
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شركة األمثل للتمويل            

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(                 

 القوائم املالية  

 م 2021 ديسمبر 31للسنة املنتهية في 

   راجع املستقلملا تقرير و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 شركة األمثل للتمويل

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 القوائم املالية  

 م 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 

 ة الصفح الفهرس

 3-2 املراجع املستقل تقرير 

 4 املالي قائمة املركز 

 5 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 6 لكيةقائمة التغيرات في حقوق امل 

 7 قائمة التدفقات النقدية

 40 - 8 إيضاحات حول القوائم املالية
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 شركة األمثل للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 املالي املركز  قائمة

 م2021ديسمبر  31كما في 

 ما لم يذكر غير ذلك(  السعودي ل )جميع املبالغ بالريا

 

 م2020 ديسمبر 31  م2021 ديسمبر  31  إيضاح  

      األصول 

 135,984,414  88,199,507  6 ا يعادلهومنقد ال

 200,000,000  130,000,000  1.6 ألجل ةمرابح

 236,001,373  196,256,218  7 صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي

 421,786,854  728,925,967  8 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي 

 892,850   892,850  9 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 و 
ً
 33,658,838  43,789,608  10 أخرى أصول مبالغ مدفوعة مقدما

 13,576,138    14,024,151  11 واصول حق استخدام   ممتلكات ومعدات

 1,041,900,467  1,202,088,301   صول األ  إجمالي

      

       امللكيةوحقوق  االلتزامات

      اللتزامات ا

 7,404,366   7,953,913   ذمم دائنة 

 18,785,607  22,259,961  12 خرى والتزامات أ مصاريف مستحقة 

 2,412,587  4,114,989  13 مخصص الزكاة 

 627,297,528  764,534,070  14 د إيجارو عق التزاماتو  إسالميتمويل 

 6,913,639  8,978,965  15 نهاية الخدمة للموظفين  منافع مخصص

 662,813,727  807,841,898   لتزامات اال إجمالي

      

      امللكيةحقوق 

 313,172,000   313,172,000  16 رأس املال 

 9,924,461  11,529,163  17 حتياطي نظاميإ 

 55,990,279  69,545,240   أرباح مبقاه

 379,086,740  394,246,403   امللكية حقوق  إجمالي

 1,041,900,467  1,202,088,301   امللكيةوحقوق  االلتزامات إجمالي

      

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية   30إلى  1اإليضاحات املرفقة من  تعتبر
ً
.جزءا
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 األمثل للتمويلشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

  اآلخر  الشامل  الدخل  الربح أو الخسارة و  قائمة 
 م2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 ما لم يذكر غير ذلك(  السعودي  ل)جميع املبالغ بالريا

  

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية  30إلى  1اإليضاحات املرفقة من  تعتبر 
ً
 .جزءا

      

 م2020 ديسمبر 31  م2021 ديسمبر  31  إيضاح   

      لدخلا 

 32,625,040  23,924,866   تمويلي   تأجير عقود من الدخل

 16,268,550  43,952,801   تمويل إسالميالدخل من 

 7,413,216  23,814,333  18 الدخل من الرسوم والعموالت األخرى بالصافي 

 3,623,701  3,764,402  21 دخل أخرى 

مكاسب التعديل على إعادة  هيكلة التمويل 

 27 واالقتراض،صافي من إيرادات املنح

 

1,752,547 

 

2,240,550 

 62,171,057  97,208,949   دخلإجمالي ال

      

      ملصاريف ا

 2,606,840  ( 4,291,035)     4-8, 5-7 مخصص الخسائر األئتمانية املتوقعة   – عكس /( )املحمل

 (34,469,029)  (45,511,109)   رواتب ومصاريف متعلقة باملوظفين 

 (10,653,636)  ( 13,008,138)  19 اخرى  وإدارية عمومية مصاريف

 (2,937,273)  ( 3,808,601)  11 استهالك 

 (4,670,286)  ( 10,256,395)  20 تكاليف تمويل 

 (50,123,384)  (76,875,278)   إجمالي املصاريف 

 12,047,673  20,333,671   قبل الزكاة  الربح 

      

 (2,409,535)  ( 4,193,616)  1-13   الزكاة  مصروف

 -  ( 93,033)   من السنة السابقةلزكاة املحمل ل

   (4,286,649)  (2,409,535) 

 9,638,138  16,047,022   لسنة ل دخل الصافي 

      :الدخل الشامل اآلخر

 (246,718)  ( 887,359)  15 نهاية الخدمة للموظفين  منافعإعادة قياس خسائر 

 9,391,420  15,159,663   سنةلل  الدخل الشامل  إجمالي
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 شركة األمثل للتمويل
 مقفلة( )شركة مساهمة سعودية 

   امللكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 م2021ديسمبر  31لسنة املنتهية في ل

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(  

 

 اإلجمالي   أرباح مبقأة  حتياطي نظامي إ  رأس املال   إيضاح  

 369,695,320  47,562,673  8,960,647  313,172,000   م 2020يناير  1الرصيد كما في 

 9,638,138  9,638,138  -  -   صافي الدخل خالل السنة 

 (246,718)  (246,718)  -  -  15 للسنة  اآلخر ةالشامل الخسائر

 9,391,420  9,391,420  -  -   خالل السنة  الدخل الشامل إجمالي

 -  (963,814)  963,814  -  17 النظامي  االحتياطي إلى املحول 

 379,086,740  55,990,279  9,924,461  313,172,000    م 2020 ديسمبر 31الرصيد كما في 

          

 379,086,740  55,990,279  9,924,461  313,172,000   م 2021 يناير 1الرصيد كما في 

 16,047,022  16,047,022  -  -   صافي الدخل خالل السنة 

 ( 887,359)  ( 887,359)  -  -  15 للسنة  اآلخر ةالشامل الخسائر

 15,159,663  15,159,663  -  -   خالل السنة  الدخل الشامل إجمالي

 -  (1,604,702)  1,604,702  -  17 النظامي  االحتياطي إلى املحول 

 394,246,403  69,545,240  11,529,163  313,172,000     م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

          

 
 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. 30إلى  1اإليضاحات املرفقة من  تعتبر
ً
 جزءا
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 شركة األمثل للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 التدفقات النقدية  قائمة 

 م2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 ما لم يذكر غير ذلك( السعوديل املبالغ بالريا)جميع  

 31 ديسمبر 2020م   م 2021 ديسمبر  31  إيضاح  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  12,047,673             20,333,671  قبل الزكاة  الربح

     تعديالت لبنود غير نقدية: 

  2,937,273               3,808,601 11 االستهالك

  4,670,286              10,256,395 20 تكلفة التمويل 

  (3,181,178)             4,291,035    4-8, 5-7 املتوقعة  األئتمانية الخسائر مخصص( عكس/ ) املحمل

 (2,240,550)            (1,752,547) 27 مكاسب التعديل على إعادة هيكلة التمويل واالقتراض، صافي من  إيرادات املنح 

  1,088,677               1,523,946 15 نهاية الخدمة للموظفين  منافع مخصص

     التشغيلية:  وااللتزامات  األصول  فيالتغيرات 

 (2,845,686)            36,355,674 7   صافي االستثمار في عقود التأجير التمويلي

  (368,695,376)        (309,519,723) 8 اإلسالمي ذمم مدينة للتمويل 

 
 
 (9,273,250)           (10,130,770)        10  أخرى  أصول و  مصاريف مدفوعة مقدما

 5,206,631             4,406,505               ذمم دائنة

 8,402,880  (382,604)  أخرى  التزاماتمصاريف مستحقة و 

 )351,882,620(   (240,809,817)  التشغيلية  األنشطةالنقد املستخدم في 

  (516,211)               (345,979) 15   املدفوعة للموظفين الخدمة نهاية منافع

  (3,396,511)             (2,584,247)  13 املدفوعة  الزكاة

  (355,795,342)       (243,740,043)  األنشطة التشغيلية  (املستخدم في)صافي النقد 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

  (2,980,926)            (3,532,487)          11 إضافات ملمتلكات ومعدات 

  (100,000,000)        (80,000,000)         ألجل  مرابحات  مشتريات

 -   150,000,000  املرابحات  بيع من  املحصل

  (102,980,926)        66,467,513  ة ستثمارياال   األنشطة)املستخدم في(  /من الناتجصافي النقد 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

  571,738,059          391,357,115 14 تمويل متحصالت من 

  (47,865,132)         )259,841,092(  14 تمويل سداد 

  (2,682,500)            (1,743,101)          14 املدفوعة  اإليجارات

  (343,333)               (285,299)              تكلفة التمويل املدفوعة  

  520,847,094         129,487,623  من األنشطة التمويلية  الناتجصافي النقد 

  62,070,826           (47,784,907)  يعادله وما نقدال التغير في صافي

  73,913,588   135,984,414        6 سنةفي بداية ال يعادله وماالنقد 

  135,984,414  88,199,507          6 سنة في نهاية ال يعادله وماالنقد 

     

     :  نقديةال غير  املعامالت

 7,508,565  724,127   عقد إيجار التزاماتحق االستخدام و  أصول إضافات 

 582,228  -  سابق يجارإ عقد نتهاءإ

 3,696,212   1,519,013   أعمال رأسمالية قيد التنفيذ التحويل من 

 14,612,272  1,023,191  في عقود التأجير التمويلي  االستثمار صافيالتعديل على  خسارة

 5,530,490  455,865  التعديل على ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي  خسارة

 4,146,518  2,222,792  للبيع بها محتفظ األصول  الى التحويل

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.   30إلى  1اإليضاحات املرفقة من  تعتبر
ً
 جزءا



 شركة األمثل للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم املالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(  
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 معلومات عامة  -1

للتمويل )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في األمثل  السجل    مدينة  شركة  السعودية بموجب  العربية  باململكة  الرياض 

 إيجار   بأنشطة  القيام  أساس ي  بشكل  الشركة  وتتولى  .(م2000يوليو    30هـ )املوافق  1421ربيع الثاني    28بتاريخ    1010160349التجاري رقم  

  هـ 1430 الحجة ذو 17 تاريخب 102030104467 رقم  لالستثمار العامة الهيئة عن الصادر  الترخيص بموجب الوكالء وسيارات معدات وتمويل

 (.م2009 ديسمبر 5 املوافق)

 العنوان التالي:  علىالرياض  مدينة في املسجل للشركة  قر امليقع .

 شركة األمثل للتمويل

 300827ص. ب. 

 11372الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 : املالية القوائم  هذه  في نتائجها إدراج ويتم  التالية، الفروع الشركة لدى 

 رقم السجل التجاري  املوقع 

 5850070625 أبها

 4030133764 جدة

 1010462986 الرياض 

 2050145380 الدمام 

 

 أسس اإلعداد -2

وفًقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية   ،م2021 ديسمبر 31املنتهية في  وللسنة كما في  تم إعداد القوائم املالية للشركة

 .حاسبينراجعين واملالهيئة السعودية للممن  السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة 

  من العادلة بالقيمة بها املحتفظ االستثمارات باستثناءتم إعداد القوائم املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية على أساس االستحقاق املحاسبي، 

املستقبلية على أساس القيمة الحالية لاللتزامات    املقاسةللموظفين    ومنافع نهاية الخدمةالعادلة،    بالقيمةر املدرجة  اآلخ الشامل  الدخل  خالل

 املتوقعة. اإلضافة  وحدة باستخدام طريقة 
 ض للشركة.تم عرض هذه القوائم املالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العر 

 قائمة املركز املالي بصفة عامة وفًقا للسيولة. األصول وااللتزامات في يتم عرض

 

 للمعايير الدولية للتقرير املالي املعايير الجديدة واملعدلة  تطبيق  -3

 م 2021يناير   1عتبارا من إاملعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة السارية  1.3
 جوهري لم يكن لها أي تأثير   ولكنبعدها،   أو م2021يناير   1  في تبدأ  الســنوية للفتراتألول مرة  ســاريةوتعديالت معينة     معايير الشــركة  اعتمدت

 .وغير ساري بعد صادرهذه القوائم املالية. لم تطبق الشركة في وقت مبكر أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر  على
 

لمحاسبة رقم  ل الدولي واملعيار  4و  7و  9   و 16 رقم املالي للتقرير  الدولية  املعايير  على التعديالت) 2 املرحلة – الفائدة سعر  مؤشر  تصحيح 

39.) 
 بديل  فائدة  بســـــعر(  ر أو بي  أي ) البنوك  بين املعروض  الفائدة   ســـــعر  اســـــتبدال يتم   عندما  املالي التقرير تأثير يتم  مؤقتة إعفاءات  التعديالت  توفر
 :التالية يلي كما التعديالت تشمل(. رأ  أف رأ ) املخاطر من خال   شبه

 أنها  على معها  التعامل  ليتم   ،  مباشـــــرة   اإلصـــــالح  يتطلبها  التي النقدية  التدفقات في تغييرات  أو  ،  تعاقدية تغييرات تتطلب عملية  وســـــيلة •
 السوق  في الفائدة  سعر في الحركة يعادل بما ،  املتغير الفائدة  سعر  في تغييرات

ـــــــاريح غييراتت • ـــــــالح  يتطلبها  التي التصـــــ ـــــــات  من للتحوط إجراؤها ليتم  ( رأ  أو  بي  أي )  إصـــــ ـــــــيصـــــ  عالقة وقف دون   التحوط  ووثائق التخصـــــ
 التحوط

 أف   رأ )  أداة   تخصيص  يتم   عندما  منفصل  بشكل  للتحديد  القابلة  املتطلبات  تلبية  إلى  االضطرار  من  للكيانات  مؤقت  إعفاء  توفير •

 في  العملية  الوسائل  استخدام  الشركة  تعتزم.  للشركة  املالية  القوائم   على  تأثير  أي   التعديالت  لهذه   يكن   املخاطرلم   ملكون   كتحوط(.رأ 

 .للتطبيق قابلة أصبحت إذا  املستقبلية الفترات



 شركة األمثل للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم املالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(  
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   19-بكوفيد املتعلقة اإليجار  امتيازات بشأن ،16املالي للتقرير  الدولي املعيار  على تعديالت

 الدولي   املعيار  على  تعديل  -  19-بكوفيد  املتعلق  اإليجار  امتيازات  بشأن  تخفيفات  للمحاسبة  الدولية  املعايير  مجلس  أصدر  م،2020  مايو  28  في

  تعديل محاسبة بشأن  16 رقم  املالي للتقرير الدولي املعيار تطبيق من للمستأجرين إعفاءً  التعديالت وتوفر". اإليجار عقود" 16 رقم  املالي للتقرير

  لتحفظات  كان  إذا   ما  تقييم   املستأجر  يختار  ال  قد  عملية،  كوسيلة(.  19-  كوفيد)  لفيروس  مباشرة   كنتيجة  الناشئة  األجرة   لتخفيفات  اإليجار  عقد

   يعد  املؤجر  من (  19-كوفيد)  بـفيروس  املرتبطة  األجرة 
ً
 في  تغيير  ألي   بالحسابات  االختيار  بهذا  يقوم  الذي   املستأجر  ويحسب.  اإليجار  لعقد  تعديال

 املالي   للتقرير  الدولي  املعيار  بموجب  التغيير  بها  يفسر  التي  الطريقة  بنفس(  19-كوفيد)  بفيروس  املرتبط  اإليجار  امتياز  عن  ناتج  اإليجار  دفعات

  التغيير يكن لم  إذا  ،16 رقم 
ً
 . اإليجار لعقد تعديال

 معايير  مجلس  قام  ، م  2021  مارس  31في    19  -كوفيد  جائحة  تأثير  استمرار  مع  ولكن   ،م2021  يونيو   30  حتى  التعديل  تطبيق  املقرر   من  انك 

 1  بعد  أو  في  تبدأ   التي  التقارير  فترات  سنوي   على  التعديل  وينطبق.  2022  يونيو  30  حتى  العملية  الوسيلة  تطبيق  فترة   بتمديد  الدولية  املحاسبة

  قابلة   أصبحت  إذا   العملية  الوسيلة  لتطبيق  تخطط  ولكنها  ،19  -  كوفيد  املتعلقة  اإليجار  امتيازات  الشركة  تتلق  لم   ،  ذلك  ومع.  م2021  أبريل

 . التطبيق من بها  املسموح الفترة  خالل للتطبيق

 

 بعد صادرة ولكنها غير سارية  معايير 

  : بعدسارية   وغير الصادرة تطبق الشركة بعد املعايير الجديدة واملعدلة التالية  لم 

 :2022 يناير  1 في  تبدأ التي للفترة  املفعول  سارية  التالية التعديالت       

بمعالجة تكاليف   املتعلقة املحتملة" واألصول  املحتملةاملخصصات وااللتزامات " 37للمحاسبة "الدولي عيار املعلى  تعديالت •

 . املجدي  غيرالوفاء بالعقد في حالة العقد 

 املقصود االستخدام قبل العائدات معالجة بشأن "العقارات واالت واملعدات" 16لمحاسبةلالدولي  عياراملعلى  تعديالت •

األدوات   :9ياملال  رير، واملعيار الدولي للتقألول مرة   املالي  للتقرير  الدولية  املعايير  تطبيق:  1املالي  للتقرير  الدولي  املعيار  على  تعديالت •

كجزء من التحسينات السنوية لعملية   :41  لمحاسبةلالدولي  عيار  وامل،  ”عقود اإليجار“  :16  املالي  ريرواملعيار الدولي للتق  ،املالية

 م.  2020-2018 املالي لتقريرلالدولية  عاييرامل

 (.3 املالية التقارير إلعداد الدولي املعيار على تعديالت) املفاهيمي اإلطار إلى املراجع  •

 

 :2023 يناير  1 في  تبدأ التي للفترة  املفعول  سارية  التالية التعديالت

 (. للتقرير املالي الدولية للمعايير 2 املمارسة وبيان 1 الدولي املحاسبة معيار على تعديالت) املحاسبية السياسات عن اإلفصاح •

 (. 8 الدولي املحاسبة معيار على تعديالت) املحاسبية التقديرات •

 .12 رقم  الدولي املحاسبة معيار على تعديالت) واحدة  معاملة عن الناشئة وااللتزامات باألصول  املتعلقة املؤجلة لضرائبا  •
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 همة ملخص السياسات املحاسبية امل -4

 السياسات املحاسبية الهامة املطبقة في إعداد هذه القوائم املالية تم إدراجها أدناه.

 

   عادلهنقد وما يال  1.4

قصيرة األجل تستحق بعد ثالثة أشهر أو أقل، والتي تكون جاهزة يتكون النقد وما يماثله من أرصدة نقدية وودائع بنكية قصيرة األجل واستثمارات  

 للتحويل إلى النقد ومتاحة للشركة دون أي قيود. 

 ألجل مرابحة 2.4

أشهر وقبل سنة من لدى البنوك واستثمارات السيولة قصيرة األجل األخرى والتي تستحق بعد أكثر من ثالثة  مرابحةألجل على   رابحةاملتشتمل 

 تاريخ الشراء.

 

 محتفظ بها لغرض البيع  عليها ستحواذاال  عادةإ تمأصول  43.

   على  االستحواذ  بإعادة تقوم الشركة، خالل دورة أعمالها العادية،  
ً
سيارات مقابل تسوية التمويل املستحق. يتم إثبات هذه املوجودات مبدئيا

 بالقيمة العادلة.

املحتفظ    االصول محتفظ بها لغرض البيع حيث سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيس ي من خالل معاملة بيع. ويتم قياس    األصول تعتبر هذه  

، األوليإلثبات  بها لغرض البيع بقيمتها الدفترية والقيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، أيهما أقل. ال يتم استهالك هذه املوجودات أو إطفاؤها بعد ا 

.  اآلخر  الدخل الشامل  الربح أو الخسارة و   أو خسارة في قائمة  ضمن الربححميل أي انخفاض الحق في القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع  يتم ت

ئر  بحيث ال تتجاوز االنخفاض املتراكم لها كإيرادات مع أي أرباح / خسا  األصول يتم إثبات أي ربح الحق في القيمة العادلة ناقًصا تكلفة بيع هذه  

 عند االستبعاد. 

 

 غير ملموسة أصول  4.4

 اإلثبات والقياس 

إن    األصول يتم قياس   القيمة،  املتراكمة لالنخفاض في  املتراكم والخسائر   اإلطفاء 
ً
بالتكلفة ناقصا الشركة  التي استحوذت عليها  امللموسة  غير 

ي األصل  وجدت. وتتم رسملة النفقات الالحقة على املوجودات غير امللموسة فقط عندما تؤدي الى زيادة املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة ف

 لق به. وتدرج جميع النفقات األخرى كمصاريف عند تكبدها. الذي تتع

 إطفاء

 قيمته املتبقية. يتم إطفاء املوجودات غير امللم
ً
وسة على يتم احتساب اإلطفاء على مدار تكلفة األصل أو القيمة األخرى البديلة للتكلفة ناقصا

سنوات    5إلى    4على امتداد أعمارها اإلنتاجية املتوقعة املحددة مدتها من    اآلخرالدخل الشامل    الربح أو الخسارة و  أساس القسط الثابت في قائمة 

الطريقة تعكس بشكل أفضل النمط املتوقع لالستفادة من املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة في    من تاريخ توفرها لالستخدام ألن هذه 

 املتبقية في كل تاريخ تقرير مالي وتعدل عند الحاجة.املوجودات. تتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم 

 

 ممتلكات ومعدات  5.4

  اإلثبات والقياس

التكلف وتتضمن  وجدت.  إن  القيمة،  في  لالنخفاض  املتراكمة  والخسائر  املتراكم  االستهالك   
ً
ناقصا بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  بنود  ة تقاس 

 األصل. النفقات العائدة مباشرة القتناء 

الناتجة من االست العائدات  بين صافي  الفرق  أنها  املمتلكات واملعدات )املحسوبة على  بند  استبعاد  ناتجة عن  أو خسارة  أي ربح  إثبات  بعاد يتم 

 .اآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة و في قائمة الربح أو الخسارة  نمض  والقيمة الدفترية لألصل( ضمن اإليرادات األخرى 

 التكاليف الالحقة

إدراج   يتم  النفقات.  تلك  من  مستقبلية  اقتصادية  منافع  الشركة  إلى  تتدفق  أن  املرّجح  من  يكون  عندما  إال  الالحقة  النفقات  رسملة  يتم  ال 

 اإلصالحات والصيانة القائمة كمصروف عند تكبدها.
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 استهالك 

بمثابة تكلفة األصل، أو القيمة األخرى البديلة للتكلفة ناقصا قيمته املتبقية. يتم احتساب االستهالك على املبلغ القابل لالستهالك والذي يعد  

االستهالك إثبات  في  ضمن  يتم  الخسارة  أو  و  قائمة  الربح  الخسارة  او  الشامل  الربح  األعمار    اآلخر  الدخل  الثابت على مدى  القسط  بطريقة 

 اإلنتاجية املقدرة لكل جزء من بند املمتلكات واملعّدات. 

 يتم استهالك األرض. فيما يلي األعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات:ال 

 عدد السنوات 

  

 سنوات أو فترة اإليجار، أيهما أقل 10 - 5 تحسينات على عقار مستأجر •

 10 - 5 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية  •

 5 - 4 أجهزة حاسب آلي وبرمجيات  •

 

 قيد اإلنشاء أو التطوير  األصول  6.4

التنفيذ. ويتم نقل    األصول يتم رسملة   الرأسمالية قيد  التطوير في حساب األعمال  أو  اإلنشاء  الفئة    األصول قيد  إلى  التطوير  أو  اإلنشاء  قيد 

لوجه املقصود منها من قبل املناسبة للممتلكات واملعدات، وذلك عند إيصال املوجودات إلى موقعها و / أو وضعها الالزمين الستخدامها على ا 

تكاليف أخرى عائ التطوير وأي  اإلنشاء /  الشراء وتكاليف  التنفيذ تشمل سعر  الرأسمالية قيد  األعمال  بنود  بند من  أي  تكلفة  إن  دة اإلدارة. 

التنفيذ الستخدامها على الوجه املقصود م إنشاء أو اقتناء أي بند من بنود األعمال الرأسمالية قيد  إلى  ن قبل اإلدارة. وال يتم تحميل  مباشرة 

 االستهالك على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. 

 

 مخصصات 7.4

السابق، وهناك احتمال وجود استخدام  نتيجة لحدث وقع في  أو متوقع  التزام نظامي حالي  الشركة  إثبات املخصصات في حال كان لدى  يتم 

 املبلغ بشكل موثوق. للموارد لتسوية االلتزام، وإمكانية تقدير 

 

 غير املالية  األصول في  الهبوط   8.4

في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية   للهبوطغير املالية، الحًقا لالستهالك واإلطفاء،    األصول يتم مراجعة  

في القيمة باملبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد وهي   الهبوط قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات خسارة 

ألدنى مستوى تتواجد فيه   األصول ، يتم تجميع الهبوطيمة االستخدام، أيهما أعلى. ولغرض تقدير القيمة العادلة لألصل ناقًصا تكلفة البيع أو ق

في قيمته بغرض احتمال   هبوطغير املالية والتي سبق أن حدث    االصول تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مدرة للنقد(. يتم مراجعة  

في القيمة في وقت الحق، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو  الهبوطعكس خسارة ، وذلك في تاريخ التقرير. إذا ما تم الهبوطعكس ذلك 

في قيمة    الهبوط الوحدة املدرة للنقد إلى التقدير املعّدل لقيمته القابلة لالسترداد، على أال يزيد عن القيمة الدفترية بما لو لم يتم إثبات خسارة  

الربح أو الخسارة في   ضمنفي القيمة فورا كإيرادات    الهبوطذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة  

 .اآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة و قائمة
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 منافع نهاية الخدمة للموظفين  9.4

تمث للموظفين  الخدمة  نهاية  منافع  العمل إن  نظام  وأحكام  لشروط   
ً
وفقا املعينين  املوظفين  لجميع  كمبالغ مقطوعة  تدفع  مبالغ مستحقة  ل 

يرة  السعودي املطبقة على الشركة عند انتهاء عقودهم. يتم احتساب املبالغ املسددة عند نهاية الخدمة على أساس رواتب وبدالت املوظفين األخ

 كما هو منصوص عليه في أنظمة اململكة العربية السعودية.نهاية الخدمة وسنوات خدماتهم املتراكمة، 

 : من أي  في الخسارة  أو الربح في السابقة الخدمة بتكاليف االثبات يتم 

 اختصارها أو الخطة تعديل تاريخ  •

 . الصلة ذات الهيكلة إعادة  بتكلفة الشركة ثباتإ  تاريخ  •

اإلضافية املقدرة من أجل إجراء تقدير موثوق للتكلفة النهائية للشركة فيما يتعلق باملنافع يتم حساب مبلغ االلتزام باستخدام طريقة الوحدة  

والخسائر   املستحقة للموظفين. ويتم إثبات األرباح أو الخسائر االكتوارية من إعادة قياس االلتزام فورا في الدخل الشامل اآلخر. إن هذه األرباح

 زام نتيجة تعديالت الخبرة وتأثيرات التغيرات في االفتراضات االكتوارية. هي التغيرات في القيمة الحالية لاللت

 

 ومستحقاتذمم دائنة   10.4

هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع والخدمات املستلمة، سواء تم إصدار فواتير بموجبها إلى الشركة أو ال. يتم إثبات الذمم   االلتزامات

 بالقأول الدائنة التجارية 
ً
 بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معّدل الفائدة الفعلي. يا

ً
قاس الحقا  يمة العادلة وت 

 

 إثبات اإليرادات  11.4

 يتم إثبات إيرادات عقود اإليجار التمويلية على مدى فترة عقد اإليجار باستخدام طريقة العائد الفعلي. 

للتمويل اإلسالمي   املدينة  الذمم  الدخل من  إثبات  الربيتم  الخسارة فيضمن  أو  الخسارة و  قائمة  ح  أو  الشامل  الربح  باستخدام   اآلخر  الدخل 

 طريقة العائد الفعلي وطريقة معّدل الربح الفعلي املعمول به على األرصدة القائمة على مدار فترة العقد. 

 ال يتجزأ من معّدل الربح ا 
ً
لفعلي. يشتمل حساب معّدل الربح الفعلي على تكاليف ورسوم املعاملة وإيرادات العمولة املستلمة والتي تعتبر جزءا

 عاملة على تكاليف إضافية تنسب مباشرة إلى شراء األصل املالي. وتشتمل تكاليف امل

 يتم إثبات اإليرادات األخرى على أساس االستحقاق عند تقديم الخدمات. 

 

 ألدوات املاليةا 12.4

 األولياإلثبات أ( 

ا في األحكام التعاقدية لألداة املالية.  وااللتزاماتاملالية  األصول ًيا بإثبات أولتقوم الشركة 
ً
 املالية عندما تصبح طرف

 

 التصنيفب( 

 املالية في فئات القياس التالية: اصولهاتصنف الشركة 

 بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة(. التيلك ت •
ً
 سيتم قياسها الحقا

 لك التي سيتم قياسها بالتكلفة املطفأة.ت •

 أدوات الدين 

 املالية من وجهة نظر الجهة املصّدرة. االلتزاماتأدوات الدين هي تلك األدوات التي تفي بتعريف 

 يعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على: 

 .األصول  إلدارة نموذج أعمال الشركة  •

 التي لها تدفقات نقدية تعاقدية. األصول خصائص  •
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 :عمالنموذج األ 

من أجل توليد التدفقات النقدية. أي إذا كان هدف الشركة هو فقط تحصيل التدفقات   لألصول يعكس نموذج العمل كيفية إدارة الشركة   

. إذا لم يكن أي من األصول أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع  األصول النقدية التعاقدية من 

املالية كجزء من نموذج العمل "اآلخر"   األصول املالية ألغراض املتاجرة(، يتم تصنيف  باألصول هذين ينطبقان )على سبيل املثال، يتم االحتفاظ 

 ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

  :مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط

م الشركة بتقييم ما إذا كانت التدفقات عندما يقوم نموذج العمل باالحتفاظ بموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو البيع، تقو 

م،  النقدية لألدوات املالية تمثل مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط )اختبار "مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط"(. عند إجراء هذا التقيي

التدفقات النقدية التعاقدية متوافقة مع ترتيبات اإلقراض األساسية، أي   أن الفائدة تشمل فقط املقابل للقيمة تدرس الشركة ما إذا كانت 

الزمنية للموارد ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح الذي يتفق مع ترتيبات اإلقراض األساسية. عندما تؤدي 

يف املوجودات املالية ذات الصلة  الشروط التعاقدية إلى التعرض للمخاطر أو التقلبات التي تتعارض مع ترتيبات اإلقراض األساسية، يتم تصن

 وقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 لهذه العوامل، تقوم الشركة بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها إلى واحدة من فئات القياس الثالثة كما موضح في النقطة )ج( أدناه. 
ً
 وفقا

 

 أدوات حقوق امللكية

أدوات تستوفي تعريف حقوق امللكية من وجهة نظر املصّدر، أي األدوات التي ال تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع، وبأنه أدوات حقوق امللكية هي  

 دليل على وجود فائدة متبقية من صافي موجودات املصّدر. 

 يتم توضيح التصنيف والقياس الالحق ألدوات حقوق ملكية الشركة في النقطة )ج( أدناه.

 ج(القياس

الي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة من  مصل  وجود أ املالية بقيمها العادلة زائًدا أو ناقًصا، في حالة    األصول ، تقيس الشركة  األولىعند اإلثبات  

حتسب تكاليف املعاملة  و    آخر   لخالل الدخل الشامال ة املسجلة  املالي  لألصول تكاليف املعاملة العائدة بشكل مباشر إلى اقتناء األصل املالي. ت 

 . اآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة و قائمةفي الربح أو الخسارة  ضمنبالقيمة العادلة 

 القياس الالحق ألدوات الدين

 إلى ثالث فئات للقياس:  الدينتصنف الشركة أدوات 

 التكلفة املطفأة:  

 التي يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل فقط في مدفوعات ألصل الدين أو الفائدة، يتم قياسها بالتكلفة  األصول 

 من عالقة التحوط 
ً
 بالتكلفة املطفأة والتي ال تشكل جزءا

ً
الربح    ضمن   املطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من أداة الدين التي يتم قياسها الحقا

قيمته. يتم احتساب الفائدة    يتم هبوطعندما يتم إلغاء إثبات األصل أو عندما    اآلخر  الدخل الشامل  الربح أو الخسارة و  قائمةأو الخسارة في  

نة للتمويل  املالية على أساس طريقة العائد الفعلي. وعليه، تم تصنيف صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي والذمم املدي  األصول من هذه  

 مالية بالتكلفة املطفأة. كأصول اإلسالمي 

 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 

في مدفوعات   لألصل املالية، حيث تتمثل التدفقات النقدية    األصول املحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع    األصول يتم قياس   

دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم تسجيل الحركة في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر، ألصل الدين والفائدة، بالقيمة العا

نبية في  عدا إثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة، ويتم إثبات الفائدة من األدوات املالية )اإليرادات( وأرباح وخسائر صرف العمالت األج

  الربح أو الخسارة. عند إلغاء
ً
من حقوق   اآلخرفي قائمة الدخل الشامل  إثبات األصل املالي، يعاد تصنيف الربح أو الخسارة املتراكمة املثبتة سابقا

الدخل الشامل اآلخر ويتم إثباتها ضمن األرباح / )الخسائر( األخرى. يتم إدراج الفائدة الربح أو الخسارة و   قائمة  الربح أو الخسارة في  ضمن    امللكية

 املالية ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة العائد الفعلي.  األصول من هذه 
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 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

املتعلقة بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من    الشروطالتي ال تتوافق مع    األصول يتم قياس   

ال أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة   
ً
يتم قياسه الحقا الذي  الدين،  استثمار  الخسارة من  أو  الربح  إثبات  يتم  الخسارة.  أو  الربح  خسارة خالل 

التح  من عالقة 
ً
بالصافي  والذي ال يعتبر جزءا الخسارة ويتم عرضه  أو  الربح  الخسارة فيوط، ضمن  أو  الربح  الخسارة و  قائمة  ضمن  أو    الربح 

 املالية في إيرادات التمويل.  األصول ضمن األرباح / )الخسائر( األخرى في السنة التي ينشأ فيها. يتم إدراج الفائدة من هذه  اآلخر الدخل الشامل

 امللكية القياس الالحق ألدوات حقوق 

ها تقوم الشركة بعد ذلك بقياس جميع استثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باستثناء الحاالت التي تكون في

غير قابل ، بتصنيف استثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل  األوليإدارة الشركة قد قامت، عند اإلثبات 

ه  لإللغاء. تتمثل سياسة الشركة في تصنيف استثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بهذ

ل الشامل  االستثمارات ألغراض أخرى غير املتاجرة. وعند استخدام هذا االختيار، يتم إثبات األرباح والخسائر بالقيمة العادلة من خالل الدخ

، ويحدث ذلك أيضا عند االستبعاد. اآلخر  الدخل الشاملو    قائمة الربح أو الخسارة ضمن الربح أو الخسارة في  اآلخر، وال يتم إعادة تصنيفها الحًقا  

لعادلة. يتم وال يتم اإلفصاح عن خسائر االنخفاض في القيمة )وعكس خسائر انخفاض القيمة( بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة ا 

توزيعات    االستمرار في إثبات توزيعات األرباح عندما تمثل عائًدا على هذه االستثمارات، في قائمة الدخل الشامل عند إثبات حق الشركة في استالم

 األرباح. 

 

 املالية  األصول إلغاء إثبات د( 

    ألصول يتم إلغاء إثبات ا 
ً
املالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل املالي أو يتم تحويل األصل ويكون التحويل مؤهال

ل جميع  إللغاء اإلثبات. في الحاالت التي يتم فيها تقييم الشركة بأنها قامت بتحويل أصل مالي، يتم إلغاء إثبات األصل إذا قامت الشركة بتحوي

امللكية بشكل جوهري. عندما ال تقوم الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا امللكية بشكل جوهري، يتم إلغاء إثبات مخاطر ومزايا  

الشركة بالسيطرة على األصل املالي. وتقوم الشركة بشكل مستقل بإثبات أي حقوق والتزامات تم تكوينها أ  إذا لم تحتفظ  و  األصل املالي فقط 

 . أصول أو االلتزاماتك االحتفاظ بها 

 

 التصنيف والقياس وإلغاء االثبات  -املالية  لتزاماته(اال

الصلة على   االلتزاماتيتم تصنيف   االقتراض ذات  تكلفة  يتم تحميل  الفعلي.  العائد  املطفأة باستخدام طريقة  بالتكلفة   
ً
 املالية وقياسها الحقا

. إن طريقة العائد الفعلي هي املعّدل الذي يتم به خصم املدفوعات اآلخر  الدخل الشامل  الربح أو الخسارة و  قائمة   ضمن الربح أو الخسارة في

 . األوليالنقدية املستقبلية على مدى العمر املتوقع لاللتزام املالي إلى صافي القيمة الدفترية عند االثبات 

مة املركز املالي فقط عند إطفائه، أي عندما يتم الوفاء بااللتزام املالي املذكور في العقد أو تقوم الشركة بإثبات االلتزام املالي )أو جزء منه( من قائ

 عند إلغائه أو انقضائه.

 

 املالية وااللتزاماتاملالية  األصول تعديالت و(

 املالية  األصول 

النقدية لألصل املعّدل مختلفة جوهرًيا. وإذا كانت كذلك، في حال تم تعديل شروط أصل مالي ما، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت التدفقات  

ويتم إثبات   فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل املالي األصلي تعتبر منقضية. في هذه الحالة، يتم إلغاء إثبات األصل املالي األصلي

 األصل املالي الجديد بالقيمة العادلة. 

األصل املعّدل املدرج بالتكلفة املطفأة غير مختلفة جوهرًيا، فإن التعديل ال يؤدي إلى إلغاء إثبات األصل املالي.   إذا كانت التدفقات النقدية من 

مة الدفترية  وفي هذه الحالة، تقوم الشركة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل املالي وتقوم بإثبات املبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القي

 .اآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة و قائمةضمن الربح أو الخسارة في  ارة كربح أو خس
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 املالية االلتزامات

املالية في حال تعديل شروطها وأن التدفقات النقدية للمطلوبات املعّدلة كانت مختلفة جوهرًيا. في هذه    االلتزاماتتقوم الشركة بإلغاء إثبات  

لاللتزام الدفترية  القيمة  بين  الفرق  إثبات  يتم  العادلة.  بالقيمة  املعّدلة  الشروط  إلى  استناًدا  مالي جديد  التزام  إثبات  يتم  املطفأ    الحالة،  املالي 

 اآلخر.  الدخل الشاملالربح أو الخسارة و  قائمة  ضمن الربح أو الخسارة فيجديد بشروط معّدلة وااللتزام املالي ال

 

 املالية  االصول  في الهبوطذ(

املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل    بأصولهاتقوم الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية املتوقعة املتعلقة  

 اآلخر على أساس استطالع مستقبلي. يعكس قياس الخسائر االئتمانية ما يلي: 

 قيمة غير متحيزة ومرجحة يتم تحديدها من خالل تقييم مجموعة من النتائج املحتملة؛ •

 ؛ و للنقودالقيمة الزمنية  •

املعلومات املعقولة واملدعومة املتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبررة في تاريخ التقرير حول األحداث املاضية أو الظروف الحالية أو   •

 توقعات الظروف االقتصادية املستقبلية.

 عن السداد:  التعثرتعريف 

 عن السداد عندما:  تعثرتعتبر الشركة أن األصل املالي في حالة 

 رجح أن املقترض سوف يقوم بسداد التزاماته االئتمانية للشركة بالكامل؛ أو ال يكون من امل •

 يوًما على أي التزام ائتماني جوهري للشركة. 360يكون املقترض متأخر السداد ألكثر من  •

 

 عند تقييم ما إذا كان املقترض في حالة تخلف عن السداد، تضع الشركة في اعتبارها املؤشرات التالية:

مثل انتهاكات التعهد، الدعوى القانونية املرفوعة من قبل الشركة ضد املقترض أو التقصير املتقاطع في التسهيالت األخرى   -النوعية  •

 للمقترض.

 مثل وضع التأخر عن السداد والتقصير في التسهيالت األخرى من قبل نفس العميل، و -الكمية  •

•  
ً
  والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية. بناًء على البيانات التي تم تطويرها داخليا

 عن السداد وأهميتها مع مرور الوقت لتعكس التغيرات في الظروف. تعثر قد تتفاوت املدخالت في تقييم ما إذا كانت إحدى األدوات املالية في حال

 معايير وضع املراحل:

 املالية للشركة بمعايير املراحل التالية: األصول تتمتع 

تتمثل في  1عاملة )مرحلة   الوفاء    األصول (:  أن لديها قدرة قوية على  السداد كما  التعثر في  العمالء ملخاطر منخفضة من  املالية حيث يتعرض 

 بالتدفقات النقدية التعاقدية. 

ي عشر شهر، حيث يكون العمر  املالية العاملة بمبلغ مساو  لخسائر االئتمان املتوقعة لفترة االثن لألصول تقوم الشركة بقياس مخصص خسارة 

. ويتم قياس الخسائر املتوقعة بعمرها اإلنتاجي املتوقع. تتمثل خسائر االئتمان لفترة 
ً
االثني عشر  اإلنتاجي املتوقع لألصل أقل من اثني عشر شهرا

 بالجزء املتوقع من خسائر االئتمان الناتج عن أحداث التأخر في السداد في القوائم املالية امل
ً
 بعد تاريخ التقرير. شهرا

ً
 حتمل خالل اثني عشر شهرا

 

 ألكثر 2منخفضة األداء )مرحلة  
ً
(: وتتمثل في املوجودات املالية حيثما يوجد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان التي تظهر إذا كان العميل متأخرا

 في سداد الدفعات/األقساط التعاقدية. تتم إعادة هيكلة التسهيالت أو ت  90من  
ً
حت قائمة مراقبة اإلدارة، التسهيالت التي مقابلها يتم إعادة  يوما

 تملك الضمانات أو التقصير في التسهيالت األخرى من قبل نفس العميل. 

 تقيس الشركة مخصص الخسارة للموجودات املالية منخفضة األداء بمبلغ مساو  لخسائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر. 

العميل في تسديد الدفعات /   يتعثراملالية متأخرة السداد. يحدث التأخر في سداد أصل مالي عندما    األصول تمثل في  (: وت3غير العاملة )مرحلة  

 بعد استحقاقها. 360األقساط التعاقدية خالل 
ً
 يوما

 مر. تقيس الشركة مخصص الخسارة للموجودات املالية غير العاملة بمبلغ مساو  لخسائر االئتمان املتوقعة على مدى الع
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 شطب

املالية فقط عندما تستنتج الشركة أنه ال يوجد توقعات منطقية لالسترداد )عندما تكون متأخرة السداد سنتين على األقل   األصول يتم شطب  

األصول أو رفع دعوى قانونية في محاولة السترداد  تها  املالية، تستمر الشركة في ممارسة أنشط االصول أو بسبب املتطلبات النظامية(. عند شطب  

الخسائر األئتمانية في    الهبوط  عند االسترداد، وبعد الشطب، تظهر املستردات كجزء من مخصص    الذمم املدينة املستحقة  لكي يتم استرداد

 .اآلخر الدخل الشاملالربح أو الخسارة و  قائمة  ضمن الربح أو الخسارة فيبالصافي ويتم إثباتها كإيرادات أخرى  - املتوقعة

 :قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة

 املدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة هي هيكل اآلجال للمتغيرات التالية: 

 عن السداد؛  التعثراحتمالية  •

 عن السداد؛  التعثرالخسارة الناجمة عن  •

 عن السداد.  التعثرمستوى التعرض عند  •

مان  تضع الشركة في االعتبار احتمالية التخلف عن السداد عند اإلثبات املبدئي للموجودات وفيما إذا كان هناك تغيير جوهري على مخاطر االئت

ارة  في القيمة بعد األخذ في االعتبار احتمالية التخلف عن السداد والخس  الهبوطعلى أساس االستمرارية على مدى كل فترة تقرير. تم وضع نموذج  

ذلك   يتضمن عوامل   التعثرمن  بما  املتوقع  املستقبلي  الناتج  يعكسان  بحيث  تعديلهما  ذلك، ويتم  إلى  للشركة  السابقة  املعلومات  تشير  حيث 

االقتصاد الكلي مثل التضخم ومعدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي. تستمد الشركة التعرض عند التخلف عن السداد من التعرض الحالي للطرف 

عن السداد من أصل مالي هو   التعثرابل والتغييرات املحتملة للمبلغ الحالي املسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن التعرض عند  املق

 إجمالي قيمته الدفترية. 

 املالية، يتم حساب خسارة االئتمان على أنها القيمة الحالية )بمعدل الربح الفعلي( للفرق بين:  لألصول بالنسبة 

 التدفقات النقدية التعاقدية املطلوبة ملنشأة بموجب العقد؛ و ( )أ 

 التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها.  )ب(
 

 القروض  13.4

 بالقروض بالقيمة العادلة )املبالغ التي يتم استالمها( صافي من تكلفة املعاملة )إن وجدت(.  االثباتيتم  
ً
القياس الالحق للقروض يكون  مبدئيا

ضمن الربح أو الخسارة لتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تكلفة القروض يتم إثباتها كمصروف في السنة التي تستحق عنها  با

  االثبات . أي اختالف بين املتحصالت )صافي من تكلفة املعاملة( واملبالغ التي سيتم سدادها يتم اآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة و  قائمة في

 على مدار مدة القرض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  اآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة و في قائمة الربح أو الخسارة ضمن بها 

ز املالي عندما يكون االلتزام طبقا لعقد القروض سدد او منتهى او تم إلغاءه. االختالف ما بين القيمة  القروض من قائمة املرك  لغاء االثباتإ يتم  

غير نقدية او التزامات تم تحملها يتم    أصول الدفترية لاللتزام املالي الذي تم سداده او تحويله لطرف آخر واملقابل املادي املدفوع بما في ذلك أي  

 كإيرادات أخرى او تكاليف تمويلية أخرى. .اآلخر الدخل الشاملالربح أو الخسارة  و قائمة  خسارة فيضمن الربح أو الإثباتها 
 

 ايجارات  14.4

، في التاريخ الذي يكون فيه األصل املؤجر متاًحا لالستخدام من قبل الشركة. عقود تأجيربعقود اإليجار كأصل حق استخدام والتزام  اتإثبيتم 

 ا على أساس القيمة الحالية. أوليً الناشئة عن عقد اإليجار  األصول و االلتزاماتيتم قياس 

 

 عقود التأجير  التزامات

اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء، مخصومة باستخدام معدل الفائدة الضمني    لدفعاتا بالقيمة الحالية  أوليً اإليجار    التزاماتيتم قياس  

افي في عقد اإليجار، أو إذا كان يمكن تحديد هذا املعدل، أو معدل االقتراض اإلضافي للشركة. بشكل عام، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلض

 كمعدل الخصم. 

 اإليجار مما يلي: االلتزاماتس اإليجار املدرجة في قيا دفعاتتتكون 

 أي حوافز إيجار مستحقة القبض؛ دفعات -
ً
( ناقصا

ً
 الثابتة )بما في ذلك املدفوعات الثابتة جوهريا

 اإليجار املتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل؛  دفعات -

 املبالغ املتوقع دفعها من قبل املستأجر بموجب ضمانات القيمة املتبقية؛  -
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 بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار؛ و سعر  -
ً
 ممارسة خيار الشراء إذا كان املستأجر متأكدا

 الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة املستأجر لذلك الخيار.  دفعات -

، قياس  
ً
عاد قياس    اإليجار بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة   التزاماتيتم الحقا اإليجار عندما يكون هناك   االلتزاماتالفعلي. وي 

أو اإلنهاء. تغيير في مدفوعات اإليجار املستقبلية الناشئة عن تغيير في املعدل، أو إذا غيرت الشركة تقييمها حين ممارسة خيار الشراء أو التمديد 

على القيمة الدفترية لحق استخدام أصل،   عديل ضمن الربح أو الخسارة تعندما يتم إعادة قياس مطلوبات اإليجار على هذا النحو، يتم إجراء  

 إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لحق استخدام أصل إلى صفر. اآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة و أو يتم تسجيلها في قائمة
 

 حق االستخدامأصل  

 بالتكلفة التي تتضمن أولحق االستخدام  أصليتم قياس 
ً
 التالي: يا

 اإليجارية، للتزاماتمبلغ القياس املبدئي  -

 أي حوافز إيجار مستلمة، دفعاتأي  -
ً
 إيجار يتم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصا

 أي تكاليف مباشرة مبدئية، و  -

 تكاليف التجديد. -

ل. ومع ذلك، فإن الفرق بين القيمة االسمية لودائع الضمان  ال يتم تضمين ودائع الضمان القابلة لالسترداد في القياس األولي لحق استخدام أص

 لذلك تضاف إلى القيمة الدف
ً
 ووفقا

ً
ترية األولية  القابلة لالسترداد وقيمتها العادلة في بداية عقد اإليجار يمثل، دفعة إيجار إضافية مدفوعة مقدما

على مدى فترة اإليجار كجزء من استهالك   اآلخرالدخل الشامل  لخسارة و  الربح أو ا   في قائمةضمن الربح او الخسارة    لحق استخدام أصل ويسجل  

 . األصول تلك 

حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر. باإلضافة إلى ذلك،   أصليتم استهالك 

 االلتزامات القيمة، إن وجدت، وتعديلها من أجل إعادة قياس بعض    هبوطحق االستخدام بشكل دوري من خالل خسائر    أالصليتم تخفيض  

 اإليجار.

 .املالي  املركز قائمة في واملعدات املمتلكات ضمن وتعتبر أصول حق االستخدام

 

 مدة اإليجار 

الح االعتبار جميع  اإلدارة في  تأخذ  اإليجار،  أو عدم عند تحديد مدة عقد  التمديد،  اقتصادًيا ملمارسة خيار  التي تشكل حافًزا  قائق والظروف 

اإليجار فقط إذا كان عقد اإليجار مؤكًدا إلى حد ما )أو لم يتم إنهاؤه(. تتم  مراجعة    ممارسة خيار اإلنهاء. تتوفر خيارات التمديد في مدة عقد 

 ر. جوهري في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة املستأجتقييم مدة عقد اإليجار في حالة حدوث حدث جوهري أو تغيير  

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة

ضمن  منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف    األصول املرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير    الدفعاتيتم إثبات  

شهًرا أو    12. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار تتراوح مدتها بين  راآلخ  الدخل الشامل  الربح أو الخسارة و  قائمة  الربح او الخسارة في

 ات واألثاث املكتبي. نخفضة القيمة معدات تقنية املعلومات وعناصر صغيرة من املعدمل األصول أقل. تشمل 

 

 الزكاة 15.4

 ألنظمة الزكاة ولوائحها الداخلية والقواعد الصادرة عن  
ً
)الهئية    والجمارك  والضريبة  الزكاة   هيئةدارة  إ رئيس مجلس  تخضع الشركة للزكاة وفقا

للزكاة والضريبة سابقا( الزكاة العامة  يتم تحميل مصروف  أو الخسارة في  .  الربح  الخسارة و قائمة    ضمن  أو  الشاملالربح  يتم  اآلخر  الدخل  . ال 

 احتساب الزكاة كضريبة دخل وعلى هذا النحو ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.

 

 نظامي احتياطي  16.4

تحويل   الشركة  يتعين على  للشركة،  األساس ي  والنظام  السعودية  العربية  اململكة  في  الشركات  للوائح  االحتياطي  ا   ربح ٪ من  10وفًقا  إلى  لسنة 

 ٪ من رأس مالها.  30حتى يعادل هذا االحتياطي  النظامي
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 الحكومية  املنح 

الم املنحة، وبأنه سيتم االلتزام بكافة الشروط املتعلقة بها. وعندما تتعلق الحكومية عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم است  املنح   اثبات  يتم 

على اآلخر ضمن  الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل    كإيرادات  اثباتهااملنحة الحكومية ببند من بنود املصاريف، يتم  

  كإيرادات   اثباتهاالفترة وذلك ملضاهاة املنحة بصورة منتظمة مع التكاليف التي سيتم التعويض عنها. وعندما تتعلق املنحة بأصل ما، يتم    مدى 

 . املعني لألصل املتوقع اإلنتاجي العمر مدى  على متساوية بمبالغ

لغ االسمية وتقيد كأرباح أو خسائر على مدى العمر االنتاجي املتوقع واملنحة بإجمالي املبا  األصول استالم الشركة منًحا غير نقدية، تقيد    وعند

 لألصل، وذلك حسب طريقة استنفاذ منافع األصل املعني بأقساط سنوية متساوية
 

 املحاسبية  واالفتراضاتوالتقديرات  األحكام -5
 ملعايير  

ً
املعتمدة في اململكة العربية السعودية، أن تقوم اإلدارة بإبداء آرائها وتقديراتها   الدولية للتقرير املالييتطلب إعداد القوائم املالية، طبقا

تختلف النتائج الفعلية وافتراضاتها التي تؤثر على تطبيق السياسات املحاسبية واملبالغ املسجلة للموجودات واملطلوبات والدخل واملصاريف. وقد  

ي يتم  عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات املتعلقة بها بشكل مستمر. يتم إثبات مراجعة التقديرات املحاسبية في السنة الت

فيها  تم استخدامت واالفتراضات أو مراجعة التقديرات فيها وتأثيرها على السنوات املستقبلية. األمور الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرا 

 كما يلي:األحكام هي 

 األصول املالية  قيمة  في الهبوط خسائر 

املالية إجراء بعض األحكام، وخاصة تقدير   األصول ( بشأن كافة فئات  9الدولي للتقرير )  للمعيار  وفًقاالقيمة    في  الهبوطقياس خسائر    يتطلب

املستقبلية    التدفقاتمبلغ   خسائر    وقيمة  وتوقيتها،النقدية  تحديد  عند  مخاطر    القيمة،  في  الهبوط الضمانات  في  الجوهرية  الزيادة  وتقويم 

 . صاتللمخص مختلفة مستويات عنها  ينتج التي والتغيرات العوامل من لعدد التقديرات هذه  وتخضعاالئتمان. 

 باختيار املتعلقة األساسية االفتراضات من عدد مع معقدة  نماذج مخرجات بالشركة الخاصة املتوقعة االئتمان خسائر احتساب عمليات تمثل

 : يلي ما على محاسبية وتقديرات أحكام بمثابة تعتبر التي املتوقعة االئتمان خسائر  نماذج عناصر تشتمل.  متداخلة وأمور  مختلفة مدخالت

 . الفردية املدينة للذمم  السداد عن التعثر احتمال يحدد والذي  بالشركة الداخلي االئتمان تصنيف نموذج -

املالية على أساس خسائر    األصول الشركة لتقويم ما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بصورة جوهرية، وأنه يجب قياس مخصصات    ضوابط -

 االئتمان املتوقعة على مدى العمر ووفق التقويم النوعي. 

 املالية في حالة تقويم خسائر االئتمان املتوقعة لها على أساس جماعي. األصول فئات  تحديد -

 .املدخالت واختيار املعادالت مختلف ذلك  في بما املتوقعة االئتمان  خسائر جنماذ إعداد -

  املستهلك  أسعار  ومتوسط  والتضخم   اإلجمالي  املحلي   الناتج  مثل   االقتصادية،  واملدخالت  الكلي  االقتصاد   تصورات  بين  العالقات  تحديد -

 . التعثر عن الناتجة الخسارة  ونسبة السداد، عن التعثر عند والتعرض السداد، عن التعثر احتمال على واألثر

  االئتمان  خسائر  لنماذج  االقتصادية  املدخالت  إلى  للوصول   باالحتماالت  املرجحة  وأوزانها  املستقبلية  الكلي  االقتصاد  تصورات  اختيار -

 . املتوقعة

لتحديد ما إذا كان من الضروري تسجيل مخصص محدد   ؛مالية  قوائم  كل  إعداد  بتاريخ  واملرابحة  اإلجارة   عقود  مديني  أرصدة   الشركة  تراجع

. وعلى وجه الخصوص، يجب إصدار حكم من قبل اإلدارة عند تقدير مبلغ اآلخر  الشامل  الدخلو   الربح أو الخسارة   لخسائر االئتمان في قائمة

  العوامل،   من  عدد  بشأن  افتراضات  إلى  راتالتقدي  هذه   تستند.   املطلوب  املخصص  مستوى   تحديد  عند  هاوتوقيتالنقدية املستقبلية    التدفقات

 .املحدد املخصص على مستقبلية تغيرات إجراء عليه يتترب مما الفعلية، النتائج تختلف وقد

 

 يجارإل ا  عقود مدة

 خيارات  ممارسة  من  معقول   بشكل  متأكدة   الشركة  كانت  إذا   ما  ذلك  في  بما  ،   مستأجًرا   فيها  الشركة  تكون   التي  اإليجارمدة عقود    تحديديتم  

 ر.اإليجا التزامات لقياس املستخدم  اإلضافي االقتراض معدل وتحديد املستأجر

 

 تقدير الزكاة  

إن الزكاة وضريبة الشركة على األنشطة العادية هي مجموع الزكاة الحالية وضريبة الدخل والرسوم الضريبية املؤجلة. يتضمن حساب إجمالي 

إلى حل مع  التوصل  يتم  نهائًيا حتى  التي ال يمكن تحديد معاملتها  البنود  يتعلق ببعض  التقدير والحكم فيما  الشركة درجة من    الضرائب على 

 رسمية. نظاميةالضرائب ذات الصلة أو ، حسب االقتضاء، من خالل عملية  مصلحة
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 امللموسة  غير  واألصول  واملعدات للممتلكات االنتاجية األعمار 

امللموسة  األصول و   واملعدات  للممتلكات  املقدرة   اإلنتاجية  األعمارالشركة    إدارة   تحدد واإلطفاء.    ؛غير  هذا    يحددو ألغراض حساب االستهالك 

   اإلنتاجية  واألعمار  املتبقية  القيم   اإلدارة   تراجع التقدير بعد األخذ بعين االعتبار العمر املتوقع لألصل أو االستهالك العادي.  
ً
 واالستهالك   سنويا

 .السابقة التقديرات عن  تختلف تاجيةاإلن األعمار بأن اإلدارة  اعتقاد عند تعديله يتم  الذي  اإلطفاء وقسط املستقبلي

 

   ألجل  رابحاتاملو  وما يعادله النقد -6

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 إيضاح  وُمعادالت النقد النقد
 23,000   23,000  قد في الصندوق الن

 135,961,414  88,176,507  لدى البنوك  النقد

  88,199,507  135,984,414 

     ألجلة رابحامل
 200,000,000   130,000,000 1.6 ألجل لدى البنك  مرابحة

     

  السائدة في السوق.معدالت لدى بنك محلي التي تستند إلى  إيداع هذه الوديعةيتم  1.6

 

 صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي  -7

 :التمويلي ستثمار في عقود االيجار التسوية بين إجمالي وصافي اال يلي  فيما 1.7 

 31 ديسمبر 2020م  31 ديسمبر 2021م إيضاح  

 333,913,954   245,554,633 2.7 إجمالي االستثمار في عقود االيجار التمويلي

  (29,263,807)   (16,159,862)  ربح تمويلي غير مكتسب

  (28,803,916)   (14,464,344)  إيرادات تأمين غير مكتسبة 

  (14,612,272)   (9,609,099) 27  التمويلخسارة التعديل من إعادة هيكلة 

 261,233,959   205,321,328  اإليجار املدينة عقود لدفعاتالقيمة الحالية للحد األدنى 

  (25,232,586)   (9,065,110)  الهبوطمخصص 

 3.7 صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي
196,256,218  

 
236,001,373 

  
 

 
 

 

 مليون ريال سعودي(. 1.93: م2020مليون ريال سعودي )   2.32هذا املبلغ يتضمن تكلفة معامالت غير مطفأة بمبلغ  2.7
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 يلي التحليل املرحلي لصافي االستثمار في عقود اإليجار:  فيما 3.7

 عاملة  
 )املرحلة األولى(

 منخفضة األداء
 )املرحلة الثانية(

 غير عاملة
 )املرحلة الثالثة(

 املجموع

     م   2021 ديسمبر  31
من   األدنى  للحد  الحالية  اإليجار    دفعاتالقيمة  عقود 

  205,321,328   8,735,195  21,501,352   175,084,781 املدينة 
 ( 9,065,110)  ( 8,318,340) ( 675,772) ( 70,998) الهبوطمخصص 

   196,256,218  416,855    20,825,580    175,013,783 صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي
 

       م2020ديسمبر  31
عقود اإليجار القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات   

 261,233,959 28,266,768 4,125,979 228,841,212 املدينة 
 )25,232,586( )24,988,736( )204,338( )39,512( الهبوطمخصص 

 236,001,373 3,278,032 3,921,641 228,801,700 صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي

 
 :  االستثمار في عقود اإليجارلصافي  الهبوط مخصص في حركةال ييل فيما 4.7
 عاملة  

 )املرحلة األولى(
 منخفضة األداء
 )املرحلة الثانية(

 غير عاملة
 )املرحلة الثالثة(

 املجموع

 25,232,586 24,988,736 204,338 39,512 م2021يناير  1
 - 481,631 660,767 ( 1,142,398) تحويل من العاملة

 - 265,331 ( 1265,33) - تحويل من منخفضة األداء
 - - - - تحويل من غير عاملة

 ( 630,994) ( 585,852) ( 41,445) ( 3,697) تمت تسويتها  -مالية  أصول 
 653 - 86 567 مالية منشأة أصول 

 صافي إعادة قياس مخصص 
 3,280,294 1,985,923 117,357 1,177,014 (6-7الخسارة )   
 31,486 471,434 2,147,033 2,649,953 

 ( 16,594,637) ( 16,594,637) - - املدينة  الذمم  شطب
 املعاد حيازتها األصول املحول إلى 

 لبيع ا املحتفظ بها لغرض 
 - - (2,222,792) (2,222,792) 

 9,065,110 8,318,340 675,772 70,998 م2021ديسمبر  31
     
 عاملة  

 )املرحلة األولى(
 منخفضة األداء
 )املرحلة الثانية(

 غير عاملة
 )املرحلة الثالثة(

 املجموع

 31,917,578 29,423,622 2,371,053 122,903 م2020يناير  1
 - - 21,746 (21,746) تحويل من العاملة

 - 1,548,401 (1,552,280) 3,879 تحويل من منخفضة األداء
 - (1,845,662) 83,750 1,761,912 تحويل من غير عاملة

 (4,537,718) (3,846,969) (679,470) (11,279) تمت تسويتها  -مالية  أصول 
 21,464 - - 21,464 مالية منشأة أصول 

 صافي إعادة قياس مخصص 
 1,977,780 3,855,862 (40,461) (1,837,621) الخسارة     
 (83,391) (2,166,715) (288,368) (2,538,474) 

 املعاد حيازتها األصول املحول إلى 
 (4,146,518) (4,146,518) - - لبيع ا  لغرض املحتفظ بها   

 25,232,586 24,988,736 204,338 39,512 م2020ديسمبر  31

     



 شركة األمثل للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم املالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(  

- 21 - 
 

 :خسائر األئتمان املتوقعةمخصص  5.7 
 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 إيضاح  

   (2,538,474)    2,649,953 4.7   للسنة)العكس(  املكون 

     
 

 :م2020مليون ريال سعودي )  51.2، بلغت قيمة الذمم املدينة املشطوبة التي ال تزال خاضعة إلجراء التنفيذم2021ديسمبر    31كما في    6.7

 مليون ريال سعودي(.    52.91

 :الخسارة العوامل التالية ساهمت في التغييرات في صافي إعادة قياس مخصص  7.7

بسبب األرصدة التي تعاني من زيادات كبيرة )أو نقصان( في مخاطر االئتمان أو تصبح منخفضة في   3و  2و  1التحويالت بين املرحلة   •

 والخسارة االئتمانية املتوقعة على مدى    12القيمة االئتمانية خالل هذه الفترة، وما يترتب عليه من "تصعيد" )أو "انخفاض"( بين  
ً
شهرا

 . العمر

املالية التي لم يتم إثباتها في    باألصول املالية الجديدة املثبتة خالل الفترة، وكذلك اإلصدارات الخاصة    لألصول مخصصات إضافية   •

 الفترة. 

التأثير على قياس الخسارة االئتمانية املتوقعة بسبب التغييرات في نموذج املدخالت، بما في ذلك التغييرات في احتمالية التخلف عن  •

املدخالت السد الناشئة عن تحديث  الفترة،  السداد في هذه  التخلف عن  الناتجة عن  السداد والخسارة  للتخلف عن  اد والتعرض 

 لنماذج الخسارة االئتمانية املتوقعة. 

 إلغاء الخصم بسبب مرور الوقت ألنه يتم قياس الخسارة االئتمانية املتوقعة على أساس القيمة الحالية. •

 للتمويل اإلسالمي ذمم مدينة  -8

 م2020ديسمبر  31  م2021 ديسمبر  31  إيضاح  

 470,515,475    785,516,788   إجمالي الذمم املدينة 

 (42,914,318)   (52,005,366)   دخل تمويل غير مكتسب

 (5,530,490)   (2,660,560)  27  التمويلخسارة التعديل من إعادة هيكلة 

   730,850,862   422,070,667 

 (283,813)   (1,924,895)  3.8  الهبوطمخصص 

   728,925,967    421,786,854 

      
 لتمويل اإلسالمي:ل للذمم املدينةالتحليل املرحلي  يلي فيما  8-1

 

 

 

 
 عاملة 

 )املرحلة األولى(
 منخفضة األداء
 )املرحلة الثانية(

 غير عاملة
 )املرحلة الثالثة(

 املجموع

     م  2021 ديسمبر  31

عقود   دفعاتالقيمة الحالية للحد األدنى من 

 اإليجار املدينة

 

710,618,682 19,357,349 

 

874,831 

 

730,850,862 

  (1,924,895)   (393,675)  (1,310,796)  (220,424) الهبوطمخصص 

 728,925,967 481,156 18,046,553 710,398,258 صافي الذمم املدينة 
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 التورق تمويل  ملخطط التفصيل يلي فيما  2.8

 م2021 ديسمبر  31 إيضاح  
 

 م2020ديسمبر  31

 353,034,252  672,750,442 1.2.8 اإلقراض لبرنامج السعودي  املركزي  البنك تمويل بموجب

   69,036,415  58,100,420  اإلقراض برنامج تمويل  بخالف 

  730,850,862  422,070,667 

     

 

 لإلقراض  تمويل  برنامج 1.2.8

  تمويل  كفالة برنامج  يضمن حيث ،(كفالة) بها الخاصة  اإلقراض لبرامج السعودي  املركزي  البنك تمويل في أيًضا الشركة شاركت ،م2021 خالل

  763  بتمويل  الشركة  قامت  ،م2021  ديسمبر  31  في  كما.  واملتوسطة  الصغيرة   املشاريع  لعمالء  التمويل  مبلغ  من٪  95  واملتوسطة  الصغيرة   املشاريع

  البنك  من   األرباح  من  الخالية  الوديعة  من  سعودي   ريال  مليون   702  منها  حاليين،  أو  جدد  مؤهلين  لعمالء  البرنامج   إطار  في  سعودي   ريال  مليون 

  31 في  املنتهية السنة اللخ. للسداد سماح فترة  أشهر ستة ذلك في بما شهًرا  وثالثون  ستة هي التمويل مدة  إن. البرنامج  هذا   في السعودي  املركزي 

 . اإلقراض برنامج بموجبالبنك املركزي السعودي  سعودي  ريال مليون  134 الشركة دفعت ، 2021 ديسمبر

  تستخدم   السداد،  عن   التخلف  لتقديرات   نظًرا   للخسارة   بالنسبة.  الشركة  عاتق  على   يقع  التمويالت   هذه   بموجب  االئتمان  مخاطر   تقييم   إن

 .1-24 اإليضاح في محدد هو كما املستقبلية النظرة  مع بتعديلها وتقوم الضمان نسبة الشركة

 : اإلسالمي للتمويل املدينة الذمم  مقابل خسائر األئتمان املتوقعة الهبوط مخصص في الحركة يلي فيما  3.8

 عاملة  
 )املرحلة األولى(

 األداءمنخفضة 
 )املرحلة الثانية(

 غير عاملة
 )املرحلة الثالثة(

 املجموع

 283,813 204,880 65,844 13,089 م2021 يناير  1
 - ( 1,523,330) 1,310,718 212,612 تحويل من العاملة

 - 5188,19 ( ,195188) - تحويل من منخفضة األداء
 - - - - تحويل من غير عاملة

 ( ,9458) - ( ,4778) ( 468) تمت تسويتها  -مالية  أصول 
 7,889 - 78 7,811 مالية منشأة أصول 
 1,642,138 1,523,930 130,828 ( 12,620) عادة قياس مخصص الخسارةإ صافي 

 207,335 1,244,952 188,795 1,641,082 
 1,924,895 393,675 1,310,796 220,424 م2021 ديسمبر  31
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 عاملة  
 )املرحلة األولى(

 منخفضة األداء
 )املرحلة الثانية(

 غير عاملة
 )املرحلة الثالثة(

 املجموع

 352,179 340,510 2,122 9,547 م2020يناير  1
 - - 10,830 (10,830) تحويل من العاملة

 - 1,826 (1,826) - تحويل من منخفضة األداء
 - (340,510) - 340,510 تحويل من غير عاملة

 (306) - - (306) تمت تسويتها  -مالية  أصول 
 20,184 - - 20,184 مالية منشأة أصول 
 (88,244) 203,054 54,718 (346,016) عادة قياس مخصص الخسارةإ صافي 

 3,542 63,722 (135,630) (68,366) 
 283,813 204,880 65,844 13,089 م2020ديسمبر  31

     
 :خسائر األئتمان املتوقعةمخصص     4.8

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 (68,366)  1,641,082 ( 3-8والرصيد في نهاية السنة )ايضاح  للسنة)العكس(  املكون 

    
  

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -9

الشركة بسداد دفعات مقدمة الستثمار بمبلغ   الواحد   10سهم بقيمة    89.285ريال سعودي مقابل    892.850قامت  رياالت سعودية للسهم 

 ٪ في رأس مال "شركة التأجير السعودي لتسجيل العقود". 2.3 تبلغوالتي تمثل نسبة ملكية 
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 و  -10
ً
 أخرى  أصول مبالغ مدفوعة مقدما

 م2020ديسمبر  31  م2021 ديسمبر  31 إيضاح  

  مدفوعة مصاريف
ً
 10,487,831    8,403,261  مقدما

 5,831,087  6,549,081  لالسترداد  قابلة وغرامات مطالبات

 1,120,097   748,420  دفعات مقدمة إلى موردين

 1,902,413  1,137,755  املوظفين  بقروض خاصة مدينة ذمم 

البيع    أصول  لغرض  بها  محتفظ  اقتناؤها  من   –معاد  صافية 

  3,778,136 1.10 ات املخصص
 

1,933,351 

 1,687,987    1,687,987 2.13 من الهيئة   قابلة لالسترداد زكاة 

 1,745,884    1,699,201  ضريبة القيمة املضافة

 7,522,363  8,615,624  أصول أخرى 

 -  10,466,947  تمديد تأمين الذمم املدينة 

 1,427,825   703,196  خرى أ  

  43,789,608  33,658,838 

     

 

 :املخصصاتصافية من  – لبيعغرض ا محتفظ بها ل معاد اقتناؤها أصول  1.10

 م2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر 31 

 4,364,034    8,431,611 املعاد اقتناؤها املحتفظ بها لغرض البيع لألصول القيمة الدفترية 

   (2,430,683)  ( 4,653,475) في القيمة  الهبوطمخصص 

 1,933,351   3,778,136 صافي القيمة الدفترية 
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 ومعدات  ممتلكات -11

 م2021 

 تحسينات على 

 عقار مستأجر

 أثاث وتجهيزات 

 ومعدات مكتبية 

 أجهزة 

 حاسب آلي

 وبرمجيات 

 أعمال رأسمالية

 التنفيذ قيد 

 حق  أصول 

االستخدام 

 إجمالي  )مباني( 

       التكلفة:

 45,264,123 8,132,389 281,672 14,861,364 9,374,914 12,613,784 م2021يناير  1

 5,775,627 724,127 2,737,073 1,507,305 359,147 447,975 إضافات

 ( 1,519,013) - ( 1,519,013) - - - استبعاد تحويل / 

 49,520,737 8,856,516 1,499,732 16,368,669 9,734,061 13,061,759 م2021ديسمبر  31

       

       االستهالك املتراكم:

 31,687,985 1,685,290 - 9,869,826 7,849,994 12,282,875 م2021يناير  1

 3,808,601 1,801,017 - 1,531,967 391,010 84,607 املحمل للسنة

 - - - - - - استبعاد تحويل / 

 35,496,586 3,486,307 - 11,401,793 8,241,004 12,367,482 م2021ديسمبر  31

       صافي القيمة الدفترية: 

 14,024,151 5,370,209 1,499,732 4,966,876 1,493,057 694,277 م2021ديسمبر  31

 م 2020

 تحسينات على

 عقار مستأجر

 وتجهيزاتأثاث 

 ومعدات مكتبية 

 أجهزة

 حاسب آلي 

 وبرمجيات

 أعمال رأسمالية 

 قيد التنفيذ 

 موجودات حق 

االستخدام 

 إجمالي  )مباني( 

       التكلفة: 

 35,700,697 1,507,487 1,510,500 11,207,554 9,035,727 12,439,429 م2020يناير  1

 14,143,301 7,508,565 2,467,384 3,653,810 339,187 174,355 إضافات

 (4,579,875) (883,663) (3,696,212) - - - تحويل / استبعاد 

 45,264,123 8,132,389 281,672 14,861,364 9,374,914 12,613,784 م2020ديسمبر  31

       

       االستهالك املتراكم: 

 29,052,149 309,895 - 9,007,184 7,497,434 12,237,636 م2020يناير  1

 2,937,273 1,676,832 - 862,642 352,560 45,239 املحمل للسنة

 (301,437) (301,437) - - - - تحويل / استبعاد 

 31,687,985 1,685,290 - 9,869,826 7,849,994 12,282,875 م2020ديسمبر  31

       صافي القيمة الدفترية:

 13,576,138 6,447,099 281,672 4,991,538 1,524,920 330,909 م2020ديسمبر  31
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 أخرى  والتزامات مستحقة مصاريف -12

  م2020ديسمبر 31  م 2021ديسمبر 31 إيضاح  

 4,035,157  5,197,158  رواتب وأجور ومنافع مستحقة 

 -  3,856,959  من العمالء دفعات مقدمة 

 3,053,260  3,215,360  أتعاب مهنية مستحقة 

 1,176,950  73,750  عمولة مستحقة 

 67,453  52,959  تبرعات خيرية مستحقة 

 10,452,787  9,863,775 1.12 أخرى 

  22,259,961  18,785,607 

     

 

 (. سعودي  ريال  مليون  9.40: م 2020ديسمبر  31) سعودي  ريال  مليون  9 بمبلغ العمالء حسابات مقابل معدلة غير تحصيالت يتضمن 12-1
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 الزكاة  مخصص -13

 م2020ديسمبر  31  م2021 ديسمبر  31 إيضاح  

 3,399,563    2,412,587  يناير 1 الرصيد في 

 2,409,535    4,193,616 13-1 املحّمل للفترة 

 -   93,033  املحمل للزكاة من السنة السابقة

 2,409,535    4,286,649  املحّمل للفترة 

   (3,396,511)   (2,584,247)  املدفوع خالل السنة

 2,412,587    4,114,989  ديسمبر  31الرصيد في 

     

 

صافي الربح مرات من  8مرات أو  4دنى والحد األقص ى من أل للحد ا  الخاضع ي من الوعاء الزكو  ٪2.5بنسبة  للسنةمخصص الزكاة يتم احتساب 

  .قبل الزكاة 

 

 :ديسمبر 31 املنتهية في السنةخالل  التقديري  الزكاة  مصروف  حساب يلي فيما 1.13

 

 النهائي موقف الربط 2.13

العامة  الهيئة) والجمارك الضريبةو  الزكاة إلى هيئة  م2020 عام حتى  الزكوية اإلقرارات جميع تقديم  تم  ،تاريخ إصدار هذه القوائم املالية في ماك

 للزكاة والدخل سابق
ً
 .  م2020 حتى سنة  النهائية الزكوية الشهادة  الشركة واستلمت. السابقةالربوط تمت تسوية جميع و ،  (ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2020ديسمبر  31  م2021 ديسمبر  31 إيضاح  

 465,026,918  809,941,699 أ  األموالمصادر 

 565,301,817  580,081,371 ب الخاضعة للزكاة  األصول 

 1,067,416,866  1,203,400,559 ج   األصول مجموع 

 246,277,317  390,420,370 ج(/)أ*ب الوعاء الزكوي 

مرات من صافي الدخل السنوي   8الوعاء الزكوي الخاضع للحد األقص ى )

 162,669,350  قبل الزكاة( 

 

96,381,384 

 2,409,535     4,193,616    ٪2.785التقديري خالل السنةمصروف الزكاة 
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 عقود إيجارإسالمي والتزامات تمويل  -14

 الوصف 

 إسالميتمويل 

 ( 1- 14)ايضاح 

 املركزي  للبنكتدفع 

 تحت  السعودي

 برنامج كفالة

 ( 27 و  1- 14)ايضاح 

 البنكالودائع املستلمة من 

السعودي مقابل  املركزي 

- 14)ايضاح  السدادتأجيل 

 ( 26 و  1

 اإليجار  التزامات

 2- 14)ايضاح 

 إجمالي ( 3-14و 

 403,178,360 956,623 81,122,879 268,273,583 52,825,275 متداول 

 361,355,710 3,759,300 42,813,775 298,870,295 15,912,340 غير متداول 

 68,737,615 567,143,878 123,936,654 4,715,923 764,534,070 

 :تمويل مرابحةحركة فيما يلي   1.14

 م 2021

 إسالميتمويل  الوصف 

 املركزي  للبنكتدفع 

 تحت  السعودي

 برنامج كفالة

 الودائع املستلمة من 

 السعودي  املركزي  البنك

 إجمالي مقابل تأجيل السداد 

 621,569,277 116,281,555 339,870,800 165,416,922 الرصيد في بداية السنة 

 391,357,115 30,158,957 361,198,158 - متحصالت

 ( 259,841,092) (24,085,829) ( 133,925,080) ( 101,830,183) مدفوعات 

 ( 3,231,603) ( 3,231,603) - - مكاسب من التعديل على إعادة الهيكلة 

 به املثبتدخل املنحة 

 - - - - على التمويل املدعوم   

 7,761,994 4,813,574 - 2,948,420 أرباح التعديل / دخل املنحة اثبات

 2,202,456 - - 2,202,456 تكلفة التمويل املستحقة 

 759,818,147 123,936,654 567,143,878 68,737,615 الرصيد في نهاية السنة 

     

 م 2020

 إسالمي تمويل  الوصف 

 تدفع للبنك املركزي 

 السعودي تحت 

 برنامج كفالة

 الودائع املستلمة من 

 البنك املركزي السعودي 

 إجمالي  مقابل تأجيل السداد 

     الوصف

 116,137,861 - - 116,137,861 الرصيد في بداية السنة 

 571,738,059 166,152,259 340,585,800 65,000,000 متحصالت

 (47,865,132) (38,825,819) (715,000) (8,324,313) مدفوعات 

 (10,131,789) - - (10,131,789) مكاسب من التعديل على إعادة الهيكلة 

 به املثبتدخل املنحة 

 - - على التمويل املدعوم   

 

(12,251,543) 

 

(12,251,543) 

 3,417,973 1,206,658 - 2,211,315 اثبات أرباح التعديل / دخل املنحة

 523,848 - - 523,848 تكلفة التمويل املستحقة 

 621,569,277 116,281,555 339,870,800 165,416,922 الرصيد في نهاية السنة 
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  املتعلقة  اإليجار   مطلوبات  مع  اإلضافي  االقتراض  معدل  باستخدام  املخصومة   املستقبلية  اإليجار  مدفوعات  تسوية  أدناه   الجدول   يوضح   2.14

 .االستخدام حق بأصول 

 م2020 ديسمبر 31  م2021 ديسمبر  31 

 6,322,501  5,101,100 مدفوعات اإليجار املستقبلية

 (594,250)  ( 385,177) تأثير الخصم على معدل االقتراض املتزايد 

 4,715,923  5,728,251 

    

 .(سعودي  ريال مليون    2.68: م2020) سعودي  ريال مليون  2.03 السنة خالل اإليجار  لعقود الخارجة النقدية التدفقات إجمالي بلغ 3.14

 نهاية الخدمة للموظفين  منافع التزام -15

 م2020 ديسمبر 31  م2021 ديسمبر  31 

 6,094,455  6,913,639 الرصيد األفتتاحي في بداية السنة 

 898,606  1,355,545 الحالية  الخدمة تكلفة

 190,071  168,401 املحددة املزايا التزامات على الفائدة 

 (516,211)  ( 345,979) املدفوع خالل السنة

 246,718  887,359 خسائر إعادة القياس منافع نهاية الخدمة للموظفين 

 6,913,639  8,978,965 الرصيد الختامي في نهاية السنة 

    

 :التقرير تاريخ في االكتواري  التقييم  في املستخدمة األساسية االكتوارية االفتراضات يلي فيما 15-1

 م2020 ديسمبر 31  م2021 ديسمبر  31 

 ٪2.50  %3 معّدل الخصم

 ٪2.50  %3 زيادة الراتب 

  سنة 60  سنة  60 سن التقاعد

 حساسية االفتراضات االكتوارية  15-2

مليون ريال سعودي     0.64٪ في معّدل الخصم وزيادة الراتب كان من شأنه زيادة أو تخفيض املخصص ملنافع نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ  1إن أي تغير بنسبة  

 على التوالي.  ،مليون ريال سعودي 0.65و 

 املال  رأس  -16

 يتكون هيكل رأس املال كما يلي:

 رأس املال  امللكية نسبة  عدد األسهم  املساهمون 

 95,927,400 %30.63 9,592,740 مؤسسة البالد للتجارة واالقتصاد

 53,293,000 %17.02 5,329,300 شركة فال العربية القابضة املحدودة 

 142,634,400 %45.55 14,263,440 شركة فالكوم القابضة 

 21,317,200 % 6.8 2,131,720 الشيخ/ فهد بن محمد بن صالح العذل

 31,317,200 100% 313,172,000 
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 نظامي  احتياطي -17

 صافي   من٪  10  عن  تقل  ال  بنسبة  نظامي،  احتياطي  تجنيب  الشركة  على  يجب  للشركة،  األساس ي  والنظام  السعودية  في  الشركات  لنظام  وفًقا

   للتوزيع  قابل  غير  االحتياطي  هذا   إن .املال  رأس   من ٪  30  االحتياطي  هذا   يبلغ  حتى   املتراكمة،  الخسائر  تغطية   بعد  للسنة،  الدخل
ً
  على  حاليا

 . الشركة في املساهمين

 صافي  – أخرى  وعموالت أتعاب دخل  -18

 . التمويل عقود من املبكر السداد ورسوم اإلدارية والرسوم التمويلي اإليجار عقود  بموجب املركبات من التأمين إيرادات صافي  ذلك يتضمن

 أخرى  وإدارية عمومية مصاريف -19

 م2020 ديسمبر 31  م2021 ديسمبر  31 

 4,199,694  5,084,206 أتعاب قانونية ومهنية

 1,639,804  2,859,099 اشتراكات وتكلفة تراخيص

 406,337  1,007,036 خدمات

 805,084  965,273 دعاية 

 961,236  894,177 صالح وتكاليف صيانة إ 

 330,507  239,569 رحالت عمل

 165,877  138,870 إيجارات

 2,145,097  1,819,908 أخرى 

  13,008,138  10,653,636 

    

    

 تمويل  تكاليف -20

 
 م2020 ديسمبر 31  م2021 ديسمبر  31 إيضاح 

 3,417,973  4,813,574 14 السعودي  املركزي  البنكتكاليف التمويل على برامج 

 909,071  5,150,876 14 االقتراضات تكاليف تمويل على 

 343,242  291,945  تكاليف تمويل على مطلوبات إيجارية

  10,256,395  4,670,286 

     

 أخرى  دخل  -21

 31 ديسمبر 2020م  31 ديسمبر  2021م 

 574,338  2,026,111 املبالغ املستردة بعد شطب الذمم املدينة 

 3,049,363  1,738,291 ألجل مرابحة  تمويل

 3,764,402  3,623,701 

    

 



 شركة األمثل للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم املالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(  

- 31 - 
 

 االلتزامات املحتملة و االرتباطات -22

 املحتملة  االلتزامات

 م: اليوجد( 2020) محتملة التزامات الشركة لدى  يكن  لم  م،2021 ديسمبر 31 في كما

 

    االرتباطات

مليون ريال   3.3: م2020مليون ريال سعودي ) 8.4، لدى الشركة ارتباطات تتعلق بتقديم ائتمان لعقود اإليجار بمبلغ 2021ديسمبر  31كما في 

 سعودي(.

 

 املالية لألصول وااللتزاماتالعادلة ةالقيم -23

السعر املدفوع لتحويل التزام في   معاملة نظامية بين أطراف مشاركين في تعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو 

 السوق وذلك في تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام يتم تنفيذه إما: 

 في السوق األساس ي لألصل أو االلتزام، أو  •

 سوق الرئيسية. في السوق األكثر أفضلية لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غياب ال •

 

مها يجب أن يتاح للشركة السوق الرئيسية أو األكثر أفضلية. ويتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستخدام االفتراضات التي يستخد

دية املثلى. وتأخذ  املتعاملون في السوق عند تسعير أي أصل أو التزام، مع افتراض أن املتعاملين في السوق يعملون من منطلق مصالحهم االقتصا

من خالل    القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة املتعامل في السوق لتوليد منفعة اقتصادية من خالل التوظيف األمثل واألعلى لألصل أو

 البيع ملتعامل آخر في السوق والذي بدوره سيقوم بالتوظيف األمثل واألعلى لألصل.

املالية املتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق املعلنة أو عروض أسعار التجار. وبالنسبة لجميع   االلتزاماتلألصول و تستند القيم العادلة  

 األدوات املالية األخرى، تقوم الشركة بتحديد القيم العادلة باستخدام طرق تقييم أخرى. 

س السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام إن الهدف من طرق التقييم هو التوصل إلى قياس القيمة العادلة التي تعك 

 في معاملة نظامية بين املشاركين في السوق الرئيس ي في تاريخ القياس.

 

 نماذج التقييم 

الهرمي   التسلسل  العادلة باستخدام مستويات  القيم  الشركة  املستخدمة في  التاليتقيس  املدخالت  أهمية  الذي يعكس  العادلة  إجراء    للقيمة 

 القياسات.

  املالية املماثلة. لألصول أو االلتزاماتأسعار السوق املعلنة )غير املعّدلة( في األسواق النشطة  :1املستوى 

والتي تعتبر قابلة للمالحظة سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو بشكل غير مباشر    1: مدخالت بخالف األسعار املعلنة في املستوى  2املستوى  

 مشتقة من األسعار(. )أي 

 التي ال تستند إلى بيانات سوق قابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(. لألصول و االلتزاماتمدخالت  :3املستوى 

 

  املالية لألصول وااللتزاماتالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

تصنيف جميع   وااللتزاماتيتم  للشركة،   األصول  الجوهري  واملبلغ غير  العادلة  بالقيمة  إدراجها  يتم  والتي  املالية،  املشتقات  باستثناء  املالية، 

 كمحتفظ بها بالتكلفة املطفأة، والتي تقارب قيمتها العادلة، وبالتالي لم يتم تقديم إفصاح عن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 
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 م2020 ديسمبر 31  م2021 ديسمبر  31 إيضاح  األدوات املالية حسب الفئة

     بالتكلفة املطفأة  -  األصول املالية

 135,984,414  88,199,507 6 النقد وما يعادله

 200,000,000  130,000,000 1-6 ألجل مرابحة

 236,001,373  196,256,218 7 صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلية

 421,786,854     728,925,967 8 إسالمي ذمم مدينة لتمويل 

 11,094,676  22,635,115 10 أخرى  أصول 

  1,166,016,807  1,004,867,317 

     

     اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  –األصول املالية 

 892,850  892,850 9 اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  استثمارات

     

     بالتكلفة املطفأة  -الية امل االلتزامات

 7,404,366  7,953,913  ذمم دائنة 

 9,320,114  9,340,132 12 أخرى  والتزاماتمصاريف مستحقة 

 627,297,528  764,534,070 14 إيجارية  وااللتزامات قروض

  781,828,115  644,022,008 
     

 األدوات املالية وإدارة املخاطر  -24

الشركة من خالل أنشطتها ملجموعة من املخاطر املالية وهي: مخاطر السوق )تشمل مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة( ومخاطر  تتعرض 

ال التمويل الذي يحقق فعالية  املخاطر لدى الشركة، والذي تنفذه اإلدارة العليا، يركز على  تكلفة  االئتمان ومخاطر السيولة. إن برنامج إدارة 

الشركة  عالوة   تواجه  التي  للمخاطر  ملخص  يلي  فيما  للمساهمين.  األقص ى  العائد  وتحقيق  األرباح  تقلب  من  للحد  املالية  املخاطر  إدارة  على 

 .لتلك املخاطرواستراتيجيات التخفيف 

 

 مخاطر االئتمان 24-1

لخسارة مالية. يتساوى أقص ى   الشركةيؤدي إلى تكبد    إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة الطرف املقابل على الوفاء بالتزاماته ألداة مالية مما

 املالية. لألصول تعرض ملخاطر االئتمان مع القيمة الدفترية 

طر االئتمان يتطلب تقييم مخاطر االئتمان لصافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلية والذمم املدينة للتمويل اإلسالمي مزيًدا من التقديرات ملخا

 عن السداد.  التعثرعن السداد والخسارة الناتجة عن  التعثرة االئتمانية املتوقعة املشتقة من احتمالية باستخدام الخسار 

 عن السداد  التعثرإصدار الهيكل الزمني الحتمالية حدوث 

عثر إلى يتم احتساب معّدالت الخسارة باستخدام طريقة "معّدل الدوران" بناًء على احتمالية تقدم الذمم املدينة خالل املراحل املتعاقبة من الت

يتم  عن السداد.   التعثرالشطب. يتم إنشاء هياكل أجل احتمالية التخلف عن السداد ملدة ستين شهًرا املاضية لحساب من خالل دورة احتماالت  

حساب معّدالت التدفق تحت تجزئة القطاع / الصناعة لكل منتج. يتم تصنيف هذه القطاعات على أساس وضع املخاطر املختلفة لكل قطاع،  

 والتي يتم تعديلها بعد ذلك وفًقا لتوقعات االقتصاد لدمج معلومات النظرة املستقبلية.

 زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان

عن    التعثر، تستخدم الشركة تغييراتها الكمية في احتماالت  األوليت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات  عند تحديد ما إذا كان

أو تسجيل مخاطر االئتمان في وقت موافقة التسهيالت أو الخبرة التاريخية ذات   الضمانات،السداد أو إعادة هيكلة تسهيالت أو إعادة امتالك  

ك. بناًء على تاريخ تحصيل القسط، تعتقد اإلدارة أن الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ال تنشأ إال عند تأخر سداد القسط  الصلة حيثما أمكن ذل 

  يوًما. 90ألكثر من 
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 دمج املعلومات املستقبلية 

 األولي قد زادت بشكل جوهري منذ إثباتها    تدرج الشركة املعلومات املستقبلية في كل من تقييماتها لتحديد ما إذا كانت املخاطر االئتمانية لألداة 

ة، تقوم  وقياسها للخسارة االئتمانية املتوقعة. بناًء على دراسة مجموعة متنوعة من املعلومات الفعلية واملتوقعة الخارجية من املصادر املنشور 

عن   التخلف  حدوث  الحتمالية  الزمنية  للهياكل  املستقبلية  املعلومات  تعديالت  بصياغة  مستقبلية  الشركة  تقديرات  على  للحصول  السداد 

 عن السداد عبر العمر الزمني باستخدام نماذج االقتصاد الكلي. التعثرالحتمالية حدوث 

ستخدم توقعات االقتصاد    5-3تأخذ الشركة في االعتبار السيناريوهات في نطاق  
 
سنوات )بما يتفق مع التوقعات املتاحة من املصادر العامة(. ت

املتاح الدولي  الكلي  النقد  الخارج من صندوق  النتيجة   املركزي   والبنكة من  الحالة األساسية  السعودي في وضع توقعات حالة أساسية. تمثل 

ت إجراء تعديالت على  تفاؤلية وأكثر تشاؤمية. تم  أكثر  السيناريوهات األخرى نتائج  الخارجية. تمثل  املصادر  وقعات  األكثر ترجيًحا كما تنشرها 

سية بناًء على حكم أحد الخبراء للوصول إلى نتائج أكثر تفاؤلية وأكثر تشاؤمية. واستخدمت الشركة معّدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي  الحالة األسا

إلى توقعات الحالة األساسية    60:30:10لهم. أعطت الشركة وزن    60:40وصافي مركز الدين كعوامل االقتصاد الكلي الرئيسية التي تعطي وزن  

 الحالة التشاؤمية وتوقعات الحالة التفاؤلية لديها، على التوالي.  وتوقعات

 

  قياس خسائر االئتمان املتوقعة

عن   للتعثرتقوم الشركة بقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة على مستوى الحساب مع األخذ في االعتبار احتمالية التخلف عن السداد والتعرض  

السداد وخسارة التخلف عن السداد ونسبة الخصم. وبالنسبة لتقديرات التخلف عن السداد، تستخدم الشركة قيمة الضمانات أو نسبة من 

القيم كل عام وفًقا  ضمان كفال بالسيارات، تقل  للمحفظة املضمونة  بالنسبة  أعاله.  املستقبلية كما هو موضح  النظرة  ة وتعديلها بمعلومات 

٪ على أحدث قيمة تم تقييمها للعقارات لسيناريو 15ملعّدالت االستهالك املعتمدة. للمحفظة املضمونة بالعقارات، يتم تطبيق تخفيض بنسبة  

. يمثل مستوى تعرض  40٪ و  10ويتم تطبيق نسبة    ة،األساسيالحالة  
ً
 وتشاؤما

ً
أكثر تفاؤال نتائج  التعرض   للتعثر٪ للحصول على  السداد  عن 

عن السداد من التعرض الحالي للطرف املقابل والتغييرات املحتملة للمبلغ    التعثرعن السداد. تستمد الشركة التعرض عند    التعثراملتوقع في حال  

عن السداد للذمم املدينة للتمويل اإلسالمي وصافي االستثمار في  التعثربه بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. يمثل التعرض عند الحالي املسموح 

شركة  عقود اإليجار التمويلية القيمة الدفترية، بما في ذلك الفائدة املستحقة وإيرادات التأمين املستحقة، عند االقتضاء. للخصم، تستخدم ال

 فائدة الفعلي لكل حساب.معّدل ال
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 تركيز مخاطر االئتمان 

في قطاع واحد أو صناعة واحدة أو منتج واحد. وتوفر   أصولهاإن تركيز مخاطر االئتمان هي املخاطر التي تتعرض لها الشركة إذا استثمرت جميع 

أو   أفراد  لدى  للمخاطر  مبرر  غير  تركيز  وجود  عدم  من  وتتأكد  القطاعات  مختلف  في  للعمالء  اإلسالمي  والتمويل  اإليجار  منتجات  الشركة 

 مجموعات من املستهلكين في مواقع أو أعمال محددة. 

االستثمار   لصافي  التركيز  تحليل  يلي  الصلة  فيما  ذات  ومخصص  التمويلي  اإليجار  عقد  املتوقعةفي  األئتمانية  القطاعات  للخسائر  حسب   ،

 ديسمبر: 31االقتصادية الرئيسية في 

 صافي الذمم املدينة  مخصص الهبوط غير عاملة عاملة  الوصف

     م 2021

 43,642,880 ( 713,126) 2,121,398 42,234,608 مباني وإنشاءات 

 56,922,539 ( 3,967,558) 5,911,834 54,978,263 تجارة

 16,589,404 ( 2,325) 384,263 16,207,466 القطاع الخاص

 10,056,770 ( 257,897) 583,967 9,730,700 القطاع العام

 5,974,256 ( 164,545) 353,469 5,785,332 خدمات

 39,817,699 ( 1,161,346) 3,137,609 37,841,436 نقل واتصاالت

 23,252,670 ( 2,798,313) 3,988,313 22,062,670 أخرى 

 196,256,218 (9,065,110) 16,480,853 188,840,475 إجمالي 
 
 
     

 صافي الذمم املدينة  الهبوط مخصص غير عاملة  عاملة  الوصف

     م 2020

 48,996,313 (1,165,989) 1,648,324 48,513,978 مباني وإنشاءات 

 61,678,167 (16,748,350) 18,082,950 60,343,567 تجارة

 24,420,140 (1,015,363) 945,054 24,490,449 القطاع الخاص

 11,879,260 (230,009) 271,602 11,837,667 القطاع العام

 45,389,941 (796,608) 967,667 45,218,882 خدمات

 21,831,970 (5,275,617) 171,351,6 20,756,416 نقل واتصاالت

 21,805,582 (650) - 21,806,232 أخرى 

 236,001,373 (25,232,586) 28,266,768 232,967,191 إجمالي 
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الصلة   ذات  اإلسالمي ومخصص  للتمويل  املدينة  للذمم  التركيز  تحليل  يلي  املتوقعةفيما  األئتمانية  االقتصادية للخسائر  القطاعات  ، حسب 

 ديسمبر: 31الرئيسية في 

 مخصص الهبوط غير عاملة عاملة  الوصف

 صافي 

 الذمم املدينة

     م 2021

 32,525,940 ( 81,092) 1,618,697 30,988,335 مباني وإنشاءات 

 372,707,055 ( 688,451) 5,293,645 368,101,861 تجارة

 56,634,644 ( 178,380) 1,277,346 55,535,678 تصنيع

 805,106 ( 75) - 805,181 القطاع الخاص

 2,415,860 ( 74,119) 172,294 2,317,685 القطاع العام

 214,863,590 ( 894,574) 6,094,973 209,663,191 خدمات

 48,973,772 ( 8,204) 147,242 48,834,734 أخرى 

 728,925,967 (   1,924,895) 14,604,197 716,246,665 إجمالي 

     

 مخصص الهبوط غير عاملة عاملة  الوصف

 صافي 

 الذمم املدينة

     م 2020

 18,817,747 (309) - 18,818,056 مباني وإنشاءات 

 117,879,564  )88,039 ( 109,501 117,858,102 تجارة

 1,390,504 (165) - 1,390,669 تصنيع

 1,916,841 (22,970) - 1,939,811 القطاع الخاص

 76,822,091 (167,219) - 76,989,310 القطاع العام

 17,143,086 (593) 345,787    16,797,892 خدمات

 187,817,021 (4,518) - 187,821,539 أخرى 

 421,786,854 (283,813) 455,288 421,615,379 إجمالي 

     

ائتمان  "مخاطر  لديها  أن  االعتبار  في  الشركة  أخذت  وقد  ائتماني مرتفع،  تصنيف  ذات  مالية  البنوك مع مؤسسات  لدى  األرصدة  إيداع  يتم 

شهًرا القادمة وجميعها مستحقة السداد عند الطلب. وبالتالي تعتقد الشركة أن  12منخفضة". من املتوقع تسوية الذمم املدينة األخر خالل الـ 

لقوائم أرصدة البنوك والذمم املدينة األخرى ال تخضع ملخاطر ائتمانية جوهرية وأن الخسارة االئتمانية املتوقعة الناتجة لن تكون جوهرية في ا 

 املالية.

 

 مخاطر أسعار الفائدة 2- 24

األصول  الفائدة مخاطر التغير في اإليرادات املستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة. تنشأ الخطورة عند وجود تفاوت بين    تمثل مخاطر أسعار

الخاضعة لتعديالت أسعار الفائدة ضمن فترة محددة. وقد قامت إدارة الشركة بتحليلها كما في تاريخ قائمة املركز املالي، حيث لم    وااللتزامات

أنش فإن  تكن  ذلك،  على  عالوة  التمويل.  تسهيالت  نشوء  تاريخ  في  ثابتة  كانت  الفائدة  أسعار  الفائدة ألن  أسعار  ملخاطر  معرضة  الشركة  طة 

 اقتراضات الشركة هي بأسعار فائدة ثابتة. 
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 مخاطر السعر  24-3

للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غير حركة أسعار صرف العمالت  نتيجة املاليةتمثل مخاطر السعر مخاطر تقلب قيمة األدوات  

رجية األجنبية وسعر العمولة. الشركة غير معرضة ملخاطر األسعار حيث ليس لديها أي أداة مالية تتقلب أسعارها بناًء على عوامل داخلية أو خا

 كما هو مذكور أعاله. 

 مخاطر العملة 24-4

خاطر التغير في قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن الشركة غير معرضة ملخاطر  إن مخاطر العملة هي م

 بالريال السعودي وهو أيضا العملة الوظيفية.
ً
 ألن معامالت الشركة تتم أساسا

ً
 العملة نظرا

 مخاطر السيولة  24-5

  تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة على تلبية التزامات السداد الخاصة بها عند استحقاقها وفقا للظروف العادية وتحت الضغوط. ويمكن 

أن تحدث مخاطر السيولة عند وجود اضطراب في السوق أو انخفاض مستوى درجات التصنيف االئتماني، مما قد يتسبب في أن تكون بعض  

متاحة بشكل أقل. وكما في تاريخ قائمة املركز املالي، لم تكن الشركة خاضعة ملخاطر سيولة جوهرية. وفيما يلي تواريخ االستحقاق  مصادر التمويل  

 : االلتزامات و لألصول 

 م2021ديسمبر  31

 أقل من 

 أشهر 3

 إلى  3من 

 أشهر  12

 من سنة إلى 

 اإلجمالي  سنوات  5

     املحملة بفائدة -املالية   األصول 

 196,256,218 78,865,434 58,284,494 59,106,290 استثمارات في عقود اإليجار التمويلي 

 728,925,967 410,362,017 234,078,893 84,485,057 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي  

 130,000,000 - 30,000,000 100,000,000 ألجل رابحة م

 243,591,347 322,363,387 489,227,451 1,055,182,185 

     غير املحملة بفائدة -املالية   ألصول ا

 88,199,507 - - 88,199,507 يعادله  وما النقد

 22,635,115 - 22,635,115 - أخرى  أصول 

 88,199,507 22,635,115  110,834,622 

 1,166,016,807 489,227,451 344,998,502 331,790,854 املالية  األصول   إجمالي
     
     املحملة بفائدة   -املالية  اللتزاماتا

 7759,818,14 357,596,410 329,685,671 672,536,06 إسالميتمويل 

 34,715,92 3,759,300 956,623 - إيجارية  التزامات

 672,536,06 330,642,294 361,355,710 764,534,070 

     غير املحملة بفائدة  -املالية  االلتزامات

 7,953,913 - - 7,953,913 ذمم دائنة 

 9,340,132 - - 9,340,132 أخرى  التزامات

 17,294,045 - - 17,294,045 

 781,828,115 361,355,710 330,642,294 189,830,11 املالية   االلتزامات  إجمالي
     

     املالية:   ألصول صافي ا

 290,648,115 127,871,741 ( 8,278,907) ,281171,055 محملة بفائدة 

 93,540,577 - 22,635,115 70,905,462 غير محملة بفائدة 

 
743241,960, 14,356,208 127,871,741 384,188,692 
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 م 2020ديسمبر  31

 أقل من 

 أشهر 3

 إلى  3من 

 أشهر 12

 من سنة إلى 

 اإلجمالي  سنوات 5

     املحملة بفائدة -املالية   األصول 

 236,001,373 115,325,984 65,969,593 54,705,796 استثمارات في عقود اإليجار التمويلي 

 421,786,854 298,729,326 103,502,885 19,554,643 ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي  

 200,000,000 100,000,000 - 100,000,000 ألجل مرابحة 

 174,260,439 169,472,478 514,055,310 857,788,227 

     غير املحملة بفائدة -املالية   ألصول ا

 135,984,414 - - 135,984,414 يعادله  وما النقد

 11,094,676 - 11,094,676 - أخرى  أصول 

 135,984,414 11,094,676 - 147,079,090 

 1,004,867,317 514,055,310 180,567,154 310,244,853 املالية  األصول   إجمالي

     

     املحملة بفائدة   -املالية  اللتزاماتا

 621,569,277 400,080,704 164,006,382 57,482,191 إسالميتمويل 

 5,728,251 4,877,454 850,797 - إيجارية  التزامات

 
57,482,191 164,857,179 404,958,158 627,297,528 

     

     غير املحملة بفائدة  -املالية  االلتزامات

 7,404,366 - - 7,404,366 ذمم دائنة 

 140,129,3 - - 9,320,114 أخرى  التزامات

 16,724,480 - - 480,724,61 

 008,022,644 404,958,158 164,857,179 74,206,671 املالية   االلتزامات  إجمالي

     

     املالية:   ألصول صافي ا

 230,490,699 109,097,152 4,615,299 116,778,248 محملة بفائدة 

 130,354,610 - 11,094,676 119,259,934 غير محملة بفائدة 

 
236,038,182 15,709,975 109,097,152 360,845,309 

     

 

 إدارة رأس املال  -25

املصلحة   أهداف الشركة من إدارة رأس املال هي الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها من أجل تحقيق عوائد للمساهمين ومنافع ألصحابإن 

 اآلخرين. تقوم الشركة بشكل رئيس ي بتمويل عملياتها وإدارة رأس مالها العامل من خالل حقوق املساهمين واالقتراضات. 
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 املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  -26

  الرئيسين   اإلدارة  افراد  و  اإلدارة  ومجلسهذه األطراف املساهمين والشركات الزميلة     وتشمل.  عالقة  ذات  أطراف  مع  العادية،  أعمالها  سياق  في الشركة  تتعامل

  مباشر   بشكلهم األشخاط الذي لديهم السلطة واملسؤولية عن تخطيط وتوجية ومراقبة أنشطة الشركة    التنفيذيينغير    و املدراء  الرئيسين  اإلدارة  افرادإن  .  

   العالقة ذات األطراف معامالت تنفيذ يتم .مباشر غير أو
ً
 . من قبل إدارة الشركة ومعتمدة متفق عليها بشكل متبادل لشروط وفقا

 : السنة  خالل  العالقة ذات لألطراف الهامة املعامالت يلي فيما

 م2020 ديسمبر 31  م2021 ديسمبر  31 شركات زميلة:

 12,000  12,000 مصاريف أخرى  –للخدمات املالية  فالكم 

 81,750  82,500 إعالنات مصاريف - اإلعالمية لفا
    

    :الرئيسيناإلدارة  افراد

 2,918,671  ,0008982, التعويضات والبدالت ملجلس اإلدارة واللجان األخرى 

 5,832,835  6,629,923 الرئيسين اإلدارة  افرادتعويضات 

 248,767  514,628 منافع التقاعد 

 77,962  5,224 دخل عقود تمويلية 

    
 واإلدارة العليا.  من املدراءللشركة  الرئيسيناإلدارة  افراديتضمن 

 :  يلي كما هي العالقة ذات األطراف مع املعامالت عن والناشئة التقرير تاريخ في كما الهامة األرصدة 

 م2020 رديسمب 31  م2021 ديسمبر  31 

    شركات زميلة:

 7,373,254  7,365,156 أخرى  أصول  –للخدمات املالية  فالكم 

 149,109  1,249,109 النقدية في حساب األستثمار  - للخدمات املالية فالكم 
    

 السعودي املركزي  البنكعلى خسائر االئتمان املتوقعة وبرامج  19-تأثير كوفيد -27

تشهد "موجة ثانية" من العدوى على الرغم من  الدول األسواق العاملية حيث بدأت العديد من  تعطل( 19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد تزالال 
التباعد   وقواعد  اإلغالق  وعمليات  السفر  على  قيود  فرض  مثل  صارمة  احترازية  إجراءات  خالل  من  املرض  تفش ي  على  سابًقا  سيطرت  أنها 

اململكة العربية السعودية )"الحكومة"( من السيطرة بنجاح على تفش ي ا  ملرض حتى اآلن، ويرجع ذلك في االجتماعي. ومع ذلك، تمكنت حكومة 
 هلعودية  املقام األول إلى اإلجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة، وبعد ذلك أنهت الحكومة اآلن عمليات اإلغالق وبدأت في اتخاذ إجراءات أول

 والحج.  واستئناف العمرة  لطبيعته السفر الدولي

بآثارها الناشئة لبعض الوقت،    التأثر، والتي يمكن  19-كوفيد   جراء  نشأتئية والكلّية التي  كل من التحديات االقتصادية الجز   مراقبةتواصل الشركة  

. وقد استلزم ذلك مراجعة قطاعات اقتصادية ومناطق وأطراف مقابلة وحماية الضمان واتخاذ إجراءات مفصلعلى مستوى    تعرضهاوتراقب عن كثب  

 إعادة هيكلة القروض، عند االقتضاء.التصنيف االئتماني املناسبة للعمالء والبدء في 

الشركة أيًضا بمراجعة بعض املدخالت واالفتراضات املستخدمة لتحديد خسائر االئتمان املتوقعة.   في    املراجعات بشكل أساس ي  تتمثلقامت 

 : فيما يلي

 التعثر معدالت ذلك  في بما املتوقعة االئتمانية الخسائر نموذج في الشركة تستخدمها التي الكلي االقتصاد مدخالت/  عوامل تعديل •
 ؛   امللحوظة السداد عن

 و  ؛  حتماالتاال  سيناريو مراجعة •

 خسائر تكون  قد حيث فعال بشكل التعرضات ولتحديد السعودي  املركزي  البنك دعم  تدابير ضوء في املراحل معايير مراجعة •
 .السداد تأخيرات من الرغم  على حدثت قد العمر مدى  على املتوقعة االئتمانية الخسائر

كاملمارسة ال يزال نموذج الخسائر االئتمانية املتوقعة للشركة حساًسا لالفتراضات املذكورة أعاله ويتم إعادة تقييمه باستمرار كجزء من أعمالها  
ي، قد  ، وبالتالالتأكداملعتادة لتحسين النموذج. كما هو الحال مع أي تنبؤات، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام هامة وعدم  

 .تكون النتائج الفعلية مختلفة عن تلك املتوقعة
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 السعودي البنك املركزي برامج ومبادرات دعم 
 

 برنامج دعم تمويل القطاع الخاص
 

كوفيد   لفيروس  أطلق  19-استجابة  املركزي ،  مارس    البنك  في  الخاص  القطاع  تمويل  دعم  برنامج  الالزم    م2020السعودي  الدعم  لتقديم 

الصادر عن   للتعريف  الصغر والصغيرة واملتوسطة وفًقا  املركزي للمؤسسات متناهية  التعميم رقم.    البنك   381000064902السعودي عبر 

 اص بشكل أساس ي على البرامج التالية: هـ. يشتمل برنامج دعم تمويل القطاع الخ1438جمادى الثانية  16بتاريخ 
 

 .تأجيل الدفعاتبرنامج  -

 ( 2- 7تمويل اإلقراض )ايضاح برنامج  -

 
برنامج   الدفعاتكجزء من  أطلقه    تأجيل  املركزي الذي  تأجيل    البنك  الشركة  لب من 

 
ط املستحقةالسعودي،  أشهر على   الدفعات  ملدة ستة 

لب من الشركة أيًضا تأجيل  
 
  الدفعات املستحقة تسهيالت اإلقراض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة املؤهلة. وباملثل، فقد ط

ر والصغيرة  ملدة اثني عشر شهًرا على تسهيالت اإلقراض املمولة من خالل قروض منشآت لهؤالء املقترضين املؤهلين كمؤسسات متناهية الصغ

على التوالي. كتعويض، حصلت الشركة على تأجيل سداد قروض منشآت من بنك التنمية االجتماعية ملدة   3إلى  1 الفئةواملتوسطة واملصنفة في 

النقدي    . واعتبرت اإلعفاءات في السداد بمثابة دعم سيولة قصير األجل ملعالجة املقترضين. مشاكل التدفقم2020أبريل    1شهًرا تبدأ من    12

م املحتملة. قامت الشركة بإعفاءات السداد من خالل تمديد فترة القروض املطبقة املمنوحة دون أي تكاليف إضافية يتحملها العميل. تم تقيي

الترتيب.   األحكامديل  كتع   9  للتقرير املالياألثر املحاسبي لهذه التغييرات من حيث التسهيالت االئتمانية وتم معالجتها وفًقا ملتطلبات املعيار الدولي  

مليون ريال سعودي فيما يتعلق بالتغيرات في شروط التسهيالت االئتمانية  15.6الشركة خسارة تعديل لليوم األول بمبلغ  تثبتنتج عن ذلك أن 

 .م2020بحلول نهاية  مليون ريال سعودي فيما يتعلق بإعادة هيكلة قروض منشآت 10.1وربح قدره 

 مخاطر   في  كبيرة   زيادة   يعتبر  ال  ،يرجع إلى رغبتها  التأجيل  برنامج  في  املشاركة  فإن  ،  أخرى   عوامل  وجود  عدم  حالة  في  أنه  تعتقد  الشركة  تزال  ال

 .االئتمان

في   أعاله،  ورد  ما  إلى  املركزي ، مدد  م2021  وفي  م2020باإلضافة  برنامج    البنك  الدفعاتالسعودي  بتأجيل    تأجيل  السماح  دفعات  من خالل 

املؤهلة حتى    لعدت  إضافية الصغرى والصغيرة واملتوسطة  السعودي برنامج  .  2021  يونيو  30أشهر للمؤسسات  املركزي  البنك  التأجيل  مدد 

حيث يتطلب على   ،م2021دييسمبر    31  إلىم  2021أكتوبر    1ومن   م2021سبتمبر    30م الى  2021يوليو  1من  واملرة السادسة  للمرة الخامسة  

حديد الشركة اجراء تقييم الجدارة االئتمانية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة بناء على املعايير التي حددت من قبل البنك املركزي السعودي لت

الذين   البرنامج.العمالء  التأثير بموجب هذا     يتم 
ً
الشركة  استنادا أنا    ،على تقييم  للغاية.تعتقد  الخامس والسادس ضئيلة  أثرت    التأجيل  وقد 

العميل. تم تقييم  التي يتحملها  التكاليف  أي إضافية.  املمنوحة دون  السارية  القروض  املدفوعات من خالل تمديد فترة  الشركة على تخفيف 

الترتيب.   األحكامكتعديل    9  للتقرير املاليملتطلبات املعيار الدولي    التأثير املحاسبي لهذه التغييرات من حيث التسهيالت االئتمانية ومعاملتها وفًقا

 .م2020 السنةمليون في نهاية  2.6وكذلك م  2020بنهاية مليون ريال سعودي  5.5نتج عن ذلك إقرار الشركة بخسارة تعديل إضافية بمبلغ 

 مليون   23.7  مبلغ  بإثبات  الشركة  قامت  ،  م  2021  عام  من  السنة  نهاية  وبحلول   السعودي   البنك املركزي   قبل  منتأجيل الدفعات    برنامج  بدء  منذ

  سعودي  ريال  مليون   10.4  مبلغ  إلغاء  وتم م    2020  عام  في  منها   سعودي   ريال   مليون   إلغاء   تم   والتي  الصلة   ذات  التعديل  خسائر   من   سعودي   ريال

 .املؤجلة القروض إقفال أو املبكرة  الدفعات مقابل التوالي علىم 2021 ديسمبر 31 في املنتهية السنة خالل
مليون ريال سعودي    6.5تم احتساب منفعة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاسبة املنح الحكومية والتي نتج عنها ربح في اليوم األول بقيمة  

مليون ريال سعودي ودائع   38.9  مبلغمليون ريال سعودي و   29.6  مبلغ  . كما حصلت الشركة علىم2020ديسمبر    31خالل السنة املنتهية في    مثبت

 ألول و ثاني تمديد  البنك املركزي بدون أرباح من 
ً
  3.3بملغ  . تبلغ مكاسب التعديل لدعم تمديد البرنامج املؤجلتأجيل الدفعاتبرنامج لالسعودي دعما

مارس   31والقوائم املالية األولية املوجزة خالل الفترة    م2020  ديسمبر    31نتهية في  مليون ريال سعودي والتي تم احتسابها في القوائم املالية للسنة امل

 م. 2021
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بإعادة هيكلة شروط سداد جميع الودائع الخالية من األرباح أعاله التي ذكرها من قبل الشركة  قام البنك املركزي السعودي  ،  م2021يونيوخالل  

إعادة  من خالل    .  املحاسبية الناتجة عن التعديل القروض املؤهلة بموجب برنامج التأجيل  وذلك من أجل تمكين الشركة من تعويض الخسائر

م 2021بالغ األقساط املستحقة اعتبارا من أغسطس  مشركة بإجراء جزء من الدفعة لجميع  الهيكلة ايضا تم موافقة البنك املركزي السعودي لل

الخاصة لكل وديعة مستلمة. تم   األرباح وفقا   احتسابفي تواريخ االستحقاق  الخالية من  السعودي  املركزي  البنك  إعادة هيكلة ودائع  منفعة 

  التسعة مليون ريال سعودي في القوائم املالية األولية املوجزة لفترة    5.6نه ربح معدل وقدره  والتي نتج ع   9ملتطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي  

في  أشهر ايضا بمقدار    م.2021  سبتمبر  30  املنتهية  يتضمن مكاسب  التعديل  لفترة    1.5هذا  األرباح  الخالية من  للودائع  ريال سعودي  مليون 

الثالثة ) من   السعودي  2021يونيو    30ابريل حتى    1التمديد  املركزي  البنك  األرباح من  الخالية من  الوديعة  مليون ريال   27.5م(. وتبلغ هذه 

 م. 2021شهر ابريل   وتم استلمها من قبل الشركة خالل ،سعودي 

  ثالثة  ملدة   إضافي  دفع  بتأجيل  السماح  خالل  من  السابعة  للمرة   التأجيل  برنامج  بتمديد  قام البنك السعودي املركزي   ،  السنة  نهاية   بعدالحقا و 

 االئتمانية   الجدارة   تقييم  إجراء الشركة  على يتعين حيث ،الحجم  واملتوسطة الصغيرة  للشركات م2022 مارس 31 إلى م2022 يناير 1 من أشهر

  متأثرين  زالوا   ما  الذين  العمالء  لتحديدتحديدها من قبل البنك السعودي املركزي    التي  املعايير  على  بناءً   الحجم   واملتوسطة   الصغيرة   للشركات

 . املالية القوائم  على السابع التأجيل تأثير تقيم  الشركة تزال ال. لألهلية البرنامج هذا  بموجب

  قائمة  في( سعودي ريال مليون  3.4 م مبلغ2020  ديسمبر  31) سعودي  ريال مليون    7.7 مبلغ تسجيل   تم ، م 2021 ديسمبر  31السنة املنتهية في  خالل 

 .  التمويل تكلفة خالل من املنح وإيرادات التعديل كاسبالقيمة الحالية مل بخصم املتعلق الشامل الدخل
 

كما    هي والقروض التمويللدخل املنحة وتأثير إعادة هيكلة  اآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة و قائمة الخسارة فيضمن الربح أو إن األثر الصافي 

 يلي:

 31 ديسمبر 2020م  31 ديسمبر  2021م 

التمويل  على التعديل( خسارة )  (1,479,056)   (20,142,762)  

 10,131,789  - مكسب التعديل عن الهيكلة لقروض منشآت

 12,251,523  3,231,603 دخل املنحة

 1,752,547  2,240,550 
 

 أرقام املقارنة -28

 : بغرض تقديم عرض أفضل م2020ديسمبر 31قائمة املركز املالي في  في  الت تم إعادة تصنيفها بعض أرقام املقارنة فيما يلي
  

 البند املالية   القوائم على األثر 

قبل إعادة 
 التصنيف

 ي ف  كما للسنة
 ديسمبر 31

 م 2020
 رأث

 إعادة التصنيف

إعادة   بعد
 التصنيف

  31 في كما
 ديسمبر

 م 2020

 135,984,414 (7,522,363) 143,506,777 يعادله وما النقد  املالي املركز قائمة

  املالي املركز قائمة

  
ً
مبالغ مدفوعة مقدما

 33,658,838 7,522,363 26,136,475 متداولة أخرى  أصول و 

  الالحقة األحداث -29

  إجراء  أو  املالية  القوائم   هذه   في  عنها  اإلفصاح  تتطلب  والتي  املالية،  القوائم   هذه   اعتماد  تاريخ   حتى  السنة  نهاية  بعد  الحقة  أحداث  أي   هناك  يكن   لم 

 (.27رقم  إيضاح) السعودي  املركزي  البنك دعم  ومبادرات برامجعنه في  اإلفصاحما تم  استثناءب ،بسببها املالية القوائم  على تعديل

 القوائم املالية   عتمادإ -30

 .(م2022يناير  30 املوافق) ه1443اآلخرجمادى  27 اإلدارة بتاريخ مجلسالقوائم املالية املرفقة من قبل ت املوافقة على تم


