
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 شركة إمكان للتمويل 
 مقفلة( سعودية )شركة شخص واحد مساهمة

  القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل
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 تقرير المراجع المستقل 

 في شركة إمكان للتمويل المساهمإلى 
 )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة(

 
 التقرير حول مراجعة القوائم المالية 

 
 الرأي 

)"الشركة"(، والتي تشتمل على قائمة    -شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة    -لقد راجعنا القوائم المالية لشركة إمكان للتمويل  
التدفقات النقدية للسنة   في حقوق المساهم وقائمة، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات  2021ديسمبر    31المركز المالي كما في  

 تاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخًصا للسياسات المحاسبية الهامة.المنتهية في ذلك ال
 

، 2021ديسمبر    31في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في  
للسنة   النقدية  المالي وتدفقاتها  العربية وأدائها  المملكة  المعتمدة في  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  التاريخ، وفقًا  ذلك  المنتهية في 

السعودية والمعايير واالصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير 
 ية السعودية"(.الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العرب

 
 أساس الرأي

إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها  تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
سلوك وآداب المهنة إننا مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد   في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا.

لتلك المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا  
 باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. القواعد.

 
 بالحوكمة حول القوائم المالية رة والمكلفينمسؤوليات اإلدا

 إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
دارة ضرورية إلعداد قوائم مالية  السعودية وأحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإل

 خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ. 
 

عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية واإلفصاح 
بيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتط

 اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك. 
 

  إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الشركة.
 

 ليةمسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم الما
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، 

إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة   وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا.
 القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريٍف جوهري موجود.التي تم  

يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر 
 تي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية. على القرارات االقتصادية ال
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  شركة إمكان للتمويل
  شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة( )شركة 

 قائمة الدخل الشامل
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 جزًءا من هذه القوائم المالية  24إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

3 

 
 إيضاح

2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

 
   

 156,368,595 729,327,434 5 دخل تمويل مرابحة
 ( 49,465,600) ( 86,300,393) 10 مصروف  تمويل مرابحة

  ───────── ───────── 

 106,902,995 643,027,041  صافي دخل تمويل مرابحة
    

 - 759,023,124 21 صافي ربح التوقف عن إثبات مديني تمويل مرابحة
  ───────── ───────── 

 106,902,995 1,402,050,165  إجمالي دخل العمليات 
    

    مصاريف العمليات 

 (8,403,641) ( 53,935,111) 6 مصاريف بيع وتسويق 
 ( 26,553,550) ( 181,998,630) 7  مصاريف عمومية وإدارية

 ( 55,853,572) ( 648,010,949) 9 صافي مخصص االنخفاض في قيمة مديني تمويل مرابحة
  ───────── ───────── 

 16,092,232 518,105,475  الدخل قبل الزكاة 
    

 (1,659,109) ( 55,287,116) 17 مصروف الزكاة
  ───────── ───────── 

 14,433,123 462,818,359  صافي دخل السنة 
  ───────── ───────── 

    الدخل الشامل اآلخر 

    تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة: بنود لن يعاد  

    

 - 411,226  مكاسب إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة 
  ───────── ───────── 

 14,433,123 463,229,585  إجمالي الدخل الشامل للسنة 
  ═════════ ═════════ 

    

    

    

  
 

 



  شركة إمكان للتمويل
  مساهمة سعودية مقفلة( )شركة شخص واحد 

  قائمة المركز المالي 
 2021ديسمبر  31كما في 

 

 جزًءا من هذه القوائم المالية  24إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

4 

 إيضاح 
2021 

  لاير سعودي
2020 

  سعوديلاير 
    

    الموجودات
 97,522,677 500,361,852  أرصدة لدى البنوك 

 4,651,667 20,560,954 8 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى 
 3,142,480,854 6,092,553,958 9 مدينو تمويل مرابحة 

 8,535,036 - 10 مبالغ مستحقة من مساهم 
 4,118,328 62,997,523 11 موجودات غير ملموسة

 839,897 3,909,445  ممتلكات ومعدات 
 6,604,297 5,218,673  موجودات حق االستخدام

  ───────── ───────── 

 3,264,752,756 6,685,602,405  إجمالي الموجودات
  ═════════ ═════════ 

    
     المطلوبات وحقوق المساهمين

    

    المطلوبات 

 7,416,273 251,594,988 12 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى 
 - 117,996,995 10 مبالغ مستحقة إلى مساهم

 5,715,543 4,691,768  التزامات إيجار
 2,732,515,670 3,774,359,898 13 تمويل مرابحة 

 3,185,182 4,180,216 14 التزامات المنافع المحددة للموظفين
 1,659,109 55,287,976 17  مخصص زكاة

   ───────── ───────── 

 2,750,491,777 4,208,111,841  إجمالي المطلوبات 
   ───────── ───────── 

    حقوق المساهمين
 500,000,000 2,000,000,000 15 رأس المال 

 1,443,312 47,725,148 16 احتياطي نظامي 
 12,817,667 429,765,416   أرباح مبقاة

  ───────── ───────── 

 514,260,979 2,477,490,564  إجمالي حقوق المساهمين
  ───────── ───────── 

 3,264,752,756 6,685,602,405   إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
  ═════════ ═════════ 

 

 



  شركة إمكان للتمويل
  )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة( 

  قائمة التغيرات في حقوق المساهم 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 جزًءا من هذه القوائم المالية  24إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

5 

 

  رأس المال
 لاير سعودي 

  االحتياطي النظامي
 لاير سعودي 

)الخسائر المتراكمة( /  
  األرباح المبقاة

 لاير سعودي 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي 
     
 159,827,856 ( 172,144) - 160,000,000 2020يناير  1
     

 14,433,123 14,433,123 - - صافي دخل السنة 
 - - - - الدخل الشامل اآلخر 

     
 14,433,123 14,433,123 - - إجمالي الدخل الشامل 

     
 - ( 1,443,312) 1,443,312 - محول إلى االحتياطي النظامي 

     
 340,000,000 - - 340,000,000 ( 15المال )إيضاح الزيادة في رأس 

 ───────── ───────── ───────── ──────── 

 514,260,979 12,817,667 1,443,312 500,000,000 2020ديسمبر  31الرصيد في 
     

 462,818,359 462,818,359 - - صافي دخل السنة 
 411,226 411,226 - - الدخل الشامل اآلخر 

     
 463,229,585 463,229,585 - - إجمالي الدخل الشامل 

     
 - (46,281,836) 46,281,836 - محول إلى االحتياطي النظامي 

     

 1,500,000,000 - - 1,500,000,000 ( 15الزيادة في رأس المال )إيضاح 
 ───────── ───────── ───────── ──────── 

 2,477,490,564 429,765,416 47,725,148 2,000,000,000 2021ديسمبر  31الرصيد في  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 



  شركة إمكان للتمويل
  )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة( 

  قائمة التدفقات النقدية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 جزًءا من هذه القوائم المالية  24إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

6 

 

 

 
 إيضاح

2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

    األنشطة التشغيلية 

 16,092,232 518,105,475   الدخل قبل الزكاة
    التعديالت لـ: 

 - 3,629,143 11 إطفاء موجودات غير ملموسة 
 55,734,034 648,010,949 9 خسائر انخفاض في قيمة مديني تمويل مرابحة

 49,465,600 86,300,393 10 مصروف  تمويل مرابحة
 43,322 643,834  استهالك ممتلكات ومعدات 

 346,393 1,385,624  استهالك موجودات حق االستخدام
 752,079 2,283,343 14 التزامات المنافع المحددة للموظفين
 69,103 280,475  أعباء مالية بشأن التزامات اإليجار

 - ( 759,023,124) 21 تمويل مرابحةصافي ربح التوقف عن إثبات مديني 
   ───────── ───────── 
 122,502,763 501,616,112  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل  

    التغيرات في رأس المال العامل: 

 ( 3,198,214,888) ( 2,839,060,929)  مدينو تمويل مرابحة 
 (4,651,667) ( 15,909,287)  مقدماً وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة 

 7,333,480 240,124,730  مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى 
 334,210,410 1,554,284,640 110,15 أرصدة الجهات ذات العالقة 

  ───────── ───────── 
 ( 2,738,819,902) ( 558,944,734)   صافي النقدية المستخدمة في العمليات

    

 ( 312,343) ( 162,251) 14 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
  ───────── ───────── 

 ( 2,739,132,245) ( 559,106,985)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية
  ───────── ───────── 

    النشاط االستثماري 

 (5,001,547) ( 62,508,338)  ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسةشراء 
  ───────── ───────── 

 (5,001,547) ( 62,508,338)  النقدية المستخدمة في النشاط االستثماري 
  ───────── ───────── 

    األنشطة التمويلية 

 3,845,760,193 11,440,808,176  متحصالت من تمويل مرابحة
 ( 1,113,244,523) ( 10,328,749,035)  تمويل مرابحة مسدد 

 (1,304,250) ( 1,304,250)  التزام إيجار مسدد 
 ( 49,465,600) ( 86,300,393)  مصروف  تمويل مرابحة

  ───────── ───────── 
 2,681,745,820 1,024,454,498  صافي النقدية من األنشطة التمويلية

  ───────── ───────── 
 ( 62,387,972) 402,839,175  صافي الزيادة /)النقص( في  األرصدة لدى البنوك 

 159,910,649 97,522,677  األرصدة لدى البنوك في بداية السنة
  ───────── ───────── 

 97,522,677 500,361,852  األرصدة لدى البنوك في نهاية السنة
  ═════════ ═════════ 
    

    المعامالت غير النقدية الهامة

 340,000,000 1,500,000,000 15 زيادة في رأس المال 
 



  شركة إمكان للتمويل
  )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة( 

  القوائم الماليةإيضاحات حول  
 2021ديسمبر  31
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 النشاطات  - 1
 

شركة إمكان للتمويل )"الشركة"( هي شركة شخص واحد مساهمة سعودية  مقفلة تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية  
  السعودية.

 

  1)الموافق    هـ 1440ربيع الثاني    24الصادر في الرياض بتاريخ    1010501239تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  
 (، ويقع مركزها الرئيسي في العنوان التالي: 2019يناير 

 

 شركة إمكان للتمويل
  حي الريان. -طريق الدائري الشمالي الفرعي  6285

  1وحدة رقم 
  3203 - 14213الرياض 

 المملكة العربية السعودية 
 

السعودي )"ساما"(   المركزي  البنك  التمويلي وتمويل األصول اإلنتاجية  إن الشركة مرخص لها من قبل  لمزاولة أنشطة اإليجار 
شعبان    19/أ س هـ الصادرة بتاريخ  9وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل االستهالكي وفقًا لموافقة ساما رقم  

 (. 2020إبريل   12هـ )الموافق  1441
 

 أسس اإلعداد  - 2
 

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة   2020و  2021ديسمبر    31كما في وللسنة المنتهية في  تم إعداد القوائم المالية للشركة  
 في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 
لل تقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات يتطلب إعداد القوائم المالية ، طبقًا للمعايير الدولية 

األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  
والمطلوبات.  للموجودات  عنها  المصرح  المبالغ  على  تؤثر  يتطلب من التي  السياسات   كما  تطبيق  عند  األحكام  ممارسة  اإلدارة 

يتم تقييم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في   المحاسبية للشركة.
  ف.ذلك الحصول على المشورة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظرو

المتوقعة،  تتعلق بشكل أساسي بخسائر االئتمان  المرتبطة بها  التوقعات والشكوك  التي تتأثر بهذه  الهامة  المحاسبية  التقديرات  إن 
 وقياس القيمة العادلة، وتقييم القيمة القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية. 

 
 باعتباره العملة الوظيفية للشركة.تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي، 

 
 يتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي حسب ترتيب السيولة.

 
  السياسات المحاسبية الهامة - 3
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية 1 -3
 

المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك 
قامت الشركة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في  . 2020ديسمبر    31

تسري السياسات المحاسبية المتعلقة   شركة.، والتي ليس لها أثر جوهري  على القوائم المالية األولية الموجزة لل2021يناير    1أو بعد  
( اعتباًرا 11( و"الموجودات غير ملموسة" )إيضاح  21بالمعامالت الجديدة بشأن "اتفاقية شراء ووكالة" لبيع مديني التمويل )إيضاح  

  من الفترة الحالية.
 

 



  شركة إمكان للتمويل
  )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31
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  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الشركة  3-2
المالي   للتقرير  الدولية  المعايير  تطبيق  بعد  تم  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  على  تسري  والتي  التالية،  والمعدلة    1الجديدة 

  ، في هذه القوائم المالية.2020يناير
 

(  39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) المرحلة الثانية:  -إحالل سعر الفائدة المرجعي  
 ( 16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4(والمعيار الدولي للتقرير المالي )7الدولي للتقرير المالي )والمعيار 

تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل خاليًا 
 التعديالت على الوسائل العملية التالية: تشتمل  تقريبًا من المخاطر.

وسيلة عملية تتطلب اعتبار التغييرات التعاقدية أو التغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلحالل مباشرة، كتغييرات في  •
 سعر الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السائد في السوق.

يتطلبها • التي  بالتغييرات  أداة    تسمح  التغطية دون توقف  المخصصة وتوثيق  المخاطر  لتغطية  البنوك  بين  الفائدة  إحالل سعر 
 التغطية.

توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة   •
 بسعر فائدة خالي من المخاطر كتغطية لمكون المخاطر

 

تعتزم الشركة استخدام الوسائل العملية في الفترات المستقبلية عند  تعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية للشركة.إن هذه ال
 سريانها. 

 

 19 -(امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد 16التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
قد تتخذ هذه االمتيازات أشكااًل متنوعة ،  منح امتيازات إيجار للمستأجرين.  (، تم19-نتيجة لتفشي جائحة فايروس كورونا )كوفيد

، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر تعديالً 2020مايو    28في  بما في ذلك إعفاءات السداد المؤقتة وتأجيل دفعات اإليجار.  
- لمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد يوفر وسيلة عملية اختيارية ل  16على المعيار الدولي للتقرير المالي  

يمكن للمستأجرين اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار هذه بنفس الطريقة التي يقومون  من المؤجر يعد تعدياًل لعقد اإليجار. 19
ج عن ذلك المحاسبة عن االمتياز كدفعات إيحار وفي العديد من الحاالت، سينت فيها بالمحاسبة  إذا لم تكن تعديالت لعقد اإليجار.

 متغيرة في الفترة )الفترات( التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى خفض الدفعات.
 . 2020يونيو  1السنوات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  تاريخ سريان التغيير:

 
  المعايير الهامة الصادرة وغير سارية المفعول بعد  3-3
 

 األدوات المالية  —9المعيار الدولي للتقرير المالي 
 لغرض التوقف عن إثبات المطلوبات المالية.  % 10التعديالت بشأن األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة 

 

دولية  على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة ال  2020-2018كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  
يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند إجراء تقويم للتأكد ما إذا كانت  .9تعدياًل على المعيار الدولي للتقرير المالي  

األتعاب على تشتمل هذه   شروط المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط المطلوبات المالية األصلية.
تلك األتعاب المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والجهة الُمقرضة، بما في ذلك األتعاب المدفوعة أو المستلمة إما من قبل المقترض 

  تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية أو الجهة الُمقرضة نيابة عن اآلخر.
 الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.

 

سوف تطبق الشركة   ، مع السماح بالتطبيق المبكر له.2022يناير    1يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا   التعديالت على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد

 التعديل.
 

 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على الشركة. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -3
 
 )تتمة(  المعايير الهامة الصادرة وغير سارية المفعول بعد  3-3
 

 "عقود التامين"  –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )
المالي )  للتقرير  الدولي  المعيار  العام من  الهدف  نفعًا وتوافقًا ( في تقديم نموذج  17يتمثل  أكثر  التأمين على نحو  لعقود  محاسبي 

(، التي تستند إلى حد كبير إلى  4وعلى عكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي ) لشركات التأمين.
المالي ) للتقرير  الدولي  المعيار  السابقة، يوفر  المحلية  المحاسبية  السياسات  التأمين، يغطي كافة  ( نموذًجا شا17أقدمية  لعقود  مالً 

 الجوانب المحاسبية ذات العالقة. 
 

ويسمح بالتطبيق المبكر له  ، ويتعين تقديم أرقام المقارنة.2023يناير  1يطبق هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  
( في أو قبل تاريخ تطبيق المنشأة أوالً 15لي للتقرير المالي )( والمعيار الدو9إذا ما تم أيضاً تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ال ينطبق هذا المعيار على الشركة (.17للمعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألية معايير أو تفسيرات أو تعديالت قبل تاريخ سريانها. 

 
 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  4- 3

 فيما يلي بيانًا بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة في إعداد هذه القوائم المالية: 
 

 األدوات المالية 
 تصنيف الموجودات المالية (أ

اآلخر  عند االثبات األولي، تصنف الموجودات المالية كموجودات مالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 أو الخسارة: 

 أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و اقتناء األصل المالي ضمن نموذج  •

أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة   •
 على المبلغ األصلي القائم. 

 
أة يتم في األصل قياسها بالقيمة العادلة زائًدا تكاليف المعامالت المباشرة العرضية، إن الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطف

 وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة لها باستخدام طريقة العمولة الفعلية. 
 

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 أدوات الدين 

ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مخصصة بالقيمة تقاس أداة الدين بالقيمة الع
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات  •
 المالية، و 

ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة  أن   •
 على المبلغ األصلي القائم. 

 
سائر  إن أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة، وتدرج المكاسب والخ

ويتم اثبات دخل العمولة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية  الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر.
 في قائمة الدخل الشامل. 

 



  شركة إمكان للتمويل
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 )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  3-4
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 

 أدوات حقوق الملكية
ألغراض المتاجرة، يجوز للشركة أن تختار بشكل ال رجعة فيه عرض    عند االثبات األولي الستثمارات حقوق الملكية غير المقتناه

 يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على حده. التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر.
 

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 الموجودات المالية األخرى كموجودات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.تصنف كافة 

 
إضافة إلى ذلك، يمكن للشركة، عند اإلثبات األولي، أن تخصص بشكل ال رجعة فيه أصل مالي يستوفي بطريقة أخرى المتطلبات 

خل الشامل اآلخر كمقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  الالزمة لقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الد
 إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل كبير من عدم التماثل المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك.

 
غيير نموذج أعمال إدارة ال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد االثبات األولي لها، باستثناء خالل الفترة التي تقوم فيها الشركة بت

 الموجودات المالية. 
 
 تقويم نموذج األعمال ( ب

تقوم الشركة بتقويم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس أفضل طريقة  
 ن االعتبار على:إلدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة.  تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعي

وبشكل خاص، فيما إذا كانت استراتيجية اإلدارة   السياسات واألهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً. •
تركز على تحقيق إيرادات العمولة المتعاقد عليها، والحفاظ على معدل عمولة معين، ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة  

 المطلوبات التي تمولها تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات،

 كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة الشركة،  •

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وكيفية إدارة تلك   •
 مخاطر،ال

كيفية تعويض مدراء األعمال، على سبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات  •
 النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها، و

وبالرغم   المستقبلية.  تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات •
من ذلك، فإن المعلومات المتعلقة بتلك المبيعات ال يمكن أخذها بالحسبان بمفردها، ولكن كجزء من التقويم الكلي لكيفية تحقيق  

 األهداف الموضوعة من قبل الشركة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.
 

األعمال وفق تصورات متوقعة بشكل معقول يمكن أن تحدث دون األخذ باالعتبار ما يسمى تصورات "أسوأ  يتم القيام بتقويم نموذج  
وفي حالة خالل التدفقات النقدية، بعد االثبات األولي، بشكل مختلف عن توقعات الشركة األصلية، فإن  حالة" أو "حالة ضغط".

المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال هذا، لكن تقوم بإدراج هذه المعلومات  الشركة ال تقوم بتغيير تصنيف باقي الموجودات المالية  
 عند تقويم نموذج األعمال للموجودات المالية التي تم استحداثها أو شراؤها حديثاً.

 
دلة من خالل  بالقيمة العا –يتم قياس الموجودات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والتي يتم قياس أداؤها على أساس القيمة العادلة  

لعدم االحتفاظ بهذه الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو لعدم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات   - الربح أو الخسارة  
 النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية. 

 
 صلي والعمولة تقويم ما إذا كانت  التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األ ( ج

أما "العمولة" فتمثل العوض  ألغراض هذا التقويم، يمثل "المبلغ األصلي" القيمة العادلة للموجودات المالية بتاريخ االثبات األولي.
للنقود ومقابل مخاطر الزمنية  القيمة  ما،   مقابل  فترة  القائم خالل  األصلي  بالمبلغ  المتعلقة  األخرى  االئتمان واالقراض األساسية 

 وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى مثل )مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( وهامش الربح. 
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 المحاسبية الهامة )تتمة( ملخص بالسياسات  3-4
 

 األدوات المالية )تتمة( 
 
 )تتمة( تقويم ما إذا كانت  التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة ( ج
 

بالحسبان الشروط وعند تقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة، تأخذ الشركة  
ويشمل ذلك ما إذا كان األصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التي  التعاقدية لألداة،

 وإلجراء هذا التقويم، تأخذ الشركة بعين االعتبار: ال تستوفى هذا الشرط.

 ت النقدية،األحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقا •

 خصائص الرفع المالي،  •

 السداد المبكر وشروط التمديد، •

 الشروط التي تحد من مطالبة الشركة للتدفقات النقدية من موجودات محددة، مثل )الترتيبات المتعلقة بحق عدم الرجوع(، و •

 ت. الخصائص التي تعدل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود مثل التعديل الدوري ألسعار العموال •
 
 تصنيف المطلوبات المالية ( د

 عند اإلثبات األولي، تقوم الشركة بتصنيف المطلوبات المالية الخاصة بها، كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح 
  أو الخسارة.

 
خالل الربح أو الخسارة أو اختيار منشأة ما  يتم تصنيف المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، مالم يتعين قياسها بالقيمة العادلة من  

 (. 9قياس التزام ما بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

  إن كافة المطلوبات المالية الخاصة بالشركة، تقيد حاليًا بالتكلفة المطفأة.
 

 التكلفة المطفأة
رابحة والموجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم في األصل قياسها بالقيمة العادلة زائًدا تكاليف إن مديني تمويل الم

 المعامالت المباشرة العرضية، وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة لها باستخدام طريقة العمولة الفعلية. 
 
 التوقف عن اإلثبات ( ه

 الموجودات المالية 
إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بهذه الموجودات المالية،  تتوقف الشركة عن  

لملكية   المصاحبة  والمنافع  المخاطر  كافة  تحويل  بموجبها  يتم  ما  معاملة  بموجب  التعاقدية  النقدية  التدفقات  استالم  نقل حقوق  أو 
م الشركة بتحويل أو اإلبقاء على كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية وعدم احتفاظها بالسيطرة الموجودات المالية أو عدم قيا

 على الموجودات المالية. 
 

وعند التوقف عن إثبات أصل مالي، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء الذي تم  
( العوض المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحاً منه أي التزام جديد  1ل(، و )التوقف عن إثباته من األص

 في قائمة الدخل الشامل.  –( أية مكاسب أو خسائر تراكمية تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر  2تم تحمله( و )
 

استثمارات حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العالة من خالل إن أي مكاسب/خسائر تراكمية مثبتة ضمن الدخل الشامل اآلخر بشأن  
يتم إثبات أي عمولة على   الدخل الشامل اآلخر ال يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل عند التوقف عن إثبات هذه األوراق المالية.

 كة كموجودات أو مطلوبات منفصلة. الموجودات المالية المحولة والمؤهلة للتوقف عن االثبات والتي نشأت أو احتفظت بها الشر
 

وفي المعامالت التي تقوم فيها الشركة بعدم االحتفاظ أو تحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية أصل ما، ولكنها تحتفظ 
ا للتغيرات  بالسيطرة على األصل، فإن الشركة تستمر في إثبات األصل وذلك بقدر ارتباطها المستمر والذي يتم تحديده بقدر تعرضه

 في قيمة األصل المحول. 
 

 المطلوبات المالية
 . تقوم الشركة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء مدتها
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 األدوات المالية )تتمة( 
 
 تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية  (و

 الموجودات المالية 
وإذا كانت  في حالة تعديل شروط األصل المالي، تقوم الشركة بتقويم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة تماماً.

وفي هذه الحالة، يتم  مختلفة تماماً، يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي منتهية.التدفقات النقدية  
 التوقف عن اثبات األصل المالي األصلي، ويتم إثبات األصل المالي الجديد بالقيمة العادلة. 

تكلفة المطفأة غير مختلفة تماماً، فإن التعديل ال يؤدي عندئذ إلى وإذا كانت التدفقات النقدية من األصل المالي المعدل المسجل بال 
وفي هذه الحالة، تقوم الشركة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي وإثبات المبلغ   التوقف عن إثبات األصل المالي. 

وفي حالة إجراء هذا التعديل بسبب  الدخل الشامل.الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكاسب أو خسائر تعديل في قائمة   
صعوبات مالية يواجهها المقترض، يتم عرض المكاسب أو الخسائر سوياً مع خسائر االنخفاض في القيمة.  وفي الحاالت األخرى،  

 يتم إظهارها كدخل عمولة. 
 

 المطلوبات المالية
حالة تعديل شروطها وأن التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة كانت مختلفة  تتوقف الشركة عن إثبات مطلوبات مالية ما وذلك في  

يتم إثبات الفرق بين القيمة   وفي مثل هذه الحالة، يتم إثبات أية مطلوبات مالية جديدة وفق الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.  تماماً.
 ة الجديدة مع الشروط المعدلة في قائمة الدخل الشامل . الدفترية للمطلوبات المالية التي تم استنفاذها والمطلوبات المالي

 
 االنخفاض في القيمة (ز

تقوم الشركة بإثبات مخصصات لقاء خسائر االئتمان المتوقعة بشأن األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من 
 خالل الربح أو الخسارة: 

 دين، والموجودات المالية التي تعتبر أدوات  •

 التزامات التمويل الصادرة، إن وجدت. •
 

 ال يتم إثبات خسارة انخفاض في قيمة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية.
تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساٍو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، باستثناء األدوات المالية التالية  

 شهراً:  12االئتمان المتوقعة لها على مدى  والتي يتم قياس مخصص خسائر 

 سندات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية، و  •

 األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها.  •
 

شهر جزًءا من مخاطر االئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث تعثر تتعلق بأداة مالية ما   12ى  تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مد
 شهر بعد تاريخ إعداد القوائم المالية.  12والتي يمكن أن تحدث خالل فترة قدرها 

 تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المتغيرات التالية: 

للوصول إلى احتمالية التعثر عن السداد، تم إنشاء نظام مبني على النقاط  بناء على أحكام الخبراء   -السداداحتمال التعثر عن  •
 لتعيين العمالء إلى مجموعات درجات مختلفة اعتماًدا على ملف المخاطر الخاص بهم.

 تعثرللخسارة الناتجة عن ال األساساستخدمت الشركة التقديرات  -الخسارة الناتجة عن التعثر •

يمثل التعرض عند التعثر عن السداد تقدير تعرض الشركة  للطرف المقابل في وقت التعثر    -التعرض عند التعثر عن السداد •
عن السداد ويتم التعبير عنه كمجموع المبلغ األصلي القائم على الحساب والعمولة المستحقة بين تاريخ تأخر سداد الحساب 

 عن السداد.  وتاريخ التعثر
 (: 9لشركة بتصنيف موجوداتها المالية إلى المراحل الثالث التالية طبقاً للمنهجية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )تقوم ا

يسجل مخصص االنخفاض  الموجودات المالية التي لم تنخفض جودتها االئتمانية بصورة جوهرية منذ استحداثها.  -  1المرحلة   •
 شهًرا.  12تعثر على مدى  في القيمة على أساس احتمال ال

يسجل مخصص االنخفاض  الموجودات المالية التي انخفضت جودتها االئتمانية بصورة جوهرية منذ استحداثها.  -  2المرحلة   •
يسجل مخصص االنخفاض في القيمة على أساس احتمال  في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

 العمر.التعثر على مدى 
بالنسبة للموجودات المنخفضة القيمة، تقوم الشركة بإثبات مخصص االنخفاض في القيمة على أساس احتمال التعثر   -  3المرحلة  

 مدى العمر.
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 مة( األدوات المالية )تت
 االنخفاض في القيمة )تتمة(  (ز
 

استحداثها،   منذ  االئتمان  مخاطر  في  الجوهري  لالنخفاض  تقويمها  عند  المستقبلية  المعلومات  االعتبار  بعين  أيَضا  الشركة  تأخذ 
 باإلضافة إلى قياس خسائر االئتمان المتوقعة. 

 
وعوامل االقتصاد الكلي )مثل البطالة، وإجمالي الناتج المحلي،  سوف تشتمل المعلومات المستقبلية على عناصر مثل أحكام الخبراء  

 والتضخم، وأسعار العموالت( والتوقعات االقتصادية التي تم الحصول عليها من خالل المصادر الداخلية والخارجية. 
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة 
 ويتم قياسها على النحو التالي: االئتمان،تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقديراً احتماله مرجح لخسائر 

الموجودات المالية التي ليس لها مستوى ائتماني منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: بالقيمة الحالية للعجز النقدي )أي الفرق   •
 بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها(،

الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة   •
 الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

 
 الموجودات المالية المعدلة 

الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة صعوبات  في حالة التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلها، أو تبديل  
مالية يواجهها المقترض، يتم إجراء تقويم للتأكد فيما إذا يجب التوقف عن اثبات الموجودات المالية، ويتم قياس خسارة االئتمان 

 المتوقعة على النحو التالي: 
 

لي، فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل المالي  إذا لم يؤدي التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األصل الحا
 المعدل في احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي. 

 
إذا أدى التعديل المتوقع إلى التوقف عن اثبات األصل الحالي، فإنه يتم اعتبار القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد كتدفقات نقدية 

يدرج هذا المبلغ في احتساب العجز النقدي من األصل المالي الحالي   نهائية من األصل المالي الحالي بتاريخ التوقف عن اثباته.
الذي يتم خصمه اعتباراً من التاريخ المتوقع للتوقف عن االثبات حتى تاريخ إعداد القوائم المالية باستخدام معدل العمولة الفعلي  

 لمالي الحالي.األصلي على األصل ا
 

 الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض
ودات تقوم الشركة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة والموج

يعتبر األصل المالي بأنه ذو مستوى  مستوى ائتماني منخفض.المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ذات  
 ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي. 

 
 ومن األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البيانات الممكن مالحظتها التالية: 

 وبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو الُمصدر، صع •

 خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق، •

  إعادة جدولة التمويل أو السلفة من قبل الشركة وفق شروط غير مالئمة للشركة، •

 احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، أو •

 األداة المالية بسبب صعوبات مالية.اختفاء سوق نشطة لتلك  •
 

إن التمويل الذي يعاد التفاوض بشأنه بسبب تدهور وضع الجهة المقترضة يعتبر عادة ذو مستوى ائتماني منخفض ما لم يكن هناك  
خفاض دليل على أن خطر عدم استالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشكل جوهري وأنه ال توجد مؤشرات أخرى على االن

 يوماً فأكثر منخفض القيمة. 90إضافة إلى ذلك، يعتبر تمويل التجزئة المتأخر السداد لمدة  في القيمة.
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  االئتمان المتوقعةعرض مخصص خسائر 
 يتم عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي على النحو التالي: 

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات، •

 التزامات التمويل وعقود الضمان المالي: تظهر عادة كمخصص،  •

األداة المالية على كل من مكون مسحوب وغير مسحوب، وأنه ال يمكن للشركة تحديد خسائر االئتمان المتوقعة  عندما تشتمل •
على مكون التزام التمويل بصورة مستقلة عن تلك المتعلقة بالمكون المسحوب: تقوم الشركة بعرض مخصص خسائر مجمع 

ويتم إظهار أي زيادة في  القيمة الدفترية للمكون المسحوب.يتم إظهار المخصص المجمع كخصم من إجمالي   لكال المكونين.
 مخصص الخسائر عن إجمالي القيمة الدفترية للمكون المسحوب كمخصص، و

أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم إثبات مخصص الخسائر في قائمة المركز المالي   •
ومع ذلك، يتم اإلفصاح عن مخصص الخسائر وإثباته  الموجودات تعتبر بمثابة القيمة العادلة لها.ألن القيمة الدفترية لتلك  

 ضمن احتياطي القيمة العادلة. 

 الشطب
ومع ذلك، ال تزال تخضع   يتم شطب التمويل وسندات الدين )في جزء منها أو بمجملها( عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادها.

المالية ا المستحقة.الموجودات  المبالغ  الشركة بشأن استرداد  امتثاالً إلجراءات  التعزيز  المبلغ  لمشطوبة ألنشطة  وفي حالة زيادة 
المراد شطبه عن مخصص الخسارة المتراكم، يتم في البداية اعتبار الفرق كإضافة إلى المخصص الذي ينطبق على اجمالي القيمة 

 رة االنخفاض في القيمة.تقيد أية استردادات الحقة على خسا الدفترية.
 
 تقويم الضمان  (ح

تكون الضمانات على أشكال متنوعة   لتقليل مخاطر االئتمان على الموجودات المالية، تقوم الشركة باستخدام الضمانات، قدر االمكان.
الضمانات التي يتم التنازل عنها إن السياسة المحاسبية للشركة بشأن   مثل الضمانات الشخصية والموجودات غير المالية األخرى. 

إن  وما لم يتم مصادرتها، ال يتم تسجيل الضمانات في قائمة المركز المالي للشركة. إليها، بموجب ترتيبات اإلقراض الخاصة بها.
 يتم تحديد قيمة الضمانات عند نشأتها. القيمة العادلة للضمانات ال تؤثر على احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.

 
 موجودات تم مصادرتها معدة للبيع ( ط

بيعه. أو  الداخلية  المصادر ألغراض عملياتها  األصل  استخدام  األفضل  إذا كان من  فيما  التأكد  في  الشركة  تحول  تتمثل سياسة 
الدفترية لألصل  الموجودات التي يتقرر بأنها مفيدة للعمليات الداخلية إلى فئة الموجودات المعنية بالقيمة المعاد مصادرتها أو بالقيمة  

تحول الموجودات التي يعتبر بيعها أفضل خيار إلى الموجودات المعدة للبيع بالقيمة العادلة لها )بالنسبة  المضمون األصلي، أيهما أقل. 
يتفق مع سي المصادرة وبما  بتاريخ  المالية  للموجودات غير  بالنسبة  البيع  تكاليف  ناقصا  العادلة  المالية( وبالقيمة  اسة  للموجودات 

 الشركة. 
 

 إثبات اإليرادات/ المصاريف 
 دخل ومصاريف تمويل المرابحة 

يمثل معدل العمولة الفعلي السعر   يتم اثبات دخل ومصاريف تمويل المرابحة في قائمة الدخل الشامل باستخدام طريقة العمولة الفعلية.
المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية إلى التكلفة المطفأة الذي يخصم بالضبط الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية  

 لألداة المالية. 
 

وعند احتساب معدل العمولة لألدوات المالية، بخالف الموجودات ذات المستوى االئتماني المنخفض، تقوم الشركة بتقدير التدفقات 
وبالنسبة للموجودات  لتعاقدية لألداة المالية وليس خسائر االئتمان المتوقعة.النقدية المستقبلية بعد األخذ بعين االعتبار كافة الشروط ا

النقدية  التدفقات  باستخدام  االئتمان  المعدل بمخاطر  الفعلية  العمولة  استخدام معدل  يتم  المنخفض،  االئتماني  المستوى  ذات  المالية 
 المستقبلية المقدرة شامالً خسائر االئتمان المتوقعة.
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 إثبات اإليرادات/ المصاريف )تتمة(
العالوات التي يشتمل احتساب معدل العمولة الفعلي على تكاليف المعامالت واألتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة والخصومات أو  

وتشتمل تكاليف المعامالت على التكاليف العرضية التي تتعلق مباشرة باقتناء أو   تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي.
 إصدار موجودات مالية أو مطلوبات مالية.

 
 قياس التكلفة المطفأة ودخل تمويل المرابحة 

مطلوبات مالية ما المبلغ الذي يتم به قياس األصل المالي أو المطلوبات المالية عند االثبات تمثل التكلفة المطفأة ألصل مالي ما أو  
غ األولي مطروحاً منه المبلغ األصلي المدفوع، وزائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة العمولة الفعلية ألي فرق بين المبل

 ه، بالنسبة للموجودات المالية بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة. األولي والمبلغ بتاريخ االستحقاق، بعد تعديل
 

 يمثل إجمالي القيمة الدفترية ألصل مالي ما التكلفة المطفأة ألي أصل مالي قبل تعديلها بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة.
 

القيمة الدفترية لألصل )عندما ال يكون وعند احتساب دخل ومصروف تمويل المرابحة، يطبق معدل العمولة الفعلي على إجمالي  
 األصل ذو مستوى ائتماني منخفض( أو على التكلفة المطفأة للمطلوبات.

 
بالنسبة للموجودات المالية التي يصبح مستواها االئتماني منخفض بعد االثبات األولي، يتم احتساب دخل تمويل المرابحة باستخدام  

وفي الحاالت التي لم يعد فيها األصل ذو مستوى ائتماني منخفض،  لفة المطفأة لألصل المالي.معدل تمويل المرابحة الفعلي على التك
 فإنه يعاد احتساب دخل تمويل المرابحة على أساس إجمالي. 

 
ق بالنسبة للموجودات المالية التي كانت ذات مستوى ائتماني منخفض عند االثبات األولي لها، يتم احتساب دخل العمولة وذلك بتطبي 

ال يعاد احتساب دخل العمولة على أساس إجمالي حتى  معدل العمولة الفعلي المعدل بمخاطر االئتمان على التكلفة المطفأة لألصل. 
 لو تحسنت مخاطر االئتمان على األصل. 

 
 ربح السهم

 يتم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم وذلك بقسمة صافي دخل السنة على عدد األسهم. 
 

 المصاريف
 تشتمل المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تعتبر بشكل محدد جزءاً من تكاليف العمليات.

  
  النقدية وشبه النقدية

الصندوق والودائع البنكية ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في  
 يوًما أو أقل، وال تتضمن الودائع النقدية المقيدة. 90قصيرة األجل وفترة استحقاقها األصلية 

 
 الممتلكات والمعدات

يرية تستهلك التكلفة ناقصاً القيمة التقد تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض المتراكم في القيمة.
 المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات.

 

يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في  
وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد  دفترية.الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة ال

  المقدرة، عندئذ تخفض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة
 الحالية. 

 

المستأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات/الموجودات أو فترة اإليجار، أيهما تطفأ تحسينات المباني  
يتم رسملة التحسينات التي تزيد، بصورة جوهرية، من قيمة  تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل الشامل. أقصر.

 أو عمر األصل المعني.
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  الموجودات غير الملموسة
لها بالتكلفة. المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي  الملموسة  الموجودات غير  لها، تقيد   تقاس  وبعد اإلثبات األولي 

ال تتم رسملة الموجودات غير الملموسة   بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة.الموجودات غير الملموسة  
  المطورة داخلياً، فيما عدا تكاليف التطوير المرسملة، وتدرج المصاريف ذات العالقة في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض   تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على
يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي   في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. 
التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة   يؤخذ باالعتبار لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل فترة مالية.

محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو   –المتوقعة الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل  
سة التي لها عمر انتاجي محدد  تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملمو مالئم، ويتم قيدها كتغيرات في التقديرات المحاسبية.

  في قائمة الربح أو الخسارة كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد )أي بتاريخ انتقال السيطرة إلى الجهة المستلمة(، أو عند عدم وجود 
تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات  ة من االستخدام أو االستبعاد.منافع اقتصادية مستقبلية متوقع

  غير الملموسة )المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة.
 

 القروض 
 المالية والمساهمين بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.يتم قياس التمويل المرتبط بعمولة خاصة من المؤسسات 

يتم إثبات األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة 
 الفعلي. 

 

الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو  
 يدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي ضمن مصروف العمولة الخاصة في الربح أو الخسارة.  من معدل العمولة الفعلي.

 
 القيمة العادلة

حويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين أطراف  القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند ت
 يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما: متعاملة في السوق بتاريخ القياس.

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو •

 األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر  •
 

تقاس القيمة العادلة للموجودات  إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة.
ن لتحقيق أفضل أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعو

 مصالحهم االقتصادية. 
 

إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من 
األفضل   خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام

 واألمثل. 
 

 المقاصة
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة  

المطلوبات في المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد  
 آن واحد. 
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 األدوات المالية المشتقة 
قياسها الحقًا بالتغيرات في القيمة يتم، في األصل، إثبات األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، ويعاد  

تقيد المشتقات كموجودات مالية وذلك عندما تكون القيمة العادلة لها إيجابية، وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة  العادلة لها.
 قائمة الدخل الشامل. تقيد أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في  العادلة لها سلبية.

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة

وفي حالة   تقوم الشركة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما.
للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم الشركة بتقدير وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي  

القابلة لالسترداد لذلك األصل. للنقدية،  القيمة  القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة  تمثل القيمة 
التي لم ينتج فيها عن األصل تدفقات نقدية وارده   ناقصاً مصاريف البيع والقيمة الحالية، ويتم تحديدها لكل أصل باستثناء الحاالت

وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألًصل أو  مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات.
 ة القابلة لالسترداد له. الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيم

 وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة 
المالزمة لألصل. للنقود والمخاطر  الزمنية  للقيمة  السوق  تقديرات  تكال والذي يعكس  ناقصاً  العادلة  القيمة  يتم  ولتحديد  البيع،  يف 

 استخدام طريقة التقويم المالئمة.
 

 تدعم عمليات االحتساب هذه بمضاعفات التقويم أو المؤشرات األخرى المتاحة عن القيمة العادلة.
 

 يتم إثبات خسائر االنخفاض في قائمة الدخل الشامل ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.
لموجودات، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود بالنسبة ل

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو  خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً أو نقصانها.
يتم عكس قيد خسارة االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة في تحديد  الوحدة المدرة للنقدية.

 القيمة القابلة لالسترداد منذ تاريخ اثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة.
 

له وال عن القيمة الدفترية التي كان    إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد
يتم إثبات عكس  من المفترض تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة.

 للشهرة في الفترات الالحقة. ال يتم عكس قيد خسارة االنخفاض المثبتة في القيمة الدفترية  القيد هذا في قائمة الدخل الشامل. 
 

 المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى
ــم  ــدمت أم ل ــواًء ق ــتلمة، س ــدمات المس ــتقبل عــن البضــاعة أو الخ ــي المس ــا ف ــالغ الواجــب دفعه ــاء المب ــات لق ــات االلتزام ــتم إثب ي

 تقدم بها فواتير من قبل الموردين.
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
يتم تحديد تكلفة تقديم  الشركة بإدارة برنامج منافع محددة للموظفين طبقاً لألحكام المنصوص عليها في نظام العمل السعودي.تقوم  

 المنافع بموجب برنامج المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
 

يتم إثبات عمليات إعادة قياس األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في قائمة المركز المالي مع األثر المقابل لها في الدخل الشامل  
  ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الدخل الشامل في الفترات الالحقة. اآلخر خالل الفترة التي تحدث فيها.

 
 الخدمة السابقة في قائمة الدخل الشامل وذلك قبل:  يتم إثبات تكلفة

 تاريخ تعديل أو تقليص البرنامج، و •

 تاريخ قيام الشركة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة.  •
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(
تقوم الشركة بإثبات التغيرات  يتم احتساب صافي دخل تمويل المرابحة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام المنافع المحددة.

 التالية في صافي التزام المنافع المحددة في قائمة الدخل الشامل: 

ة وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التقليص  تكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالي •
 والتسويات غير الروتينية )ضمن المصاريف العمومية واإلدارية(، و

 صافي دخل أو مصروف تمويل المرابحة.  •
 

 الزكاة 
وكما هو  السعودية وعلى أساس مبدأ االستحقاق.يجنب مخصص للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية  

يتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية، إن وجدت، التي قد تُستحق  (، يتم تحميل الزكاة على قائمة الدخل الشامل.2مبين في اإليضاح )
 عن الربوط النهائية خالل السنة التي يتم فيها إنهاء تلك الربوط. 

 
 ( "عقود اإليجار" 16المالي ) المعيار الدولي للتقرير 

يتم إثبات عقود اإليجار كموجودات حق استخدام مع االلتزامات المقابلة لها بالتاريخ الذي تصبح فيه الموجودات المستأجرة جاهزة 
ى الربح أو  يتم تحميل تكلفة التمويل عل  يتم توزيع دفعات اإليجار بين التزام اإليجار وتكلفة التمويل. لالستخدام من قبل الشركة.

المتبقي لاللتزام لكل فترة. يتم إطفاء  الخسارة على مدى فترة اإليجار وذلك للوصول إلى معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد 
  موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر.

 
لة العملية بشأن المحاسبة عن كل مكون إيجاري وأي مكونات غير إيجارية باعتبارها مكوناً إيجارياً اختارت الشركة تطبيق الوسي

  واحداً.
 

 موجودات حق االستخدام •

تقاس موجودات  تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام(.
 كلفة، ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إلعادة قياس التزامات اإليجار.حق االستخدام بالت

تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، ودفعات اإليجار 
وما لم تكن الشركة متأكدة بصورة معقولة من الحصول   بدء اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة.المسددة في أو قبل تاريخ  

على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة عقد اإليجار، فإنه يتم استهالك موجودات حق االستخدام التي تم إثباتها على أساس القسط 
 تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة. دة اإليجار، أيهما أقصر.الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها أو م

 

 التزامات اإليجار •

لى بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم الشركة بإثبات التزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها ع
ى دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي حوافز إيجار مدينة، تشتمل دفعات اإليجار عل مدى فترة اإليجار.

 إن وجدت، ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية.

ا الشراء  أيًضا على سعر ممارسة خيار  اإليجار  دفعات  الشركة ودفعات كما تشتمل  أن تمارسه  المؤكد بصورة معقولة  لذي من 
يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة  الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة الشركة لخيار اإلنهاء.

 ي يؤدي إلى الدفع. التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذ 
 

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل العمولة 
ولة، وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة العم الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة.

إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو  وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار المسددة.
  تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو وجود تغيٍر في التقويم الخاص بشراء األصل المعني.

 

تقوم الشركة بعرض موجودات حق االستخدام التي ال تفي بتعريف االستثمارات العقارية وااللتزامات المقابلة في بندين مستقلين 
بعنوان "موجودات حق االستخدام" و "التزامات اإليجار"، على التوالي، في قائمة المركز المالي. 
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 مة )تتمة( السياسات المحاسبية الها  -3
 
 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   3-4
 

 (: "عقود اإليجار" )تتمة(16المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة  •

اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالممتلكات والمعدات تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود  
كما تطبق أيًضا اإلعفاء من   شهًرا أو أقل اعتباًرا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(.  12)أي عقود اإليجار التي تبلغ  

القي تعتبر منخفضة  التي  والمعدات  الممتلكات  إيجار  القيمة على عقود  الموجودات منخفضة  اإليجار  مة.إثبات  دفعات  إدراج  يتم 
المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

 اإليجار.
 
 التقديرات المحاسبية الهامة -4
 

 واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام:فيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات 
 

 خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
( بشأن كافة فئات الموجودات المالية إجراء بعض األحكام، 9يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة طبقًا للمعيار الدولي للتقرير )

الزيادة  وتقويم  القيمة  في  االنخفاض  تحديد خسائر  عند  الضمانات  وقيمة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  مبلغ وتوقيت  تقدير  وخاصة 
 تخضع هذه التقديرات لعدد من العوامل والتغيرات التي ينتج عنها مستويات مختلفة للمخصصات. االئتمان.الجوهرية في مخاطر  

 

تمثل عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بالشركة مخرجات نماذج معقدة مع عدد من االفتراضات األساسية المتعلقة  
ناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر بمثابة أحكام وتقديرات محاسبية  تشتمل ع باختيار مدخالت مختلفة وأمور متداخلة.

 على ما يلي: 
 

 نموذج تصنيف االئتمان الداخلي بالشركة والذي يحدد احتمال التعثر عن السداد للذمم المدينة الفردية.
ب قياس مخصصات الموجودات المالية على ضوابط الشركة لتقويم ما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بصورة جوهرية، وأنه يج  -

 أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ووفق التقويم النوعي. 
 تحديد فئات الموجودات المالية في حالة تقويم خسائر االئتمان المتوقعة لها على أساس جماعي.  -
 ختيار المدخالت.إعداد نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك مختلف المعادالت وا -
المحلي اإلجمالي والتضخم ومتوسط أسعار   - الناتج  الكلي والمدخالت االقتصادية، مثل  العالقات بين تصورات االقتصاد  تحديد 

 المستهلك واألثر على احتمال التعثر عن السداد، والتعرض عند التعثر عن السداد، ونسبة الخسارة الناتجة عن التعثر.
 قتصاد الكلي المستقبلية وأوزانها المرجحة باالحتماالت. اختيار تصورات اال -
 

تقوم الشركة بمراجعة أرصدة مديني المرابحة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية لتحديد ما إذا كان من الضروري تسجيل مخصص محدد 
تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات   وعلى وجه الخصوص، يجب إصدار حكم من قبل اإلدارة عند لخسائر االئتمان في قائمة الدخل الشامل.

تستند هذه التقديرات إلى افتراضات بشأن عدد من العوامل، وقد تختلف  النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصص المطلوب.
  النتائج الفعلية، مما يتترب عليه إجراء تغيرات مستقبلية على المخصص المحدد.

 
 مبدأ االستمرارية 

الشركة بإجراء تقويم لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، وهي على قناعة بأن الشركة  قامت إدارة  
عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير  لديها الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور.

 عليه، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية. ستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية.شكوكاً حول مقدرة الشركة على اال
 

  األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة
ويُحدد هذا التقدير بعد  تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة ألغراض حساب اإلطفاء.

تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً واإلطفاء المحمل  األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات.
 المستقبلي الذي يتم تعديله عند اعتقاد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 
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 تمويل المرابحةدخل  -5
 

 يتكون دخل تمويل المرابحة من منتجات التمويل التالية:

 
2021 

 لاير سعودي
2020 

 لاير سعودي
   

 142,638,459 674,323,095 دخل تمويل مرابحة
 13,730,136 55,004,339 أتعاب تسيير معامالت 

 ───────── ───────── 
 729,327,434 156,368,595 

 ═════════ ═════════ 
 

في  تقليدية  تعتبر غير  فإنها  ثًم  الشريعة، ومن  أحكام  المتوافقة مع  التمويل  منتجات  يتحقق من  بالكامل  المرابحة  تمويل  دخل  إن 
 تمثل أتعاب تسيير معامالت جزًءا ال يتجزأ من دخل التمويل وتقوم الشركة بإثباتها على أساس معدل العمولة الفعلي.  طبيعتها.

 
 مصاريف البيع والتسويق   -6

 

2021 
  لاير سعودي 

 

2020 
  لاير سعودي 

 
 7,913,390 35,996,647 حوافز مبيعات 

 490,251 17,938,464 مصاريف تسويق 
 ───────── ───────── 

 53,935,111 8,403,641 
 ═════════ ═════════ 
 

 المصاريف العمومية واإلدارية   -7

 

2021 
  لاير سعودي 

 

2020 
  لاير سعودي 

 
 20,768,492 79,375,658 رواتب وتكاليف موظفين

 3,745,825 50,184,426 رسوم االستعالم عن معلومات العمالء  
 - 18,308,570 تكاليف متعلقة بتقنية معلومات 
 - 9,157,503 مصروف ضريبة قيمة مضافة 
 - 3,629,143 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 - 3,053,267 أتعاب مهنية 
 389,715 1,385,624 استهالك موجودات حق االستخدام

 - 643,834 استهالك ممتلكات ومعدات 
 1,649,518 16,260,605 مصاريف أخرى 

 ───────── ───────── 
 181,998,630 26,553,550 

 ═════════ ═════════ 
 

 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى - 8

 

2021 
  لاير سعودي 

2020 
  لاير سعودي 

   
 4,475,000 10,466,295 اشتراكات مدفوعة مقدًما وتراخيص حكومية 

 - 5,395,209 تسويق مدفوع مقدًما 
 - 3,342,629  أصل في الطريق خاضع للتمويل

 176,667 173,541 اشتراكات استعالم العمالء مدفوعة مقدًما
 - 1,183,280 أخرى 

 ──────── ──────── 
 20,560,954 4,651,667 

 ════════ ════════ 
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 مدينو تمويل المرابحة، صافي  -9
 

 
2021 

 لاير سعودي
2020 

 لاير سعودي
   

 4,440,706,571 8,680,964,795  إجمالي مديني تمويل المرابحة
 ( 1,242,491,683) ( 1,885,097,583) الربح غير المحقق  ناقصاً:

 ─────────── ─────────── 

 6,795,867,212 3,198,214,888 
 ( 55,734,034) ( 703,313,254) مخصص خسائر انخفاض في القيمة ناقصاً:

 ─────────── ─────────── 

 3,142,480,854 6,092,553,958 مدينو تمويل مرابحة، صافي
 ══════════ ═══════════ 

 

 فيما يلي تحليالً للجودة االئتمانية لمديني تمويل المرابحة: 
 

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

   
 3,167,540,395 5,688,851,219 غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها 

 25,347,579 594,808,696 متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
 5,326,914 512,207,297 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة 

 ────────── ─────────── 

 6,795,867,212 3,198,214,888 
 ══════════ ═══════════ 

 

يوماً أو أقل كـ "ذمم مدينة عاملة"،   90تصنف اإلدارة مديني تمويل المرابحة التي تكون إما غير مستحقة بعد أو متأخرة السداد لمدة  
وفيما يلي تحليالً بمديني تمويل  يوماً كـ "ذمم مدينة غير عاملة".  90المدينة المتأخرة السداد لمدة تزيد عن بينما تصنف كافة الذمم  

 المرابحة العاملة وغير العاملة: 
 

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

   
 3,192,887,974 6,283,659,915 عاملة 

 5,326,914 512,207,297 غير عاملة 
 ────────── ───────── 

 6,795,867,212 3,198,214,888 
 ══════════ ═════════ 

 

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

   
 562,766,058 2,103,947,615 متداولة

 2,635,448,830 4,691,919,597 غير متداولة 
 ────────── ───────── 

 6,795,867,212 3,198,214,888 
 ══════════ ═════════ 
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 مدينو تمويل المرابحة، صافي )تتمة(  -9
 

  كانت حركة مخصص خسائر االنخفاض في القيمة كما يلي:
 

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

   

   

 - 55,734,034 الرصيد في بداية السنة 
   

 55,853,572 681,812,149  المحمل للسنة
 - ( 33,801,200) ( 21تمويل )إيضاح  مدينيعكس قيد مخصص نتيجة بيع 

 ───────── ───────── 

 55,853,572 648,010,949 صافي المحمل للسنة 
 ( 119,538) ( 431,729) مبالغ مشطوبة خالل السنة 

 ───────── ───────── 

 55,734,034 703,313,254 في نهاية السنة 
 ═════════ ═════════ 

 

لم تكن هناك أي .  فيما يلي بيان الحركة في مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة بشأن االنخفاض في قيمة التمويل حسب المراحل
 ، وعليه لم يتم تقديم بيانات المقارنة. 2020خالل  هامةحركات 

 

 مخصص خسارة االئتمان )باللاير السعودي(  

 2021ديسمبر  31

 1المرحلة 
االئتمان  )خسائر 

المتوقعة على 
 12مدى 

 شهر( 

 2المرحلة 
)خسائر االئتمان  

المتوقعة على مدى 
العمر بشأن الزيادة 

الجوهرية في 
 مخاطر االئتمان( 

 3المرحلة 
)خسائر االئتمان  

المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى  
 اإلجمالي ائتماني منخفض( 

     
 55,734,034 3,915,282 4,151,267 47,667,485 2021يناير  1كما في 

     تحويالت: 
إلى   3و 1إلى مدى العمر )من المرحلتين -

 - ( 378,418) 1,231,035 ( 852,617) (2المرحلة  
  1إلى مستوى ائتماني منخفض )من المرحلتين -
 - 16,632,592 ( 8,058,190) ( 8,574,402) ( 3إلى المرحلة  2و
  12المتوقعة على مدى إلى خسائر االئتمان -

 - ( 1,548,306) ( 3,847,086) 5,395,392 ( 1إلى المرحلة  3و 2شهر )من المرحلتين 
 ( 431,729) ( 431,729) - - مبالغ مشطوبة

 648,010,949 464,840,714 79,732,312 103,437,923 صافي المحمل الفترة
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 703,313,254 483,030,135 73,209,338 147,073,781 2021ديسمبر  31
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 مدينو تمويل المرابحة، صافي )تتمة(  -9
 

 : فيما يلي بيان حركة التمويل حسب المراحل
 

 السعودي( إجمالي القيمة الدفترية )باللاير   

  2021ديسمبر  31
التعرضات ضمن 

 1المرحلة 
التعرضات ضمن 

 2المرحلة 
التعرضات ضمن 

 3المرحلة 
 اإلجمالي

   
          

         تمويل
          
 3,198,214,888  5,326,914  25,347,579 3,167,540,395 2021يناير  1

         تحويالت: 
إلى مدى العمر )من  -

إلى المرحلة    3و 1المرحلتين 
2) (9,467,632 ) 9,587,049 (119,417 ) - 
إلى مستوى ائتماني منخفض  -

إلى    2و 1)من المرحلتين 
 - 54,927,935 ( 14,197,797) ( 40,730,138) (3المرحلة  

إلى خسائر االئتمان المتوقعة -
شهر )من   12على مدى  
إلى المرحلة    3و 2المرحلتين 

1) 1,421,664 (1,347,460 ) (74,204 ) - 
     مبالغ مشطوبة

 3,597,652,324 452,146,069 575,419,325 2,570,086,930 أعمال جديدة/تغيرات أخرى 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 6,795,867,212 512,207,297 594,808,696 5,688,851,219 2021ديسمبر  31
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════      
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 10
 

تقوم الشركة خالل دورة  يعتبر المساهم في الشركة وكذلك الجهات المنتسبة لهم وكبار موظفي اإلدارة جهات ذات عالقة بالشركة.
معامالت مع الجهات ذات العالقة وذلك فقاً لألسعار المتفق عليها والشروط التعاقدية المعتمدة من قبل إدارة األعمال العادية بإجراء  

 الشركة. 
 

 فيما يلي بيان بالمعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:
 

  
 مبلغ المعامالت 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 الجهة ذات العالقة
طبيعة 
 طبيعة المعاملة العالقة

2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

    
شركة الراجحي المصرفية  

 لالستثمار 
 

 3,849,618,913 11,362,599,999 (13تمويل مرابحة )إيضاح  مساهم
شركة الراجحي المصرفية  

 لالستثمار 
 

 مساهم
مصروف تمويل مرابحة 

 49,465,600 86,300,393 (13)إيضاح 
الراجحي المصرفية  شركة 

 مساهم لالستثمار 
زيادة في رأس المال )إيضاح  

15 ) 1,500,000,000 340,000,000 
شركة الراجحي المصرفية  

 مساهم لالستثمار 
اتفاقية شراء ووكالة بشأن بيع 

 - 4,271,220,764 ( 21مديني التمويل )إيضاح 
  5,241,121 10,163,370 خارجيينتكلفة موظفين  جهة منتسبة  شركة الراجحي للخدمات

شركة الراجحي المصرفية  
 جهة منتسبة  لالستثمار 

تحويل مكافأة نهاية الخدمة  
 2,745,446 ( 714,832) (14للموظفين )إيضاح 

 1,899,734 8,067,530 مكافأة كبار موظفي اإلدارة  كبار موظفي اإلدارة 
 

 العالقة: فيما يلي بيان المبالغ المستحقة من جهة ذات  
 

 طبيعة المعاملة طبيعة العالقة الجهة ذات العالقة
2021 

 لاير سعودي
2020 

 لاير سعودي
    

 8,535,036 -  حساب بين شركات المجموعة  مساهم شركة الراجحي المصرفية لالستثمار     
 

 المبالغ المستحقة إلى جهة ذات عالقة على النحو التالي: 
 

 طبيعة المعاملة طبيعة العالقة الجهة ذات العالقة
2021 

 لاير سعودي
2020 

 لاير سعودي
    

 2,732,515,670 3,774,359,898 (13تمويل مرابحة )إيضاح  مساهم شركة الراجحي المصرفية لالستثمار 

 مساهم شركة الراجحي المصرفية لالستثمار 

مبلغ تم  -اتفاقية شراء ووكالة
تحصيله ولم يتم تحويله بعد 

 - 112,885,161 (21)إيضاح 
 - 5,111,834 حساب بين شركات المجموعة مساهم شركة الراجحي المصرفية لالستثمار 
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 الموجودات غير الملموسة   -11
 

يتم إطفاء هذه الموجودات غير   الحاسب اآللي وتطبيق الجوال الخاص بالشركة.تتضمن الموجودات غير الملموسة برامج 
 سنوات على أساس األعمار االنتاجية.    10إلى    5الملموسة على مدى 

 

 

الموجودات غير  
 الملموسة 

 لاير سعودي 

األعمال الرأسمالية  
 تحت التنفيذ
 لاير سعودي 

  اإلجمالي
 لاير سعودي 

 2020ديسمبر  31
  اإلجمالي

 لاير سعودي 

     التكلفة: 
 

 - 4,118,328 4,118,328 - 2021يناير  1كما في 
 4,118,328 62,508,338 61,965,069 543,269 إضافات خالل الفترة 

 - - (49,736,309) 49,736,309 محول خالل الفترة 
 ───────── ───────── ──────── ──────── 

 4,118,328 66,626,666 16,347,088 50,279,578 في نهاية السنة 
 ───────── ───────── ──────── ──────── 

     اإلطفاء المتراكم: 
 - - - - 2021يناير  1كما في     

 - ( 3,629,143)  ( 3,629,143) ( 7المحمل للسنة )إيضاح  
 ───────── ───────── ──────── ──────── 

 - ( 3,629,143) - ( 3,629,143) في نهاية السنة  
 ───────── ───────── ──────── ──────── 

     صافي القيمة الدفترية: 
 4,118,328 62,997,523 16,347,088 46,650,435 2021ديسمبر    31في  

  ═════════ ═════════ ════════ ════════ 
 

 .البرمجيات تحت التطويرتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ تكلفة  
 

 المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى  -12
 

 

2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

   

 - 135,998,828 (22تعثر عن السداد متوقع وإنهاء مبكر )إيضاح 
 4,111,277 40,273,041 مصاريف مستحقة الدفع 
 2,096,628 37,907,257 منافع موظفين مستحقة 

 - 18,142,017 أتعاب سلع مستحقة 
 1,208,368 19,273,845 أخرى 

 ───────── ───────── 
 251,594,988 7,416,273 
 ═════════ ═════════ 
 

 تمويل المرابحة   -13
 2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 2,732,515,670 3,774,359,898 تمويل مرابحة 
 ═════════ ═════════ 
   

 502,189,151 805,859,898 جزء متداول
 2,230,326,519 2,968,500,000 جزء غير متداول

 

إن تمويالت المرابحة هذه   مليون لاير سعودي. 3.774لدى الشركة تسهيالت مع شركة الراجحي المصرفية لالستثمار قدرها 
سنويًا.  %1.25مضمونة بالتنازل عن متحصالت من الذمم المدينة وتحمل تكلفة اقتراض بمعدالت ثابتة وفقًا لسايبور زائًدا 

 تستحق هذه التمويالت السداد على أساس ربع سنوي.
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 التزامات المنافع المحددة للموظفين   -14
 

 تلخص الجداول التالية بنود التزامات المنافع المحددة للموظفين المثبتة في في قائمة الدخل الشامل وقائمة المركز المالي: 
 

 المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي:  أ(
 2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 3,185,182 4,180,216 للموظفينالقيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة 
 ═════════ ═════════ 

 
 مصروف المنافع )المثبت في قائمة الدخل الشامل(:  ب(
 2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي 

   
 752,079 2,283,343 تكلفة الخدمة الحالية 

 ───────── ───────── 

 752,079 2,283,343 مصروف المنافع   
 ═════════ ═════════ 

 
 الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة للموظفين:  ج(

 2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 - 3,185,182 الرصيد االفتتاحي 
 752,079 2,283,343 تكلفة الخدمة الحالية 

 2,745,446 ( 714,832) ( 10التزام المنافع المحددة للموظفين محول )إلى( من جهة ذات عالقة )إيضاح 
 ( 312,343) ( 162,251) منافع مدفوعة

 - ( 411,226) مكاسب إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة 
 ───────── ───────── 

 3,185,182 4,180,216 القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة للموظفين في نهاية السنة 
 ═════════ ═════════ 

 
 االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية: د( 

على معدل الخصم البالغ قدره   2021ديسمبر    31للموظفين كما في  نهاية الخدمة  يوضح الجدول أدناه أثر تقويم التزامات منافع  
ومعدالت لما بعد ذلك، واالفتراضات الخاصة بترك العمل    %3و  2021لعام    %2.5، ومعدل الزيادة في الرواتب البالغ قدره  3.55%

 الوفيات.
 

 هـ( تحليل الحساسية
 :2020و 2021ديسمبر  31فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة كما في 

 
  لاير سعودي 

 الزيادة / )النقص(   - األثر على التزام المنافع المحددة  2021
 النقص في االفتراضات  االفتراضات الزيادة في  التغير في االفتراضات  السيناريو األساسي 

 4,840,788 3,637,564 %1  - +/ معدل الخصم 
 3,630,079 4,837,653 %1  - +/ معدل الزيادة المتوقعة في الراتب 

 4,277,804 4,075,602 % 20  - +/ معدل ترك العمل 
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 التزامات المنافع المحددة للموظفين )تتمة(  -14
 

 تحليل الحساسية )تتمة(هـ( 
  لاير سعودي 

 الزيادة / )النقص(  - األثر على التزام المنافع المحددة  2020
 النقص في االفتراضات  الزيادة في االفتراضات  التغير في االفتراضات  السيناريو األساسي 

 3,640,710 2,805,868 % 1 - +/ معدل الخصم 
 2,801,056 3,637,041 % 1 - +/ معدل الزيادة المتوقعة في الراتب 

 3,236,592 3,132,076  %20 - +/ معدل ترك العمل 

 

 رأس المال - 15
 

 لاير سعودي. 10سهم(، قيمة كل منها  50.000.000: 2020ديسمبر  31سهم ) 200.000.000يتكون رأس المال من 
 

مليون  2,000مليون لاير سعودي إلى  500زيادة رأسمال الشركة من  2021يناير  27قرر المساهم في االجتماع المنعقد بتاريخ 
المستحقة من   المبالغ  استكمال اإلجراءات  مليون لاير سعودي.  1,500وقدرها     المساهملاير سعودي من خالل رسملة  تم  وقد 

 . 2021النظامية المتعلقة بزيادة رأس المال في  يناير 
 

مليون   500مليون لاير سعودي إلى    160زيادة رأسمال الشركة من    2020يونيو    28قرر المساهم في االجتماع المنعقد بتاريخ  
وقد تم استكمال اإلجراءات النظامية   ن لاير سعودي.مليو 340لاير سعودي من خالل رسملة المبالغ المستحقة من المساهم وقدرها 

  .2020المتعلقة بزيادة رأس المال في أغسطس 
  

 االحتياطي النظامي  16
 

% من دخلها السنوي، بعد الزكاة، إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ 10طبقاً لنظام الشركات السعودي، يجب على الشركة تحويل  
 إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.  أس المال.من ر %30مجموع هذا االحتياطي 

 

  الزكاة  -17
 

  المحمل للسنة
 كانت حركة مخصص الزكاة للسنة على النحو التالي: 

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

   

 -           1,659,109 الرصيد في بداية السنة 
 1,659,109 55,287,116 المحملة للسنة 
 - ( 1,658,249) السنة مدفوع خالل 

 ───────── ───────── 
 1,659,109 55,287,976 في نهاية السنة 

 ═════════ ═════════ 
 

 الربوط الزكوية 
  1005ووفقاً للقرار الوزاري رقم   إن الشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار )" المساهم"(.

على أساس قوائمه المالية الموحدة   ( يقوم المساهم بتقديم اإلقرار الزكوي2007مايو    15هـ )الموافق  1428ربيع الثاني    28بتاريخ  
لذلك. وفقاً  الزكوي  االلتزام  بسداد  يقوم  ثم  ومن  الموحد  الزكوي  وقدره  والوعاء  الشركة  زكاة  مصروف  بتوزيع  المساهم  قام 

 لاير سعودي للسنة   1,659,109:  2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر   31مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  55.287.976

 (.2020ديسمبر  31ية في المنته
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 إدارة رأس المال - 18
 

 تتمثل سياسة الشركة في الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية للحفاظ على ثقة الدائنين والسوق وتعزيز التطورات المستقبلية لألعمال. 

كما تتمثل أهداف الشركة   يين.وتقوم اإلدارة بمراقبة عائد رأس المال باإلضافة إلى مستوى توزيعات األرباح إلى المساهمين العاد
عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية بحيث يمكنها االستمرار في 

 دمات بشكل  تقديم عوائد إلى المساهمين ومنافع للجهات ذات العالقة األخرى وتقديم عوائد كافية إلى المساهمين من خالل تسعير الخ

 متناسب مع مستوى المخاطر.

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية - 19

 

الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين   العادلة هي السعر  القيمة 
 بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما: يحدد قياس القيمة العادلة  متعاملين في السوق بتاريخ القياس.

 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو -
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. -

 إليها من قبل الشركة.   إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول
 

تتكون الموجودات المالية للشركة من األرصدة لدى البنوك ومديني  تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
  بينما تتكون المطلوبات المالية من القروض والمبالغ المستحقة الدفع. تمويل المرابحة.

 
 المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها حسب طريقة التقويم:تستخدم الشركة 

 
 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  :1المستوى 
قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير    – الهامة لقياس القيمة العادلة    – طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى    :2المستوى 

 مباشرة. 
طرق تقويم تستخدم المدخالت، التي لها أثر جوهري على القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة   :3المستوى 

 للمالحظة. 
 

 الهرمي للقيمة العادلة.  وتصنف كافة الموجودات والمطلوبات المالية للشركة ضمن المستوى الثالث من التسلسل 
 

التحويل بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تم  
المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت  

تقوم إدارة الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات المتعلقة بقياس القيمة العادلة المتكرر وقياس  العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.
ة العادلة خالل السنة الحالية لم تكن هناك تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي المختلفة لقياس القيم القيمة العادلة غير المتكرر.

  أو السنة السابقة.
 

 تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية يتاريخ إعداد القوائم المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية. 
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  إدارة المخاطر المالية  -20
 

العمالت  ومخاطر  العموالت  أسعار  ذلك مخاطر  في  )بما  السوق  المالية: مخاطر  المخاطر  لمختلف  تعرضها  الشركة  أنشطة  إن 
يركز برنامج إدارة المخاطر الكلي بالشركة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق  األجنبية(، مخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة.

وفيما يلي ملخًصا بأهم أنواع  تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة. لبية المحتملة على األداء المالي للشركة.المالية، والحد من اآلثار الس
 المخاطر:

 
 مخاطر االئتمان

تسعى الشركة   االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  تمثل مخاطر
 إلى إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة. 

 
إعداد القوائم المالية القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية والتي تم  يمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ  

 اإلفصاح عنها في الجدول أدناه:
 2021 

 لاير سعودي
2020 

 لاير سعودي
   

 3,142,480,854 6,092,553,958 مدينو تمويل مرابحة، صافي
 8,535,036 - موجودات أخرى

 ─────────── ────────── 
 6,092,553,958 3,151,015,890 
 ═══════════ ══════════ 
 

 تحليل الجودة االئتمانية
 يبين الجدول التالي المعلومات حول الجودة االئتمانية لمديني تمويل المرابحة المقاسة بالتكلفة المطفأة:

 

 2021 
 لاير سعودي

2020 
 لاير سعودي

   
 3,167,540,395 5,688,851,219 قيمتها غير متأخرة السداد ولم تنخفض 

 25,347,579 594,808,696 متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
 5,326,914 512,207,297 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة 

 ────────── ───────── 

 6,795,867,212 3,198,214,888 
 ══════════ ═════════ 

 
 لمديني تمويل المرابحة قبل خسائر االئتمان المتوقعةإجمالي القيمة الدفترية  (أ

 

 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على مدى  

 شهر  12

خسائر االئتمان  
المتوقعة على مدى  
العمر ذات مستوى  
 ائتماني غير منخفض

خسائر االئتمان  
المتوقعة على مدى  
العمر ذات مستوى  

 اإلجمالي  ائتماني منخفض 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
     

 6,795,867,212 512,207,297 594,808,696 5,688,851,219 2021ديسمبر   31
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     

 3,198,214,888 5,326,914 25,347,579 3,167,540,395 2020ديسمبر  31
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 مخاطر االئتمان )تتمة(
 
 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (ب

 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على مدى  

 شهر  12

خسائر االئتمان  
المتوقعة على مدى  
العمر ذات مستوى  
 ائتماني غير منخفض

خسائر االئتمان  
المتوقعة على مدى  
العمر ذات مستوى  

 اإلجمالي  منخفض ائتماني 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
     

 703,313,254 483,030,135 73,209,338 147,073,781 2021ديسمبر   31
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     
 55,734,034 3,915,265 4,151,267 47,667,502 2020ديسمبر  31
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان   –المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة 

التعثر بشأن األدوات المالية قد ازدادت بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها، فإن الشركة تأخذ   عند تحديد فيما إذا كانت مخاطر
ويشتمل ذلك على معلومات كمية   بعين االعتبار المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما.

يهدف التقويم  يم االئتمان الذي يجريه الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلية.ونوعية وتحاليل تستند إلى خبرة الشركة السابقة وتقو
 إلى تحديد ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان بشأن تعرض ما بناًء على المراحل المعتمدة للتصنيف.

 

 درجات تصنيف مخاطر االئتمان 
مان استناداً إلى مختلف البيانات المستخدمة في توقع مخاطر التعثر وتطبيق تقوم الشركة بتخصيص كل تعرض لدرجة مخاطر االئت

تحدد درجات تصنيف مخاطر االئتمان باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر  األحكام والتقديرات المبينة على الخبرة.
  تتفاوت هذه العوامل بحسب طبيعة مخاطر التعرض و نوع المقترض. التعثر.
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 مخاطر االئتمان )تتمة(
 

 درجات تصنيف مخاطر االئتمان )تتمة(
 

 تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري  (أ
االئتمان قد زادت بشكل جوهري على تغيرات كمية في احتماالت التعثر وعوامل نوعية،   تشتمل ضوابط تحديد ما إذا كانت مخاطر

 بما في ذلك الدعم على أساس التأخر في السداد. 
 

تعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة بتعرضات معينة بأنها قد ازدادت بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها إذا ما تمت وفق طريقة 
 اصة بالشركة. التقويم النوعي الخ

 
وباستخدام التقديرات التي أجراها خبراء االئتمان لدي الشركة، وعندما يكون ممكنا، الخبرة السابقة للشركة، يمكن للشركة أن تقرر 
بأن مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل جوهري بناًء على مؤشرات نوعية معينة تدل على ذلك، وأنه لم يتم إظهار أثرها بالكامل في 

 اليل الكمية بصورة منتظمة.التح
 

وكنقطة مساندة، تعتبر الشركة أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث في وقت ال يتجاوز تأخر استحقاق أصل ما ألكثر 
قيمة   يتم تحديد أيام التأخر عن السداد من خالل احتساب عدد األيام منذ أقدم تاريخ استحقاق مضى لم يتم فيه استالم يوًما.  30من  

 يتم تحديد تواريخ االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة للمقترض. الدفعة بالكامل.
 
 الموجودات المالية المعدلة  ( ب

تتعلق يمكن تعديل الشروط التعاقدية لمديني التمويل ألسباب عدة منها تغير الظروف في السوق واالحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى ال  
يجوز التوقف عن اثبات الذمم المدينة الحالية التي يتم تعديل شروطها، ويتم إثبات الذمم  بالتدهور االئتماني الحالي أو المتوقع للعميل.

 المدينة التي أعيد التفاوض بشأنها كذمم مدينة جديدة بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة المحاسبية الخاصة بالشركة.
 

شروط موجودات مالية ما ولم ينتج عن هذا التعديل إلغاء إثباتها، فإنه يتم إجراء تحديد ما إذا كانت هناك زيادة وفي حالة تعديل  
 جوهرية في مخاطر االئتمان المتعلقة باألصل على أساس معايير التصنيف إلى المراحل المعتمدة. 

 



  شركة إمكان للتمويل
  )شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2021ديسمبر  31

 

32 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالية     - 20
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(
 

 درجات تصنيف مخاطر االئتمان )تتمة(
 الموجودات المالية المعدلة )تتمة( ( ج

ويجوز للشركة إعادة التفاوض بشأن الذمم المدينة من العمالء الذين يواجهون صعوبات مالية )يشار إليها بـ "نشاطات االعفاء من  
وطبقاً لسياسة االعفاء من السداد الخاصة بالشركة، يتم اعفاء العمالء من   التعثر.  السداد"( لزيادة فرص التحصيل وتقليل مخاطر

السداد بشأن مديني التمويل على أساس اختياري وذلك في حال تعثر المدين عن سداد دينة أو، في حالة وجود مخاطر عالية للتعثر 
للسداد وفق الشروط التعاقدية األصلية وأنه من المتوقع أن يكون   عن السداد، وجود دليل على قيام المدين ببذل كافة الجهود المعقولة

 المدين قادر على الوفاء بالشروط المعدلة. 

 تشتمل الشروط المعدلة عادة على تمديد فترة االستحقاق، وتغيير موعد سداد العمولة وتعديل الشروط األخرى المتعلقة بالتمويل.

 تعريف التعثر عن السداد  (د
 اعتبار مدين ما متعثر عن السداد وذلك عند وقوع أحد أو كال الحدثين التاليين: يتم 

يوماً أو أكثر ألي التزامات ائتمانية تجاه الشركة، بما في ذلك األقساط األصلية    90تجاوز المدين موعد االستحقاق لما يزيد عن   •
  ودفعات العمولة.

المحتمل أن   • التزاماته االئتمانية للشركة بالكامل دون قيام الشركة باتخاذ اية  اعتقاد الشركة بأن المدين من غير  يقوم بسداد 
 إجراءات مثل تسييل الضمانات )إن وجدت(. 

 
 يتفق تعريف التعثر عن السداد إلى حد كبير مع التعريف المطبق من قبل الشركة ألغراض رأس المال النظامي. 

 
 إدراج المعلومات المستقبلية ( ه

لها وقياسها  الشركة بإدراج المعلومات المستقبلية في تقويمها فيما إذا كانت خسائر االئتمان ألية أداة قد ازدادت بشكل جوهري منذ االثبات األولي  تقوم    

الشركة بإعداد تعديل مستقبلي  استناًدا إلى مجموعة متنوعة من المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة من المصادر المنشورة، تقوم   لخسائر االئتمان المتوقعة.

 لجدول شروط احتمال التعثر بهدف الوصول إلى تقديرات احتمال التعثر على مدى العمر باستخدام نماذج االقتصاد الكلي.
امة(، والتي يسود سنوات )بما يتوافق مع التوقعات المتاحة من المصادر الع  5إلى    3تأخذ الشركة بعين االعتبار سيناريوهات في نطاق زمني يتراوح من  

يتم استخدام توقعات االقتصاد الكلي المتاحة خارجيًا من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي  بعدها متوسط ظروف االقتصاد الكلي على المدى الطويل.
 حالة األساسية بناء على تقدير الخبراء. وبالنسبة للسيناريوهات األخرى، يتم إجراء التعديالت على توقعات ال السعودي إلعداد توقعات الحالة األساسية.

 

 وتمثل السيناريوهات األخرى النتائج األكثر تفاؤالً واألكثر تشاؤماً.  تمثل الحالة األساسية النتيجة األكثر احتماالً، والتي نشرتها مصادر خارجية.
 

 النسبة المرجحة  المؤشرات االقتصادية  
 2021 2020 

 % 70.99 % 70.99 اإلجمالي الناتج المحلي  

 % 11.43 % 11.43 التضخم

 % 17.57 % 17.57 المصروفات الحكومية

 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة  ( و
يتم استخراج هذه المؤشرات أعاله عموماً من   تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المتغيرات المبينة أدناه.

 ويتم تعديلها لتعكس المعلومات المستقبلية، كما تم تبيانه أعاله. داخلياً وبيانات تاريخية أخرى،نماذج إحصائية معدة 
 

إن تقديرات احتماالت التعثر تعتبر تقديرات بتاريخ معين يتم احتسابها وفق نماذج تصنيف إحصائية ويتم تقويمها باستخدام أدوات 
تحدد هذه النماذج اإلحصائية وفق بيانات مجمعة داخلياً وخارجياً  رضات.تصنيف مرتبطة بمختلف فئات األطراف األخرى والتع

وفي حالة انتقال الطرف المقابل أو التعرضات بين فئات درجات التصنيف، فإن ذلك يمكن أن   تشتمل على عوامل كمية ونوعية.
خذ بعين االعتبار تواريخ االستحقاق التعاقدية  يتم تقدير احتماالت التعثر بعد األ يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر المعني.

تمثل الخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود  للتعرضات والمعدالت المقدرة للسداد المبكر.
ارة الناتجة عن التعثر عن  تقوم الشركة بتقدير مؤشرات الخس الشركة التقديرات األساس للخسارة الناتجة عن التعثر.    متستخد  تعثر.

تأخذ نماذج نسبة الخسارة الناتجة عن التعثر بعين االعتبار  السداد بناًء على تاريخ معدالت استرداد المطالبات من األطراف المتعثرة.
 االستردادات والتكاليف المتكبدة في عملية الوصول إلى التقديرات.

تقوم الشركة باستخراج "التعرض عند التعثر عن  ثر عن السداد التعرضات المتوقعة في حالة وقوع التعثر.يمثل التعرض عند التع
السداد" من التعرضات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك  

 ل مالي اجمالي القيمة الدفترية له.يمثل التعرض عند التعثر عن السداد ألص اإلطفاء.
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 مخاطر االئتمان )تتمة(
 

 درجات تصنيف مخاطر االئتمان )تتمة(
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة(  ( و

االئتمان المتوقعة بعد األخذ بعين االعتبار مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدية القصوى )بما في    تقوم الشركة بقياس مخاطر
  ذلك خيارات التمديد للجهة المقترضة( التي تتعرض على مداها لمخاطر االئتمان.

 
 الحوكمة والرقابة الداخلية  (ز

إضافة إلى إطار إدارة المخاطر الحالي، قامت الشركة بتشكيل لجنة إدارة لإلشراف على عملية تطبيق المعيار الدولية للتقرير المالي 
(، وتتضمن تلك اللجنة ممثلين عن اإلدارة المالية، باإلضافة إلى االستعانة بالخبراء المتخصصين في مجاالت مراجعة المنهجيات 9)

ال مصادر  مخاطر  وتحديد  في  الجوهرية  الزيادة  تحديد  بنواحي  المتعلقة  األحكام  وصياغة  المخاطر  بشأن  النماذج  وإعداد  بيانات 
 االئتمان واالفتراضات بشأن االقتصاد الكلي والعوامل المستقبلية.

 
 مخاطر السيولة 

تنشأ مخاطر  السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية.   تمثل مخاطر
تقوم الشركة بالحد من مخاطر السيولة وذلك  السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له.

  البنكية.بالتأكد من توفر التسهيالت 
 

 تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية
يلخص الجدول أدناه محفظة استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة بتاريخ إعداد القوائم المالية بناء على التزامات السداد  

التعاقدية للمطلوبات المالية على أساس الفترة المتبقية بتاريخ إعداد القوائم  تم تحديد تواريخ االستحقاق   التعاقدية غير المخصومة.
 المالية إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي. 

 
  خالل 

 أشهر  3
  شهًرا 12إلى  3

 
  سنوات 5إلى  1

 
بدون تاريخ استحقاق  

 محدد 
 اإلجمالي

 لاير سعودي 
      2021ديسمبر   31

 251,594,988 - 135,998,828 31,167,296 84,428,864 متداولة أخرىمصاريف مستحقة ومطلوبات 

 55,287,976 - - - 55,287,976 مخصص زكاة

 4,691,768 - 3,440,630 938,354 312,784 التزامات إيجار 

 117,996,995 - - - 117,996,995 مبالغ مستحقة إلى مساهم 

 3,774,359,898 - 2,968,500,000 597,708,333 208,151,565 تمويل مرابحة

 4,180,216 4,180,216 - - - التزامات المنافع المحددة للموظفين 
 ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── 

 466,178,184 629,813,983 3,107,939,458 4,180,216 4,208,111,841 

 ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 

      2020ديسمبر  31

 7,416,273 - - - 7,416,273 مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
 1,659,109 - - - 1,659,109 مخصص الزكاة 

 2,732,515,670 - 2,230,326,519 364,219,620 137,969,531 تمويل مرابحة
 5,715,543 - 4,512,271 902,454 300,818 التزامات إيجار 

 3,185,182  3,185,182 - - - التزامات المنافع المحددة للموظفين 
 ───────── ───────── ───────── ──────── ───────── 

 147,345,731 365,122,074 2,234,838,790 3,185,182 2,750,491,777 

 ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 
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 مخاطر السيولة )تتمة( 
 تحليل الموجودات والمطلوبات المالية وفقاً لتوقيت توقع استردادها أو تسويتها 

 يبين الجدول التالي أدناه تحليالً للموجودات والمطلوبات المالية وفقًا لتوقيت توقع استردادها أو تسويتها: 
 

 
 أشهر  3خالل 

 لاير سعودي 

  شهًرا 12إلى  3

 لاير سعودي 

 سنوات  5إلى  1

 لاير سعودي 

بدون تاريخ استحقاق  
 محدد 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي

 لاير سعودي 

      

      2021ديسمبر   31

 500,361,852 - - - 500,361,852 أرصدة لدى البنوك

 6,092,553,958 - 4,006,868,261 1,548,252,334 537,433,363 مدينو تمويل مرابحة

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة 
 20,560,954  - 8,169,933 12,391,021 أخرى 

 62,997,523 62,997,523 - - - موجودات غير ملموسة 

 3,909,445 3,909,445 - - - ممتلكات ومعدات 

 5,218,673 - 5,218,673 - - موجودات حق االستخدام 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 6,685,602,405 66,906,968 4,012,086,934 1,556,422,267 1,050,186,236 موجودات مالية

      

مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة 
 251,594,988 - 135,998,828 31,167,296 84,428,864 أخرى 

 55,287,976 - - - 55,287,976 مخصص زكاة

 117,996,995 - - - 117,996,995 مبالغ مستحقة إلى مساهم 

 3,774,359,898 - 2,968,500,000 597,708,333 208,151,565  تمويل مرابحة

 4,691,769 - 3,440,630 938,354 312,785 التزامات إيجار 

 4,180,216 4,180,216 - - - التزامات المنافع المحددة للموظفين 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 4,208,111,842 4,180,216 3,107,939,458 629,813,983 466,178,185 المطلوبات المالية

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 2,477,490,563 62,726,752 904,147,476 926,608,284 584,008,051 فجوة االستحقاق 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ═════════ 

  2,477,490,563 2,414,763,811 1,510,616,335 584,008,051 فجوة االستحقاق المتراكمة 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════  
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 مخاطر السيولة )تتمة( 
 

 
 أشهر  3خالل 

 لاير سعودي 

  شهًرا 12إلى  3
 

 لاير سعودي 

  سنوات 5إلى  1
 

 لاير سعودي 

بدون تاريخ استحقاق  
 محدد

 لاير سعودي 
 اإلجمالي

 لاير سعودي 

      2020ديسمبر  31

 97,522,677 - - - 97,522,677 أرصدة لدى البنوك

 3,142,480,854 - 2,589,027,157 420,895,419 132,558,278 مدينو تمويل مرابحة

 4,651,667 - - 4,651,667 - مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 8,535,036 - - - 8,535,036 مبالغ مستحقة من مساهم
 4,958,225 4,958,225 - - - ممتلكات ومعدات 

 6,604,297 - 6,604,297 - - االستخدام موجودات حق  

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 3,264,752,756 4,958,225 2,595,631,454 425,547,086 238,615,991 موجودات مالية
      

مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة 
 7,416,273 - - - 7,416,273 أخرى 

 1,659,109 - - - 1,659,109 مخصص زكاة
 2,732,515,670 - 2,230,326,519 364,219,620 137,969,531 تمويل مرابحة

 5,715,543 - 4,512,271 902,454 300,818 التزامات إيجار 
 3,185,182  3,185,182 - - - التزامات المنافع المحددة للموظفين 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

  2,750,491,777   3,185,182        2,234,838,790   365,122,074   147,345,731 المطلوبات المالية

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 514,260,979 1,773,043 360,792,664 60,425,012 91,270,260 فجوة االستحقاق 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ═════════ 

  514,260,979 512,487,936 151,695,272 91,270,260 فجوة االستحقاق المتراكمة 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════  

 
 مخاطر أسعار العمولة

 تمثل مخاطر أسعار العمولة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات  في أسعار العمولة السائدة في السوق.

  تخضع الشركة لمخاطر أسعار العمولة بشأن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة، بما في ذلك مديني تمويل المرابحة والقروض.
 

الشركة المرتبطة بعمولة تحمل عمولة بأسعار ثابتة، ومن ثم تعتقد اإلدارة أن الشركة غير معرضة ألي مخاطر   إن كافة موجودات
 عموالت بشأن هذه الموجودات.

 
يوضح الجدول التالي أثر التغير المحتمل المعقول في أسعار العموالت، مع بقاء كافة التغيرات األخرى ثابتة، على ربح أو خسارة 

يمثل أثر الدخل األثر الناتج عن التغيرات  ا يتعلق بالقروض المرتبطة بعمولة عائمة، وغير المغطاة باستخدام المشتقات.الشركة فيم
المفترضة في أسعار العموالت على صافي دخل التمويل لسنة واحدة بناء على تلك القروض المرتبطة بعمولة عائمة والمقتناة كما 

 بتاريخ إعداد القوائم المالية. 
 
 2021 

 
 

 التغير في 
 نقاط األساس 

األثر على صافي  
 الدخل 

 لاير سعودي  
   

 ( 8,460,823) 50+ لاير سعودي
  8,460,823  50- لاير سعودي
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 مخاطر أسعار العمولة )تتمة(
 

يلخص الجدول أدناه تعرض الشركة   بالتقلبات في مستويات أسعار العموالت السائدة في السوق.تتعرض الشركة لمخاطر متعلقة  
ويشتمل الجدول على موجودات ومطلوبات الشركة بالقيمة الدفترية والمصنفة حسب تواريخ االستحقاق  لمخاطر أسعار العموالت.

شركة لمخاطر أسعار العموالت نتيجة لوجود عدم تطابق أو فجوات تتعرض ال أو عملية إعادة التسعير التعاقدية، أيهما يحدث أوالً.
تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل   في مبالغ الموجودات والمطلوبات التي يتم إعادة تسعيرها أو استحقاقها في فترة محددة.

 مطابقة إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات من خالل استراتيجيات إدارة المخاطر. 
 

   2021 

 
 أشهر 3خالل 

 لاير سعودي

3-12  
 شهًرا

 لاير سعودي

  5إلى  1
 سنوات

 لاير سعودي
 بمعدل عمولة ثابتة

 لاير سعودي
 غير مرتبطة بعمولة 

 لاير سعودي
 اإلجمالي 

 لاير سعودي
       الموجودات

  500,361,852   500,361,852  -           - - - أرصدة لدى البنوك
مدفوعة مقدماً وموجودات مصاريف 

  20,560,954   20,560,954 - - - - متداولة أخرى 

     -  6,092,553,958 - - - مدينو تمويل مرابحة

 
6,092,553,958

  
 62,997,523 62,997,523 - - - - موجودات غير ملموسة

  5,218,673   5,218,673  - - - - موجودات حق االستخدام 
  3,909,445   3,909,445  - - - - ممتلكات ومعدات 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 6,685,602,405 593,048,447   6,092,553,958 - - - إجمالي الموجودات
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

        المطلوبات
ومطلوبات متداولة  مصاريف مستحقة 

  251,594,988   251,594,988  - - - - أخرى 
 117,996,995 117,996,995 - - - - مبالغ مستحقة إلى مساهم 

  55,287,976   55,287,976  - - - - مخصص زكاة
  4,691,768   4,691,768  - - - - التزامات إيجار 
 3,774,359,898   - - 2,968,500,000 597,708,333 208,151,565 تمويل مرابحة 

  4,180,216   4,180,216  - - - - التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 4,208,111,841 433,751,943  -   2,968,500,000   597,708,333   208,151,565  إجمالي المطلوبات 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار  
 ( 597,708,333)  ( 208,151,565)  العموالت

 

(2,968,500,000 ) 6,092,553,958  159,296,504  
 

2,477,490,564 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ═════════ 

الفجوة التراكمية الخاضعة لمخاطر  
 ( 805,859,898)  ( 208,151,565)  أسعار العموالت

 

(3,774,359,898 ) 
 

2,318,194,060 
 

2,477,490,564  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════  
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 المالية )تتمة(إدارة المخاطر     - 20
 

 مخاطر أسعار العمولة )تتمة(
  2020 

 
 أشهر  3خالل 

 لاير سعودي 

3-12  
 شهًرا 

 لاير سعودي 

  5إلى  1
 سنوات

 لاير سعودي 
 بمعدل عمولة ثابتة 

 لاير سعودي 
 غير مرتبطة بعمولة 

 لاير سعودي 

 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي 

       الموجودات  

 97,522,677 97,522,677 - - - - أرصدة لدى البنوك 

مصاريف مدفوعة مقدماً  
 4,651,667 4,651,667 - - - - وموجودات متداولة أخرى 

 3,142,480,854 - 3,142,480,854 - - - مدينو تمويل مرابحة 

 8,535,036 8,535,036 - - - - مبالغ مستحقة من مساهم 

 6,604,297 6,604,297 - - - - موجودات حق االستخدام 

 4,958,225 4,958,225 - - - - ممتلكات ومعدات 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 3,264,752,756  122,271,902  3,142,480,854 - - - إجمالي الموجودات 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

        المطلوبات  

مصاريف مستحقة ومطلوبات  
 7,416,273 7,416,273 - - - - متداولة أخرى 

 1,659,109 1,659,109 - - - - مخصص زكاة 

 5,715,543 5,715,543 - - - - التزامات إيجار 

 2,732,515,670 - - 2,230,326,519 364,219,620 137,969,531 تمويل مرابحة 

 3,185,182 3,185,182 - - - - الخدمة للموظفين مكافأة نهاية 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 2,750,491,777  17,976,107  -  2,230,326,519   364,219,620   137,969,531  إجمالي المطلوبات 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

إجمالي الفجوة الخاضعة  
 ( 364,219,620)  ( 137,969,531)  لمخاطر أسعار العموالت 

 

(2,230,326,519 )  3,142,480,854   104,295,795   514,260,979  

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ═════════ 

الفجوة التراكمية الخاضعة  
   514,260,979   409,965,184  ( 2,732,515,670) ( 502,189,151)  ( 137,969,531)  العموالت لمخاطر أسعار 

 ═════════ ═════════ ═════════  ═════════  

 

 مخاطر العمالت األجنبية
ال  العمالت األجنبية المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.  تمثل مخاطر

تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية حيث أنه ال يوجد لديها أي موجودات أو مطلوبات  
  مالية هامة مسجلة بعمالت أجنبية.

 

 اتفاقية الشراء والوكالة   -21
 

)"االتفاقيات"( مع المساهم بشأن بيع بعض مديني تمويل المرابحة   " اتفاقيتي شراء ووكالة" خالل السنة الحالية، قامت الشركة بإبرام  
 )يشار إليها مجتمعة بـ "الذمم المدينة"(. 

 
 

وستقوم بإدارتها بالنيابة عن المساهم   وبموجب شروط اتفاقيات الشراء والوكالة ، قامت الشركة ببيع الذمم المدينة المؤهلة للمساهم،
  سعودي شهريًا وذلك وفقًا لشروط اتفاقيات الشراء والوكالة. لاير 1000كوكيل مقابل أتعاب قدرها 

 

ديسمبر   31مليون لاير سعودي من صافي المدينين )  3,372خالل السنة ونتيجة لالتفاقيات المذكورة أعاله، قامت الشركة ببيع  
 31مليون لاير سعودي )  4,271ه  : ال شيء لاير سعودي( وبلغ إجمالي المبلغ المستلم من المساهم بشأن عملية البيع هذ2020

الفرق  : ال شيء لاير سعودي(.2020ديسمبر   وإثبات  دفاترها  المدينة من  الذمم  إثبات  بالتوقف عن  الشركة  قامت  البيع،  وعند 
 كمكاسب التوقف عن إثبات الذمم المدينة. 
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 بيان الشروط الهامة في االتفاقيات: فيما يلي 
 

بلغ إجمالي تسوية  تواصل الشركة بصفتها وكياًل إدارة الذمم المدينة المباعة نيابة عن المساهم مقابل أتعاب )أتعاب الوكالة(.  أ( 
الشراء والوكالة     اتترتيبصافي المدينين الذي يتعين سداده إلى المساهم كوكيل )وفقًا للتدفقات النقدية المتفق عليها( بموجب  

  : ال شيء لاير سعودي(.2020ديسمبر   31) 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  3,720
 

  :2021ديسمبر  31فيما يلي تحليل استحقاق المبلغ القائم بشأن الذمم المدينة التي تم التوقف عن إثباتها كما في 
 

     بموجب اتفاقيات الشراء والوكالة 

  سنة واحدةحتى  
 لاير سعودي 

 سنة  1-3
 لاير سعودي 

  سنوات 3بعد 
 لاير سعودي 

  اإلجمالي
 لاير سعودي 

     
 3,720,312,477 726,863,574 1,973,275,542 1,020,173,361 2021ديسمبر   31
 - - - - 2020ديسمبر  31

 

 تنص على المبلغ األصلي والذمم المدينة المستحقة شهريًا. يتم دعم كل اتفاقية من خالل "قائمة التدفقات النقدية"  التي ب( 
 ، بسداد مبلغ شهريًا إلى المساهم وذلك بناًء على قائمة التدفقات النقدية. بموجب شروط االتفاقيات، تقوم الشركة، بصفتها وكياًل  
 االحتفاظ بالمبلغ لسداد الشهر القادم إلى المساهم شهريًا. تقوم الشركة بتحويل أي زيادة في المتحصالت عن المبالغ المحددة وبعد  
يتم إثبات مبلغ تحصيل  الذمم المدينة المباعة للشهر التالي  كالتزام ويدرج ضمن المبالغ المستحقة إلى الجهة ذات العالقة )إيضاح   

10 .) 
 

: ال شيء لاير سعودي( بشأن التوقف 2020  ديسمبر  31مليون لاير سعودي )  759خالل السنة، قامت الشركة بإثبات ربح قدره  
 عن إثبات الذمم المدينة المباعة إلى المساهم بموجب االتفاقيات، والذي يتم احتسابه كما يلي: 

 

  

  ديسمبر 31 
2021 

ديسمبر  31
2020 

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 - 4,533,294,272 إجمالي الذمم المدينة 
 - ( 1,161,366,680) مؤجلةناقصاً: إيرادات تمويل 

 ─────────── ───────── 

 - 3,371,927,592 صافي مبلغ الذمم المدينة 
مخصص التعثر عن السداد والخصومات المتوقعة بموجب اتفاقيات الشراء  

 - 135,998,828 ( 1والوكالة )
 - 4,271,220 أتعاب تسيير معامالت 

 - ( 4,271,220,764) ناقًصا: مبالغ مستلمة من مساهم
 ─────────── ───────── 

 - ( 759,023,124) صافي ربح التوقف عن إثبات مديني تمويل مرابحة
 ═══════════ ═════════ 

 

، بموجب اتفاقيات الشراء والوكالة، قامت الشركة بتجنيب مخصص بشأن التعثر عن السداد  2021ديسمبر  31كما في  ( 1)
 (.12: ال شيء لاير سعودي( )انظر اإليضاح 2020ديسمبر   31مليون لاير سعودي ) 136واإلنهاء المبكر قدره المتوقع 
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 19- األثر الناتج عن كوفيد  -22
 

اإلعالن عنه الحقًا ، وتم  2019( )"الفيروس "( ألول مرة في نهاية ديسمبر  19-تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا )كوفيد
ال يزال الفيروس ينتشر في جميع المناطق تقريبًا حول العالم بما في ذلك  من قبل منظمة الصحة العالمية كجائحة.  2020في مارس  

مي المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادية واالجتماعية وإغالق العديد من القطاعات على المستويين العال
 والمحلي. 

 
استجابة لالنتشار السريع لفيروس كورونا وما نتج عنه من تعطيل لبعض األنشطة االجتماعية واالقتصادية، قامت الشركة بتقييم 

العمل  تأثيره على أنشطتها التشغيلية الحالية والمستقبلية وقامت باتخاذ سلسلة من اإلجراءات الوقائية واالحترازية، بما في ذلك تفعيل  
 عن بعد لضمان سالمة الموظفين وأسرهم. 

 
، سمحت حكومة المملكة العربية السعودية بعودة جميع األنشطة االقتصادية والتجارية، مع  2020في نهاية الربع الثاني من عام  

 مراعاة تنفيذ جميع اإلجراءات الوقائية المعتمدة وااللتزام بالتباعد االجتماعي.
، اجتازت عدة لقاحات مرحلة االختبار بفاعلية وبدأ تصنيعها وتوزيعها عالميًا على العديد من 2020عام  خالل الربع الرابع من   

 الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. 
 
 .وكما بتاريخ إعداد هذه القوائم المالية، لم تتأثر عمليات الشركة ونتائجها المالية تأثًرا كبيًرا جراء تفشي فيروس كورونا 
 

تم تقييم تأثير جائحة كورونا على عمليات الشركة ونتائجها المالية باستخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تتضمن 
 مصادر عدم التأكد نظًرا العتمادها على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل موثوق. 

 
 

 فترة إعداد القوائم الماليةاألحداث الالحقة ل - 23
 

والتي من شأنها أن يكون لها أثر جوهري على قائمة   2021ديسمبر    31هناك أحداث الحقة هامة منذ السنة المنتهية في    لم تكن
  المركز المالي للشركة.

 
 

 اعتماد القوائم المالية  -24
 

 هـ(. 1443رجب   28)الموافق   2022مارس   1 تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
 
 
 


