١٧٥٬٧١١) (١٬٦٠٢٬٥٦٤)    )٨٠٩٫٤١٨(    (٩١١٬٣٨٥)      مصروف�الزكاة�للف5Xة

 ٥٫٥٧٣٫٦٥١ ٦٬٤١٠٬٢٥٤    ٤٫١٦٥٫٢٦٤    ٣٬٦٧٤٬٨٧٨     للف"�ة	الربح

 -  -     -     -      الدخل�الشامل�ا�خر

 ٥٫٥٧٣٫٦٥١ ٦٬٤١٠٬٢٥٤    ٤٫١٦٥٫٢٦٤    ٣٬٦٧٤٬٨٧٨     الدخل	الشامل	للف"�ة	إجما?ي

 

 

 

  

 

̂يضاحات�ا�رفقة�من��دتع �ال�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية��١٦إ#ى��١ا
ً
  .ا�وجزة�ا*وليةجزءا
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  شركة	ا�مثل	للتمويل
  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�وجزةا�ولية		ا�لكيةقائمة	التغ��ات	.ي	حقوق	
  م٢٠٢١	يونيو	٣٠.ي			الستة	أشهرلف"�ة	

 ما�لم�يذكر�غ�56ذلك)�السعودي�(جميع�ا�بالغ�بالريال	

  اpجما?ي   أرباح	مبقاه    احتياطي	نظامي    رأس	ا�ال      

                    (غ�56مراجعة)م�٢٠٢٠يونيو�٣٠ا�نQRية�3ي��أشهر �الستة�لف5Xة

 ٣٦٩٫٦٩٥٫٣٢٠  ٤٧٫٥٦٢٫٦٧٣  ٨٫٩٦٠٫٦٤٧  ٢١٣٫١٧٢٫٠٠٠    �م�٢٠٢٠يناير��١الرصيد�كما�3ي�

 ٥٫٥٧٣٫٦٥١  ٥٫٥٧٣٫٦٥١  -   -      للف5Xة�الربح

 -   -   -   -      للف5Xة�الدخل�الشامل�ا�خر 

 ٥٫٥٧٣٫٦٥١  ٥٫٥٧٣٫٦٥١   -     -      للف5Xة�الدخل�الشامل إجما#ي

  ٣٧٥٫٢٦٨٫٩٧١   ٥٣٫١٣٦٫٣٢٤  ٨٫٩٦٠٫٦٤٧   ٣١٣٫١٧٢٫٠٠٠    	م	٢٠٢٠	يونيو	٣٠الرصيد	كما	.ي	

          

          (غ��	مراجعة)م٢٠٢١	يونيو	٣٠	أشهر	ا�ن)'ية	.يالستة	لف"�ة	

 ٣٧٩٬٠٨٦٬٧٣٩  ٥٥٬٩٩٠٬٢٧٨  ٩٬٩٢٤٬٤٦١  ٣١٣٬١٧٢٬٠٠٠    م�٢٠٢١يناير��3١ي�الرصيد�كما�

 ٦٬٤١٠٬٢٥٤  ٦٬٤١٠٬٢٥٤  -   -     للف5Xة�الربح�

 -   -   -   -     للف5Xة��الدخل�الشامل�ا�خر 

 ٦٬٤١٠٬٢٥٤  ٦٬٤١٠٬٢٥٤  -   -     للف5Xة�الدخل�الشامل�إجما#ي

 ٣٨٥٬٤٩٦٬٩٩٣  ٦٢٬٤٠٠٬٥٣٢  ٩٬٩٢٤٬٤٦١  ٣١٣٬١٧٢٬٠٠٠    	م٢٠٢١	يونيو	٣٠الرصيد	كما	.ي	

  
  
  
  
  

  

̂يضاحات�ا�رفقة�من��دتع �ال�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية��١٦إ#ى��١ا
ً
  ا�وجزة.�ا*وليةجزءا
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  شركة	ا�مثل	للتمويل
  مقفلة)�(شركة�مساهمة�سعودية

  )غ��	مراجعة(	ا�وجزة	التدفقات	النقدية	ا�وليةقائمة	
 �  م٢٠٢١	يونيو	٣٠.ي	ة	أشهر	ا�ن)'ي	الستةة	لف"

  ما�لم�يذكر�غ�56ذلك)�السعوديل�(جميع�ا�بالغ�بالريا	

  يونيو	٣٠أشهر	ا�ن)'ية	.ي		لستة     
م٢٠٢٠    م٢٠٢١	   إيضاح   

       ا�نشطة	التشغيليةالتدفقات	النقدية	من	
 ٦٫٧٤٩٫٣٦٢   ٨٬٠١٢٬٨١٨     قبل�الزكاةالربح�

       تعدي%ت	لبنود	غ��	نقدية:
 ١٫٣٧٢٫٠٧٠   ١٬٨٤٩٬٠٣٠     االسUQRك

 ١٫٩٤٨٫٣٣٤   ٤٬٧٠٠٬٢٩٣     تكلفة�التمويل
 ٦٥٥٫٥٥٣   ١٬٤٢١٬٨٢٤   ٣-٦،		٤- ٥  القيمة�3ي�الهبوط�/�عكس�)ا�حّمل(

،�والقروض��التمويلالتعديل�عzى�إعادة�هيكلة�/�(خسائر)��مكاسب

  ١٢  صافية�من�دخل�ا�نحة

  

٣٫٧١٦٫٠٠٨(    )(١,٧٥٢,٥٤٧(  
 ٦٦٧٫٦٩٨   ٦٧٦٬٤٦٢     ¢Qاية�الخدمة�للموظف6ن�منافع�مخصص
̀اماتالتغ��ات	        التشغيلية:	.ي	ا�صول	واJل"

٦٫٨٠١٫٥٧٥  ٤,٨٨٣,٣٩٩    	صا3ي�االستثمار�3ي�عقود�التأج�56التمويzي
̂سUمي )٥١٫٣٣٤٫١٥٦(   (٢٣٤٬٨٩٨,٤٠٤)     ذمم�مدينة�للتمويل�ا  
)١٠٫٠٣٦٫١٣٥(   (٢,٨٦٣,٣١١)     �متداولة�أخرى أصول�مصاريف�مدفوعة�مقدما�و   

 ٦٫٣٤٤٫١٨٢   ٣٬٣١٥٬٩٧٤     �ذمم�دائنة
)٦٫٩٨٢٫٠٤٩(   ١٬٨٤٢٬٠٩١     أخرى �ال�Xاماتمصاريف�مستحقة�و   

 (٤٧,٥٢٩,٥٧٤)   )٢١٢٬٨١٢٬٣٧١(     التشغيلالنقد	(ا�ستخدم	.ي)		صا.ي
)٣٫٣٩٦٫٥١١(   (٢٬٤٩١٬٢١٣)     الزكاة�ا�دفوعة  

)٢٥٣٫٦٥١(    (٢١٢٬٥٢٣)   ١١  منافع�¢Qاية�الخدمة�للموظف6ن�ا�دفوعة  
)٥١٫١٧٩٫٧٣٦(    (٢١٥,٥١٦,١٠٧)     ا�نشطة	التشغيلية	صا.ي	النقد	(ا�ستخدم	.ي)  

       من	ا�نشطة	اJستثمارية	التدفقات	النقدية
)١٫٧٣٩٫٩٤٤(   (٢٬٠٧٣٬٧٠٩)     إضافات��متلكات�ومعدات

 -   (٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠)     ستثمارات�قص56ة�ا*جلإو �مرابحات
�رابحاتا�من�ا�حصل     ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠(   ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(

)٨١٫٧٣٩٫٩٤٤(   ٤٧٬٩٢٦٬٢٩١     ةستثماري)	ا�نشطة	اJ ا�ستخدم	.ي	الناتج	من	/	(صا.ي	النقد	

   التدفقات	النقدية	من	ا�نشطة	التمويلية
 

 
 
 

١٢٩٫٢٠٠٫٠٠٠  ٢٦٥٬٨٩١٬٨٤٦     تمويلمتحصUت�من�
)٨٫٣٢٤٫٣١٣(  (١٠٩٬٧٣٤٬١٦٧)     تمويلسداد�

̂يجارات�ا�دفوعة )٩٩٦٫٠٠٠(  (١٬٠٢٥٬٩٠٠)     ا
)٣٨٤٫٩٣٢(  (١,٣٠٧,٧٣٨)     تكلفة�التمويل�ا�دفوعة�

١١٩٫٤٩٤٫٧٥٥  ١٥٣,٨٢٤,٠٤١     ا�نشطة	التمويليةالناتج	من	صا.ي	النقد	
)١٣٫٤٢٤٫٩٢٥(   (١٣٬٧٦٥٬٧٧٥)     النقد	وما	يعادله	النقص	.يصا.ي	

٧٣٫٩١٣٫٥٨٨   ١٣٥٬٩٨٤٬٤١٤   ٤  النقد�وما�يعادله�3ي�بداية�الف5Xة
٦٠٫٤٨٨٫٦٦٣   ١٢٢٬٢١٨٬٦٣٩   ٤  y'اية	الف"�ةالنقد	وما	يعادله	.ي	

          
          اJنشطة	الغ��	نقدية	خ%ل	الف"�ة:

    عقد�إيجار�ال�Xاماتحق�االستخدام�و �أصول �إضافات

                   

٧٢٤٬١٢٧ 

  

          ٧٬٥٠٨٬٥٦٥ 

  ٥٨٢٬٢٢٨         -       السابق�االيجار�عقد�نQRاءإ

  

̂يضاحات�ا�رفقة�من��دتع �ال�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا*ولية�ا�وجزة.�١٦إ#ى��١ا
ً
  جزءا



  شركة	ا�مثل	للتمويل
  سعودية�مقفلة)�(شركة�مساهمة

  إيضاحات	حول	القوائم	ا�الية	ا�ولية	ا�وجزة
 �  م٢٠٢١	يونيو	٣٠.ي	ية	أشهر	ا�ن)'	الستة	ةلف"

  ما�لم�يذكر�غ�56ذلك)�السعودي�(جميع�ا�بالغ�بالريال	

� � � 
 

  معلومات	عامة -١
 

�العربية�السعودية�بموجب� �الرياض�با�ملكة شركة�ا*مثل�للتمويل�("الشركة")�cي�شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة�مسجلة�3ي

�(ا�وافق�١٤٢١ربيع�الثاني��٢٨الصادر�3ي�مدينة�الرياض�بتاريخ��١٠١٠١٦٠٣٤٩السجل�التجاري�رقم� وتتو#ى��.)٢٠٠٠يوليو��٣٠هـ

� �ال5Xخيص�الصادر�عن �بموجب �الوكUء �ومركبات �معدات �للتأج�56وتمويل �الرئيسية �با*نشطة �القيام �ا�ركزي الشركة �البنك

  السعودي.
 

�لهذه�الفروع.�وا*صول�واالل�Xاماتتتضمن�هذه�القوائم�ا�الية�ا*ولية�ا�وجزة�النتائج��لدى�الشركة�فروع�3ي�جدة�والخ��5وأ�Qا،

  ا�سجل�3ي�الرياض�3ي�العنوان�التا#ي:�ويقع�مقر�الشركة
 

  شركة�ا*مثل�للتمويل

  ٣٠٠٨٢٧ص.�ب.�

  ١١٣٧٢الرياض�

  ا�ملكة�العربية�السعودية
 

  ا�وجزة�ولم�تتم�مراجعQRا.�ا*وليةتّم�فحص�هذه�القوائم�ا�الية�

 

  أسس	اpعداد -٢
 

�١- ٢  � �ا�وجزة �ا*ولية �ا�الية �القوائم �إعداد �تم ا
ً
�للمحاسبةوفق ��للمعيار�الدو#ي �ا*و#ي"�٣٤رقم 3ي��ا�عتمد�"التقرير�ا�ا#ي

̂ و عاي�56ا�ا�ملكة�العربية�السعودية�و    .("الهيئة")و�ا�حاسب6ن��نللمراجع6الصادرة�عن�الهيئة�السعودية��ا*خرى صدارات�ا
  

  .للشركة�الوظيفية�العملة�أيًضا�وهو�،�السعودي�بالريال�ا�وجزة�ا*ولية�ا�الية�القوائم�هذه�عرض�تم

  

  السيولة�حسب�ترتيب�ا*ولية�ا�وجزة�ا�ا#ي�ا�ركز�قائمة�3ي�واالل�Xاماتا*صول��عرض�يتم

  

٢- ٢  � �ا�الية �القوائم �هذه �السنوية��ا*وليةال�تتضمن �ا�الية �القوائم �3ي �ا�طلوبة ̂فصاحات �ا�علومات�وا �جميع ا�وجزة

مؤشر�عzى��ال�تكون ربما��ا*وليةالنتائج� .م٢٠٢٠ديسم�٣١��5ويجب�قراء±Qا�بال�Xامن�مع�القوائم�ا�الية�السنوية�للسنة�ا�نQRية�3ي�

  .النتائج�السنوية�للشركة

 

٣- ٢ � �هذه �إعداد �3ي �ا�عتمدة �ا�خاطر �وإدارة �ا�حاسبية ��القوائمالسياسات �ا�وجزةا*وليا�الية ��ة �تلك�تتوافق مع

  .م٢٠٢٠ديسم�٣١��5للسنة�ا�نQRية�3ي��ا�راجعة�ا�الية�القوائما�ستخدمة�3ي�إعداد�
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� � � 
 

  الحاليةاعتماد	معاي��	وتعدي%ت	جديدة	ع|ى	ا�عاي��	ا�حاسبية	 -٣
  

�أي�تأث��56م٢٠٢١يناير��١ا�حاسبية�الجديدة�والتعديUت�عzى�ا�عاي�56ا�حاسبية�الحالية�السارية�من�ا�عاي�56 وما�بعده�ليس�لها

 للشركة.��عzى�القوائم�ا�الية�ا*ولية�ا�وجزة�جوهري 

 

 ا�فعول سارية	الجديدة	التعدي%ت	التفس��ات	و العاي��	و ا� ٣-١
  

�السنوية�ا�الية�القوائم�إعداد�3ي�ا�تبعة�تلك�مع متسقة�ا�وجزة�ا*ولية�ا�الية�القوائم�إعداد�3ي�ا�تبعة�ا�حاسبية�السياسات

�الشركة�تقم�لم.��٢٠٢١يناير��١من�اعتباًرا�سارية�جديدة�معاي�56تطبيق�باستثناء�،��٢٠٢٠ديسم�5 3�٣١ي�ا�نQRية�للسنة�للشركة

من�التعديUت�دخل�ح��6التطبيق��عدد.�بعد�ا�فعول �ساري �يكن�لمو �إصداره�تم�تعديل�أو�تفس�56أو�معيار�*ي�ا�بكر�التطبيقب

  .لشركةل�ا�وجزة�ا*ولية�ا�الية�القوائم�عzى�تأث�56لها�ليس�ولكن�،�م�٢٠٢١عام�3ي�مرة�*ول 
 

  ا�فعول 	ساريةال	غ��جديدة	التعدي%ت	التفس��ات	و العاي��	و ا� ٣-٢

هناك�عدد�من�ا�عاي56،�والتفس56ات،�والتعديUت�عzى�ا�عاي�56والتفس56ات�ال��wأصدرها�مجلس�ا�عاي�56الدولية�للمحاسبة�وال��wتعت��5

�wستقبلية�ال��  يzي:�مامبكر.�وأهمها��بشكل�تطبيقهاالشركة�عدم��قررتسارية�ا�فعول�3ي�الف5Xات�ا�حاسبية�ا

 

 	ا�عيار 	العنوان السريان	تاريخ

التعديUت�ا�تعلقة�بالتكاليف��- �ا�حتملة�وا*صول واالل�Xامات�ا�حتملة��ا�خصصات م٢٠٢٢يناير��١

 ا�تضمنة�عند�تقييم�ما�إذا�كان�العقد�ملزم��

�سبةلمحالا�عيار�الدو#ي�

٣٧ 

�ا�متلكات�تكلفة�من�مبالغ�خصم�من�الشركة�تمنع�تعديUت�-�وا�عدات�وا�الت�العقارات م٢٠٢٢يناير��١

�لUستخدام�ا*صل�الشركة�إعداد�أثناء�ا�نتجة�ا�واد�بيع�من�ا�ستلمة�وا�عدات�وا�الت

  منه�ا�قصود

�سبةلمحالا�عيار�الدو#ي�

١٦  

�للتقريرالدو#ي��ا�عيار � م٢٠٢٠-م�٢٠١٨ا�ا#ي�للتقرير�الدولية�ا�عاي�56عzى�السنوية�التحسينات م٢٠٢٢يناير��١

 ��١ا�ا#ي

�للتقريرالدو#ي��ا�عيار �  .التعديل�انQRاء�تاريخ�تأجيل�بشأن�التعديUت�–التأم6ن��عقود  م٢٠٢٣يناير��١

  �٤ا�ا#ي

  ��١سبةلمحالا�عيار�الدو#ي�  ل�Xامات.تصنيف�اال�شأنالتعديUت�ب�-ا�الية��القوائمعرض�  م٢٠٢٣يناير��١

�للتقريرالدو#ي��ا�عيار �  ٩ا�ا#ي�ريروا�عيار�الدو#ي�للتق��٤ا�ا#ي�ريرب6ن�ا�عيار�الدو#ي�للتق�التداخل�بشأن�التعديUت  م٢٠٢٣يناير��١

  �٩ا�ا#ي

تعديUت��عالجة�ا�خاوف�والتحديات�ا�تعلقة�بالتنفيذ�ا�حددة�بعد��-عقود�التأم6ن�  م٢٠٢٣يناير��١

  ١٧ا�عيار�الدو#ي�للتقرير�ا�ا#ي�

�للتقرير�الدو#ي�ا�عيار

  ١٧ا�ا#ي

 

  والتقديرات	ا�حكاماستخدام	

� �ا�الية �القوائم �تطبيق�السياسات�ا�حاسبية��ا*وليةيتطلب�إعداد �واف5Xاضات�تؤثر�3ي �وتقديرات �أحكام �وضع �ا^دارة �من ا�وجزة

إعداد��عند.�عن�هذه�التقديراتوا�صروفات.�وقد�تختلف�النتائج�الفعلية��الدخلو �لµصول�واالل�Xاماتوا�بالغ�ا�شمولة�3ي�التقرير�

� �ا�الية �القوائم �وا�صادر�الرئيسية��ا*وليةهذه �السياسات�ا�حاسبية �تطبيق �عند �ا^دارة �أبد±Qا wال�� �الهامة �ا*حكام �فإن ا�وجزة،

�  .م٢٠٢٠ديسم�٣١��5ا�نQRية�3ي��للسنةالنظامية�طبقة�3ي�القوائم�ا�الية�للتقديرات�غ�56ا�ؤكدة�كانت�نفس�تلك�ا
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� 	 � 
 

  
  

  جلوا�رابحات	� 	النقد -٤

  م�٢٠٢٠ديسم�٣١�5    م٢٠٢١	يونيو	٣٠ 

  (مراجعة)    (غ��	مراجعة) ومايعادله	النقد
 ٢٣٬٠٠٠   ٢٣٬٠٠٠  نقد�3ي�الصندوق 

  نقد�لدى�البنوك

          

١٢١٬٨٤٦٬٥٣٠ 

  ١٣٥٬٨١٢٬٣٠٥ 

 ١٤٩٬١٠٩   ٣٤٩٬١٠٩  نقد�متاح�بحساب�استثماري 

  ١٣٥٬٩٨٤٬٤١٤   ١٢٢٬٢١٨٬٦٣٩ 

     �جلرابحات	ا�
 ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  )١-٤وديعة�*جل�لدى�البنك�(إيضاح�

  تستند�إ#ى�أسعار�الفائدة�السائدة�3ي�السوق.فائدة�وال��wتحمل�لدى�بنك�محzي�كودائع��إيداع�هذه�الوديعةيتم�  �١- ٤

  

  صا.ي	اJستثمار	.ي	عقود	اpيجار	التموي|ي -٥
 

 :ستثمار�3ي�عقود�االيجار�التمويzيالتسوية�ب6ن�إجما#ي�وصا3ي�اال فيما�يzي�  ١- ٥
  

  م�٢٠٢٠ديسم�٣١�5    م٢٠٢١	يونيو	٣٠ 
       (مراجعة)  (غ��	مراجعة) 

 ٣٣٣٬٩١٣٬٩٥٤   ٣١٤٬٢٧٤٬٢٠١  االيجار�التمويzيإجما#ي�االستثمار�3ي�عقود�

 (٢٩٬٢٦٣٬٨٠٧)   (٢٠٬٢٢٣٬٨٥٩)  ربح�تمويzي�غ�56مكتسب

 (٢٨٬٨٠٣٬٩١٦)   (٢١٬٤٧٨٬٣٨٥)  إيرادات�تأم6ن�غ�56مكتسبة

 (١٤٬٦١٢٬٢٧٢) (١٦٬٢٥٨٬٢٧٥)  )١٢(إيضاح��التمويلخسارة�التعديل�من�إعادة�هيكلة�

̂يجار�ا�دينة�عقود�لدفعاتالقيمة�الحالية�للحد�ا*دنى�  ٢٦١٬٢٣٣٬٩٥٩   ٢٥٦٬٣١٣٬٦٨٢  ا

 (٢٥٬٢٣٢٬٥٨٦)   (٢٥٬١١٣٬٨٦٧)  )٣- 3٥ي�القيمة�(إيضاح��الهبوطمخصص�

̂يجار�التمويzي  ٢٣٦٬٠٠١٬٣٧٣   ٢٣١٬١٩٩٬٨١٥  صا3ي�االستثمار�3ي�عقود�ا

 

̂يجار:فيما�يzي�  �٢- ٥   التحليل�ا�رحzي�لصا3ي�االستثمار�3ي�عقود�ا
  عاملة  

  (ا�رحلة�ا*و#ى)
  منخفضة	ا�داء
  (ا�رحلة�الثانية)

  غ��	عاملة
  (ا�رحلة�الثالثة)

  ا�جموع

          (غ��	مراجعة)	م		٢٠٢١	يونيو	٣٠
̂يجار��دفعاتالقيمة�الحالية�للحد�ا*دنى�من� عقود�ا

  ٢٥٦٬٣١٣٬٦٨٢  ٢٦٬٢٠٣٬٢٠٩  ٥٬٨٠٣٬١٥٢  ٢٢٤٬٣٠٧٬٣٢١  ا�دينة
 )٢٥٬١١٣٬٨٦٧( )٢٤٬٩٨٨٬٢١٥( )٨٦٬٦٠٠( )٣٩٬٠٥٢(  3ي�القيمة�الهبوطمخصص�

̂يجار�التمويzي  ٢٣١٬١٩٩٬٨١٥ ١٬٢١٤٬٩٩٤ ٥٬٧١٦٬٥٥٢ ٢٢٤٬٢٦٨٬٢٦٩  صا3ي�االستثمار�3ي�عقود�ا

      
  
      (مراجعة)��م٢٠٢٠ديسم�٣١��5

�عقود� � �مدفوعات �من �ا*دنى �للحد �الحالية القيمة
̂يجار�ا�دينة  ٢٦١٬٢٣٣٬٩٥٩ ٢٨٬٢٦٦٬٧٦٨ ٤٬١٢٥٬٩٧٩ ٢٢٨٬٨٤١٬٢١٢  ا

  (٢٥٬٢٣٢٬٥٨٦)  (٢٤٬٩٨٨٬٧٣٦)  (٢٠٤٬٣٣٨)  (٣٩٬٥١٢)  3ي�القيمة�الهبوطمخصص�
̂يجار�التمويzي   ٢٣٦٬٠٠١٬٣٧٣  ٣٬٢٧٨٬٠٣٢  ٣٬٩٢١٬٦٤١  ٢٢٨٬٨٠١٬٧٠٠  صا3ي�االستثمار�3ي�عقود�ا
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� 
 � 
 

 

 :القيمة�3ي�الهبوط�مخصص�3ي�حركةال�يفيما�يzي�ي�zفيما�������٣- ٥

  م٢٠٢٠ديسم�٣١��5    م٢٠٢١	يونيو	٣٠ 

 (مراجعة)  (غ��	مراجعة) 

 ٣١٬٩١٧٬٥٧٨   ٢٥٬٢٣٢٬٥٨٦ الرصيد�االفتتا¸ي

 (٢٬٥٣٨٬٤٧٤)   ١٬٢٩٣٬٦١١  خUل�الف5Xة/�السنة�س)�(العكا�حّمل�

 (٤٬١٤٦٬٥١٨)   )١٬٤١٢٬٣٣٠(  للبيع��Qا�محتفظاقتناؤها��معاد�ا*صول �إ#ى�ا�حول 

 ٢٥٬٢٣٢٬٥٨٦   ٢٥٬١١٣٬٨٦٧  الرصيد�الختامي

  

 صا3ي�- �القيمة�3ي�الهبوط�مخصص�����٤- ٥
  

 
 يونيو	٣٠أشهر	ا�ن)'ية	.ي		الث%يةلف"�ة	

  (غ��	مراجعة)
 يونيو�٣٠أشهر�ا�نQRية�3ي��الستةلف5Xة�

  (غ�56مراجعة)

  م٢٠٢٠    م٢٠٢١  م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 

  )١٬٢٤٣٬٨٠٥(   )١٬٢٩٣٬٦١١(    ٧١٦٬٥٦٥    )١٬٨٠١٬٨٥٩(  �الهبوط /�عكسا�حمل)�(

  

 مدينة	للتمويل	اpس%مي	ذمم -٦

  م�٢٠٢٠ديسم�٣١�5    م٢٠٢١	يونيو	٣٠ 

 (مراجعة) (غ��	مراجعة) 

 ٤٧٠٬٥١٥٬٤٧٥ ٧١٧٬٠٤٥٬٣٤٥  إجما#ي�الذمم�ا�دينة

 (٤٢٬٩١٤٬٣١٨) )٥٤٬٥٤٥٬٧٨٤(  دخل�تمويل�غ�56مكتسب

 (٥٬٥٣٠٬٤٩٠) )٥٬٣٦٣٬٥٤٣(  )١٢(إيضاح��التمويلخسارة�التعديل�من�إعادة�هيكلة�

̂سUمي�التمويل�لذمم�الحالية�القيمة  ٤٢٢٬٠٧٠٬٦٦٧ ٦٥٧٬١٣٦٬٠١٨  ا

 (٢٨٣٬٨١٣) )٤١٢٬٠٢٦(  )٢- 3٦ي�القيمة�(إيضاح��الهبوطمخصص�

 ٤٢١٬٧٨٦٬٨٥٤ ٦٥٦٬٧٢٣٬٩٩٢ 

̂سUمي:ل�للذمم�ا�دينةالتحليل�ا�رحzي��فيما�يzي��١- ٦  لتمويل�ا

 

  عاملة

  (ا�رحلة�ا*و#ى)

  منخفضة	ا�داء

  (ا�رحلة�الثانية)

  غ��	عاملة

  (ا�رحلة�الثالثة)
  ا�جموع

         (غ��	مراجعة)	م	١٢٠٢	يونيو	٣٠

 ٦٥٧٬١٣٦٬٠١٨ ٨٦٥٬٩٨٠ ١٬١٠٦٬٧٩٣ ٦٥٥٬١٦٣٬٢٤٥ القيمة�الحالية�للذمم�ا�دينة

 )٤١٢٬٠٢٦( )٣٨٩٬٦٩٢( )٥٬٥٦٩( )١٦٬٧٦٥(  3ي�القيمة�الهبوطمخصص�

  ٦٥٦٬٧٢٣٬٩٩٢ ٤٧٦٬٢٨٨ ١٬١٠١٬٢٢٤  ٦٥٥٬١٤٦٬٤٨٠  صا3ي�الذمم�ا�دينة

         

  (مراجعة)م�٢٠٢٠ديسم�٣١��5

  عاملة

  (ا�رحلة�ا*و#ى)

  منخفضة	ا�داء

  (ا�رحلة�الثانية)

  غ��	عاملة

  (ا�رحلة�الثالثة)
  ا�جموع

 ٤٢٢٬٠٧٠٬٦٦٧ ٤٥٥٬٢٨٨ ٤٤٩٬٩٧٥ ٤٢١٬١٦٥٬٤٠٤ القيمة�الحالية�للذمم�ا�دينة

 (٢٨٣٬٨١٣) (٢٠٤٬٨٨٠) (٦٥٬٨٤٤) (١٣٬٠٨٩)  3ي�القيمة�الهبوطمخصص�

  ٤٢١٬٧٨٦٬٨٥٤  ٢٥٠٬٤٠٨  ٣٨٤٬١٣١  ٤٢١٬١٥٢٬٣١٥  صا3ي�الذمم�ا�دينة



  شركة	ا�مثل	للتمويل
  سعودية�مقفلة)�(شركة�مساهمة

  إيضاحات	حول	القوائم	ا�الية	ا�ولية	ا�وجزة
 �  م٢٠٢١	يونيو	٣٠.ي	ية	أشهر	ا�ن)'	الستة	ةلف"

  ما�لم�يذكر�غ�56ذلك)�السعودي�(جميع�ا�بالغ�بالريال	

� �� � 
 

  

  :ي�cالقيمة3ي��الهبوطحركة�مخصص�إن�فيما�يzي�  ٢- ٦

  م�٢٠٢٠ديسم�٣١�5    م٢٠٢١	يونيو	٣٠ 

 (مراجعة)  (غ��	مراجعة) 

 ٣٥٢٬١٧٩   ٢٨٣٬٨١٣  الرصيد�االفتتا¸ي

 (٦٨٬٣٦٦)   ١٢٨٬٢١٣  خUل�الف5Xة�/�السنة�(عكس)�/ا�حّمل��

 ٢٨٣٬٨١٣   ٤١٢٬٠٢٦  الرصيد�الختامي

  ي:ي�zبالصا3ي�مما�–القيمة��3ي�الهبوطمخصص��يتكون   ٣- ٦
 

 

يونيو	٣٠أشهر	ا�ن)'ية	.ي		ثةالث%لف"�ة	  

  (غ��	مراجعة)

يونيو	٣٠أشهر	ا�ن)'ية	.ي		الستةلف"�ة	  

 (غ��	مراجعة)

م٢٠٢١  م٢٠٢٠   م٢٠٢١   م٢٠٢٠    

3ي�القيمة�الهبوطعكس�)�ا�حّمل(  (٨٬٤٩٨)  ٢٤٤٫٨٨٧  ١٢٨٬٢١٣)  ٢١٩٫٣٩١ 

		مبالغ -٧
ً
  متداولة	أخرى أصول	و مدفوعة	مقدما

  م�٢٠٢٠ديسم�٣١�5    م٢٠٢١	يونيو	٣٠     

  (مراجعة)    (غ��	مراجعة)    إيضاح 

 ٥٬٨٣١٬٠٨٧    ٥٬٦٨١٬٥٥٧     مطالبات�وغرامات�قابلة�لUس5Xداد

 
ً
 ١٠٬٤٨٧٬٨٣١   ٦٬٢٣٧٬٧٥١     مصاريف�مدفوعة�مقدما

 ١٬١٢٠٬٠٩٧   ٤٣٩٬٨٦٤     دفعات�مقدمة�إ#ى�موردين

صافية�من��–اقتناؤها�محتفظ��Qا�لغرض�البيع�معاد��أصول 

  ١- ٧  اتا�خصص

  

١٬٩٣٣٬٣٥١   ٢٬٦٣٧٬٨٧٦ 

 ١٬٩٠٢٬٤١٣   ١٬٠٣١٬٧١٤     ذمم�مدينة�خاصة�بقروض�ا�وظف6ن

 ١٬٦٨٧٬٩٨٧   ١٬٦٨٧٬٩٨٧      من�الهيئة��قابلة�ل¼س5Xدادزكاة�

 ١٬٧٤٥٬٨٨٤   ٩٢٨٬٤٦٢     ضريبة�القيمة�ا�ضافة

 ٧٬٥٢٢٬٣٦٣   ٧٬٣٥٠٬٧٥٠   ٢- ٧  أخرى أصول�

 -   ٩٬٩١٣٬٦١٦     تمديد�تأم6ن�الذمم�ا�دينة�

 ١٬٤٢٧٬٨٢٥   ٦١٢٬٥٧٢     أخرى 

    ٣٣٬٦٥٨٬٨٣٨   ٣٦٬٥٢٢٬١٤٩ 

  :ا�خصصاتصافية�من��– لبيعغرض�امحتفظ��Qا�ل�معاد�اقتناؤهاأصول� ١- ٧

  م٢٠٢٠ديسم�٣١��5    م٢٠٢١	يونيو	٣٠ 

 (مراجعة) (غ��	مراجعة) 

 ٤٬٣٦٤٬٠٣٤   ٦٬٤٨٠٬٨٨٩  ا�عاد�اقتناؤها�ا�حتفظ��Qا�لغرض�البيعلµصول�القيمة�الدف5Xية�

 (٢٬٤٣٠٬٦٨٣)   )٣٬٨٤٣٬٠١٣(  3ي�القيمة�الهبوطمخصص�

  ١٬٩٣٣٬٣٥١   ٢٬٦٣٧٬٨٧٦ 

�مع)�مساهم(�ا�الية�للخدمات�فالكم�شركة�تديرها�وال��wمتداولة�عامة�صناديق�وحدات�3ي�ا*خرى �ا*صول �مثلتت ٢- ٧

̂سUمي�التمويل�تسهيUت�تقديم�من�الغرض   .للعمUء�ا

  



  شركة	ا�مثل	للتمويل
  سعودية�مقفلة)�(شركة�مساهمة

  إيضاحات	حول	القوائم	ا�الية	ا�ولية	ا�وجزة
 �  م٢٠٢١	يونيو	٣٠.ي	ية	أشهر	ا�ن)'	الستة	ةلف"

  ما�لم�يذكر�غ�56ذلك)�السعودي�(جميع�ا�بالغ�بالريال	

� �� � 
 

 

  ع%قة	اتمع	أطراف	ذ	وهريةج	وأرصدة	معام%ت -٨

�العUقة�ذات�ا*طراف�مع�الشركة�تتعامل�،�العادية�أنشطQRا�سياق�3ي �لهم�زميلةال�والشركات�مساهم½Qا�العUقة�ذات�ا*طراف�تشمل.

̂دارة�ومجلس ̂دارة�وموظفي�ا �الرئيسي6ن�ا ̂دارة�ىموظف. ̂دارة�مجلس�أعضاء�ذلك�3ي�بما�،�ا*شخاص�هؤالء�هم�نالرئيس�6ا �غ�56ا

�Uتا�عام�تتم.�مباشر�غ�56أو�مباشر�بشكل�،�الشركة�أنشطة�ومراقبة�وتوجيه�تخطيط�عن�وا�سؤولية�السلطة�لد¾Qم�الذين�،�التنفيذي6ن

ا�Uقةالع�ذات�ا*طراف�مع
ً
  .الشركة�إدارة�قبل�من�ومعتمدة�متبادل�بشكل�عل½Qا�متفق�لشروط�وفق

 

يونيو	٣٠أشهر	ا�ن)'ية	.ي		ثةالث%لف"�ة	  

  (غ��	مراجعة)

يونيو	٣٠أشهر	ا�ن)'ية	.ي		الستةلف"�ة	  

 (غ��	مراجعة)

م٢٠٢١  م٢٠٢٠   م٢٠٢١   م٢٠٢٠    

شركات	الزميلة؛ال    �    � 

مصاريف�اخرى �–فالكم�للخدمات�ا�الية�  ٦٫٠٠٠  ٦٬٠٠٠  ٣٫٠٠٠  ٣٬٠٠٠ 

عUنإمصاريف�دعاية�و �–فال�ميديا�  ٣٧٬٥٠٠  ٤٥٬٠٠٠  ٢٢٬٥٠٠  ٢٢٬٥٠٠ 

:العليا	اpدارة	موظفي         

اللجانالتعويضات�والبدالت��جلس�االدارة�و   ٦٠٬٠٠٠  ٥٧٬٠٠٠  ٥٤٬٠٠٠  ٣٦٬٠٠٠ 

 ٢٬٠٨٠٬٥١٩  ٢٬٦٠٨٬٧٧٦  ١٬١٢٩٬١٠٨  ١٬٣٠٨٬٢٧٣ تعويضات�موطفي�االدارة�العليا

 ٦٩٬٢١٥  ٢٧٥٬٢٨٥  ٤٠٬٧٣٦  ٥٤٬٠٣٩ مصاريف�منافع�التقاعد

يzيدخل�االيجار�التمو   ١٥٬٦٣٢  ٥٬٢٢٤  ٧٬٨٥١  ٢٨٤ 

̂دارة�ي   .3ي�الشركة�أعضاء�مجلس�ا^دارة�وا^دارة�العليا�العلياشمل�موظفي�ا

  ا*رصدة�الهامة�الناتجة�عن�ا�عامUت�مع�أطراف�ذات�عUقة�3ي�تاريخ�التقرير�كما�يzي:

 

م٢٠٢١يونيو		٣٠  

 (غ��	مراجعة)

م٢٠٢٠ديسم��٣١��5  

 (مراجعة)

الزميلة؛شركات	ال  �  

اخرى �أصول �–فالكم�للخدمات�ا�الية�  ٧٬٥٢٢٬٣٦٣ ٧٬٣٥٠٬٧٥٠ 

النقدية�3ي�حساب�االستثمار�–ميديا��كمفال  ١٤٩٬١٠٩ ٣٤٩٬١٠٩ 

  مخصص	الزكاة -٩

  م٢٠٢٠ديسم�٣١��5    م٢٠٢١	يونيو	٣٠    إيضاح 

  (مراجعة)    (غ��	مراجعة)      

 ٣٬٣٩٩٬٥٦٣   ٢٬٤١٢٬٥٨٧      الرصيد�3ي�بداية�الف5Xة�/�السنة

 ٢٬٤٠٩٬٥٣٥   ١٬٦٠٢٬٥٦٤    ١- ٩  للف5Xة�/�السنةا�حّمل�

      ٥٬٨٠٩٬٠٩٨   ٤٬٠١٥٬١٥١ 

 )٣٬٣٩٦٬٥١١(   )٢٬٤٩١٬٢١٣(      ا�دفوع�خUل�الف5Xة�/�السنة

 ٢٬٤١٢٬٥٨٧   ١٬٥٢٣٬٩٣٨      الرصيد�3ي�¢Qاية�الف5Xة�/�السنة

  

مرات�من�صا3ي��٨مرات�أو��٤والحد�ا*ق�ÁxÂمن�دنى�* للحد�ا الخاضع�ي من�الوعاء�الزكو  ٪٢٫٥مخصص�الزكاة�للف5Xة�بنسبة�يتم�احتساب�

 �.الربح�قبل�الزكاة

  

  



  شركة	ا�مثل	للتمويل
  سعودية�مقفلة)�(شركة�مساهمة

  إيضاحات	حول	القوائم	ا�الية	ا�ولية	ا�وجزة
 �  م٢٠٢١	يونيو	٣٠.ي	ية	أشهر	ا�ن)'	الستة	ةلف"

  ما�لم�يذكر�غ�56ذلك)�السعودي�(جميع�ا�بالغ�بالريال	

� �� � 
 

  الزكاة�خUل�الف5Xة:�مصروف�يzي�احتساب�فيما ١- ٩

  م٢٠٢٠ديسم�٣١��5    م٢٠٢١	يونيو	٣٠      

  (مراجعة)    (غ��	مراجعة)    إيضاح 

 ٤٦٥٬٠٢٦٬٩١٨  ٨٩٥٬٣٦٠٬٢٧٥   أ  مصادر�التمويل�

 ٥٦٥٬٣٠١٬٨١٧  ٥٦٢٬٠٥١٬٦٤٠    ب  للزكاةالخاضعة��ا*صول 

 ١٬٠٦٧٬٤١٦٬٨٦٦  ١٬١٦٤٬٩٣٤٬٦٧٩   ج  قبل�ا�خصصات�ا*صول مجموع�

 ٢٤٦٬٢٧٧٬٣١٧  ٤٣١٬٩٨٨٬٧٨٠    ج)/(أ*ب  الوعاء�الزكوي 

)� ÁxÂا*ق� �للحد �الخاضع �الزكوي مرات�من�صا3ي��٨الوعاء

    الدخل�السنوي�قبل�الزكاة)

  

١٢٨،٢٠٥،٠٨٨ 

 

٩٦٬٣٨١٬٣٨٤ 

   مصروف�الزكاة�للف5Xة�/�للسنة
  

١٬٦٠٢٬٥٦٤ 
 

٢٬٤١٢٬٥٨٧ 

 موقف�الربط�الQÄائي  ٢- ٩

الضربية�و �الزكاةهيئة�إ#ى��م�٢٠٢٠عام�ح��Áالزكوية�ا^قرارات�جميع�تقديم�تم�،تاريخ�إصدار�هذه�القوائم�ا�الية�ا*ولية�ا�وجزة���3ي�كما

 (الهئية�العامة�للزكاة�والدخل�سابقوالجمارك
ً
�ح��Áسنة��الQÄائية�الزكوية�الشهادة�الشركة�واستلمت.�السابقةالربوط�تمت�تسوية�جميع�و ،��ا

  .�م٢٠٢٠

  

̀اماتو 	تموي%ت	دائنة -١٠  عقد	اpيجار	اJل"
 

  الوصف

	تموي%ت	دائنة

											بنكية	

  )١- ١٠(	ايضاح

مستحق	للبنك	

	ا�ركزي 

	السعودي

بموجب	نظام	

  )٢- ١٠الكفالة	(

ة	تلمالوديعة	ا�س

	من	البنك	ا�ركزي 

مقابل		السعودي

تأجيل	السداد	

  )١٢(ايضاح	

̀امات	 اJل"

  اJيجار
  اpجما?ي

            م٢٠٢١	يونيو	٣٠

  ٢٩٣٬٤٦٥٬٥١٩  ١٬٠١٨٬٠٢٥  ٢٤٬١٧٦٬٧٣٢  ٢١١٬٨٩١٬٩١٧  ٥٦٬٣٧٨٬٨٤٥  متداول 

  ٤٩٢٬٨٧٠٬٣٢٥  ٤٬٥٦٢٬١٤٦  ٩٩٬٩٨٧٬٦٩٢  ٣٢٦٬٦١١٬٥٩٣  ٦١٬٧٠٨٬٨٩٤  غ�56متداول 

  ٧٨٦٬٣٣٥٬٨٤٤  ٥٬٥٨٠٬١٧١  ١٢٤٬١٦٤٬٤٢٤  ٥٣٨٬٥٠٣٬٥١٠  ١١٨٬٠٨٧٬٧٣٩  

            م�٢٠٢٠ديسم�٣١�5

  ٢٢٢٬٣٣٩٬٣٧٠  ٨٥٠٬٧٩٧  ٣١٬٣٠٥٬٤١٧  ١٠٨٬٠٤٩٬٢٧٣  ٨٢٬١٣٣٬٨٨٣  متداول 

  ٤٠٤٬٩٥٨٬١٥٨  ٤٬٨٧٧٬٤٥٤  ٨٤٬٩٧٦٬١٣٨  ٢٣١٬٨٢١٬٥٢٧  ٨٣٬٢٨٣٬٠٣٩  غ�56متداول 

  ٦٢٧٬٢٩٧٬٥٢٨  ٥٬٧٢٨٬٢٥١  ١١٦٬٢٨١٬٥٥٥  ٣٣٩٬٨٧٠٬٨٠٠  ١٦٥٬٤١٦٬٩٢٢  

  بنكية��تمويUت�دائنة  ١- ١٠

�،�منشآت�برامج�بموجب�االجتماعية�التنمية�بنك�من�ا�ستلم�القرض�من�سعودي�ريال�مليون ��٧٫٥مبلغ�برد�الشركة�قامت�،�الف5Xة�خUل

�ا*جل�قص�56كقرض�سعودي�ريال�مليون ��٣٠وسددت ̂سUمية�الشريعة�من�معتمدة�إسUمية�منتجات�إ#ى�القروض�هذه�تستند. ومن��ا

 .السوق �3ي�السائدة�الربح�معدالت�أساس�عzى�الهئية�الشرعية

  



  شركة	ا�مثل	للتمويل
  سعودية�مقفلة)�(شركة�مساهمة

  إيضاحات	حول	القوائم	ا�الية	ا�ولية	ا�وجزة
 �  م٢٠٢١	يونيو	٣٠.ي	ية	أشهر	ا�ن)'	الستة	ةلف"

  ما�لم�يذكر�غ�56ذلك)�السعودي�(جميع�ا�بالغ�بالريال	

� �� � 
 

  

  �بموجب�تمويل�برنامج�ا^ق5Xاضالسعودي�للبنك�ا�ركزي��مستحقاتمدفوعات�  ٢- ١٠
  

�الصغ56ة�الشركات�تمويل�كفالة�برنامج�يضمن�حيث�،�ا^قراض�ل�5نامج�السعودي�ا�ركزي �البنك�تمويل�3ي�أداءها�الشركة�واصلت

�الشركة�قامت�،�م�٢٠٢١يونيو��٣١وح��Áال�5نامج�هذا�بداية�منذ.�وا�توسطة�الصغ56ة�ا�ؤسسات�لعمUء�التمويل�مبلغ�من٪��٩٥وا�توسطة

�وديعة�استUم�تم�سعودي�ريال�مليون ��٥٧٩مQÄا�،�حالي6ن�أو�جدد�مؤهل6ن�لعمUء�ال�5نامج�إطار�3ي�سعودي�ريال�مليون ��٥٩٨مبلغ�بتمويل

�ال�5نامج�هذا�مقابل�السعودي�البنك�ا�ركزي �من�ا*رباح�من�خالية �سماح�ف5Xة�أشهر�ستة�ذلك�3ي�بما�شهًرا�وثUثون �ستة�التمويل�مدة.

  .ا^قراض�برنامج�بموجب�السعودي�البنك�ا�ركزي �سعودي�ريال�مليون ��٣٩٫٨الشركة�دفعت�،�الف5Xة�خUل.�للسداد

  

  الخدمة	للموظف�ن	y'اية	منافع	مخصص -١١

  م٢٠٢٠ديسم�٣١��5    م٢٠٢١	يونيو	٣٠  

  (مراجعة)    (غ��	مراجعة)  

̂فتتا¸يالرصيد�  ٦٬٠٩٤٬٤٥٦   ٦٬٩١٣٬٦٣٩  ا

 ١٬٠٨٨٬٦٧٦   ٦٧٦٬٤٦٢  محّمل�خUل�الف5Xة�/�السنة

 (٥١٦٬٢١١)   )٢١٢٬٥٢٣(  مدفوع�خUل�الف5Xة�/�السنة

 ٢٤٦٬٧١٨    -   خسائر�إعادة�القياس�ا�ثبتة�3ي�الدخل�الشامل�ا�خر

 ٦٬٩١٣٬٦٣٩    ٧٬٣٧٧٬٥٧٨  الختاميالرصيد�

 

 السعودي	البنك	ا�ركزي ع|ى	خسائر	اJئتمان	ا�توقعة	وبرامج		١٩- تأث��	كوفيد -١٢
  

�(كوفيد�تزالال� �يعطل�ا*سواق�العا�ية�حيث�بدأت�العديد�من�١٩-جائحة�ف56وس�كورونا تشهد�"موجة�ثانية"�من�العدوى�عzى��الدول )

̂غUق�وقواعد� ا�عzى�تف�wxÇا�رض�من�خUل�إجراءات�اح5Xازية�صارمة�مثل�فرض�قيود�عzى�السفر�وعمليات�ا
ً
الرغم�من�أ¢Qا�سيطرت�سابق

�ا wxÇى�تفzبنجاح�ع� �من�السيطرة �السعودية�("الحكومة") �تمكنت�حكومة�ا�ملكة�العربية �ومع�ذلك، �رض�ح��Áا�ن،�التباعد�االجتماÈي.

̂غUق�وبدأت�3ي�اتخا ̂جراءات�الفعالة�ال��wاتخذ±Qا�الحكومة،�وبعد�ذلك�أ¢Qت�الحكومة�ا�ن�عمليات�ا ذ�ويرجع�ذلك�3ي�ا�قام�ا*ول�إ#ى�ا

  والحج.�واستئناف�العمرة�لطبيعته�السفر�الدو#ي�هلعودإجراءات�أولية�

� �وال��wيمكن�١٩-كوفيد�جراء�نشأتكل�من�التحديات�االقتصادية�الجزئية�والكلّية�ال���wمراقبةتواصل�الشركة �الناشئة�لبعض��التأثر ، بآثارها

.�وقد�استلزم�ذلك�مراجعة�قطاعات�اقتصادية�ومناطق�وأطراف�مقابلة�وحماية�الضمان�مفصلالوقت،�وتراقب�عن�كثب�تعرضا±Qا�عzى�مستوى�

  اني�ا�ناسبة�للعمUء�والبدء�3ي�إعادة�هيكلة�القروض،�عند�االقتضاء.واتخاذ�إجراءات�التصنيف�االئتم

� �خUل �٢٠٢٠سنة �م �ا�توقعة. �خسائر�االئتمان �لتحديد �ا�ستخدمة �واالف5Xاضات �بعض�ا�دخUت �بمراجعة �أيًضا �الشركة �تتمثلقامت

wxyراجعات�بشكل�أسا�  :فيما�يzيأشهر�الستة�3ي�ف5Xة��ا
  
��عوامل�تعديل � �ذلك�3ي�بما�ا�توقعة�االئتمانية�الخسائر�نموذج�3ي�الشركة�تستخدمها�ال��wالكzي�االقتصاد�مدخUت/

 ؛�ا�لحوظة�السداد�عن�التع�5Íمعدالت

 و�؛��حتماالتاال �سيناريو�مراجعة �

�تكون �قد�حيث�فعال�بشكل�التعرضات�ولتحديد�السعودي�ا�ركزي �البنك�دعم�تداب�56ضوء�3ي�ا�راحل�معاي�56مراجعة �

  .السداد�تأخ56ات�من�الرغم�عzى�حدثت�قد�العمر�مدى�عzى�ا�توقعة�االئتمانية�الخسائر�خسائر
  

�باستمرار�كجزء�من�أعمالها� �تقييمه �ويتم�إعادة �أعUه �لUف5Xاضات�ا�ذكورة �حساًسا �للشركة ال�يزال�نموذج�الخسائر�االئتمانية�ا�توقعة

�وعدم� �هامة �بأحكام �الحدوث�مدعومة �واحتماالت �التوقعات �فإن �تنبؤات، �أي �مع �هو�الحال �كما �النموذج. �لتحس6ن �ا�عتادة كا�مارسة

  .ي،�قد�تكون�النتائج�الفعلية�مختلفة�عن�تلك�ا�توقعة،�وبالتا#التأكد
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  السعودي	البنك	ا�ركزي برامج	ومبادرات	دعم	
  

 برنامج	دعم	تمويل	القطاع	الخاص
 

لتقديم�الدعم�الUزم��م٢٠٢٠السعودي�برنامج�دعم�تمويل�القطاع�الخاص�3ي�مارس��البنك�ا�ركزي ،�أطلق�١٩- استجابة�لف56وس�كوفيد�

ا�للتعريف�الصادر�عن�
ً
�٣٨١٠٠٠٠٦٤٩٠٢السعودي�ع��5التعميم�رقم.��البنك�ا�ركزي للمؤسسات�متناهية�الصغر�والصغ56ة�وا�توسطة�وفق

  هـ.�يشتمل�برنامج�دعم�تمويل�القطاع�الخاص�بشكل�أسا�wxyعzى�ال�5امج�التالية:١٤٣٨جمادى�الثانية��١٦بتاريخ�
 

 .فعاتتأجيل�الدبرنامج� �

  )٢- ١٠تمويل�ا^قراض�(ايضاح�برنامج� �
 

لب�من�الشركة�تأجيل��البنك�ا�ركزي الذي�أطلقه��تأجيل�الدفعاتكجزء�من�برنامج�
ُ
�دة�ستة�أشهر�عzى��الدفعات�ا�ستحقةالسعودي،�ط

�أ �الشركة �من لب
ُ
�ط �فقد �وبا�ثل، �ا�ؤهلة. �وا�توسطة �الصغر�والصغ56ة �متناهية �للمؤسسات �ا^قراض �تسهيUت �تأجيل الدفعات�يًضا

�دة�اث�wÐعشر�شهًرا�عzى�تسهيUت�ا^قراض�ا�مولة�من�خUل�قروض�منشآت�لهؤالء�ا�ق5Xض6ن�ا�ؤهل6ن�كمؤسسات�متناهية��ا�ستحقة

عzى�التوا#ي.�كتعويض،�حصلت�الشركة�عzى�تأجيل�سداد�قروض�منشآت�من�بنك��٣إ#ى���١الفئةالصغر�والصغ56ة�وا�توسطة�وا�صنفة�3ي�

� �دة� �االجتماعية ��١٢التنمية �من �تبدأ ��١شهًرا �عالجة�م٢٠٢٠أبريل� �قص�56ا*جل �سيولة �دعم �بمثابة �السداد �3ي ̂عفاءات �ا �واعت�5ت .

ا�ق5Xض6ن.�مشاكل�التدفق�النقدي�ا�حتملة.�قامت�الشركة�بإعفاءات�السداد�من�خUل�تمديد�ف5Xة�القروض�ا�طبقة�ا�منوحة�دون�أي�

�يتح �تطلبات�تكاليف�إضافية� ا
ً
�وفق �وتم�معالجQRا �التغي56ات�من�حيث�التسهيUت�االئتمانية �لهذه wÑحاس��تم�تقييم�ا*ثر�ا �العميل. ملها

مليون�ريال��١٥٫٦الشركة�خسارة�تعديل�لليوم�ا*ول�بمبلغ��تثبتال5Xتيب.�نتج�عن�ذلك�أن��ا*حكامكتعديل���٩للتقرير�ا�ا#يا�عيار�الدو#ي�

�يتع �يتعلق�بإعادة�هيكلة�قروض��١٠٫١لق�بالتغ56ات�3ي�شروط�التسهيUت�االئتمانية�وربح�قدره�سعودي�فيما مليون�ريال�سعودي�فيما

  .م٢٠٢٠بحلول�¢Qاية��منشآت

�3ي�كب56ة�زيادة�يعت��5ال�،يرجع�إ#ى�رغبQRا�التأجيل�برنامج�3ي�ا�شاركة�فإن�،�أخرى �عوامل�وجود�عدم�حالة�3ي�أنه�تعتقد�الشركة�تزال�ال

  .االئتمان�مخاطر

� �3ي �أعUه، �ورد �ما �إ#ى �م�٢٠٢١و3ي�م٢٠٢٠با^ضافة �مدد ��البنك�ا�ركزي ، �الدفعاتالسعودي�برنامج �بتأجيل��تأجيل من�خUل�السماح

��لعدت�دفعات�إضافية Áؤهلة�ح���ا �وا�توسطة �تخفيف��.�٢٠٢١يونيو�٣٠أشهر�للمؤسسات�الصغرى�والصغ56ة �أثرت�الشركة�عzى وقد

�wÑحاس��تم�تقييم�التأث�56ا �العميل. �التكاليف�ال��wيتحملها ا�دفوعات�من�خUل�تمديد�ف5Xة�القروض�السارية�ا�منوحة�دون�أي�إضافية.

ا��تطلبات�ا�عيار�الدو#ي�
ً
ال5Xتيب.�نتج�عن�ذلك��ا*حكامكتعديل���٩ير�ا�ا#يللتقر لهذه�التغي56ات�من�حيث�التسهيUت�االئتمانية�ومعاملQRا�وفق

� �تعديل�إضافية�بمبلغ �بخسارة �مليون�ريال�سعودي��٥٫٥إقرار�الشركة �الثاني�٢٫٦وكذلك�م��٢٠٢٠بQÄاية �¢Qاية�الربع �من�عام�مليون�3ي

  .م٢٠٢١

�مبلغ�بإثبات�الشركة�قامت�،�م��٢٠٢١عام�من�لثانيا�الربع�¢Qاية�وبحلول �السعودي�البنك�ا�ركزي �قبل�منتأجيل�الدفعات��برنامج�بدء�منذ

��١٫١مبلغ�إلغاء�وتمم���٢٠٢٠عام�3ي�مQÄا�سعودي�ريال�مليون �إلغاء�تم�وال��wالصلة�ذات�التعديل�خسائر�من�سعودي�ريال�مليون �٢٣٫٧

 .ا�ؤجلة�القروض�إقفال�أو�ا�بكرة�الدفعات�مقابل�التوا#ي�عzىم��٢٠٢١يونيو�3�٣٠ي�ا�نQRية.�أشهر�الستة�ف5Xة�خUل�سعودي�ريال�مليون 
بدون�وديعة�كمليون�ريال�سعودي���٩٧٫٧٥مبلغ�،�تلقت�الشركةالدفعاتمن�أجل�تعويض�خسارة�التعديل�ال��wسوف�تتكبدها�الشركة�3ي�تأجيل�

ا�متساوًيا�بدًءا�من��٣٦السعودي�تسدد�عzى��البنك�ا�ركزي من��م٢٠٢٠أرباح�خUل�أبريل�
ً
،�قامت�م�٢٠٢٠.�خUل�سبتم��5م٢٠٢٠نوفم�٣��5قسط

السعودي�الذي�تم�استUمه�زيادة�عن�ا*قساط�ا�ؤجلة�للمؤسسات�متناهية�الصغر��للبنك�ا�ركزي مليون�ريال�سعودي��٣٥٫٣الشركة�برد�مبلغ�

  .تأجيل�الدفعاتوالصغ56ة�وا�توسطة�باعتبارها�مؤهلة�بموجب�برنامج�

��ا��تطلبات�محاسبة�ا
ً
مليون�ريال��٦٫٥نح�الحكومية�وال��wنتج�عQÄا�ربح�3ي�اليوم�ا*ول�بقيمة�تم�احتساب�منفعة�معدل�التمويل�ا�دعوم�وفق

مليون�ريال���٣٨٫٩مبلغمليون�ريال�سعودي�و ��٢٩٫٦مبلغ�.�كما�حصلت�الشركة�عzىم٢٠٢٠ديسم�٣١��5خUل�السنة�ا�نQRية�3ي��مثبتسعودي�

�*ول�و�ثاني�تمديد��البنك�ا�ركزي سعودي�ودائع�بدون�أرباح�من�
ً
�تبلغ�مكاسب�التعديل�لدعم�تمديد�تأجيل�الدفعات�5نامج�لالسعودي�دعما .

والقوائم�ا�الية�ا*ولية��م�٢٠٢٠ديسم�٣١��5مليون�ريال�سعودي�وال��wتم�احتسا�Qا�3ي�القوائم�ا�الية�للسنة�ا�نQRية�3ي��٣٫٣بملغ�ال�5نامج�ا�ؤجل

  م.٢٠٢١مارس��٣١ا�وجزة�خUل�الف5Xة�
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الخالية�من�ا*رباح�أعUه�ال��wذكرها�من�قبل�الودائع�بإعادة�هيكلة�شروط�سداد�جميع�البنك�ا�ركزي�السعودي�قام�،�م٢٠٢١يونيوخUل�

من��.�موجب�برنامج�التأجيلالقروض�ا�ؤهلة�ب�ن�أجل�تمك6ن�الشركة�من�تعويض�الخسائرا�حاسبية�الناتجة�عن�التعديلوذلك�مالشركة�

اعتبارا�من��بالغ�ا*قساط�ا�ستحقةمجزء�من�الدفعة�لجميع�بإجراء��للشركة�افقة�البنك�ا�ركزي�السعوديإعادة�الهيكلة�ايضا�تم�مو خUل�

�تواريخ�٢٠٢١أغسطس� �3ي �تم�إم �وديعة�مستلمة. �لكل �البنك�ا�ركزي�السعودي�االستحقاق�الخاصة �ودائع �هيكلة �إعادة حتساب�منفعة

مليون�ريال�سعودي�3ي�القوائم�ا�الية��٥٫٦وال��wنتج�عنه�ربح�معدل�وقدره���٩وفقا��تطلبات�ا�عيار�الدو#ي�للتقرير�ا�ا#ي�الخالية�من�ا*رباح�

للودائع�مليون�ريال�سعودي��١٫٥يتضمن�مكاسب�ايضا�بمقدار�هذا�التعديل��م.٢٠٢١نيو�يو ��٣٠ا�نQRية�3ي�ا*ولية�ا�وجزة�لف5Xة�الستة�أشهر 

ا*رباح�من�البنك�ا�ركزي�م).�وتبلغ�هذه�الوديعة�الخالية�من�٢٠٢١يونيو��٣٠ح��Áابريل��١الخالية�من�ا*رباح�لف5Xة�التمديد�الثالثة�(�من�

  م.٢٠٢١شهر�ابريل��استلمها�من�قبل�الشركة�خUلوتم��،مليون�ريال�سعودي�٢٧٫٥السعودي�

�ريال�مليون ��٣٫٤م�مبلغ�٢٠٢٠ديسم�٣١�5(�سعودي�ريال�مليون ��٣٫٢٤مبلغ�تسجيل�تم�،�م�٢٠٢١يونيو�3�٣٠ي�ا�نQRية�الستة�ا*شهر�خUل�

�الثUثة�ا*شهر�خUل.�التمويل�تكلفة�خUل�من�ا�نح�وإيرادات�التعديل�كاسبالقيمة�الحالية���بخصم�ا�تعلق�الشامل�الدخل�قائمة�3ي)�سعودي

  .ا�ستلمة�الودائع�مبالغ�من�السعودي�البنك�ا�ركزي �سعودي�ريال�مليون �٢٠٫٧سداد�تم�،��٢٠٢١يويون�3�٣٠ي�ا�نQRية
  

  كما�يzي:�cى�والقروض�التمويلإن�ا*ثر�الصا3ي�عzى�قائمة�الدخل�الشامل�لدخل�ا�نحة�وتأث�56إعادة�هيكلة�

 

يونيو	٣٠أشهر	ا�ن)'ية	.ي		ثةالث%لف"�ة	  

  (غ��	مراجعة)

يونيو	٣٠أشهر	ا�ن)'ية	.ي		الستةلف"�ة	  

 (غ��	مراجعة)

م٢٠٢١  م٢٠٢٠   م٢٠٢١   م٢٠٢٠    

التمويل�عzى�التعديل)�خسارة(  (٢٬٣٠٨٬٧٤٥)  (٢٬٨٤٣٬٦٠٦)  (١٬٤٧٩٬٠٥٦)  (١٥٬٦٧٧٬١٨١) 

ة�لقروض�منشآتكلمكسب�التعديل�عن�الهي   -  ١٠٬١٣١٬٧٨٩  -   ٣٬٩٨٤٬٧٦٥ 

 ٩٬٢٦١٬٤٠٠  ٣٬٢٣١٬٦٠٣  ٢٬٢٣٣٬٣٠٦  ٥٬٦٢٠٬٧٦٠ دخل�ا�نحة

 ٣٬٧١٦٬٠٠٨  ١٬٧٥٢٬٥٤٧  ٣٬٣٧٤٬٤٦٥  ٣٬٣١٢٬٠١٥ 
  

  إدارة	مخاطر	اJئتمان
  

� �ا�خاطر�ا�تغ56ة �عالجة� �مخاطر�االئتمان �سياسات�إدارة �و �وا�تطورةعززت�الشركة �الظروف�الحالية. �تفرضها wال�� �هذيبسرعة ا�شمل

�البنك�ا�ركزي 3ي�القطاع�االقتصادي،�وا�نطقة،�ومستوى�الطرف�ا�قابل�بما�3ي�ذلك�النظر�3ي�آثار�الدعم�الحكومي�ودعم��فحص�ال5Xك�6ات

� �ا�راقبة�الدقيقة��زيجستمراراومراقبة�وفحص�الضمانات�بالسعودي، �التجزئة،�تشمل�هذه �يتعلق�بمحفظة �فيما أنواع�القروض،��من�.

�تتم�والديون�ا�تأخرة�السدادهات�البطالة�وا�ستويات�ا�توقعة،�والضمانات،�وترك�6ات�أصحاب�العمل،�واتجا ،�وتوقيت�الدعم�الحكومي.

  مناقشة�جميع�هذه�التداب�56وا�وافقة�عل½Qا�من�قبل�لجنة�ا�خاطر.
  

  إدارة	مخاطر	السيولة
  

�إدارة�السيولة�خUل�هذه� �ال5Xك��6عن�كثب�عzى �الحفاظ�عzى �عززتتدرك�الشركة�الحاجة�إ#ى ،� �اليومية��ذلك�من�خUل�الف5Xة مراقبQRا

� ̂دارة. �اجتماعات�ا �عدد �زيادة �إ#ى �با^ضافة ��تقر للسيولة ŵجراءات�ال� �با السعودي�والهيئات�الحكومية��البنك�ا�ركزي �يتخذهاالشركة

  ا*خرى�3ي�الوقت�ا�ناسب�لتقديم�الدعم�والضمانات�لµسواق�ا�الية.
  

  إدارة	ا�خاطر	التشغيلية
  

عzى�الشركة.�عUوة�عzى�ذلك،�وضعت�خطط��وتأث56اتهاستجابت�الشركة�بسرعة�لµزمة�وأنشأت�مجموعة�داخلية�لل5Xك��6عzى�آثار�الوباء�

لعمليات�الشركة�بزيارة�مكاتب��رئيسيون طوارئ�تسمح�لنسبة�كب56ة�من�ا�وظف6ن�بالعمل�من�ا��Ôل.�تم�السماح�للموظف6ن�الذين�يعت�5ون�

�سمح�استثمار�الشركة��الشركة�عzى�أساس ̂رشادات�الحكومية�3ي�جميع�ا*وقات. ا�علومات�والبنية��تقنية3ي��الجوهري مقيد�مع�اتباع�ا

بينما�كان�ا�وظفون�قادرين��الشركةخUل�هذه�الف5Xة�من�إغUق��العقباتالتحتية�الرقمية�للعمUء�باستخدام�مرافق�الشركة�بأقل�قدر�من�

  كا�عتاد�طوال�هذه�الف5Xة.�القائمةالعمليات�والضوابط��وتم�إدارةعzى�العمل�من�ا��Ôل�بأقل�تأث�56عzى�الفعالية.�

  

  

  
  



  شركة�ا�مثل�للتمويل
  سعودية�مقفلة)�(شركة�مساهمة

  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة
  م�٢٠٢١يونيو�٣٠,ي�ية�أشهر�ا�ن'&�الستة�ةلف#" 

  ما�لم�يذكر�غ%$�ذلك)�السعودي�(جميع�ا�بالغ�بالريال�

� �� � 
 

 أخرى دخل� - ١٣
  

 
يونيو�٣٠أشهر�ا�ن'&ية�,ي��الث8ثةلف#"ة�  

  (غ;"�مراجعة)
يونيو�٣٠أشهر�ا�ن'&ية�,ي��الستةلف#"ة�  

 (غ;"�مراجعة)
م٢٠٢١  م٢٠٢٠   م٢٠٢١   م٢٠٢٠    

 ١٬٤٣٨٬٦٦٨  ١٬٠٣٦٬١١١  ٧١٨٬٩٦٨  ٣٧٢٬٥٠٠ دخل�من�ودائع�-جل�

د�شطب�الذمم�ا�دينةا�بالغ�ا�س:$دة�بع  ٣٤٣٬٣٦٥  ١٬٦٠٩٬١٢٥  -   ١٨٩٬١٣٣ 

 ١٬٧٨٢٬٠٣٣  ٢٬٦٤٥٬٢٣٦  ٧١٨٫٩٦٨  ٥٦١٬٦٣٣ 

 ال#Fامات�محتملة -١٤
  

�٣١مليون�ريال�سعودي�(�١٫١،�كان�لدى�الشركة�ال:Oامات�بتمديد�ائتمان�لعقود�التأج%$�والتمويل�اIسHمي�بمبلغ�م�٢٠٢١يونيو�٣٠كما�Eي�

�$Uمليون�ريال�سعودي).�٣٫٣:�م٢٠٢٠ديسم  

  

  أرقام�ا�قارنة -١٥
  

�يYي �تم�إعادة�تصنيفها�بعض�أرقام�ا�قارنة�فيما deالية�ال��بعام��ا-ولية�ا�وجزة�Eي�هذه�القوائم�ا بغرض�تقديم�عرض��م٢٠٢٠ا�تعلقة

  أفضل.�
  

  البند  ا�الية�وائمالق�عJى�ا�ثر

قبل�إعادة�
  التصنيف

  يكما�,�للسنة
٣١�"Qديسم  

  م٢٠٢٠
  رأث

  إعادة�التصنيف

�إعادةبعد�
  التصنيف

�٣١كما�,ي�
"Qديسم  

  م٢٠٢٠

  ١٣٥٬٩٨٤٬٤١٤  (٧٬٥٢٢٬٣٦٣)  ١٤٣٬٥٠٦٬٧٧٧  نقد�وما�يعادلهال  ا�وجزة�ا-ولية�ا�اkي�ا�ركز�قائمة

  ا�وجزة�ا-ولية�ا�اkي�ا�ركز�قائمة

�
ً
مبالغ�مدفوعة�مقدما

  ٣٣٬٦٥٨٬٨٣٨  ٧٬٥٢٢٬٣٦٣  ٢٦٬١٣٦٬٤٧٥  متداولة�أخرى �صول أو 

 .ا�ق:$ض%ن�عن�نيابة�التمويل�لغرض�الوحدةتصنيف�اrستثمار�Eي�صندوق��Iعادة

تصنيف�بعض�أرقام�السنة�السابقة�Eي�قائمة�التدفقات�النقدية�ا-ولية�ضمن�ا-نشطة�التشغيلية�لتتوافق�باIضافة�إkى�ذلك�،�تم�إعادة�

 مع�عرض�السنة�الحالية.

 ا�وجزة�ا�وليةتاريخ�اعتماد�القوائم�ا�الية� -١٦

�تم �عYى �ت�ا�وافقة �ا�الية ��ا-وليةالقوائم �قبل �من �ا�رفقة �بتاريخ�مجلسا�وجزة ���٢٢اIدارة �سأغسط��١(ا�وافق�ه١٤٤٢ذو�الحجة

 .)م٢٠٢١


