
 

 
 
 
 
 
 
 

 للتمویل  األمثل شركة 
 )مقفلة سعودیة مساھمة (شركة 

 
 ) مراجعة (غیر    الموجزة   األولیة   المالیة   المعلومات 

 المستقل   المراجع   فحص   وتقریر 
 ۲۰۲۲  یونیو   ۳۰في    المنتھیتین أشھر    لستة ا   الثالثة و   تي لفتر 

 



 

 

 للتمویل  األمثل  شركة
 ) مقفلة سعودیة مساھمة (شركة 

 ) مراجعة (غیر   الموجزة األولیة   المالیة المعلومات
 ۲۰۲۲  یونیو ۳۰ في  المنتھیتین  أشھر  الستة و   الثالثة تي لفتر

 

 صفحة  الفھرس 

 ۱ الموجزة   األولیة المالیة المعلومات  فحص  حول  تقریر

 ۲ الموجزة األولیة  المالي المركز  قائمة

 ۳ الموجزة  األولیة الشامل الدخل  قائمة

 ٤ الموجزة  األولیة  المساھمین حقوق  في  التغیرات  قائمة

 ٥ الموجزة األولیة النقدیة  التدفقات قائمة

 ۱٦ - ٦ الموجزة  األولیة المالیة المعلومات   حول إیضاحات 
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 الموجزة  األولیة  المالیة المعلومات  فحص  حول  تقریر 
 

 للتمویل   األمثل شركة  مساھمي  الى
 ) مقفلة سعودیة  مساھمة  شركة(
 

 مقدمة 
 

  ۳۰("الشركة")، كما في   (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)   للتمویل األمثل  لشركة   المرفقة  الموجزة  األولیة المالي  المركز  قائمة  فحصنا  لقد
التاریخالمنتھی   أشھر   والستة   الثالثة   تيلفتر  الموجزة  األولیة  الشامل  لدخل قائمة او،  ۲۰۲۲  یونیو   الملیة األولیة   و القوائم،  تین في ذلك 

 . األخرى  التفسیریة  واإلیضاحات التاریخ ذلك  في ةالمنتھی  أشھر ستةال  ةلفتر النقدیة  والتدفقات المساھمین حقوق  في  لتغیراتل الموجزة 
 

ً   الموجزة  األولیة  المالیة  المعلومات  ھذه  وعرض  إعداد  عن  مسؤولة  اإلدارة  إن   المالیة "التقاریر    -  ۳٤  رقم  الدولي  المحاسبة  لمعیار  وفقا
  المعلومات   ھذه  حول  استنتاج  إبداء  ھي  مسؤولیتنا  إن.  السعودیة   العربیة   المملكة  في  المعتمد")  ۳٤  رقم  الدولي  المحاسبة" ("معیار  األولیة
 . بھ  قمنا الذي  الفحص  إلى  استناًدا الموجزة  األولیة

 
 الفحص  نطاق

 
ً   فحصنا  بإجراء  قمنا   المستقل   المراجع  قبل  من  المنفذ  األولیة  المالیة  المعلومات "فحص    ۲٤۱۰  رقم  الفحص  الرتباطات  الدولي  للمعیار  وفقا

  من  االستفسار   من  أساسیة   بصفة   الموجزة  األولیة   المالیة  المعلومات  فحص   ویتكون.  السعودیة   العربیة  المملكة  في   المعتمد"  للمنشأة
ً   أقل   الفحص  ویعد.  أخرى   فحص   وإجراءات   تحلیلیة   إجراءات  وتطبیق   والمحاسبیة  المالیة  األمور   عن  المسؤولین  األشخاص    من  نطاقا

ً   تتم  التي   المراجعة  عملیة   تأكید   على  الحصول   من  یمكننا  ال   وعلیھ   السعودیة،  العربیة   المملكة  في  المعتمدة  الدولیة   المراجعة   لمعاییر  وفقا
 . مراجعة  رأي نبدي ال فإننا  لذا. المراجعة أعمال  إجراء  عند إال  تحدیدھا یمكن ال  التي الجوھریة األمور  بجمیع علم على سنكون بأننا

 
 االستنتاج 

 
  جمیع   من  إعدادھا،   یتم  لم  المرفقة   الموجزة   األولیة   المالیة  المعلومات  بأن  نعتقد  یجعلنا  ما  انتباھنا  یلفت  لم   بھ،  قمنا   الذي   الفحص   إلى  استناًدا

 . السعودیة  العربیة المملكة في  المعتمد ۳٤ رقم  الدولي  المحاسبة  لمعیار وفقا   الجوھریة، النواحي
 

 آخر  أمر
 

تلك    حول   معّدل من قبل مراجع أخر، والذي أبدى رأیًا غیر    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱مراجعة القوائم المالیة للشركة للسنة المنتھیة في    تمت
  في   المنتھیتینأشھر    ستة ال الثالثة و  لفترة  للشركة   الموجزة   األولیة   المالیة   المعلومات   فحص  تم  كما .  ۲۰۲۲  ینایر  ۳۰القوائم المالیة بتاریخ  

  أغسطس   ۳  بتاریخ  الموجزة   األولیة  المالیة   المعلومات   تلك   حول  معّدل  غیر   استنتاًجا  أصدر   الذي و  المراجع  نفس  قبل  من  ۲۰۲۱  یونیو  ۳۰
۲۰۲۱. 

 
 برایس وترھاوس كوبرز

 
 
 
 

_____________ 
  الحیدريولید عبدالعزیز 

 ٥٥۹ترخیص رقم 
 
 ھـ۱٤٤۳ محرم ٥
 )۲۰۲۲ أغسطس ۳(



 

۲ 

 للتمویل  األمثل  شركة
 ) مقفلة سعودیة مساھمة (شركة 

 الموجزة   األولیة المالي المركز  قائمة
 ) ذلك  غیر یذكر لم ما السعودیة  بالریاالت المبالغ(جمیع 

 

  إیضاح  

 في  كما
 یونیو  ۳۰

۲۰۲۲  

 في  كما
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
 (مراجعة)   ) مراجعة (غیر    

      الموجودات 
 ۸۸٫۱۹۹٫٥۰۷  ۱۱٦٬۲۰۹٬۹٥٤  ٥ یماثلھ  وما نقد

 ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥ ألجل  مرابحة  ودائع
 ۱۹٦٫۲٥٦٫۲۱۸  ۱٦٥٫۳۱۳٫۱۰۷  ٦ تمویلیة إیجار  عقود في  االستثمار صافي

 ۷۲۸٫۹۲٥٫۹٦۷  ۷۹۲٫۲٦۹٫۰٤۸  ۷ إسالمي  لتمویل مدینة ذمم
 ۸۹۲٫۸٥۰  ۸۹۲٫۸٥۰   اآلخر  الشامل  الدخل   خالل   من العادلة بالقیمة استثمارات

ً  مدفوعة مبالغ  ٤۳٫۷۸۹٫٦۰۸  ۳۲٫۱٤٤٫۹۱۰  ۸ أخرى  وموجودات مقدما
 ۱٤٫۰۲٤٫۱٥۱  ۱٤٫٤۰۷٫٥۳۸   االستخدام  حق  وموجودات ومعدات  ممتلكات
 ۱٫۲۰۲٫۰۸۸٫۳۰۱  ۱٫۲۲۱٫۲۳۷٫٤۰۷   الموجودات   مجموع

      
      المساھمین  وحقوق  المطلوبات
      المطلوبات 

 ۷٫۹٥۳٫۹۱۳  ۱۲٫۳۲٦٫۱۰۳   دائنة ذمم
 ۲۲٫۲٥۹٫۹٦۱  ۱۳٫۷۸۸٫۸۲٥   أخرى ومطلوبات  مستحقة  مصاریف
 ٤٫۱۱٤٫۹۸۹  ۱٫۳٦٥٫٦۸٤  ۱۰ الزكاة  مخصص 
 ۷٦٤٫٥۳٤٫۰۷۰  ۷۸٤٫۲۱۰٫٤۱۰  ۱۱ إیجاریة  ومطلوباتتمویل إسالمي  ل ذمم دائنة
 ۸٫۹۷۸٫۹٦٥  ۹٫۷٤۳٫۲۱٦  ۱۲ للموظفین  الخدمة  نھایة منافع مخصص 
 ۸۰۷٫۸٤۱٫۸۹۸  ۸۲۱٫٤۳٤٫۲۳۸   المطلوبات   مجموع

      
      المساھمین  حقوق
 ۳۱۳٫۱۷۲٫۰۰۰  ۳۱۳٫۱۷۲٫۰۰۰   المال  رأس

 ۱۱٫٥۲۹٫۱٦۳  ۱۱٫٥۲۹٫۱٦۳   نظامي  احتیاطي
 ٦۹٫٥٤٥٫۲٤۰  ۷٥٫۱۰۲٫۰۰٦   مبقاة أرباح

 ۳۹٤٫۲٤٦٫٤۰۳  ۳۹۹٫۸۰۳٫۱٦۹   المساھمین  حقوق   مجموع
 ۱٫۲۰۲٫۰۸۸٫۳۰۱  ۱٫۲۲۱٫۲۳۷٫٤۰۷   المساھمین وحقوق   المطلوبات   مجموع

 
 المالیة األولیة الموجزة.  المعلومات ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه ۱۸) إلى رقم (۱اإلیضاحات المرفقة من رقم ( تعتبر 

 



 

۳ 

 للتمویل  األمثل  شركة
 ) مقفلة سعودیة مساھمة (شركة 

 ) مراجعة (غیر   الموجزة األولیة الشامل  الدخل  قائمة
 ) ذلك  غیر یذكر لم ما السعودیة  بالریاالت المبالغ(جمیع 

 

  إیضاح  
 المنتھیة أشھر  الثالثة لفترة

  یونیو  ۳۰ في
 المنتھیة  أشھر  الستة  لفترة

 یونیو  ۳۰ في
   ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

          الدخل 
 ۹٫۹٥٤٫۲۱٥  ۱۱٫۸٦۰٫۹٤٦  ٤٫٥۹۱٫٤۹٤  ٥٫۳٦٤٫٦۷۳   تمویلیة إیجار  عقود  من إیرادات
 ۱۸٫۹۳۳٫۳۳۱  ۲٦٫۷۰٤٫۲۷٦  ۱۰٫٤۱۲٫٥٥۷  ۱۳٫۸۲۷٫۸٥۸   إسالمي  تمویل  من إیرادات
 ۱۱٫٦۲۳٫۲۲۰  ٦٫۰۹۹٫٦۳٥  ٥٫٦۸۷٫۲٦٦  ۳٫۷٤٤٫۸۸۲   بالصافي  أخرى،  وعموالت رسوم  إیرادات
 ۱٫۰۳٦٫۱۱۱  ٦٥٤٫۲۰۰  ۳۷۲٫٥۰۰  ٥۳۸٫۳۲٥  ۱٤ أخرى  إیرادات

واالقتراضات بالصافي من   التمویالت ھیكلة  إعادة من التعدیل ربح
 ۱٫۷٥۲٫٥٤۷  ٦٦٦٫۷۰۷  ۳٫۳۱۲٫۰۱٥  -  ۱۳ إیرادات المنح

 ٤۳٫۲۹۹٫٤۲٤  ٤٥٫۹۸٥٫۷٦٤  ۲٤٫۳۷٥٫۸۳۲  ۲۳٫٤۷٥٫۷۳۸   الدخل   مجموع
          

          المصاریف 
 ) ۱٫٤۲۱٫۸۲٤(  ) ۱٫۲۸۳٫۸۳۱(  ) ۱٫۸۱۰٫۳٥۷(  ) ۱٫٥۱۹٫۱۰۳(  ۳-۷، ٤-٦   لالمحمّ  المتوقعة االئتمانیة الخسائر  مخصص 

 -  ۱٫٦٤۲٫۸۹۲  -  ۱٫٦٤۲٫۸۹۲  ۳-۸ البیع لغرض  بھا محتفظ  اقتناؤھا معاد موجودات  مخصص  عكس
 ۱٫٦۰۹٫۱۲٥  ۱٫۱۲۷٫۹٥٥  ۱۸۹٫۱۳۳  ۸٦۷٫٦۹۱   المدینة  الذمم شطب  بعد مستردة مبالغ

 )۲۱٫۱۹۸٫٦۸۷(  ) ۲٤٫۷۲۷٫٥۹۳(  )۱۰٫۹٤۰٫٥۳۸(  ) ۱۲٫٤٥۳٫۰۳۷(   بالموظفین متعلقة  ومصاریف  رواتب
 ) ۷٫۷۲٥٫۸۹۷(  ) ۸٫٤٥۲٫۸۰۰(  ) ۳٫۸۲٦٫۱۳۱(  ) ٤٫٥۲۷٫٤۲۱(   أخرى  وإداریة عمومیة  مصاریف
 ) ۱٫۸٤۹٫۰۳۰(  ) ۲٫۰۱٤٫٦۸٦(  ) ۹٤۸٫٤۹۲(  ) ۱٫۰۲٦٫۱٤٦(   استھالك
 ) ٤٫۷۰۰٫۲۹۳(  ) ٥٫۲۷۷٫۱۳۹(  ) ۲٫٤۸۰٫۱۸٤(  ) ۲٫٦٥٥٫۹٦۲(   تمویل تكالیف
 )۳٥٬۲۸٦٬٦۰٦(  ) ۳۸٫۹۸٥٫۲۰۲(  )۱۹٬۸۱٦٬٥٦۹(  ) ۱۹٫٦۷۱٫۰۸٦(   المصاریف   مجموع

 ۸٫۰۱۲٫۸۱۸  ۷٫۰۰۰٫٥٦۲  ٤٫٥٥۹٫۲٦۳  ۳٫۸۰٤٫٦٥۲   الزكاة  قبل  الربح
          

 ) ۱٫٦۰۲٫٥٦٤(  ) ۱٫٤٤۳٫۷۹٦(  ) ۹۱۱٫۳۸٥(  ) ۸۰٤٫٦۱٤(   للفترة  المحملة الزكاة
 ٦٫٤۱۰٫۲٥٤  ٥٫٥٥٦٫۷٦٦  ۳٫٦۷٤٫۸۷۸  ۳٫۰۰۰٫۰۳۸   للفترة   الربح

          
 -  -  -  -   للفترة  اآلخر الشامل  الدخل 

 ٦٫٤۱۰٫۲٥٤  ٥٫٥٥٦٫۷٦٦  ۳٫٦۷٤٫۸۷۸  ۳٫۰۰۰٫۰۳۸   للفترة   الشامل الدخل   مجموع
 

 . الموجزة  األولیة  المالیة  المعلومات  ھذه من یتجزأ ال  جزءاً ) ۱۸( رقم   إلى) ۱(   رقم من المرفقة  اإلیضاحات تعتبر
 



 

٤ 

 للتمویل  األمثل  شركة
 ) مقفلة سعودیة مساھمة (شركة 

 الموجزة  األولیة المساھمین  حقوق في التغیرات قائمة
 المنتھیة  أشھر  ستة ال لفترة

 ) ذلك  غیر یذكر لم ما السعودیة  بالریاالت المبالغ(جمیع 
 

 المجموع   مبقاة  أرباح   نظامي  احتیاطي   المال  رأس  
        

        ۲۰۲۱ یونیو  ۳۰
 ۳۷۹٫۰۸٦٫۷۳۹  ٥٥٫۹۹۰٫۲۷۸  ۹٫۹۲٤٫٤٦۱  ۳۱۳٫۱۷۲٫۰۰۰ (مراجعة)  ۲۰۲۱ ینایر ۱ في  كما الرصید

        
 ٦٫٤۱۰٫۲٥٤  ٦٫٤۱۰٫۲٥٤  -  - للفترة الربح
 -  -  -  - للفترة  اآلخر الشامل  الدخل 

 ٦٫٤۱۰٫۲٥٤  ٦٫٤۱۰٫۲٥٤  -  - للفترة  الشامل الدخل  مجموع
 ۳۸٥٫٤۹٦٫۹۹۳  ٦۲٫٤۰۰٫٥۳۲  ۹٫۹۲٤٫٤٦۱  ۳۱۳٫۱۷۲٫۰۰۰ ) مراجعة  غیر (  ۲۰۲۱ یونیو  ۳۰كما في   الرصید

        
        
        

          ۲۰۲۲ یونیو  ۳۰
 ۳۹٤٫۲٤٦٫٤۰۳  ٦۹٫٥٤٥٫۲٤۰  ۱۱٫٥۲۹٫۱٦۳  ۳۱۳٫۱۷۲٫۰۰۰ (مراجعة)  ۲۰۲۲ ینایر ۱ في  كما الرصید

        
 ٥٫٥٥٦٫۷٦٦  ٥٫٥٥٦٫۷٦٦  -  - للفترة الربح
 -  -  -  - للفترة  اآلخر الشامل  الدخل 

 ٥٫٥٥٦٫۷٦٦  ٥٫٥٥٦٫۷٦٦  -  - للفترة  الشامل الدخل  مجموع
 ۳۹۹٫۸۰۳٫۱٦۹  ۷٥٫۱۰۲٫۰۰٦  ۱۱٫٥۲۹٫۱٦۳  ۳۱۳٫۱۷۲٫۰۰۰ ) مراجعة (غیر   ۲۰۲۲ یونیو  ۳۰  في  كما الرصید

 
 . الموجزة األولیة المالیة  القوائم ھذه من یتجزأ ال  جزءاً ) ۱۸( رقم   إلى) ۱(   رقم من المرفقة  اإلیضاحات تعتبر

 



 

٥ 

 للتمویل  األمثل  شركة
 ) مقفلة سعودیة مساھمة (شركة 

 ) مراجعة(غیر   الموجزة األولیة  النقدیة  التدفقات قائمة
 یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في   ستة ال لفترة

 ) ذلك  غیر یذكر لم ما السعودیة  بالریاالت المبالغ(جمیع 
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  إیضاح  
      التشغیلیة  األنشطة  من النقدیة التدفقات

 ۸٫۰۱۲٫۸۱۸  ۷٫۰۰۰٫٥٦۲   الزكاة  قبل الربح
      : نقدیة  غیر لبنود   تعدیالت
 ۱٫۸٤۹٫۰۳۰  ۲٫۰۱٤٫٦۸٦   استھالك

 ٤٫۷۰۰٫۲۹۳  ٥٫۲۷۷٫۱۳۹   تمویل  تكلفة

 ل محمّ ال المتوقعة االئتمانیة الخسائر  مخصص 
٤-٦ ،
۷-۳  ۱٫۲۸۳٫۸۳۱  ۱٫٤۲۱٫۸۲٤ 

 واالقتراضات،  التمویالت ھیكلة  إعادة من التعدیلربح 
 ) ۱٫۷٥۲٫٥٤۷(  ) ٦٦٦٫۷۰۷(  ۱۳ المنح إیرادات  من بالصافي    

 ھاؤاقتنا معاد  موجدات مخصص  عكس
 -  ) ۱٫٦٤۲٫۸۹۲(  ۳-۸ البیع لغرض  بھا محتفظ    

 ٦۷٦٫٤٦۲  ۱٫۳٤٤٫۸۷۷   للموظفین  الخدمة  نھایة منافع مخصص 
      : التشغیلیة والمطلوبات الموجودات  في  التغیرات

 ٤٫۸۸۳٫۳۹۹  ۲۹٫۷۰۲٫٤۷۸   تمویلیة إیجار  عقود في  االستثمار صافي
 )۲۳٤٫۸۹۸٫٤۰٤(  ) ٦۳٫۳۸٦٫۲۷۹(   إسالمي  لتمویل مدینة ذمم

ً  مدفوعة مبالغ  ) ۲٫۸٦۳٫۳۱۱(  ۱۳٫۲۸۷٫٥۹۳   أخرى  وموجودات مقدما
 ۳٫۳۱٥٫۹۷٤  ٤٫۳۷۲٫۱۹۰   دائنة ذمم

 ۱٫۸٤۲٫۰۹۱  ) ۸٫٤۷۱٫۱۳٦(   أخرى ومطلوبات  مستحقة  مصاریف
 )۲۱۲٫۸۱۲٫۳۷۱(  ) ۹٫۸۸۳٫٦٥۸(   العملیات  في المستخدم  النقد   صافي
 ) ۲٫٤۹۱٫۲۱۳(  ) ٤٫۱۹۳٫۱۰۱(   المدفوعة  الزكاة
 ) ۲۱۲٫٥۲۳(  ) ٥۸۰٫٦۲٦(  ۱۲ المدفوعة للموظفین الخدمة  نھایة منافع

 )۲۱٥٫٥۱٦٫۱۰۷(  ) ۱٤٫٦٥۷٫۳۸٥(   التشغیلیة   األنشطة  في المستخدم  النقد   صافي
      

      االستثماریة  األنشطة  من النقدیة التدفقات
 ) ۲٫۰۷۳٫۷۰۹(  ) ۲٬۳۹۸٬۰۷۳(   ومعدات  ممتلكات إلى  إضافات 

 )٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰(  ) ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰(     ألجل  مرابحة  ودائع  شراء
 ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰   ألجل  مرابحة ودائع من  متحصالت

 ٤۷٫۹۲٦٫۲۹۱  ۲۷٬٦۰۱٬۹۲۷   االستثماریة  األنشطة  من ناتجال النقد   صافي
      

      التمویلیة  األنشطة  من النقدیة التدفقات
 ۲٦٥٫۸۹۱٫۸٤٦  ۱۹۰٫٦۷۸٫۹۷۹    إسالمي لتمویل دائنة  ذمم من  متحصالت

 )۱۰۹٫۷۳٤٫۱٦۷(  ) ۱۷٤٫۱۲۹٫۷۰۲(     لتمویل إسالمي ذمم دائنة سداد
 ) ۱٫۰۲٥٫۹۰۰(  ) ۱٫۰۱۹٫۹۰۰(   مدفوعة  إیجارات

 ) ۱٫۳۰۷٫۷۳۸(  ) ٤٦۳٫٤۷۲(   مدفوعة  تمویل تكلفة
 ۱٥۳٫۸۲٤٫۰٤۱  ۱٥٫۰٦٥٫۹۰٥   التمویلیة  األنشطة  من الناتج النقد   صافي

      
 )۱۳٫۷٦٥٫۷۷٥(  ۲۸٬۰۱۰٬٤٤۷   یماثلھ  وما النقد   في الزیادة   صافي

 ۱۳٥٫۹۸٤٫٤۱٤  ۸۸٫۱۹۹٫٥۰۷  ٥ الفترة  بدایة  في  یماثلھ وما نقد
 ۱۲۲٫۲۱۸٫٦۳۹  ۱۱٦٬۲۰۹٬۹٥٤  ٥ الفترة  نھایة في  یماثلھ  وما  نقد

      
      النقدیة خالل الفترة: األنشطة غیر 

 ۷۲٤٫۱۲۷  -   إیجاریة  ومطلوبات   االستخدام حق   موجودات إضافات 
 

 . الموجزة  األولیة  المالیة  المعلومات  ھذه من یتجزأ ال  جزءاً ) ۱۸( رقم   إلى) ۱(   رقم من المرفقة  اإلیضاحات تعتبر
 



 شركة األمثل للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 ۲۰۲۲ یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في   ستة لفترة ال
 المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع 

 

٦ 

 عامة  معلومات  ۱
 

  السجل   بموجب  السعودیة   العربیة  بالمملكة  الریاض   في   مسجلة   مقفلة  سعودیة  مساھمة   شركة   ھي("الشركة")    للتمویل   األمثل  شركة 
  أساسي   بشكل   الشركة  تزاول).  ۲۰۰۰  یولیو  ۳۰(الموافق    ھـ۱٤۲۱  اآلخر  ربیع  ۲۸  بتاریخ  الصادر  ۱۰۱۰۱٦۰۳٤۹  رقم  التجاري

 ("ساما").  السعودي  المركزي  البنك من الصادر الترخیص بموجب  الوكالء وسیارات معدات وتمویل  تأجیر أعمال
 

  إلى   سعودي  لایر  ملیون  ۳۱۳  من  إلى الجمعیة العامة   المال  رأس  في   مقترحة   بزیادة  الشركة   إدارة  مجلس  أوصى  ،۲۰۲۲  فبرایر  ۲۸  في
  بمبلغ   المقترحة  الزیادة  رسملة   ستتم.  سھم   ملیون  ۳۸  إلى   سھم  ملیون  ۳۱٫۳  من  األسھم  عدد  زیادة  خالل   من  سعودي  لایر  ملیون  ۳۸۰

  ۱٦  بتاریخ  العامة   الجمعیة   قبل   من   المال   رأس   زیادة   على   الموافقة   تمت .  المبقاة  األرباح   من   المال   رأس   في   سعودي   لایر   ملیون  ٦٦٫۸
 . الرسمیة الجھات من الالزمة  الموافقات  على  للحصول خاضعة  وھي  ۲۰۲۲ مارس

 
  ھذه   ومطلوبات   وموجودات   نتائج  الموجزة   األولیة  المالیة   المعلومات   ھذه   تتضمن.  وأبھا  والخبر   وجدة  الریاض   في   فروع  الشركة  لدى

 : التالي العنوان على الریاض مدینة في  للشركة المسجل  المقر یقع. الفروع
 

 للتمویل  األمثل شركة 
 ۱۱۳۷۲ الریاض، ۳۰۰۸۲۷. ب .  ص

 السعودیة  العربیة المملكة
 

 . مراجعتھا تتم لمو  الموجزة األولیة المالیة المعلومات  ھذه فحص  تمّ 
 
 اإلعداد   أسس ۲
 
ً   الموجزة   األولیة   المالیة   المعلومات   إعداد  تم ۲-۱   المملكة   في   المعتمد"  األولیة  المالیة "التقاریر    ۳٤  رقم  الدولي   المحاسبة   لمعیار  وفقا

  ھذه   عرض   تم .والمحاسبین  للمراجعین  السعودیة  الھیئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعاییر  السعودیة   العربیة
  في   والمطلوبات  الموجودات  عرض  تم للشركة  الوظیفیة  العملة  أیًضا  وھو  السعودي،  باللایر  الموجزة  األولیة  المالیة   المعلومات

 . سیولتھا  ترتیب بحسب الموجزة األولیة  المالي المركز  قائمة
 
  والتي   السنویة   المالیة  القوائم  في  المطلوبة  واإلفصاحات   المعلومات  جمیع  الموجزة   األولیة  المالیة   المعلومات  ھذه  تتضمن  ال ۲-۲

 األولیة  النتائج  تكون  ال  ربما.  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱  في  المنتھیة  للسنة  المراجعة  السنویة  المالیة  القوائم  مع  بالتزامن  قراءتھا  یجب
 . للشركة  السنویة النتائج على  مؤشًرا

 
المالیة األولیة الموجزة متوافقة مع تلك المستخدمة في   المعلومات المحاسبیة وإدارة المخاطر المطبقة عند إعداد  السیاسات إن ۲-۳

الخسائر    مراحل ومع ذلك فقد تم تغییر معاییر    .۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱إعداد القوائم المالیة المراجعة السنویة للسنة المنتھیة في  
 .  المتوقعة االئتمانیة

 
 الحالیة  المحاسبیة  المعاییر  على   والتعدیالت  الجدیدة  المعاییر  تطبیق ۳
 

  لیس   بعدھا،  وما  ۲۰۲۲ینایر    ۱المحاسبیة الجدیدة والتعدیالت على المعاییر المحاسبیة الحالیة والتي أصبحت ساریة اعتباًرا من    المعاییر
 . للشركة الموجزة  األولیة المالیة  المعلومات على جوھري  تأثیر أي لھا
 
 الحالیة  السنة   في الساریة   الجدیدة والتعدیالت والتفسیرات   المعاییر ۱- ۳
 

المالیة األولیة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة السنویة للشركة    المعلوماتالسیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد    تتوافق
  أي  مبكًرا الشركة تطبق لم. ۲۰۲۲ینایر  ۱یق المعاییر الجدیدة الساریة اعتباراً من ، فیما عدا تطب ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 . بعد ساریًا یصبح لم ولكنھ  إصداره تم قد   تعدیل أو تفسیر أو معیار
 

 . للشركة الموجزة  األولیة المالیة المعلومات على  جوھري أثر لھا لیس  ولكن ،۲۰۲۲تطبیق العدید من التعدیالت ألول مرة في سنة  یتم
 
 بعد  ساریة  تصبح  لم  والتي  الجدیدة والتعدیالت والتفسیرات   المعاییر ۲- ۳
 

  الفترات   في   المفعول  ساریة  الدولي   المحاسبة   معاییر  مجلس  من  صدرت  وتفسیرات  معاییر  على  وتعدیالت  المعاییر  من  عدد  ھناك
 . للشركة   الموجزة   األولیة  المالیة  المعلومات  على   جوھري  أثر والتي لیس لھا    مبكًرا  تطبیقھا  عدم  الشركة والتي قررت    المستقبلیة  المحاسبیة

  



 شركة األمثل للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 ۲۰۲۲ یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في   ستة لفترة ال
 المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع 

 

۷ 

 تطبیق المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر المحاسبیة الحالیة (تتمة) ۳
 
 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة والتي لم تصبح ساریة بعد (تتمة)  ۲- ۳
 

 :یلي كما أھمھا
 

 السریان   تاریخ العنوان  المعاییر 
   

 ۲۰۲۳ ینایر ۱ التأجیل نھج انتھاء بتاریخ متعلقة  تعدیالت - التأمین عقود ٤ رقم  المالي  للتقریر الدولي المعیار
 ۲۰۲۳ ینایر ۱ المطلوبات  بتصنیف متعلقة تعدیالت -  المالیة القوائم عرض ۱ رقم  الدولي   المحاسبة معیار

 ۹ رقم  المالي  للتقریر الدولي المعیار
  ٤  رقم  المالي  للتقریر  الدولي  المعیار  بین  بالتفاعل  متعلقة  تعدیالت
 ۲۰۲۳ ینایر ۱ ۹  رقم المالي للتقریر الدولي  والمعیار

 ۱۷ رقم  المالي  للتقریر الدولي المعیار
 تم  التي  التنفیذ  وتحدیات  المخاوف  لمعالجة  تعدیالت  -  التأمین  عقود

 ۲۰۲۳ ینایر ۱ ۱۷ رقم  المالي  للتقریر الدولي المعیار بعد تحدیدھا

 ۱ رقم  الدولي   المحاسبة معیار
  بیان  ،۱  رقم  الدولي  المحاسبة  معیار  على  النطاق  محدودة   تعدیالت

 ۲۰۲۳ ینایر ۱ ۲ رقم   الممارسة

 ۸ رقم  الدولي   المحاسبة معیار
  والتغییرات  المحاسبیة  السیاسات  ۸  الدولي   المحاسبة   معیار  على  تعدیل

 ۲۰۲۳ ینایر ۱ واألخطاء  المحاسبیة  التقدیرات  في

 ۱۲ رقم  الدولي   المحاسبة معیار
  معاملة   من  الناشئة  والمطلوبات   بالموجودات  المتعلقة   المؤجلة  الضریبة

 ۲۰۲۳ ینایر ۱ ۱۲ رقم الدولي المحاسبة معیار على تعدیالت -  واحدة 

 ۱۰ رقم  المالي  للتقریر الدولي المعیار
 ۲۸ رقم الدولي  المحاسبة  ومعیار

  أو   الزمیلة  وشركتھ  مستثمر  بین  الموجودات   في  المساھمة  أو  بیع
  ۱۰  رقم  المالي  للتقریر  الدولي  المعیار  على  تعدیالت  -   مشترك  مشروعھ 

 ۲۰۲۳ ینایر ۱ ۲۸ رقم الدولي  المحاسبة  ومعیار
 
 والتقدیرات   األحكام استخدام  ٤
 

  تطبیق   على   تؤثر  التي   واالفتراضات   والتقدیرات   األحكام   باستخدام  اإلدارة   تقوم   أن  الموجزة   األولیة   المالیة   المعلومات   إعداد   یتطلب
  عند .  التقدیرات  ھذه   عن   الفعلیة  النتائج  تختلف   قد .  والمصاریف   والدخل   والمطلوبات   للموجودات   المسجلة   والمبالغ  المحاسبیة  السیاسات 

  الرئیسیة  والمصادر  المحاسبیة السیاسات تطبیق  عند اإلدارة  بھا قامت   التي الھامة  األحكام فإن  الموجزة، األولیة  المالیة  القوائم  ھذه إعداد
 .۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في  المنتھیة وللسنة   في  كما النظامیة المالیة  القوائم في  المستخدمة كتلك كانت المؤكدة  غیر للتقدیرات

 
   ألجل  مرابحة ودائعو  یماثلھ  وما  نقد ٥
 

 

 یونیو  ۳۰
۲۰۲۲ 

  ) مراجعة (غیر 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

 (مراجعة) 
    یماثلھ  وما  نقد
 ۲۳٫۰۰۰  ۰۰۰٫۲۳ الصندوق  في نقد
 ۸۸٫۱۷٦٫٥۰۷  ۹٥٤٫۱۸٦٫٦٦ البنوك  لدى نقد

 -  ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ االستحواذ ألجل  ودیعة مرابحة
 ۱۱٦٬۲۰۹٬۹٥٤  ۸۸٫۱۹۹٫٥۰۷ 
    

    :  ألجل  مرابحة ودائع 
 ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ) ۱-٥إیضاح ( بنك لدى  بھا محتفظ ألجل مرابحة  ودائع

 
  الربح  معدالت   على  تعتمد  والتي   أشھر   ۳  عن  تزید  أصلیة   استحقاق  آجال   ذات  مرابحة   كودائع   ة محلی   وكبن   لدى  إیداعھا  یتم ۱-٥

 . السوق  في  السائدة
  



 شركة األمثل للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 ۲۰۲۲ یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في   ستة لفترة ال
 المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع 

 

۸ 

 تمویلیة  إیجار  عقود   في االستثمار   صافي ٦
 
 : التمویلیة اإلیجار  عقود في االستثمار وصافي  إجمالي بین التسویات  یلي فیما ۱-٦
 

 

 یونیو  ۳۰
۲۰۲۲ 

  ) مراجعة (غیر 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

 (مراجعة) 
    

 ۲٤٥٫٥٥٤٫٦۳۳  ۲۰۰٫۱۳٦٫۱٤٤  التمویلیة  اإلیجار  عقود  في  االستثمار إجمالي
 )۱٦٫۱٥۹٫۸٦۲(  ) ۱۲٫٥٥۲٫۱٦٦( مكتسبة  غیر تمویل  إیرادات
 )۱٤٫٤٦٤٫۳٤٤(  ) ۱۳٫۲٥٥٫۲۰۲( مكتسبة  غیر تأمین إیرادات
 ) ۹٫٦۰۹٫۰۹۹(  ) ۳٫۱۱۸٫۱۹٦( ) ۱۳إیضاح (  التمویالت ھیكلة إعادة  من التعدیل خسارة 
 ۲۰٥٫۳۲۱٫۳۲۸  ۱۷۱٫۲۱۰٫٥۸۰ المدینة  اإلیجار لمدفوعات  األدنى للحد  الحالیة  القیمة

 ) ۹٫۰٦٥٫۱۱۰(  ) ٥٫۸۹۷٫٤۷۳( ) ۳-٦إیضاح (  المتوقعة االئتمانیة الخسائر  مخصص 
 ۱۹٦٫۲٥٦٫۲۱۸  ۱٦٥٫۳۱۳٫۱۰۷ تمویلیة إیجار  عقود في  االستثمار صافي

 
 : التمویلیة  اإلیجار  عقود  في االستثمار لصافي المرحلي  التحلیل  یلي فیما ۲-٦
 

 المجموع   عاملة  غیر  األداء  منخفضة  عاملة  
   ) الثالثة(المرحلة   )الثانیة(المرحلة   )األولى(المرحلة  ) مراجعة(غیر  ۲۰۲۲ یونیو ۳۰

        
 األدنى  للحد الحالیة القیمة

 ۱۷۱٫۲۱۰٫٥۸۰  ۱٥٫٤۱٥٫۸۲۳  ۲۷٫٦٤۲٫۱۹٤  ۱۲۸٫۱٥۲٫٥٦۳ لمدفوعات اإلیجار المدینة    
 ) ٥٫۸۹۷٫٤۷۳(  ) ٥٫۸۸۱٫۸۱٥(  ) ۱٤٫۱۹٤(  ) ۱٫٤٦٤( المتوقعة  االئتمانیة الخسائر مخصص

 ۱٦٥٫۳۱۳٫۱۰۷  ۹٫٥۳٤٫۰۰۸  ۲۷٫٦۲۸٫۰۰۰  ۱۲۸٫۱٥۱٫۰۹۹ تمویلیة إیجار عقود في االستثمار صافي
        

        (مراجعة)   ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
        

 األدنى  للحد الحالیة القیمة
 ۲۰٥٫۳۲۱٫۳۲۸  ۲۸٫۷۲۸٫٤۲۲  ۲۸٫۲٦۱٫۲٥۹  ۱٤۸٫۳۳۱٫٦٤۷ لمدفوعات اإلیجار المدینة    

 ) ۹٫۰٦٥٫۱۱۰(  ) ۸٫۹٤۰٫٤۹۸(  ) ۹٦٫٤۱۷(  ) ۲۸٫۱۹٥( المتوقعة  االئتمانیة الخسائر مخصص
 ۱۹٦٫۲٥٦٫۲۱۸  ۱۹٫۷۸۷٫۹۲٤  ۲۸٫۱٦٤٫۸٤۲  ۱٤۸٫۳۰۳٫٤٥۲ تمویلیة إیجار عقود في االستثمار صافي

 
 : المتوقعة  االئتمانیة الخسائر مخصص  حركة یلي فیما ۳-٦
 

 

 یونیو  ۳۰
۲۰۲۲ 

  ) مراجعة (غیر 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

 (مراجعة) 
    

 ۲٥٫۲۳۲٫٥۸٦  ۹٫۰٦٥٫۱۱۰ االفتتاحي الرصید
 ۲٫٦٤۹٫۹٥۳  ۱٫۲٤۰٫٦۳۳ السنة /   الفترة خالل   المحمل
 ) ۲٫۲۲۲٫۷۹۲(  ) ۹٤۱٫۰۰٤( ) ۸إیضاح ( البیع لغرض اقتناؤھا معاد موجودات  إلى محولة 

 )۱٦٫٥۹٤٫٦۳۷(  ) ۳٫٤٦۷٫۲٦٦( مشطوبة  مدینة ذمم
 ۹٫۰٦٥٫۱۱۰  ٥٫۸۹۷٫٤۷۳ الختامي  الرصید

  



 شركة األمثل للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 ۲۰۲۲ یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في   ستة لفترة ال
 المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع 

 

۹ 

 (تتمة)  صافي االستثمار في عقود إیجار تمویلیة  ٦
 
 : یلي مما  بالصافي -  المتوقعة االئتمانیة الخسائر  مخصص یتكون ٤-٦
 

 
 یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 

  (غیر مراجعة)
 یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  لستة لفترة ا 

 (غیر مراجعة)
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
        

 مخصص الخسائر
 ۱٫۲۹۳٫٦۱۱  ۱٫۲٤۰٫٦۳۳  ۱٫۸۰۱٫۸٥۹  ۱٫٦۲٦٫۰۲۲ ل المحمّ  االئتمانیة المتوقعة   
 
 إسالمي  لتمویل   مدینة ذمم ۷
 

 

 یونیو  ۳۰
۲۰۲۲ 

  ) مراجعة (غیر 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

 (مراجعة) 
    

 ۷۸٥٫٥۱٦٫۷۸۸  ۸٥٥٫۸٥۲٫۲۱۰ المدینة  الذمم إجمالي
 )٥۲٫۰۰٥٫۳٦٦(  ) ٦۱٫۰۸۸٫۱۰۱( مكتسبة  غیر تمویل  إیرادات
 ) ۲٫٦٦۰٫٥٦۰(  ) ٥۲٦٫۹٦۸( ) ۱۳إیضاح (  التمویالت ھیكلة إعادة  من التعدیل خسارة 
 ۷۳۰٫۸٥۰٫۸٦۲  ۷۹٤٫۲۳۷٫۱٤۱ اإلسالمي للتمویل المدینة  للذمم الحالیة  القیمة

 ) ۱٫۹۲٤٫۸۹٥(  ) ۱٫۹٦۸٫۰۹۳( ) ۲-۷إیضاح (  المتوقعة االئتمانیة الخسائر  مخصص 
 ۷۹۲٫۲٦۹٫۰٤۸  ۷۲۸٫۹۲٥٫۹٦۷ 
 
 : اإلسالمي للتمویل المدینة للذمم المرحلي  التحلیل  یلي فیما ۷-۱
 

 المجموع   عاملة  غیر  األداء  منخفضة  عاملة  
   ) الثالثة(المرحلة   )الثانیة(المرحلة   )األولى(المرحلة  

        ) مراجعة(غیر  ۲۰۲۲ یونیو ۳۰
 المدینة  للذمم  الحالیة القیمة

 ۱٤۱٫۲۳۷٫۷۹٤  ۱۳۸٫٥٤۸٫۱٦  ۷۷۲٫۰۷۷٫۳۸  ۷۳۹٫٦۱۱٫۲۳۱ اإلسالمي  للتمویل   
 ) ۱٫۹٦۸٫۰۹۳(  ) ۱٫۹۳۹٫۹۸۰(  ) ٥٫۰٦٥(  ) ۲۳٫۰٤۸( المتوقعة  االئتمانیة الخسائر مخصص

 ۷۹۲٫۲٦۹٫۰٤۸  ۱٤٫٦۰۸٫۱٥۸  ۳۸٫۰۷۲٫۷۰۷  ۷۳۹٫٥۸۸٫۱۸۳ اإلسالمي  للتمویل  المدینة الذمم صافي
        
 المجموع   غیر عاملة   منخفضة األداء   عاملة  
   (المرحلة الثالثة)   الثانیة)(المرحلة   (المرحلة األولى) 

        (مراجعة)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ۷۳۰٫۸٥۰٫۸٦۲  ۱۷٫۲۳۲٫۱۸۰  ٤۷٫۸۸۹٫۲۳۲  ٦٦٥٫۷۲۹٫٤٥۰ القیمة الحالیة للذمم المدینة 

 ) ۱٫۹۲٤٫۸۹٥(  ) ۱٫۷۰٤٫٤۰۰(  ) ۲۰۹٫۹۹٤(  ) ۱۰٫٥۰۱( مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
 ۷۲۸٫۹۲٥٫۹٦۷  ۱٥٫٥۲۷٫۷۸۰  ٤۷٫٦۷۹٫۲۳۸  ٦٦٥٫۷۱۸٫۹٤۹ اإلسالمي صافي الذمم المدینة للتمویل 

 
 : المتوقعة  االئتمانیة الخسائر مخصص  حركة یلي فیما ۷-۲
 

 

 یونیو  ۳۰
۲۰۲۲ 

  ) مراجعة (غیر 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

 (مراجعة) 
    

 ۲۸۳٫۸۱۳  ۱٫۹۲٤٫۸۹٥ االفتتاحي الرصید
 ۱٫٦٤۱٫۰۸۲  ٤۳٫۱۹۸ السنة /   الفترة خالل   المحمل
 ۱٫۹۲٤٫۸۹٥  ۱٫۹٦۸٫۰۹۳ الختامي  الرصید

  



 شركة األمثل للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 ۲۰۲۲ یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في   ستة لفترة ال
 المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع 

 

۱۰ 

 (تتمة)   ذمم مدینة لتمویل إسالمي ۷
 
 : یلي مما  بالصافي -  المتوقعة االئتمانیة الخسائر  مخصص یتكون ۷-۳
 

 
 یونیو ۳۰ في المنتھیة  أشھر الثالثة لفترة

  )مراجعة(غیر 
 یونیو ۳۰ في المنتھیة  أشھر الستة  لفترة

 )مراجعة(غیر 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
        

 للخسائر  المحمل (عكس)
 ۱۲۸٫۲۱۳  ٤۳٫۱۹۸  ۸٫٤۹۸  ) ۱۰٦٫۹۱۹( المتوقعة  االئتمانیة   
 
ً  مدفوعة  مبالغ  ۸  أخرى وموجودات مقدما
 

  إیضاح  

 یونیو  ۳۰
۲۰۲۲ 

  ) مراجعة (غیر 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

 (مراجعة) 
      

 ۱۰٫٤٦٦٫۹٤۷  ۸٫٥٤۸٫۸۸٤   المدینة الذمم تأمین تمدید
 ۸٫٦۱٥٫٦۲٤  ٦٫٤۲٥٫۱۹٦  ۱-۸ أخرى  موجودات
ً  مدفوعة مصاریف  ۸٫٤۰۳٫۲٦۱  ٥٫٦٤۸٫۹٥۲   مقدما

 ۷٤۸٫٤۲۰  ۳٫۸۷۰٫۳۳۸   موردین إلى مقدمة دفعات 
 بالصافي –معاد اقتناؤھا محتفظ بھا لغرض البیع  موجودات

 ۳٫۷۷۸٫۱۳٦  ۳٫۲٥٥٫۲۳٤  ۲-۸ من المخصص     
 ۱٫۱۳۷٫۷٥٥  ۱٫۰٤٦٫۱٥۱   الموظفین بقروض  خاصة  مدینة ذمم

 ٦٫٥٤۹٫۰۸۱  ۹٥٤٫٥۹۱   لالسترداد  قابلة  وغرامات   مطالبات
 -  ٥۰۷٫٤٦۸   مستحقة  كفالة رسوم

 ۱٫٦۹۹٫۲۰۱  ٤٦۰٫۲٥۷   المضافة  القیمة  ضریبة
 ۱٫٦۸۷٫۹۸۷  -   الھیئة  من لالسترداد  قابلة  زكاة

   ۱٫٤۲۷٫۸۳۹  ۷۰۳٫۱۹٦ 
 ٤۳٫۷۸۹٫٦۰۸  ۳۲٫۱٤٤٫۹۱۰   أخرى 

 
  تمویل   تسھیالت  تقدیم  بغرض )  مساھم) (كابیتال  (یقین  المالیة  یقین  شركة   تدیرھاو  السوق   في   متداولة   صنادیق   وحدات   تمثل ۸-۱

 . للعمالء إسالمي
 
 . القیمة في  االنخفاض  مخصص من بالصافي  - البیع لغرض  بھا محتفظ  اقتناؤھا معاد  موجودات ۸-۲
 

 

 یونیو  ۳۰
۲۰۲۲ 

  ) مراجعة (غیر 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

 (مراجعة) 
    

 ۸٫٤۳۱٫٦۱۱  ٥٫۱۱۱٫٦۳٤ البیع لغرض  بھا محتفظ  اقتناؤھا معاد لموجودات الدفتریة  القیمة
 ) ٤٫٦٥۳٫٤۷٥(  ) ۱٫۸٥٦٫٤۰۰( ) ۳-۸(إیضاح   القیمة في  االنخفاض  مخصص 

 ۳٫۲٥٥٫۲۳٤  ۳٫۷۷۸٫۱۳٦ 
 
 : القیمة انخفاض  مخصص  حركة یلي فیما ۸-۳
 

 

 یونیو  ۳۰
۲۰۲۲ 

  ) مراجعة (غیر 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

 (مراجعة) 
    

 ۲٫٤۳۰٫٦۸۳  ٤٫٦٥۳٫٤۷٥ االفتتاحي الرصید
 ۲٫۲۲۲٫۷۹۲  ۹٤۱٫۰۰٤ ) ۳-٦ إیضاح( المتوقعة  االئتمانیة الخسائر  مخصص  من محولة 

 -  ) ۲٫۰۹٥٫۱۸۷( مشطوبة  نةی مد ذمم
 -  ) ۱٫٦٤۲٫۸۹۲( السنة  /خالل الفترة    المعكوس
 ٤٫٦٥۳٫٤۷٥  ۱٫۸٥٦٫٤۰۰ الختامي  الرصید

  



 شركة األمثل للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 ۲۰۲۲ یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في   ستة لفترة ال
 المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع 

 

۱۱ 

 جوھریة  عالقة  ذات   أطراف  مع وأرصدة  معامالت  ۹
 

  وشركاتھا   مساھمیھا  من  العالقة  ذات  األطراف  تتكون.  بھا  الخاصة   العالقة  ذات  األطراف  مع  االعتیادیة  األعمال  سیاق   في  الشركة  تتعامل
  مسؤولیة   عاتقھم  على   یقع  الذین  التنفیذیین  غیر   المدراء   ھم   اإلدارة  موظفي   كبار   إن.  اإلدارة   موظفي   وكبار  اإلدارة   ومجلس   الشقیقة

  متفق  بشروط   العالقة   ذات   األطراف   مع   معامالت ال  تتم.  مباشرة   غیر   أو   مباشرة   بطریقة   سواءً   الشركة   أنشطة   ومراقبة   وتوجیھ   التخطیط 
 . الشركة  إدارة من ومعتمدة علیھا

 
 یونیو ۳۰ في المنتھیة  أشھر الستة  لفترة  یونیو ۳۰ في المنتھیة  أشھر الثالثة لفترة 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

 )مراجعة(غیر   )مراجعة(غیر   )مراجعة(غیر   )مراجعة(غیر  : زمیلة شركات 
        

 – ) كابیتال(یقین  المالیة یقین شركة
 أخرى  مصاریف   

)۳٫۰۰۰ ( 
 )۳٫۰۰۰ (  )٦٫۰۰۰ (  )٦٫۰۰۰ ( 

 ) ٤٥٫۰۰۰(  ) ٤٥٫۰۰۰(  ) ۲۲٫٥۰۰(  ) ۲۲٫٥۰۰( وإعالن دعایة مصاریف – میدیا فال
        

        : اإلدارة  موظفي كبار
 ) ۲٫٦۰۸٫۷۷٦(  ) ۳٫۰۷۷٫۷۲۰(  ) ۱٫۳۰۸٫۲۷۳(  ) ۱٫٥۳۸٫۷۸۷( اإلدارة   موظفي كبار تعویضات
 اإلدارة   لمجلس وبدالت تعویضات

 ) ٥۷٫۰۰۰(  ) ۱٫٦٥۱٫۰۰۱(  ) ۳٦٫۰۰۰(  ) ۸۲٥٫٥۰۰( األخرى  واللجان   
 ) ۲۷٥٫۲۸٥(  ) ۲۳۲٫۳۳۲(  ) ٥٤٫۰۳۹(  ) ۹۸٫۰۳۳( التقاعد  منافع مصاریف
 ٥٫۲۲٤  -  ۲۸٤  - التمویلیة  اإلیجار عقود من اإلیرادات

 
 .  العلیا واإلدارة اإلدارة  مجلس  أعضاء للشركة اإلدارة   موظفي كبار یتضمن

 
 : یلي كما التقریر تاریخ في  العالقة ذات  األطراف  مع معامالت عن الناتجة الھامة األرصدة 

 

 : زمیلة شركات

 یونیو  ۳۰
۲۰۲۲ 

  ) مراجعة (غیر 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

 (مراجعة) 
    

 ۱٫۲٤۹٫۱۰۹  ٦٫٤۲٥٫۱۹٦ االستثمار حساب  في نقد  -  )كابیتال یقین( المالیة یقین شركة 
 ۷٫۳٦٥٫۱٥٦  - أخرى  موجودات -)كابیتال یقین( المالیة یقین شركة 

 
 الزكاة  مخصص ۱۰

 

  إیضاح  

 یونیو  ۳۰
۲۰۲۲ 

  ) مراجعة (غیر 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

 (مراجعة) 
      

 ۲٫٤۱۲٫٥۸۷  ٤٫۱۱٤٫۹۸۹   السنة /  الفترة  بدایة في  الرصید
 ۹۳٫۰۳۳  -   السابقة  للسنة الزكاة تعدیالت

 ٤٫۱۹۳٫٦۱٦  ۱٫٤٤۳٫۷۹٦  ۱-۱۰ للسنة /  للفترة  لمحملا
   ٥٬٥٥۸٬۷۸٤٫  ٥۲۸٦٫٦٤۹ 

 ) ۲٫٥۸٤٫۲٤۷(  ) ٤٫۱۹۳٫۱۰۱(   السنة  /  الفترة  خالل مدفوعات 
 ٤٫۱۱٤٫۹۸۹  ۱٫۳٦٥٫٦۸٤   السنة /   الفترة نھایة  في  الختامي الرصید

 
  الربح  من  مرات  ۸  أو  مرات  ٤٪ من الوعاء الزكوي الخاضع للحد األدنى والحد األقصى  ۲٫٥  بنسبة  للفترة  الزكاة  مخصص   احتساب  یتم
 .  الزكاة  قبل

  



 شركة األمثل للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 ۲۰۲۲ یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في   ستة لفترة ال
 المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع 

 

۱۲ 

 (تتمة)  مخصص الزكاة  ۱۰
 

 : یلي كما السنة  /للفترة  الزكاة مصروف احتساب یتم ۱۰-۱
 

   

 یونیو  ۳۰
۲۰۲۲ 

  ) مراجعة (غیر 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

 (مراجعة) 
      

 ۸۰۹٫۹٤۱٫٦۹۹  ۸۸۹٫۷۰۸٫۰۸۱  أ التمویل  مصادر
 ٥۸۰٫۰۸۱٫۳۷۱  ۱٫۲۲۲٫٦۹٥٫۱۱٦  ب    للزكاة  خاضعة  موجودات

 ۱٫۲۰۳٫٤۰۰٫٥٥۹  ٦۱۲٫۱٥٦٫۱۸٦  ج المخصصات  قبل  الموجودات  مجموع
 ۳۹۰٫٤۲۰٫۳۷۰  ٤٤٥٫٤٤۲٫٤٤۸  ) ج /   ب (أ *  الزكوي  الوعاء
 األقصى للحد  الخاضع  الزكوي الوعاء

 ۱٦۲٫٦٦۹٫۳٥۰  ٥٦٫۰۰٤٫٥۰٦   مرات من الربح السنوي قبل الزكاة)  ۸(   
 ٤٫۱۹۳٫٦۱٦  ۱٫٤٤۳٫۷۹٦   للسنة /   للفترة الزكاة  مصروف

 
 : الربوط  وضع ۱۰-۲

 
ھذه    كما إصدار  تاریخ  حتى    المعلوماتفي  الزكویة  اإلقرارات  تقدیم  تم  الموجزة،  األولیة  والضریبة    ۲۰۲۱المالیة  الزكاة  ھیئة  إلى 

 . ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في   ھیةت المن  سنةال  حتى النھائیة الزكاة شھادة  الشركة واستلمت   ،السابقة الربوط  جمیع تسویة  وتم والجمارك، 
 

   إیجاریة  ومطلوبات  إسالمي لتمویل   دائنة  ذمم ۱۱
 

 الوصف 

  دائنة  ذمم
  إسالمي  لتمویل

  ) ۱-۱۱(إیضاح 

 ذمم دائنة إلى 
 ساما بموجب 
 برنامج كفالة 

  ) ۲-۱۱(إیضاح 

 الودیعة المستلمة 
 من ساما مقابل 
 تأجیل السداد 

 المجموع   مطلوبات االیجار   )۱۳(إیضاح 
          ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

          )مراجعة غیر(
 ٤۳۹٫۱۲۱٫۸٦۸  ۱٫٦٤۳٫۳٥۲  ٥۳٫۹۷٤٫٦۰۲  ۳٤٤٫٦۷٦٫٤۱۱  ۳۸٫۸۲۷٫٥۰۳ متداولة 

 ۳٤٥٫۰۸۸٫٥٤۲  ۲٫۱٦۸٫۷۹٦  ٥٦٫٦۳٦٫۱٦۹  ۲۷٥٫۷۷۸٫۳۷۰  ۱۰٫٥۰٥٫۲۰۷ غیر متداولة 
 ٤۹٫۳۳۲٫۷۱۰  ٦۲۰٫٤٥٤٫۷۸۱  ۱۱۰٫٦۱۰٫۷۷۱  ۳٫۸۱۲٫۱٤۸  ۷۸٤٫۲۱۰٫٤۱۰ 

          ۲۰۲۱ر دیسمب ۳۱
          )مراجعة(

 ٤۰۳٫۱۷۸٫۳٦۰  ۹٥٦٫٦۲۳  ۸۱٫۱۲۲٫۸۷۹  ۲٦۸٫۲۷۳٫٥۸۳  ٥۲٫۸۲٥٫۲۷٥ متداولة 
 ۳٦۱٫۳٥٥٫۷۱۰  ۳٫۷٥۹٫۳۰۰  ٤۲٫۸۱۳٫۷۷٥  ۲۹۸٫۸۷۰٫۲۹٥  ۱٥٫۹۱۲٫۳٤۰ غیر متداولة 

 ٦۸٫۷۳۷٫٦۱٥٦  ٥۷٫۱٤۳٫۸۷۸  ۱۲۳٫۹۳٤٫  ٦٫٦٥٤۷۱٥٫۹۲۳  ۷٦٤٫٥۳٤٫۰۷۰ 
 

   إسالمي لتمویل  دائنة ذمم ۱۱-۱
 

برامج منشآت   تمویل  بسداد   الشركة   قامت   الفترة،   خالل  بموجب  التنمیة االجتماعیة  بنك  .  لایر سعودي   ملیون  ۲۱٫۳  بمبلغ  مستلم من 
 السوق. استندت ھذه االقتراضات إلى منتجات إسالمیة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة على أساس معدالت الربح السائدة في 

 
 التمویل لبرنامج تمویل بموجب  ساما إلى  دائنة ذمم ۱۱-۲

 
  والمتوسطة   الصغیرة  المنشآت  لتمویل   ضمان(برنامج    كفالة  برنامج  یضمن  حیث   ،التمویل  لبرنامج  ساما  تمویل   في   أداءھا   الشركة   واصلت 

، ۲۰۲۲  یونیو  ۳۰  وحتى  البرنامج  ھذا  بدایة  منذ.  الحجم   والمتوسطة  الصغیرة  المنشآت  لعمالء  التمویل  مبلغ  من  ٪۹٥  تمویل)  الحجم
  من   خالیة   ودیعة   استالمھ   تمو  حالیین،  أو   جدد   مؤھلین  لعمالء  البرنامج  إطار   في  سعودي   لایر  ملیون  ۸۸٥  بمبلغ  بتمویل   الشركة  قامت 

  فترة   خالل.  السداد   في  سماح   فترة  أشھر  ستة   ذلك   في  بما  شھًرا  وثالثون  ستة  إلى  التمویل   مدة  تصل .  البرنامج  ھذا  ضمن  ساما  من  األرباح
 . التمویل برنامج بموجب  ساما  إلى سعودي  لایر ملیون ۱۳۰ مبلغ الشركة دفعت أشھر، ستةال
  



 شركة األمثل للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 ۲۰۲۲ یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في   ستة لفترة ال
 المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع 

 

۱۳ 

 للموظفین   الخدمة  نھایة منافع  مخصص ۱۲
 

 

 یونیو  ۳۰
۲۰۲۲ 

  ) مراجعة (غیر 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

 (مراجعة) 
    

 ٦٫۹۱۳٫٦۳۹  ۸٫۹۷۸٫۹٦٥ االفتتاحي الرصید
 ۱٫۳٥٥٫٥٤٥  ۱٫۲۰٥٫۹۲۸ الحالیة  الخدمة تكلفة
 ۱٦۸٫٤۰۱  ۱۳۸٫۹٤۹ المحددة   المنافع  التزامات على  التمویل تكلفة

 ) ۳٤٥٫۹۷۹(  ) ٥۸۰٫٦۲٦( السنة   /الفترة خالل   مدفوع
 ۸۸۷٫۳٥۹  - للموظفین الخدمة  نھایة منافع قیاس  إعادة  من اكتواریة  خسائر

 ۸٫۹۷۸٫۹٦٥  ۹٫۷٤۳٫۲۱٦ الختامي  الرصید
 

 ساما  وبرامج المتوقعة  االئتمانیة الخسائر  على ۱۹-كوفید  أثر ۱۳
 
  للسیاسات   المبكر   والدعم  اللقاح  إلى   الوصول   مثّل   حیث .  الجائحة   انتشار   عودة   مع   حتى  مستمرا،  العالمي   االقتصادي   التعافي   یزال   ال

  وحالة   والتضخم  اإلمدادات  اضطراب   مثل  التحدیات،  من  العدید  العالمي  االقتصاد  یواجھ  ذلك،  ومع.  األزمة   ھذه  في  الرئیسیان  الدافعان
  من ("الحكومة")    السعودیة   العربیة   المملكة   حكومة  تمكنت.  الجائحة  وطأة   في  یزال  ال  العالم  أن  حقیقة  من  الناجمة  المستمرة،  التأكد  عدم

  أنحاء   جمیع   في   والمتفاوتة   السریعة  التلقیح  حمالت   تنتشر  حیث .  تاریخھ   حتى   الفیروس   تفشي  على   للسیطرة   بنجاح   التحدیات   ھذه   إدارة
  من   وخففت  كورونا  فیروس   جائحة  لمكافحة  والوقائیة   االحترازیة  التدابیر  رفعت   فقد  الحكومة،   اتخذتھا  التي  الفعالة  للتدابیر  ونتیجة  البالد،
/    للقاحات  توفرھا أن یمكن التي األجل  طویلة  الحمایة  بشأن  ملحوظة تأكد عدم  حالة   ھناك ذلك، ومع.  أیًضا السفر  على  المفروضة  القیود

  الصحة   منظمة   عمل  ورقة. (المصدر:  مدمرة  أو  ضارة  أو  خفیفة  بصورة  الفیروس  توطن  سیناریوھات  إلى  تؤدي  قد  التي  السابقة   العدوى
 ). ۱۹-كوفید لفیروس األجل طویلة  المخاطر  إلدارة  العالمیة االستراتیجیة  بشأن العالمیة

 
  والتي   ساما،  ودعم   حكومیة   تدابیر  من  عنھا  نتج  وما  ۱۹-كوفید  جائحة   جراء  والكلي   الجزئي  االقتصاد  لتحدیات  مدركة   الشركة  تزال   ال

  اقتصادیة   قطاعات  مراجعة   ذلك  استلزم  وقد.  دقیق   مستوى  على  تعرضاتھا  كثب   عن  وتراقب  الوقت،  لبعض  الناشئة  بآثارھا  الشعور  یمكن
  عند   القروض،  ھیكلة   إعادة  في والبدء للعمالء  المناسبة  االئتماني  التصنیف   إجراءات  واتخاذ  الضمانات  وحمایة  مقابلة  وأطراف   ومناطق 

 . الضرورة 
 
  كجزء   باستمرار  تقییمھ  إعادة  ویتم  كورونا  جائحة  بعد  المفروضة  لالفتراضات   حساًسا  للشركة  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  نموذج  یزال  ال

  وشكوك  بأحكام   مدعومة  الحدوث  واحتماالت   التوقعات  فإن   توقعات،  أي  مع  الحال  ھو   كما.  المعتادة  النموذج  تنقیح  كعملیة  أعمالھا  من
 . المتوقعة  تلك عن الفعلیة النتائج تختلف قد وبالتالي،  جوھریة،

 
 ساما  دعم   ومبادرات برامج

 
 الخاص  القطاع تمویل  دعم   برنامج

 
  دعم   وبرنامج  الدفعات   تأجیل  برنامج  خالل   من  الحجم   والمتوسطة  والصغیرة  الصغر   المتناھیة  للمنشآت   الالزم   الدعم  تقدیم  ساما   تواصل 

  مارس   ۳۱  حتى  الدفعات   تأجیل  برنامج  ظل  بینما  ۲۰۲۳  مارس   حتى   التمویل   ضمانات  دعم  برنامج  بتمدید  ساما  قامت.  التمویل   ضمانات
۲۰۲۲. 

 
  والمتوسطة   والصغیرة  الصغر  المتناھیة  للمنشآت  االئتمانیة الجدارة  تقییم إجراء  علیھا یتعین حیث  البرنامج في   المشاركة  الشركة  تواصل 
 على  بالتأثیر  الشركة  قامت .  بأھلیتھم  یتعلق  فیما  متأثرین  یزالون  ال  الذین  العمالء  لتحدید  ساما  حددتھا  التي  المعاییر  على  بناءً   الحجم

  لھذه   المحاسبي   األثر  تقییم  تم.  العمیل  لیتحملھا  إضافیة   تكالیف   أي  دون  الممنوحة  الساریة   القروض  فترة   تمدید  خالل  من   الدفع  اعفاءات
 . الترتیب   في  تعدیل  أنھا  على  ۹  رقم   المالي  للتقریر  الدولي  المعیار  لمتطلبات  وفقًا  معھا  والتعامل  االئتمانیة  التسھیالت   حیث  من  التغییرات

 
ملیون لایر سعودي من خسائر التعدیل ذات الصلة والتي تم إلغاء مبلغ   ۲۳٫۷  مبلغ  بإثبات   الشركة  قامت  الدفعات،   تأجیل   برنامج  بدایة  منذ
الرھن أو معدل الربح الفعلي للقروض المؤجلة. خالل    حجز لایر سعودي منھا حتى تاریخھ تباًعا مقابل الدفعات المبكرة /    ملیون  ۲۰

 . الشامل  الدخل قائمة  ضمن لایر سعودي من خسائر التعدیل  ملیون ۸٫٦أشھر المنتھیة، قامت الشركة بإلغاء مبلغ  ستةفترة ال
 

تأجیل األقساط، قدمت ساما ودائع خالیة من األرباح للشركة في إطار البرنامج. حتى تاریخھ، استلمت الشركة ودائع خالیة من    لدعم
  سعودي  لایرملیون  ۱۱۰٫٦ مبلغ ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ في  كما القائمة األرصدة  وبلغت  ساما، من  سعودي لایر ملیون ۱٦۸٫٥الفوائد بمبلغ 

 . استحقاقھا تواریخ في  بالكامل الدفع تستحق  والتي
  



 شركة األمثل للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 ۲۰۲۲ یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في   ستة لفترة ال
 المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع 

 

۱٤ 

 (تتمة)  على الخسائر االئتمانیة المتوقعة وبرامج ساما  ۱۹-أثر كوفید  ۱۳
 

 (تتمة)   برنامج دعم تمویل القطاع الخاص
 

 نتج  والذي ، ۹ رقم  المالي للتقریر الدولي  والمعیار  الحكومیة المنح لمتطلبات وفقًا  األرباح من الخالیة الودائع ھذه  فوائد  عن المحاسبة تتم
  أرباح   بإثبات  الشركة   قامت   تاریخھ،   حتى.  الشامل   الدخل   قائمة   خالل   من   ودیعة   كل   استالم   عند  مثبتة  األول   الیوم   في   تعدیل   أرباح  عنھا
  ربح  الشركة  سجلت،  ۲۰۲۲  یونیو  ۳۰المنتھیة في    أشھر   الستةملیون لایر سعودي لمقاصة خسائر التعدیل. خالل فترة    ۱٦٫۱  بمبلغ
لایر سعودي مقابل ودیعة خالیة من األرباح مستلمة بموجب فترات التأجیل الخامسة والسادسة والسابعة المنتھیة في    ملیون  ۰٫٦  بمبلغ
 .۲۰۲۲ یونیو ۳۰

 
ملیون لایر    ۷٫۷:  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (  ملیون  ٤٫۷  مبلغ  تسجیل  تم،  ۲۰۲۲  یونیو  ۳۰  في  المنتھیة  أشھر   لستة ا  فترة  خالل

 متعلق بإلغاء أرباح التعدیل وإیرادات المنح من خالل تكلفة التمویل.  الموجزة  األولیة الشامل  الدخل وقائمة سعودي) في  
 

 : واالقتراضات  للتمویالت الھیكلة  إعادة وأثر  المنح إلیرادات الموجزة  األولیة الشامل  الدخل  قائمة  على األثر  صافي یلي فیما
 

 
 یونیو  ۳۰ في  المنتھیة أشھر  الثالثة لفترة

  ) مراجعة (غیر 
 یونیو  ۳۰  في المنتھیة  أشھر  الستة  لفترة

 ) مراجعة (غیر 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
        

 ) ۱٫٤۷۹٫۰٥٦(  -  ) ۲٫۳۰۸٫۷٤٥(  - تمویل  على تعدیل خسارة 
 ۳٫۲۳۱٫٦۰۳  ۷۰۷٫٦٦٦  ٥٫٦۲۰٫۷٦۰  - المنح دخل 

 -  ۳٫۳۱۲٫۰۱٥  ۷۰۷٫٦٦٦  ۱٫۷٥۲٫٥٤۷ 
 

 االئتمان  مخاطر  إدارة
 

الشركة سیاسات إدارة مخاطر االئتمان لدیھا لمواجھة المخاطر المتغیرة بسرعة والمتطورة التي تفرضھا الظروف الحالیة. قامت    عززت 
  لھذا   نتیجة .  ۲۰۲۲  ینایر  ۱الشركة أیًضا بتطبیق القواعد الجدیدة التي تحكم تصنیف ومخصصات التعرض لمخاطر االئتمان اعتباًرا من  

  متطلبات   مع  لتتماشى  ھیكلتھا  وإعادة   القروض   بشطب   المتعلقة   والسیاسات  التعافي   وفترات   التدرج   معاییر  بتعدیل  الشركة   قامت  التغییر،
  ۹  رقم  المالي  للتقریر  الدولي  بالمعیار  المنوطة  التوجیھیة  اللجنة  قبل  من  بھا  والتوصیة   اإلجراءات  ھذه   جمیع  مناقشة   تتم.  الجدیدة   النظم

 . اإلدارة ومجلس  والمخاطر االئتمان لجنة  قبل  من علیھا والموافقة
 

 السیولة  مخاطر  إدارة
 

  زیادة   إلى   باإلضافة  للسیولة  الیومیة   مراقبتھا  من  حسنت   وقد   الفترة  ھذه  خالل   السیولة   إدارة  على  الشدید  التركیز  إلى  الحاجة  الشركة  تدرك
  سریان   بتاریخ  ساما   عن  الصادرة  السیولة   مخاطر  بإدارة   الخاصة   الجدیدة  القواعد  تنفیذ  على  أیًضا   الشركة  تعمل.  اإلدارة  اجتماعات  عدد

  لجنة   میثاق  جانب  إلى  التحمل  اختبارات   وأطر  السیولة  لمخاطر   إدارة   تشكیل   الشركة  على  یتعین  حین  في.  ۲۰۲۳  ینایر  ۱  من  اعتباًرا
  وإجراءات   السیولة   مخاطر   إدارة  سیاسة   تعزیز   على  الشركة   ستعمل.  السیولة   للمخاطر   الشاملة   للحوكمة  والمطلوبات   الموجودات   إدارة

 . الشركة مخاطر   تحمل نطاق ضمن  السیولة مخاطر   إدارة  في  للمساعدة  المبكر التحذیر ومؤشرات   المحتملة التمویل وخطط 
 

 التشغیلیة  المخاطر إدارة
 

  وضعت  ذلك، على عالوة. الشركة على وتأثیراتھا  الجائحة آثار  على للتركیز داخلیة مجموعة وأنشأت  لألزمة بسرعة  الشركة استجابت
  بزیارة  الشركة  لعملیات أساسیین یعتبرون الذین  للموظفین السماح تم. المنزل من  بالعمل الموظفین  من كبیرة لنسبة تسمح طوارئ  خطط 

  المعلومات   تكنولوجیا  في  الكبیر  الشركة  استثمار  سمح.  األوقات  جمیع  في  الحكومیة  اإلرشادات  اتباع  مع  مقید  أساس  على  الشركة  مكاتب
  الموظفون   كان  بینما  الفرع   إغالق   من  الفترة   ھذه   خالل  العقبات  من  قدر   بأقل  الشركة   مرافق  باستخدام  للعمالء   الرقمیة   التحتیة  والبنیة
 . الفترة ھذه طوال  كالمعتاد القائمة  والضوابط  العملیات إدارة وتم. الفعالیة على أثر  بأقل المنزل  من العمل  على قادرین

  



 شركة األمثل للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 ۲۰۲۲ یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في   ستة لفترة ال
 المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع 

 

۱٥ 

 أخرى   إیرادات ۱٤
 

 
 یونیو  ۳۰ في  المنتھیة أشھر  الثالثة لفترة

  ) مراجعة (غیر 
 یونیو  ۳۰  في المنتھیة  أشھر  الستة  لفترة

 ) مراجعة (غیر 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
        

 ۱٫۰۳٦٫۱۱۱  ٦٥٤٫۲۰۰  ۳۷۲٫٥۰۰  ٥۳۸٫۳۲٥ ألجل  ودیعة على دخل 
 ٥۳۸٫۳۲٥  ۳۷۲٫٥۰۰  ٦٥٤٫۲۰۰  ۱٫۰۳٦٫۱۱۱ 
 

 محتملة  التزامات  ۱٥
 

 لایر  ملیون  ۱٫۲بتقدیم ائتمان لعقود اإلیجار والتمویل اإلسالمي بمبلغ    تتعلق  محتملة   إلتزامات ، لدى الشركة  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في    كما
 ملیون لایر سعودي).   ۸٫٤: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱سعودي (

 
 العادلة لألصول وااللتزامات المالیة   القیمة ۱٦

 
تعرف القیمة العادلة بأنھا السعر الذي سیتم استالمھ لبیع أصل أو السعر المدفوع لتحویل التزام في معاملة نظامیة بین أطراف مشاركین  

 یل االلتزام یتم تنفیذه إما:في السوق وذلك في تاریخ القیاس. ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض بأن عملیة بیع األصل أو تحو
 
 في السوق األساسي لألصل أو االلتزام، أو  •
 في السوق األكثر أفضلیة لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غیاب السوق الرئیسیة.  •
 

ضات التي یستخدمھا  یجب أن یتاح للشركة السوق الرئیسیة أو األكثر أفضلیة. ویتم قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام ما باستخدام االفترا
المتعاملون في السوق عند تسعیر أي أصل أو التزام، مع افتراض أن المتعاملین في السوق یعملون من منطلق مصالحھم االقتصادیة  
  المثلى. وتأخذ القیمة العادلة ألصل غیر مالي في االعتبار قدرة المتعامل في السوق لتولید منفعة اقتصادیة من خالل التوظیف األمثل 

 واألعلى لألصل أو من خالل البیع لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سیقوم بالتوظیف األمثل واألعلى لألصل. 
 

نسبة  تستند القیم العادلة لألصول وااللتزامات المالیة المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المعلنة أو عروض أسعار التجار. وبال
 ألخرى، تقوم الشركة بتحدید القیم العادلة باستخدام طرق تقییم أخرى. لجمیع األدوات المالیة ا

 
إن الھدف من طرق التقییم ھو التوصل إلى قیاس القیمة العادلة التي تعكس السعر الذي سیتم استالمھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام  

 القیاس. في معاملة نظامیة بین المشاركین في السوق الرئیسي في تاریخ 
 

 نماذج التقییم 
 

للقیمة العادلة الذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في إجراء    التالي تقیس الشركة القیم العادلة باستخدام مستویات التسلسل الھرمي  
 القیاسات. 

 
  أسعار السوق المعلنة (غیر المعّدلة) في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المالیة المماثلة.  : ۱المستوى  

 
والتي تعتبر قابلة للمالحظة سواء بشكل مباشر (مثل األسعار) أو بشكل    ۱: مدخالت بخالف األسعار المعلنة في المستوى  ۲المستوى  

 غیر مباشر (أي مشتقة من األسعار). 
 

 التي ال تستند إلى بیانات سوق قابلة للمالحظة (مدخالت غیر قابلة للمالحظة).  وااللتزاماتمدخالت لألصول  : ۳المستوى  
 
  



 شركة األمثل للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 ۲۰۲۲ یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في   ستة لفترة ال
 المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) (جمیع 

 

۱٦ 

 (تتمة)   القیمة العادلة لألصول وااللتزامات المالیة ۱٦
 

 التسلسل الھرمي للقیمة العادلة لألصول وااللتزامات المالیة 
 

المالیة، باستثناء المشتقات المالیة، والتي یتم إدراجھا بالقیمة العادلة والمبلغ غیر الجوھري    والمطلوبات الموجودات  یتم تصنیف جمیع  
 . للشركة، كمحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة، والتي تقارب قیمتھا العادلة، وبالتالي لم یتم تقدیم إفصاح عن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

 

  إیضاح  الفئة األدوات المالیة حسب 

 یونیو  ۳۰
۲۰۲۲ 

  ) مراجعة (غیر 

 دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

 (مراجعة) 
      بالتكلفة المطفأة  - المالیة  الموجودات 

 ۸۸٫۱۹۹٫٥۰۷  ۱۱٦٬۲۰۹٬۹٥٤  ٥ النقد وما یعادلھ 
 ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥ ألجل  مرابحة  ودائع

 ۱۹٦٫۲٥٦٫۲۱۸  ۱٦٥٫۳۱۳٫۱۰۷  ٦ صافي االستثمار في عقود اإلیجار التمویلیة
 ۷۲۸٫۹۲٥٫۹٦۷  ۷۹۲٫۲٦۹٫۰٤۸  ۷ ذمم مدینة لتمویل إسالمي 

 ۲۲٫٦۳٥٫۱۱٥  ۱٦٫٤٦۲٫۲٥۹  ۸ أخرى  موجودات
   ۱٬۱۹۰٬۲٥٤٬۳٦۸  ۱٫۱٦٦٫۰۱٦٫۸۰۷ 
      

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل   –المالیة  الموجودات 
      اآلخر 

 ۸۹۲٫۸٥۰  ۸۹۲٫۸٥۰   استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
      

      بالتكلفة المطفأة  - المالیة   المطلوبات
 ۷٫۹٥۳٫۹۱۳  ۱۲٫٤۰٤٫۸٦۷   ذمم دائنة

 ۹٫۳٤۰٫۱۳۲  ٦٫۰۰٦٫۳٦۱   مصاریف مستحقة والتزامات أخرى 
 ۷٦٤٫٥۳٤٫۰۷۰  ۷۸٤٫۲۱۰٫٤۱۰  ۱۱ إیجاریة  ومطلوبات  إسالمي لتمویل  دائنة ذمم

   ۸۰۲٫٦۲۱٫٦۳۸  ۷۸۱٫۸۲۸٫۱۱٥ 
 

 أرقام المقارنة   ۱۷
 

 تبویب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة بما یتماشى مع العرض للفترة الحالیة.   أعید
 
 الموجزة  األولیة المالیة  المعلومات  ھذه  على الموافقة   تاریخ ۸۱
 

  أغسطس   ۲ھـ (الموافق  ۱٤٤۳  محرم   ٤بتاریخ  المالیة األولیة الموجزة المرفقة من قبل مجلس اإلدارة    المعلومات الموافقة على    تمت
۲۰۲۲.( 
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