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للسنة المنتھیة في القوائم المالیة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١
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المستقلالحسابات تقریر مراجع 







شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة)

قائمة المركز المالي 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١كما في 

Public
جزًءا من ھذه القوائم المالیة ٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٣

إیضاح 
٢٠٢٢

لایر سعودي 
٢٠٢١

لایر سعودي
)٢٣إیضاح -(معدل 

الموجودات 
١٧٩٬٤٤٣٬٨٦١٥٠٠٬٣٦١٬٨٥٢نقدیة وأرصدة لدى البنوك 

٥٧٬٣٢٨٬٥٩٠٬١٥٣٦٬١١٦٬٧٤٩٬٨٢٩مرابحة، صافي الللتمویلةمدینالذمم  ال 
٦٦٤٬٠٠٧٬٦٧١٢٠٬٥٦٠٬٩٥٤مقدماً وموجودات متداولة أخرىاتمدفوع

٧١١٩٬٦٥٩٬٠٦٥٦٢٬٩٩٧٬٥٢٣موجودات غیر ملموسة
٨٤٬٦٦٢٬٠١٥٣٬٩٠٩٬٤٤٥ممتلكات ومعدات 

٩١٦٬٤٣٩٬٣٩٢٥٬٢١٨٬٦٧٣موجودات حق االستخدام 
─────────────────────

٧٬٧١٢٬٨٠٢٬١٥٧٦٬٧٠٩٬٧٩٨٬٢٧٦إجمالي الموجودات 
═════════════════════

المطلوبات وحقوق المساھمین

المطلوبات 
١٠٤٤٦٬٢٢٨٬١٣٣٢٥١٬٥٩٤٬٩٨٨مصاریف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

١١٣٬٩٤٠٬١٩٨٬٧٧٧٣٬٧٧٤٬٣٥٩٬٨٩٨تمویل مرابحة 
١٢٤٣٣٬٥٧٥٬٧٧٩١١٧٬٩٩٦٬٩٩٥مستحق إلى مساھم مبلغ

٩١٣٬٢٠٢٬٢٠٨٤٬٦٩١٬٧٦٨التزامات عقود إیجار 
١٣٦٬٣٨٩٬٦٥٥٤٬١٨٠٬٢١٦التزامات المنافع المحددة للموظفین 

١٤٣٨٬٤١٥٬١٩٧٥٥٬٢٨٧٬٩٧٦مخصص الزكاة 
─────────────────────

٤٬٨٧٨٬٠٠٩٬٧٤٩٤٬٢٠٨٬١١١٬٨٤١المطلوبات إجمالي 
─────────────────────

حقوق المساھمین 
١٥٢٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال 

١٦٨١٬٠٣٥٬٧٤٥٤٧٬٧٢٥٬١٤٨نظامي الحتیاطي  اال
٧٥٣٬٧٥٦٬٦٦٣٤٥٣٬٩٦١٬٢٨٧مبقاة الرباح األ

─────────────────────
٢٬٨٣٤٬٧٩٢٬٤٠٨٢٬٥٠١٬٦٨٦٬٤٣٥المساھمین إجمالي حقوق 

─────────────────────
٧٬٧١٢٬٨٠٢٬١٥٧٦٬٧٠٩٬٧٩٨٬٢٧٦إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین

═════════════════════



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 

قائمة الدخل الشامل 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

Public
جزًءا من ھذه القوائم المالیة ٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٤

إیضاح 
٢٠٢٢

لایر سعودي 

٢٠٢١
لایر سعودي

)٢٣إیضاح -(معدل 

١٧٦٨٩٬١٣٢٬٣٠٣٧٢٠٬٥٠٨٬٢٧٢مرابحةالتمویل للمن الذمم المدینةدخل
) ٨٦٬٣٠٠٬٣٩٣() ١٢٠٬٠٨٨٬٣١٨(١١مرابحةالتمویل على الذمم المدینة للمصروف  

──────────────────
٥٦٩٬٠٤٣٬٩٨٥٦٣٤٬٢٠٧٬٨٧٩مرابحة التمویل الذمم المدینة للصافي دخل 

٢٢٤٧٧٬٥٣٩٬٣٢٨٧٥٢٬٤١١٬٤٨١مرابحةالتمویل للةمدینالذمم الصافي ربح التوقف عن إثبات 
──────────────────

١٬٠٤٦٬٥٨٣٬٣١٣١٬٣٨٦٬٦١٩٬٣٦٠إجمالي دخل العملیات 

مصاریف العملیات 
) ١٧٬٩٣٨٬٤٦٤()٣٥٬٢٢١٬٦٤٠(مصاریف التسویق 

) ١٧٨٬٣٦٨٬٦٠١() ٢٧٧٬٥٤٣٬٦٦٦(١٨مصاریف عمومیة وإداریة
) ٦٤٨٬٠١٠٬٩٤٩() ٣٦٤٬٢٢٥٬٠٢٣(٥مرابحة، صافي التمویل  للةمدینالذمم المحمل االنخفاض في قیمة 

──────────────────
) ٨٤٤٬٣١٨٬٠١٤() ٦٧٦٬٩٩٠٬٣٢٩(إجمالي مصاریف العملیات 

──────────────────
٣٦٩٬٥٩٢٬٩٨٤٥٤٢٬٣٠١٬٣٤٦الدخل قبل الزكاة 

) ٥٥٬٢٨٧٬١١٦()٣٨٬٤١٤٬٣٣٧(١٤مصروف الزكاة 
──────────────────

٣٣١٬١٧٨٬٦٤٧٤٨٧٬٠١٤٬٢٣٠صافي دخل السنة 
──────────────────

الدخل الشامل اآلخر 
بنود لن یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة: 

١٣١٬٩٢٧٬٣٢٦٤١١٬٢٢٦نھایة الخدمة منافع مكاسب إعادة قیاس 
──────────────────

٣٣٣٬١٠٥٬٩٧٣٤٨٧٬٤٢٥٬٤٥٦الدخل الشامل للسنةإجمالي 
══════════════════



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
قائمة التغیرات في حقوق المساھم

٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

Public
جزًءا من ھذه القوائم المالیة ٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٥

رأس المال 
لایر سعودي 

نظامي احتیاطي
لایر سعودي 

مبقاة أرباح
لایر سعودي 

)٢٣إیضاح  -(معدل  
اإلجمالي 

لایر سعودي 

٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٤٤٣٬٣١٢١٢٬٨١٧٬٦٦٧٥١٤٬٢٦٠٬٩٧٩م٢٠٢١ینایر ١في 

٤٨٧٬٠١٤٬٢٣٠٤٨٧٬٠١٤٬٢٣٠- - صافي دخل السنة
٤١١٬٢٢٦٤١١٬٢٢٦- - الدخل الشامل اآلخر 

٤٨٧٬٤٢٥٬٤٥٦٤٨٧٬٤٢٥٬٤٥٦- - إجمالي الدخل الشامل 

- ) ٤٦٬٢٨١٬٨٣٦(٤٦٬٢٨١٬٨٣٦- محول إلى االحتیاطي النظامي 

١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠- - ١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠) ١٥الزیادة في رأس المال (إیضاح 
────────────────────────────────────

٢٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٧٬٧٢٥٬١٤٨٤٥٣٬٩٦١٬٢٨٧٢٬٥٠١٬٦٨٦٬٤٣٥)٢٣إیضاح -(معدل ٢٠٢١دیسمبر ٣١الرصید في 

٣٣١٬١٧٨٬٦٤٧٣٣١٬١٧٨٬٦٤٧- - صافي دخل السنة
١٬٩٢٧٬٣٢٦١٬٩٢٧٬٣٢٦- - الشامل اآلخر الدخل 

٣٣٣٬١٠٥٬٩٧٣٣٣٣٬١٠٥٬٩٧٣- - إجمالي الدخل الشامل 

- ) ٣٣٬٣١٠٬٥٩٧(٣٣٬٣١٠٬٥٩٧- محول إلى االحتیاطي النظامي 
─────────────────────────────────────

٢٠٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨١٬٠٣٥٬٧٤٥٧٥٣٬٧٥٦٬٦٦٣٢٬٨٣٤٬٧٩٢٬٤٠٨دیسمبر ٣١الرصید في 
════════════════════════════════════



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 

قائمة التدفقات النقدیة
٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

Public
جزًءا من ھذه القوائم المالیة ٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٦

إیضاح 
٢٠٢٢

لایر سعودي 
٢٠٢١

لایر سعودي
)٢٣إیضاح -(معدل 

األنشطة التشغیلیة
٣٦٩٬٥٩٢٬٩٨٤٥٤٢٬٣٠١٬٣٤٦الدخل قبل الزكاة

التعدیالت لـ: 
٧٥٬٢٥٠٬٠٨٦٣٬٦٢٩٬١٤٣إطفاء موجودات غیر ملموسة

٣٦٤٬٢٢٥٬٠٢٣٦٤٨٬٠١٠٬٩٤٩مرابحةالتمویل للةمدینالذمم خسائر انخفاض في قیمة 
١٢٠٬٠٨٨٬٣١٨٨٦٬٣٠٠٬٣٩٣مصروف تمویل مرابحة 

٨١٬١٦٥٬٧٩٢٦٤٣٬٨٣٤استھالك ممتلكات ومعدات 
٩٣٬٢٦٣٬٥٨١١٬٣٨٥٬٦٢٤استھالك موجودات حق االستخدام 
١٣٥٬١١٧٬٢٤٨٢٬٢٨٣٬٣٤٣التزامات المنافع المحددة للموظفین 
٩١٤٬٩٤٥٬٩٢٠٢٨٠٬٤٧٥أعباء مالیة بشأن التزامات اإلیجار 

) ٧٥٢٬٤١١٬٤٨١(٤٧٧٬٥٣٩٬٣٢٨مرابحةالتمویل للةمدینالالذممصافي ربح التوقف عن إثبات 
──────────────────

٤٠٦٬١٠٩٬٦٢٤٥٣٢٬٤٢٣٬٦٢٦التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل
التغیرات في رأس المال العامل: 

)٢٬٨٦٩٬٨٦٨٬٤٤٣()١٬٠٩٨٬٥٢٦٬٠١٩(مرابحة التمویل للةمدینالذمم ال
) ١٥٬٩٠٩٬٢٨٧()٤٣٬٤٤٦٬٧١٧(مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

١٩٤٬٦٣٣٬١٤٥٢٤٠٬١٢٤٬٧٣٠ومطلوبات متداولة أخرىالدفعمصاریف مستحقة
٣١٥٬٥٧٨٬٧٨٤١٬٥٥٩٬٧٨٨٬٧٤٦مستحق إلى مساھم مبلغ

──────────────────
) ٥٥٣٬٤٤٠٬٦٢٨() ٢٢٥٬٦٥١٬١٨٣(صافي النقدیة المستخدمة في العملیات 

) ١٦٢٬٢٥١()٩٨٠٬٤٨٣(١٣منافع نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین 
)١٬٦٥٨٬٢٤٩()٥٥٬٢٨٧٬١١٦(١٤زكاة مدفوعة

──────────────────
) ٥٥٥٬٢٦١٬١٢٨() ٢٨١٬٩١٨٬٧٨٢(التشغیلیة صافي النقدیة المستخدمة في األنشطة  

──────────────────
األنشطة االستثماریة 

)٣٬٨٤٥٬٨٥٧() ١٬٩١٨٬٣٦٢(٨شراء ممتلكات ومعدات
) ٦٢٬٥٠٨٬٣٣٨()٦١٬٩١١٬٦٢٨(٧شراء موجودات غیر ملموسة 

- )١٤٬٤٨٤٬٣٠٠(٩شراء موجودات حق االستخدام 
──────────────────

) ٦٦٬٣٥٤٬١٩٥()٧٨٬٣١٤٬٢٩٠(النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة
──────────────────

األنشطة التمویلیة 
١١١٤٬٧٢٥٬٥٦٣٬٤٣١١١٬٤٤٠٬٨٠٨٬١٧٦متحصالت من تمویل مرابحة

)١٠٬٣٢٨٬٧٤٩٬٠٣٥() ١٤٬٥٥٩٬٧٢٤٬٥٥٢(١١تمویل مرابحة مسدد
)١٬٣٠٤٬٢٥٠() ٦٬٤٣٥٬٤٨٠(٩مسدد التزام عقود إیجار 

) ٨٦٬٣٠٠٬٣٩٣() ١٢٠٬٠٨٨٬٣١٨(مصروف تمویل مرابحة مدفوع
──────────────────

٣٩٬٣١٥٬٠٨١١٬٠٢٤٬٤٥٤٬٤٩٨صافي النقدیة الناتجة من األنشطة التمویلیة
──────────────────

٤٠٢٬٨٣٩٬١٧٥)  ٣٢٠٬٩١٧٬٩٩١(البنوكصافي (النقص)/ الزیادة في النقدیة واألرصدة لدى 
٥٠٠٬٣٦١٬٨٥٢٩٧٬٥٢٢٬٦٧٧النقدیة واألرصدة لدى البنوك في بدایة السنة

──────────────────
١٧٩٬٤٤٣٬٨٦١٥٠٠٬٣٦١٬٨٥٢النقدیة واألرصدة لدى البنوك في نھایة السنة

══════════════════

النقدیة: المعامالت الھامة غیر 
١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠- ١٥زیادة في رأس المال 

- ٩٩٬٨٤٦٬٣٠٠إضافات الى عقود اإلیجار 



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 

القوائم المالیة إیضاحات حول 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٧

النشاطات -١
إمكان للتمویل ("الشركة") ھي شركة شخص واحد مساھمة مقفلة تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة.شركة 

)،  ٢٠٢٦مایو  ٥ھـ (الموافق  ١٤٤٨ربیع الثاني  ٢٤الصادر في الریاض بتاریخ  ١٠١٠٥٠١٢٣٩تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  
ان التالي: ویقع مركزھا الرئیسي في العنو 

شركة إمكان للتمویل 
حي العلیا ٩٣٥٥

)٩٢شارع رقم (
١٢٢١٤الریاض 

المملكة العربیة السعودیة 

لمزاولة أنشطة اإلیجار التمویلي وتمویل األصول اإلنتاجیة وتمویل نشاط )إن الشركة مرخص لھا من قبل البنك المركزي السعودي ("ساما"
١٢ھـ (الموافق  ١٤٤١شعبان  ١٩/أ س ھـ الصادرة بتاریخ  ٩المنشآت الصغیرة والمتوسطة والتمویل االستھالكي وفًقا لموافقة ساما رقم  

، وھي شركة مساھمة سعودیة تم انشاؤھا وترخیصھا بموجب  الشركة مملوكة بالكامل لشركة الراجحي المصرفیة لالستثمار ).٢٠٢٠إبریل 
القعدة  ٣بتاریخ  ٥٩المرسوم الملكي رقم م/ للبند  ١٩٨٧یونیو  ٢٩ھـ (الموافق  ١٤٠٧ذو  ٢٤٥من قرار مجلس الوزراء رقم  ٦) ووفقا 

).١٩٨٧یونیو ٢٣ھــ (الموافق ١٤٠٧شوال ٢٦الصادر بتاریخ 

أسس اإلعداد -٢
وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة  ٢٠٢١و٢٠٢٢دیسمبر  ٣١القوائم المالیة للشركة كما في وللسنة المنتھیة في  تم إعداد  

السعودیة   الھیئة  من  المعتمدة  األخرى  واإلصدارات  والمعاییر  للشركة  األساسي  والنظام  الشركات  نظام  ألحكام  ووفًقا  السعودیة  العربیة 
عین والمحاسبین. للمراج

واإلصدارات   والمعاییر  السعودیة  المملكة العربیة  المالي المعتمدة في  للتقریر  الدولیة  للمعاییر  طبًقا  القوائم المالیة،  إعداد  األخرى  یتطلب 
الھا واالفتراضات المحاسبیة  والتقدیرات  األحكام  استخدام بعض  والمحاسبین،  للمراجعین  السعودیة  الھیئة  على  المعتمدة من  تؤثر  مة التي 

یتم تقییم  كما یتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة.المبالغ المصرح عنھا للموجودات والمطلوبات. 
المھنیة  ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على المشورة

وتوقعات األحداث المستقبلیة التي یعتقد بأنھا معقولة وفقاً للظروف. 

القیمة  إن التقدیرات المحاسبیة الھامة التي تتأثر بھذه التوقعات والشكوك المرتبطة بھا تتعلق بشكل أساسي بخسائر االئتمان المتوقعة، وقیاس 
لالسترداد للموجودات غیر المالیة. العادلة، وتقییم القیمة القابلة  

تم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي، باعتباره العملة الوظیفیة للشركة.

یتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي حسب ترتیب السیولة. 



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٨

السیاسات المحاسبیة الھامة-٣

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل الشركة ١-٣
، في  ٢٠٢٢ینایر ١تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة والمعدلة التالیة، والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد تم 

ھذه القوائم المالیة. 

تاریخ السریان الوصف المعاییر والتفسیرات والتعدیالت 
التعدیالت على المعیار الدولي  

)"عقود  ١٦للتقریر المالي (
تمدید امتیازات اإلیجار  -اإلیجار"

١٩-المتعلقة بكوفید 

)، تم منح امتیازات  ١٩-نتیجة لتفشي جائحة فایروس كورونا (كوفید
، قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ٢٠٢٠في مایو إیجار للمستأجرین.

یوفر وسیلة عملیة  ١٦ر الدولي للتقریر المالي بنشر تعدیًال على المعیا
اختیاریة للمستأجرین من تقییم ما إذا كان امتیاز اإلیجار المرتبط  

مارس  ٣١وفي من المؤجر یعد تعدیًال لعقد اإلیجار.١٩-بكوفید
، قام  مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بنشر تعدیًال إضافًیأ لتمدید  ٢٠٢١

.٢٠٢٢یونیو ٣٠إلى ٢٠٢١یونیو ٣٠ن تاریخ الوسیلة العملیة م
یمكن للمستأجرین اختیار المحاسبة عن امتیازات اإلیجار ھذه بنفس  

الطریقة التي یقومون فیھا بالمحاسبة  إذا لم تكن تعدیالت لعقد اإلیجار.
وفي العدید من الحاالت، سینتج عن ذلك المحاسبة عن االمتیاز كدفعات  

یقع فیھا الحدث أو الشرط الذي یؤدي إلى  إیجار متغیرة في الفترة التي
خفض الدفعات. 

تسري على 
الفترات السنویة 
التي تبدأ في أو  

إبریل  ١بعد 
م.٢٠٢١

عدد من التعدیالت محدودة النطاق  
على المعیار الدولي للتقریر المالي  

١٦ومعیار المحاسبة الدولي ٣
،  ٣٧ومعیار المحاسبة الدولي 

على  وبعض التحسینات السنویة 
١المعیار الدولي للتقریر المالي 

٩والمعیار الدولي للتقریر المالي  
٤١ومعیار المحاسبة الدولي 

١٦والمعیار الدولي للتقریر المالي 

"عملیات تجمیع  ٣تحدث التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
ر  إلى اإلطا٣األعمال" اإلشارة في المعیار الدولي للتقریر المالي 

المفاھیمي للتقریر المالي دون تغییر المتطلبات المحاسبیة لعملیات  
تجمیع األعمال. 

"الممتلكات  - ١٦تحظر التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
واآلالت والمعدات" على الشركة الخصم من تكلفة أي بند من بنود  
نتجة  الممتلكات واآلالت والمعدات المبالغ المحصلة من بیع البنود الم

وبدًال من ذلك، ستقوم  األصل للغرض الذي أنشئ من أجلھ. ز أثناء تجھی
الشركة بإثبات متحصالت البیع ھذه والتكالیف ذات العالقة في قائمة  

الدخل.

"المخصصات، وااللتزامات  ٣٧التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
قوم الشركة بإدراجھا عند  تالمحتملة والموجودات المحتملة" التكلفة التي 

تقییم ما إذا كان العقد خاسًرا. 

أجرت التحسینات السنویة تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي للتقریر 
) "تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة"، و  ١المالي (

ومعیار المحاسبة  "األدوات المالیة"): ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (
) "الزراعة" وأمثلة توضیحیة مرفقة بالمعیار الدولي  ٤١الدولي (

): "عقود اإلیجار". ١٦لتقریر المالي (ل

الفترات السنویة 
التي تبدأ في أو  

ینایر  ١بعد 
٢٠٢٢.



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٩

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة -٣

المعاییر الھامة الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد ٢-٣

تاریخ السریان الوصف المعاییر والتفسیرات والتعدیالت 

التعدیالت على معیار المحاسبة  
)"عرض القوائم المالیة"،  ١الدولي (

عند تصنیف المطلوبات 

)  ١الدولي (توضح التعدیالت ضیقة النطاق ھذه على معیار المحاسبة 
"عرض القوائم المالیة" أنھ یتوقف تصنیف المطلوبات كمتداولة أو  

المالي. التقریر غیر متداولة على الحقوق الموجودة في نھایة فترة

ال یتأثر التصنیف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة لتاریخ إعداد  
المالي (على سبیل المثال: استالم إعفاء أو خرق للتعھدات). التقریر 

) عندما  ١كما توضح التعدیالت ما یعنیھ معیار المحاسبة الدولي (
یشیر إلى "تسویة" التزام. 

الحظ أن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة قد أصدر مشروع عرض  
جدید یقترح إدخال تغییرات على ھذا التعدیل. 

ى فترات  مؤجلة حت
محاسبیة تبدأ في  

ینایر  ١موعد أقصاه 
م٢٠٢٤

تعدیالت ضیقة النطاق على معیار  
وبیان  ١المحاسبة الدولي 

ومعیار المحاسبة  ٢الممارسات 
٨الدولي 

تھدف التعدیالت إلى تحسین إفصاحات السیاسة المحاسبیة ومساعدة  
قدیرات  مستخدمي القوائم المالیة على التمییز بین التغییرات في الت

المحاسبیة والتغیرات في السیاسات المحاسبیة.

تسري على الفترات  
السنویة التي تبدأ في  

ینایر ١أو بعد 
م.٢٠٢٣

١٧المعیار الدولي للتقریر المالي 
"عقود التامین" المعدل في دیسمبر 

٢٠٢١

)، الذي یسمح ٤یحل ھذا المعیار محل المعیار الدولي للتقریر المالي (
بمجموعة واسعة من الممارسات في المحاسبة عن عقود  حالیا 

) بشكل جذري ١٧سیغیر المعیار الدولي للتقریر المالي (التأمین. 
المحاسبة من قبل جمیع الكیانات التي تصدر عقود التأمین وعقود  

االستثمار مع میزات المشاركة التقدیریة. 

تسري على الفترات  
السنویة التي تبدأ في  

ینایر ١أو بعد 
م.٢٠٢٣

التعدیالت على المعیار الدولي  
) ومعیار  ١٠للتقریر المالي (

) ٢٨المحاسبة الدولي (

البیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو  
مشروعھ المشترك

متاح لالعتماد  
االختیاري / تاریخ 

السریان المؤجل إلى  
أجل غیر مسمى 

المحاسبة  التعدیالت على معیار 
الضریبة المؤجلة  -)١٢الدولي (

والمطلوباتالمتعلقة بالموجودات 
الناشئة عن معاملة واحدة 

تتطلب ھذه التعدیالت من الشركات إثبات الضرائب المؤجلة عن  
المعامالت التي، عند اإلثبات األولي لھا ینشأ عنھا مبالغ متساویة  

للضریبة.للفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع والخاضعة 

الفترات السنویة التي  
١تبدأ في أو بعد 

.٢٠٢٣ینایر 



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
١٠

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٣

المحاسبیة الھامة ملخص بالسیاسات ٣-٣
فیما یلي بیان بالسیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة من قبل الشركة في إعداد ھذه القوائم المالیة: 

األدوات المالیة

تصنیف الموجودات المالیة )١
الشامل اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل  عند االثبات األولي، تصنف الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل  

الربح أو الخسارة.

الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة 
الخسارة:تقاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة في حالة استیفاء الشرطین التالیین وأن تكون غیر مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  

نموذج أعمال بھدف اقتناء الموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، و اقتناء األصل المالي ضمن ·
أن ینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على  ·

المبلغ األصلي القائم. 

المطفأة یتم في األصل قیاسھا بالقیمة العادلة زائدًا تكالیف المعامالت المباشرة العرضیة، وتقاس الحًقا  إن الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة
بالتكلفة المطفأة لھا باستخدام طریقة العمولة الفعلیة. 

الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

أدوات الدین 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استیفاء الشرطین التالیین وأن تكون غیر مخصصة بالقیمة العادلة من  تقاس أداة الدین 

خالل الربح أو الخسارة: 

المالیة، و یق ھدفھ من خالل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات قأن یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال یتم تح·
أن ینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على  ·

المبلغ األصلي القائم. 

ج المكاسب والخسائر الناتجة  إن أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر یتم قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة، وتدر 
ویتم اثبات دخل العمولة وأرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الدخل  عن التغیرات في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. 

الشامل. 

أدوات حقوق الملكیة 
عند االثبات األولي الستثمارات حقوق الملكیة غیر المقتناه ألغراض المتاجرة، یجوز للشركة أن تختار بشكل ال رجعة فیھ عرض التغیرات  

یتم ھذا االختیار على أساس كل استثمار على حده. الالحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر.

لعادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالیة المدرجة بالقیمة ا
تصنف كافة الموجودات المالیة األخرى كموجودات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

إضافة إلى ذلك، یمكن للشركة، عند اإلثبات األولي، أن تخصص بشكل ال رجعة فیھ أصل مالي یستوفي بطریقة أخرى المتطلبات الالزمة 
لفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كمقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القیام بذلك  لقیاسھ بالتك

یزیل أو یقلص بشكل كبیر من عدم التماثل المحاسبي الذي قد ینشأ بخالف ذلك. 

تثناء خالل الفترة التي تقوم فیھا الشركة بتغییر نموذج أعمال إدارة الموجودات  ال یعاد تصنیف الموجودات المالیة بعد االثبات األولي لھا، باس
المالیة. 



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
١١

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٣

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣-٣

األدوات المالیة (تتمة) 

تقویم نموذج األعمال )٢
تقوم الشركة بتقویم الھدف من نموذج األعمال الذي یتم فیھ االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن ذلك یعكس أفضل طریقة إلدارة  

تشتمل المعلومات التي یتم أخذھا بعین االعتبار على: األعمال وتقدیم المعلومات إلى اإلدارة.  

وبشكل خاص، فیما إذا كانت استراتیجیة اإلدارة تركز  السیاسات واألھداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبیق تلك السیاسات عملیاً.·
ودات المالیة مع مدة المطلوبات التي  على تحقیق إیرادات العمولة المتعاقد علیھا، والحفاظ على معدل عمولة معین، ومطابقة مدة الموج

تمولھا تلك الموجودات أو تحقیق التدفقات النقدیة من خالل بیع الموجودات، 

كیفیة تقویم أداء المحفظة ورفع تقریر بذلك إلى إدارة الشركة،·

وكیفیة إدارة تلك المخاطر، المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال)،·

كیفیة تعویض مدراء األعمال، على سبیل المثال فیما إذا تم التعویض على أساس القیمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدیة  ·
التعاقدیة التي یتم تحصیلھا، و 

وبالرغم من ذلك،  ت بشأن نشاط المبیعات المستقبلیة.تكرار وحجم وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة وأسباب تلك المبیعات والتوقعا ·
فإن المعلومات المتعلقة بتلك المبیعات ال یمكن أخذھا بالحسبان بمفردھا، ولكن كجزء من التقویم الكلي لكیفیة تحقیق األھداف الموضوعة

من قبل الشركة إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقیق التدفقات النقدیة. 

بتقویم نموذج األعمال وفق تصورات متوقعة بشكل معقول یمكن أن تحدث دون األخذ باالعتبار ما یسمى تصورات "أسوأ حالة" یتم القیام
وفي حالة خالل التدفقات النقدیة، بعد االثبات األولي، بشكل مختلف عن توقعات الشركة األصلیة، فإن الشركة ال تقوم  أو "حالة ضغط". 

جودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال ھذا، لكن تقوم بإدراج ھذه المعلومات عند تقویم نموذج األعمال  بتغییر تصنیف باقي المو
للموجودات المالیة التي تم استحداثھا أو شراؤھا حدیثاً. 

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  – ألغراض المتاجرة والتي یتم قیاس أداؤھا على أساس القیمة العادلة یتم قیاس الموجودات المالیة المقتناة 
لعدم االحتفاظ بھذه الموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو لعدم االحتفاظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة -الخسارة  

. وبیع الموجودات المالیة

تقویم ما إذا كانت  التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة )٣
أما "العمولة" فتمثل العوض مقابل  ألغراض ھذا التقویم، یمثل "المبلغ األصلي" القیمة العادلة للموجودات المالیة بتاریخ االثبات األولي.

قراض  القیمة الزمنیة للنقود ومقابل مخاطر االئتمان واالقراض األساسیة األخرى المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة ما، وتكالیف اإل
األساسیة األخرى مثل (مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة) وھامش الربح.

التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل دفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة، تأخذ الشركة بالحسبان الشروط التعاقدیة وعند تقویم فیما إذا كانت  
التي ال تستوفى  التعاقدیةویشمل ذلك ما إذا كان األصل المالي یشتمل على شرط تعاقدي یمكن أن یغیر توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیةلألداة، 

ء ھذا التقویم، تأخذ الشركة بعین االعتبار:وإلجراھذا الشرط.

األحداث المحتملة التي تغیر من مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة، ·

خصائص الرفع المالي، ·

السداد المبكر وشروط التمدید، ·

ع)، و الشروط التي تحد من مطالبة الشركة للتدفقات النقدیة من موجودات محددة، مثل (الترتیبات المتعلقة بحق عدم الرجو·

الخصائص التي تعدل العوض مقابل القیمة الزمنیة للنقود مثل التعدیل الدوري ألسعار العموالت. ·
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المالیةتصنیف المطلوبات )٤
الربح العادلة من خالل  أو بالقیمة  بالتكلفة المطفأة  كمقاسة  الخاصة بھا،  المالیة  المطلوبات  الشركة بتصنیف  األولي، تقوم  أو  عند اإلثبات 

الخسارة.

اختیار منشأة ما قیاس التزام  یتم تصنیف المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة، مالم یتعین قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو  
). ٩ما بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفًقا لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي (

إن كافة المطلوبات المالیة الخاصة بالشركة، تقید حالًیا بالتكلفة المطفأة.

التكلفة المطفأة 
والموجودات المالیة األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة یتم في األصل قیاسھا بالقیمة العادلة زائدًا تكالیف  تمویل المرابحة  للةمدینالذمم الإن  

المعامالت المباشرة العرضیة، وتقاس الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة العمولة الفعلیة.

التوقف عن االثبات)٥

الموجودات المالیة
الموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة المتعلقة بالتدفقات النقدیة الخاصة بھذه الموجودات المالیة، أو نقل تتوقف الشركة عن إثبات 

لیة أو  حقوق استالم التدفقات النقدیة التعاقدیة بموجب معاملة ما یتم بموجبھا تحویل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لملكیة الموجودات الما
كة بتحویل أو اإلبقاء على كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للملكیة وعدم احتفاظھا بالسیطرة على الموجودات المالیة. عدم قیام الشر 

وعند التوقف عن إثبات أصل مالي، یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل (أو القیمة الدفتریة المخصصة للجزء الذي تم التوقف عن  
) أیة ٢) العوض المستلم (بما في ذلك أي أصل جدید تم الحصول علیھ مطروحاً منھ أي التزام جدید تم تحملھ) و (١(إثباتھ من األصل)، و 

في قائمة الدخل الشامل. –مكاسب أو خسائر تراكمیة تم إثباتھا ضمن الدخل الشامل اآلخر 

حقوق الملكیة المخصصة بالقیمة العالة من خالل الدخل  إن أي مكاسب/خسائر تراكمیة مثبتة ضمن الدخل الشامل اآلخر بشأن استثمارات
یتم إثبات أي عمولة على الموجودات المالیة  الشامل اآلخر ال یتم إثباتھا في قائمة الدخل الشامل عند التوقف عن إثبات ھذه األوراق المالیة.

ات أو مطلوبات منفصلة. المحولة والمؤھلة للتوقف عن االثبات والتي نشأت أو احتفظت بھا الشركة كموجود

ة  وفي المعامالت التي تقوم فیھا الشركة بعدم االحتفاظ أو تحویل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لملكیة أصل ما، ولكنھا تحتفظ بالسیطر 
ت في قیمة األصل  على األصل، فإن الشركة تستمر في إثبات األصل وذلك بقدر ارتباطھا المستمر والذي یتم تحدیده بقدر تعرضھا للتغیرا

المحول. 

المطلوبات المالیة
.تقوم الشركة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزامات التعاقدیة أو إلغائھا أو انتھاء مدتھا
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تعدیل الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة )٦
الموجودات المالیة

وإذا كانت التدفقات النقدیة  في حالة تعدیل شروط األصل المالي، تقوم الشركة بتقویم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألصل المعدل مختلفة تماماً. 
وفي ھذه الحالة، یتم التوقف عن اثبات األصل  اعتبار الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل المالي األصلي منتھیة.مختلفة تماماً، یتم 

المالي األصلي، ویتم إثبات األصل المالي الجدید بالقیمة العادلة. 

مختلفة تماماً، فإن التعدیل ال یؤدي عندئذ إلى التوقف عن  وإذا كانت التدفقات النقدیة من األصل المالي المعدل المسجل بالتكلفة المطفأة غیر 
وفي ھذه الحالة، تقوم الشركة بإعادة احتساب إجمالي القیمة الدفتریة لألصل المالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعدیل  إثبات األصل المالي. 

الشامل. الدخل  أو خسائر تعدیل في قائمة   كمكاسب  الدفتریة  القیمة  یواجھھا  وفي  إجمالي  صعوبات مالیة  التعدیل بسبب  ھذا  إجراء  حالة 
المقترض، یتم عرض المكاسب أو الخسائر سویاً مع خسائر االنخفاض في القیمة. وفي الحاالت األخرى، یتم إظھارھا كدخل عمولة. 

المطلوبات المالیة
وفي  فقات النقدیة للمطلوبات المعدلة كانت مختلفة تماماً.تتوقف الشركة عن إثبات مطلوبات مالیة ما وذلك في حالة تعدیل شروطھا وأن التد

للمطلوبات  مثل ھذه الحالة، یتم إثبات أیة مطلوبات مالیة جدیدة وفق الشروط المعدلة بالقیمة العادلة. یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة 
ة في قائمة الدخل الشامل. المالیة التي تم استنفاذھا والمطلوبات المالیة الجدیدة مع الشروط المعدل

االنخفاض في القیمة)٧
ل الربح  تقوم الشركة بإثبات مخصصات لقاء خسائر االئتمان المتوقعة بشأن األدوات المالیة التالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خال

أو الخسارة: 
الموجودات المالیة التي تعتبر أدوات دین، و ·
الصادرة، إن وجدت. التزامات التمویل ·

ال یتم إثبات خسارة انخفاض في قیمة االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة.

تم  تقوم الشركة بقیاس مخصصات الخسائر بمبلغ مساٍو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، باستثناء األدوات المالیة التالیة والتي ی
شھرًا:اثني عشر لى مدى  قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لھا ع

المالي، و التقریر سندات الدین التي تبین بأن لھا مخاطر ائتمان منخفضة بتاریخ إعداد ·
األدوات المالیة األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بھا بشكل جوھري منذ االثبات األولي لھا. ·

شھر جزًءا من مخاطر االئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث تعثر تتعلق بأداة مالیة ما  اثني عشر تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  
المالي. التقریر شھر بعد تاریخ إعداد اثني عشر والتي یمكن أن تحدث خالل فترة قدرھا  

االئتمان المتوقعة المتغیرات التالیة:تمثل المدخالت األساسیة لقیاس خسائر 
للوصول إلى احتمالیة التعثر عن السداد، تم إنشاء نظام مبني على النقاط بناء على أحكام الخبراء لتعیین  -احتمال التعثر عن السداد  ·

العمالء إلى مجموعات درجات مختلفة اعتمادًا على ملف المخاطر الخاص بھم. 
استخدمت الشركة التقدیرات األساس للخسارة الناتجة عن التعثر -الخسارة الناتجة عن التعثر ·
یمثل التعرض عند التعثر عن السداد تقدیر تعرض الشركة  للطرف المقابل في وقت التعثر عن -التعرض عند التعثر عن السداد  ·

ن تاریخ تأخر سداد الحساب وتاریخ التعثر السداد ویتم التعبیر عنھ كمجموع المبلغ األصلي القائم على الحساب والعمولة المستحقة بی
عن السداد. 

): ٩تقوم الشركة بتصنیف موجوداتھا المالیة إلى المراحل الثالث التالیة طبقاً للمنھجیة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي (
یسجل مخصص االنخفاض في القیمة  ستحداثھا.الموجودات المالیة التي لم تنخفض جودتھا االئتمانیة بصورة جوھریة منذ ا-١المرحلة  

شھًرا.اثني عشر على أساس احتمال التعثر على مدى  
یسجل مخصص االنخفاض في القیمة  الموجودات المالیة التي انخفضت جودتھا االئتمانیة بصورة جوھریة منذ استحداثھا. -٢المرحلة  

مخصص االنخفاض في القیمة على أساس احتمال التعثر على  یسجل  على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.
مدى العمر.

بالنسبة للموجودات منخفضة القیمة، تقوم الشركة بإثبات مخصص االنخفاض في القیمة على أساس احتمال التعثر مدى العمر.-٣المرحلة  
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االنخفاض في القیمة (تتمة) ) ٧

لى  تأخذ الشركة أیَضا بعین االعتبار المعلومات المستقبلیة عند تقویمھا لالنخفاض الجوھري في مخاطر االئتمان منذ استحداثھا، باإلضافة إ
قیاس خسائر االئتمان المتوقعة. 

جمالي الناتج المحلي، والتضخم،  سوف تشتمل المعلومات المستقبلیة على عناصر مثل أحكام الخبراء وعوامل االقتصاد الكلي (مثل البطالة، وإ
وأسعار العموالت) والتوقعات االقتصادیة التي تم الحصول علیھا من خالل المصادر الداخلیة والخارجیة.

قیاس خسائر االئتمان المتوقعة 
ویتم قیاسھا على النحو التالي: مرجح باالحتماالت لخسائر االئتمان،تمثل خسائر االئتمان المتوقعة  تقدیًرا 

: بالقیمة الحالیة للعجز النقدي (أي الفرق بین الماليالتقریر الموجودات المالیة التي لیس لھا مستوى ائتماني منخفض بتاریخ إعداد  ·
ي تتوقع الشركة استالمھا)، التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدیة الت

: الفرق بین إجمالي القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة  المالي التقریر الموجودات المالیة ذات المستوى االئتماني المنخفض بتاریخ إعداد  ·
للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة. 

الموجودات المالیة المعدلة
یة أو تعدیلھا، أو تبدیل الموجودات المالیة الحالیة بأخرى جدیدة نتیجة صعوبات مالیة یواجھھا  في حالة التفاوض على شروط الموجودات المال

لتالي: المقترض، یتم إجراء تقویم للتأكد فیما إذا یجب التوقف عن اثبات الموجودات المالیة، ویتم قیاس خسارة االئتمان المتوقعة على النحو ا

التعدیل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األصل الحالي، فإنھ یتم إدراج التدفقات النقدیة المتوقعة الناتجة عن األصل المالي المعدل  إذا لم یؤدي
في احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي. 

دلة المتوقعة لألصل الجدید كتدفقات نقدیة نھائیة من  إذا أدى التعدیل المتوقع إلى التوقف عن اثبات األصل الحالي، فإنھ یتم اعتبار القیمة العا 
یدرج ھذا المبلغ في احتساب العجز النقدي من األصل المالي الحالي الذي یتم خصمھ اعتبارًا  األصل المالي الحالي بتاریخ التوقف عن اثباتھ.

معدل العمولة الفعلي األصلي على األصل المالي الحالي. باستخدام المالي التقریر من التاریخ المتوقع للتوقف عن االثبات حتى تاریخ إعداد 

الموجودات المالیة ذات المستوى االئتماني المنخفض 
، بإجراء تقویم للتأكد فیما إذا كانت الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة والموجودات  الماليالتقریر تقوم الشركة، بتاریخ إعداد كل  

یعتبر األصل المالي بأنھ ذو مستوى ائتماني  المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ذات مستوى ائتماني منخفض.المالیة  
منخفض عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر ھام على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي. 

توى ائتماني منخفض، البیانات الممكن مالحظتھا التالیة: ومن األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مس
صعوبات مالیة كبیرة یواجھھا المقترض أو الُمصدر، ·
خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق، ·
إعادة جدولة التمویل أو السلفة من قبل الشركة وفق شروط غیر مالئمة للشركة،·
االفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى، أو احتمال دخول المقترض في  ·
اختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالیة بسبب صعوبات مالیة. ·

إن التمویل الذي یعاد التفاوض بشأنھ بسبب تدھور وضع الجھة المقترضة یعتبر عادة ذو مستوى ائتماني منخفض ما لم یكن ھناك دلیل على  
إضافة  اقدیة قد انخفض بشكل جوھري وأنھ ال توجد مؤشرات أخرى على االنخفاض في القیمة.أن خطر عدم استالم التدفقات النقدیة التع

یوماً فأكثر منخفض القیمة. ٩٠إلى ذلك، یعتبر تمویل التجزئة المتأخر السداد لمدة 
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عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
یتم عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي على النحو التالي: 

للموجودات، الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة: تظھر كخصم من إجمالي القیمة الدفتریة ·
التزامات التمویل وعقود الضمان المالي: تظھر عادة كمخصص، ·
عندما تشتمل األداة المالیة على كل من مكون مسحوب وغیر مسحوب، وأنھ ال یمكن للشركة تحدید خسائر االئتمان المتوقعة على  ·

ة بعرض مخصص خسائر مجمع لكال المكونین.مكون التزام التمویل بصورة مستقلة عن تلك المتعلقة بالمكون المسحوب: تقوم الشرك
یتم إظھار أي زیادة في مخصص الخسائر عن  یتم إظھار المخصص المجمع كخصم من إجمالي القیمة الدفتریة للمكون المسحوب.

إجمالي القیمة الدفتریة للمكون المسحوب كمخصص، و 
: ال یتم اثبات مخصص الخسائر في قائمة المركز المالي ألن القیمة  سندات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ·

یتم اإلفصاح عن مخصص الخسائر، ویتم اثباتھ في احتیاطي القیمة العادلة. الدفتریة لھذه الموجودات تعتبر بمثابة القیمة العادلة لھا. 

الشطب 
ومع ذلك، ال تزال تخضع الموجودات  وجود توقعات معقولة الستردادھا.یتم شطب التمویل وسندات الدین (في جزء منھا أو بمجملھا) عند عدم  

وفي حالة زیادة المبلغ المراد شطبھ عن مخصص  المالیة المشطوبة ألنشطة التعزیز امتثاًال إلجراءات الشركة بشأن استرداد المبالغ المستحقة.
تقید أیة استردادات الحقة  المخصص الذي ینطبق على اجمالي القیمة الدفتریة.الخسارة المتراكم، یتم في البدایة اعتبار الفرق كإضافة إلى  

على خسارة االنخفاض في القیمة. 

تقویم الضمان ) ٨
تكون الضمانات على أشكال متنوعة مثل  لتقلیل مخاطر االئتمان على الموجودات المالیة، تقوم الشركة باستخدام الضمانات، قدر االمكان.

وما  السیاسة المحاسبیة للشركة للضمانات من خالل ترتیبات اإلقراض. تم تخصیص  یة والموجودات غیر المالیة األخرى.الضمانات الشخص
إن القیمة العادلة للضمانات ال تؤثر على احتساب خسائر االئتمان  لم یتم مصادرتھا، ال یتم تسجیل الضمانات في قائمة المركز المالي للشركة.

قیمة الضمانات عند نشأتھا. یتم تحدیدالمتوقعة.

موجودات تم مصادرتھا معدة للبیع) ٩
تحول الموجودات  تتمثل سیاسة الشركة في التأكد فیما إذا كان من األفضل استخدام األصل المصادر ألغراض عملیاتھا الداخلیة أو بیعھ.

المعنیة بالقیمة المعاد مصادرتھا أو بالقیمة الدفتریة لألصل المضمون األصلي،  التي یتقرر بأنھا مفیدة للعملیات الداخلیة إلى فئة الموجودات  
تحول الموجودات التي یعتبر بیعھا أفضل خیار إلى الموجودات المعدة للبیع بالقیمة العادلة لھا (بالنسبة للموجودات المالیة) وبالقیمة أیھما أقل.

غیر المالیة بتاریخ المصادرة وبما یتفق مع سیاسة الشركة.العادلة ناقصا تكالیف البیع بالنسبة للموجودات 

إثبات اإلیرادات/ المصاریف 

دخل ومصاریف تمویل المرابحة
یمثل معدل العمولة الفعلي السعر الذي  یتم اثبات دخل ومصاریف تمویل المرابحة في قائمة الدخل الشامل باستخدام طریقة العمولة الفعلیة.

الدفعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة إلى التكلفة المطفأة لألداة المالیة. یخصم بالضبط  

وعند احتساب معدل العمولة لألدوات المالیة، بخالف الموجودات ذات المستوى االئتماني المنخفض، تقوم الشركة بتقدیر التدفقات النقدیة  
للموجودات المالیة ذات  المستقبلیة بعد األخذ بعین االعتبار كافة الشروط التعاقدیة لألداة المالیة ولیس خسائر االئتمان المتوقعة. وبالنسبة 

قدرة شامًال  المستوى االئتماني المنخفض، یتم استخدام معدل العمولة الفعلیة المعدل بمخاطر االئتمان باستخدام التدفقات النقدیة المستقبلیة الم
خسائر االئتمان المتوقعة. 
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إثبات اإلیرادات/ المصاریف (تتمة)
المدفوعة أو المستلمة والخصومات أو العالوات التي تعتبر یشتمل احتساب معدل العمولة الفعلي على تكالیف المعامالت واألتعاب والنقاط  

وتشتمل تكالیف المعامالت على التكالیف العرضیة التي تتعلق مباشرة باقتناء أو إصدار موجودات  جزءًا ال یتجزأ من معدل العمولة الفعلي.
مالیة أو مطلوبات مالیة. 

قیاس التكلفة المطفأة ودخل تمویل المرابحة 
التكلفة المطفأة ألصل مالي ما أو مطلوبات مالیة ما المبلغ الذي یتم بھ قیاس األصل المالي أو المطلوبات المالیة عند االثبات األولي تمثل  

مبلغ  ي والمطروحاً منھ المبلغ األصلي المدفوع، وزائدًا أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة العمولة الفعلیة ألي فرق بین المبلغ األول
بتاریخ االستحقاق، بعد تعدیلھ، بالنسبة للموجودات المالیة بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة. 

یمثل إجمالي القیمة الدفتریة ألصل مالي ما التكلفة المطفأة ألي أصل مالي قبل تعدیلھا بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة. 

العمولة الفعلي على إجمالي القیمة الدفتریة لألصل (عندما ال یكون األصل ذو  وعند احتساب دخل ومصروف تمویل المرابحة، یطبق معدل  
مستوى ائتماني منخفض) أو على التكلفة المطفأة للمطلوبات. 

للموجودات المالیة التي یصبح مستواھا االئتماني منخفض بعد االثبات األولي، یتم احتساب دخل تمویل المرابحة باستخدام معدل   بالنسبة 
الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي.تموی وفي الحاالت التي لم یعد فیھا األصل ذو مستوى ائتماني منخفض، فإنھ یعاد  ل المرابحة 

احتساب دخل تمویل المرابحة على أساس إجمالي. 

احتساب دخل العمولة وذلك بتطبیق معدل  بالنسبة للموجودات المالیة التي كانت ذات مستوى ائتماني منخفض عند االثبات األولي لھا، یتم  
التكلفة المطفأة لألصل. على  االئتمان  المعدل بمخاطر  الفعلي  لو تحسنت  العمولة  أساس إجمالي حتى  على  العمولة  دخل  احتساب  ال یعاد 

مخاطر االئتمان على األصل. 

ربح السھم 
السنة على عدد األسھم. یتم احتساب الربح األساسي والمخفض للسھم وذلك بقسمة صافي دخل  

المصاریف
تشتمل المصاریف العمومیة واإلداریة على التكالیف المباشرة وغیر المباشرة والتي ال تعتبر بشكل محدد جزءًا من تكالیف العملیات. 

النقدیة وشبھ النقدیة
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع البنكیة قصیرة األجل  ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة، تتكون النقدیة وشبھ النقدیة من  

یوًما أو أقل، وال تتضمن الودائع النقدیة المقیدة. ٩٠وفترة استحقاقھا األصلیة 

الممتلكات والمعدات 
ك التكلفة ناقصاً القیمة التقدیریة المتبقیة تستھلتظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم واالنخفاض المتراكم في القیمة.

للممتلكات والمعدات بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات. 

یتم مراجعة القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف 
وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل وزیادة القیمة الدفتریة عن القیمة القابلة لالسترداد المقدرة، عندئذ  عدم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة.إلى  

تخفض الموجودات إلى قیمتھا القابلة لالسترداد التي تمثل القیمة األعلى للقیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع والقیمة الحالیة. 

تحمل  أ تحسینات المباني المستأجرة بطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسینات/الموجودات أو فترة اإلیجار، أیھما أقصر.تطف
یتم رسملة التحسینات التي تزید، بصورة جوھریة، من قیمة أو عمر األصل المعني. مصاریف اإلصالح والصیانة على قائمة الدخل الشامل.
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الموجودات غیر الملموسة
الموجودات  وبعد اإلثبات األولي لھا، تقید  تقاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لھا بالتكلفة.

اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض ال تتم رسملة الموجودات غیر الملموسة المطورة  المتراكمة.في القیمةغیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً 
یھا.داخلیاً، فیما عدا تكالیف التطویر المرسملة، وتدرج المصاریف ذات العالقة في الربح أو الخسارة خالل الفترة التي یتم تكبدھا ف

تطفأ الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا، ویتم مراجعھا للتأكد من وجود انخفاض في  
یتم مراجعة فترة وطریقة إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر إنتاجي  قیمتھا وذلك عند وجود دلیل یشیر إلى حدوث ھذا االنخفاض.

یؤخذ باالعتبار التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطریقة المتوقعة الستنفاد  مالي.تقریر محدد مرة واحدة على األقل في نھایة كل فترة
وذلك بتعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء، حسبما ھو مالئم، ویتم قیدھا كت– المنافع االقتصادیة المستقبلیة التي تضمنھا األصل   غیرات  محاسبیاً 

تدرج مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر انتاجي محدد في قائمة الربح أو الخسارة كمصروف في التقدیرات المحاسبیة.
وبما یتماشى مع وظیفة الموجودات غیر الملموسة.

السیطرة إلى الجھة المستلمة)، أو عند عدم وجود منافع  یتم التوقف عن إثبات الموجودات غیر الملموسة عند االستبعاد (أي بتاریخ انتقال  
أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غیر الملموسة  المكاسبتدرج  اقتصادیة مستقبلیة متوقعة من االستخدام أو االستبعاد.

ربح أو الخسارة.(المحتسبة بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة ال

القروض 
یتم إثبات  یتم قیاس التمویل المرتبط بعمولة خاصة من المؤسسات المالیة والمساھمین بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي. 

معدل العمولة الفعلي. والخسائر في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملیة إطفاء المكاسب 

من معدل  تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكالیف التي تعتبر جزءًا ال یتجزأ  
یدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي ضمن مصروف العمولة الخاصة في الربح أو الخسارة. العمولة الفعلي. 

العادلة القیمة 
القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع أصل ما أو دفعھ عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة بین أطراف متعاملة  

یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات ستتم إما: في السوق بتاریخ القیاس.

الرئیسي للموجودات أو المطلوبات، أو في السوق ·
في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. ·

تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات  إن األسواق الرئیسیة أو األسواق األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل الشركة.
ن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات أو المطلوبات وأنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة. بافتراض أ

اقتصادیة من خالل   منافع  على تحقیق  السوق  المتعامل في  الطرف  االعتبار قدرة  غیر مالي یأخذ بعین  ما  القیمة العادلة ألصل  إن قیاس 
واألفضل لذلك األصل أو من خالل بیعھ إلى متعامل آخر في السوق سیقوم باستخدامھ االستخدام األفضل واألمثل. االستخدام األمثل 

المقاصة
ثبتة  تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ الم

سویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقیق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. وعند وجود نیة لت
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االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المتداولة 
وفي حالة وجود  مالي، بإجراء تقویم للتأكد من وجود أي دلیل على وجود انخفاض في قیمة أصل ما.تقریر تقوم الشركة، بتاریخ إعداد كل 

القابلة  مثل ھذا الدلیل أو عندما یكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي  لألصل للتأكد من وجود انخفاض في القیمة، تقوم الشركة بتقدیر القیمة  
تمثل القیمة القابلة لالسترداد القیمة األعلى للقیمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة، ناقصاً تكالیف البیع والقیمة  لالسترداد لذلك األصل. 

األخرى أو  الحالیة، ویتم تحدیدھا لكل أصل  ما لم ینتج عن األصل تدفقات نقدیة واردة مستقلة بشكل كبیر عن تلك الناتجة عن الموجودات 
وفي حالة زیادة القیمة الدفتریة لًألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، فإن األصل یعتبر مجموعات من الموجودات.

منخفض القیمة ویخفض إلى القیمة القابلة لالسترداد لھ. 

المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم لما قبل الضریبة والذي  وعند تقدیر القیمة الحالیة، یتم خصم التدفقات النقدیة  
ولتحدید القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع، یتم استخدام طریقة  یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالزمة لألصل.

التقویم المالئمة. 

ھذه بمضاعفات التقویم أو المؤشرات األخرى المتاحة عن القیمة العادلة. تدعم عملیات االحتساب 

بالنسبة یتم إثبات خسائر االنخفاض في قائمة الدخل الشامل ضمن فئات المصاریف وبما یتماشى مع وظیفة األصل الذي انخفضت قیمتھ.
، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر االنخفاض  ماليتقریر للموجودات، فیما عدا الشھرة، یتم إجراء تقویم بتاریخ إعداد كل  

یتم  لنقدیة.وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم الشركة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة ل المثبتة سابقاً أو نقصانھا.
یخ عكس قید خسارة االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغیر في االفتراضات المستخدمة في تحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ تار 

اثبات آخر خسارة انخفاض في القیمة.

ل  القابلة  القیمة  لألصل عن  الدفتریة  القیمة  تزید  ال  محدودًا بحیث  القید یعتبر  عكس  كان من  إن  التي  الدفتریة  القیمة  وال عن  لھ  السترداد 
یتم إثبات عكس القید ھذا في  المفترض تحدیدھا، بعد خصم االستھالك، فیما لو لم یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة في السنوات السابقة.

ھرة في الفترات الالحقة. ال یتم عكس قید خسارة االنخفاض المثبتة في القیمة الدفتریة للشقائمة الدخل الشامل.

خرى األمتداولة المطلوبات المستحقة الدفع والمصاریف ال
ن قبل یتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بھا فواتیر م

الموردین. 

نھایة الخدمة للموظفین منافع
ألحكام المنصوص علیھا في نظام العمل السعودي.  یتم تحدید تكلفة تقدیم المنافع  تقوم الشركة بإدارة برنامج منافع محددة للموظفین طبقاً 

بموجب برنامج المنافع المحددة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.

خر  یتم إثبات عملیات إعادة قیاس األرباح والخسائر االكتواریة مباشرة في قائمة المركز المالي مع األثر المقابل لھا في الدخل الشامل اآل
ال یتم إعادة تصنیف عملیات إعادة القیاس إلى قائمة الدخل الشامل في الفترات الالحقة.خالل الفترة التي تحدث فیھا.

الخدمة السابقة في قائمة الدخل الشامل وذلك قبل:یتم إثبات تكلفة
تاریخ تعدیل أو تقلیص البرنامج، و ·
تاریخ قیام الشركة بإثبات تكالیف إعادة الھیكلة ذات العالقة. ·
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نھایة الخدمة للموظفین (تتمة)منافع
تقوم الشركة بإثبات التغیرات التالیة في  یتم احتساب صافي دخل تمویل المرابحة بتطبیق معدل الخصم على صافي التزام المنافع المحددة.

صافي التزام المنافع المحددة في قائمة الدخل الشامل: 
الحالیة وتكالیف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر الناتجة عن عملیات التقلیص والتسویات  تكالیف الخدمة التي تشمل تكالیف الخدمة ·

غیر الروتینیة (ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة)، و 
صافي دخل أو مصروف تمویل المرابحة. ·

الزكاة 
وكما ھو  في المملكة العربیة السعودیة وعلى أساس مبدأ االستحقاق. ضریبة والجمارك ھیئة الزكاة والیجنب مخصص للزكاة وفقاً ألنظمة  

اإلیضاح ( المبالغ اإلضافیة، إن وجدت، التي قد ُتستحق عن  )، یتم تحمیل الزكاة على قائمة الدخل الشامل.٢مبین في  المحاسبة عن  یتم 
م إقرار الزكاة بناء على القوائم المالیة الموحدة ووعاء الزكاة الموحد  یقدم المساھ الربوط النھائیة خالل السنة التي یتم فیھا إنھاء تلك الربوط.

ثم یقوم المساھم بتخصیص جزئھم من مصاریف الزكاة الى الشركة. ویقوم بتسویة التزام الزكاة وفقا لذلك. 

): عقود اإلیجار ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (
استخدام مع االلتزامات المقابلة لھا بالتاریخ الذي تصبح فیھ الموجودات المستأجرة جاھزة لالستخدام  یتم إثبات عقود اإلیجار كموجودات حق  

یتم تحمیل تكلفة التمویل على الربح أو الخسارة على مدى فترة یتم توزیع دفعات اإلیجار بین التزام اإلیجار وتكلفة التمویل.من قبل الشركة.
یتم إطفاء موجودات حق االستخدام على مدى  ائدة دوري ثابت على الرصید المتبقي لاللتزام لكل فترة.اإلیجار وذلك للوصول إلى معدل ف

العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد اإلیجار على أساس القسط الثابت، أیھما أقصر.

ریة باعتبارھا مكوناً إیجاریاً واحدًا. اختارت الشركة تطبیق الوسیلة العملیة بشأن المحاسبة عن كل مكون إیجاري وأي مكونات غیر إیجا

موجودات حق االستخدام ·
لالستخدام). األصل المعني  توفر  عقد اإلیجار (أي تاریخ  بدء  حق االستخدام بتاریخ  موجودات  بإثبات  الشركة  حق  تقوم  موجودات  تقاس 

تشتمل تكلفة  م تعدیلھا نتیجة إلعادة قیاس التزامات اإلیجار.االستخدام بالتكلفة، ناقًصا االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، ویت
تاریخ  موجودات حق االستخدام على قیمة التزامات اإلیجار المثبتة، والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة، ودفعات اإلیجار المسددة في أو قبل

ة بصورة معقولة من الحصول على ملكیة األصل المستأجر في نھایة  وما لم تكن الشركة متأكدبدء اإلیجار، ناقًصا أي حوافز إیجار مستلمة.
ا أو  مدة عقد اإلیجار، فإنھ یتم استھالك موجودات حق االستخدام التي تم إثباتھا على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لھ

مة. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القیمدة اإلیجار، أیھما أقصر.

التزامات عقود إیجار ·
فترة  بتاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم الشركة بإثبات التزامات اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار التي یتعین سدادھا على مدى  

حوافز إیجار مدینة، إن وجدت، ودفعات  تشتمل دفعات اإلیجار على دفعات ثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوھرھا) ناقًصا أي  اإلیجار.
كما تشتمل دفعات اإلیجار أیًضا  اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة.
اصة بإنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت  على سعر ممارسة خیار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسھ الشركة ودفعات الغرامات الخ

یتم إثبات دفعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة  فترة اإلیجار تظھر ممارسة الشركة لخیار اإلنھاء.
التي یقع فیھا الحدث أو الشرط الذي یؤدي إلى الدفع. 

تخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي بتاریخ بدء اإلیجار إذا كان معدل العمولة الضمني في  عند احتساب القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار، تس
اإلیجار.دفعاتبعد بدایة العقد یتم زیادة مبلغ التزامات اإلیجار لیعكس ازدیاد الفائدة وانخفاض مبلغعقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة.

لدفتریة اللتزامات اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في دفعات اإلیجار  إضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة ا 
الثابتة في جوھرھا أو وجود تغیٍر في التقویم الخاص بشراء األصل المعني.

الشركة بعرض موجودات حق االستخدام التي ال تفي بتعریف   وااللتزامات المقابلة في بندین مستقلین بعنوان العقارات االستثماریةتقوم 
اإلیجار"، على التوالي، في قائمة المركز المالي. عقود"موجودات حق االستخدام" و "التزامات
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): "عقود اإلیجار" (تتمة)١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (

عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة ·
تقوم الشركة بتطبیق اإلعفاء من إثبات عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل الخاصة بالممتلكات والمعدات (أي  

كما تطبق أیًضا اإلعفاء من إثبات  شھًرا أو أقل اعتباًرا من تاریخ بدء اإلیجار وال تتضمن خیار الشراء). اثني عشر عقود اإلیجار التي تبلغ  
یتم إدراج دفعات اإلیجار المتعلقة بعقود اإلیجار  جودات منخفضة القیمة على عقود إیجار الممتلكات والمعدات التي تعتبر منخفضة القیمة.المو

قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. 

التقدیرات المحاسبیة الھامة -٤
فیما یلي النواحي الھامة التي استخدمت فیھا اإلدارة التقدیرات واالفتراضات أو التي مارست فیھا األحكام: 

خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 
) بشأن كافة فئات الموجودات المالیة إجراء بعض األحكام، وخاصة  ٩یتطلب قیاس خسائر االنخفاض في القیمة طبًقا للمعیار الدولي للتقریر (

اطر  تقدیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة وقیمة الضمانات عند تحدید خسائر االنخفاض في القیمة وتقویم الزیادة الجوھریة في مخ
تخضع ھذه التقدیرات لعدد من العوامل والتغیرات التي ینتج عنھا مستویات مختلفة للمخصصات. االئتمان.

تمثل عملیات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بالشركة مخرجات نماذج معقدة مع عدد من االفتراضات األساسیة المتعلقة باختیار  
ناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر بمثابة أحكام وتقدیرات محاسبیة على ما یلي: تشتمل عمدخالت مختلفة وأمور متداخلة.

نموذج تصنیف االئتمان الداخلي بالشركة والذي یحدد احتمال التعثر عن السداد للذمم المدینة الفردیة. -
ھ یجب قیاس مخصصات الموجودات المالیة على أساس  ضوابط الشركة لتقویم ما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بصورة جوھریة، وأن-

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ووفق التقویم النوعي. 
تحدید فئات الموجودات المالیة في حالة تقویم خسائر االئتمان المتوقعة لھا على أساس جماعي. -
ت واختیار المدخالت. إعداد نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك مختلف المعادال-
تحدید العالقات بین تصورات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادیة، مثل الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم ومتوسط أسعار المستھلك  -

واألثر على احتمال التعثر عن السداد، والتعرض عند التعثر عن السداد، ونسبة الخسارة الناتجة عن التعثر.
تصورات االقتصاد الكلي المستقبلیة وأوزانھا المرجحة باالحتماالت. اختیار -

لتحدید ما إذا كان من الضروري تسجیل مخصص محدد  تقریر ماليالمرابحة بتاریخ إعداد كل ةمدینالالذممتقوم الشركة بمراجعة أرصدة
ن قبل اإلدارة عند تقدیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة  وعلى وجھ الخصوص، یجب إصدار حكم ملخسائر االئتمان في قائمة الدخل الشامل. 

تستند ھذه التقدیرات إلى افتراضات بشأن عدد من العوامل، وقد تختلف النتائج الفعلیة،  المستقبلیة عند تحدید مستوى المخصص المطلوب.
ب علیھ إجراء تغیرات مستقبلیة على المخصص المحدد.تمما یتر 

مبدأ االستمراریة
د  إدارة الشركة بإجراء تقویم لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمراریة، وھي على قناعة بأن الشركة لدیھا الموار قامت

عالوة على ذلك، لیس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوھري قد یثیر شكوكاً حول مقدرة  الكافیة لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور.
علیھ، تم إعداد القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.لشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة.ا

األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة
دیر بعد األخذ بعین وُیحدد ھذا التق تقوم إدارة الشركة بتحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات غیر الملموسة ألغراض حساب اإلطفاء.

واإلطفاء المحمل المستقبلي الذي یتم  االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات. تقوم اإلدارة بمراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویاً 
تعدیلھ عند اعتقاد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٢١

تمویل المرابحة، صافي للةمدین الذمم ال-٥
٢٠٢٢

لایر سعودي 
٢٠٢١

لایر سعودي

٩٬٧٩٠٬١٢٥٬٨١٢٨٬٦٨٠٬٩٦٤٬٧٩٥تمویل المرابحةللةمدینالالذمم إجمالي
)١٬٨٦٠٬٩٠١٬٧١٢()٢٬١٢٣٬٢٧٥٬٤٩٩(الربح غیر المحقق ناقصاً:

────────────────────
٧٬٦٦٦٬٨٥٠٬٣١٣٦٬٨٢٠٬٠٦٣٬٠٨٣

) ٧٠٣٬٣١٣٬٢٥٤() ٣٣٨٬٢٦٠٬١٦٠(نخفاض في القیمة االمخصص خسائر ناقصاً:
────────────────────

٧٬٣٢٨٬٥٩٠٬١٥٣٦٬١١٦٬٧٤٩٬٨٢٩مرابحة، صافي التمویل للةمدینالذمم ال
══════════════════════

تمویل المرابحة:للةمدینذمم الاالئتمانیة ل فیما یلي تحلیل للجودة ١-٥
٢٠٢٢

لایر سعودي 
٢٠٢١

لایر سعودي 

٦٬٧٦٧٬٥٦٥٬٦٨٥٥٬٧١٣٬٠٤٧٬٠٩٠غیر متأخرة السداد ولم تنخفض قیمتھا 
٥٧٤٬٠٢١٬١٣٠٥٩٤٬٨٠٨٬٦٩٦متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة 

٣٢٥٬٢٦٣٬٤٩٨٥١٢٬٢٠٧٬٢٩٧متأخرة السداد ومنخفضة القیمة 
──────────────────────
٧٬٦٦٦٬٨٥٠٬٣١٣٦٬٨٢٠٬٠٦٣٬٠٨٣
══════════════════════

یوماً أو أقل كـ "ذمم مدینة  ٩٠تمویل المرابحة التي تكون إما غیر مستحقة بعد أو متأخرة السداد لمدة للةمدینالالذممتصنف اإلدارة٢-٥
الذمم  وفیما یلي تحلیل بیوماً كـ "ذمم مدینة غیر عاملة". ٩٠بینما تصنف كافة الذمم المدینة المتأخرة السداد لمدة تزید عن  عاملة"،  

تمویل المرابحة العاملة وغیر العاملة: للةمدینال
٢٠٢٢

لایر سعودي 
٢٠٢١

لایر سعودي 

٧٬٣٤١٬٥٨٦٬٨١٥٦٬٣٠٧٬٨٥٥٬٧٨٦عاملة 
٣٢٥٬٢٦٣٬٤٩٨٥١٢٬٢٠٧٬٢٩٧عاملةغیر 

────────────────────
٧٬٦٦٦٬٨٥٠٬٣١٣٦٬٨٢٠٬٠٦٣٬٠٨٣
════════════════════

٢٠٢٢
لایر سعودي 

٢٠٢١
لایر سعودي 

١٬٧٦٤٬٦٣٦٬٢٤٥٢٬١٢٨٬١٤٣٬٤٨٦متداولة
٥٬٩٠٢٬٢١٤٬٠٦٨٤٬٦٩١٬٩١٩٬٥٩٧غیر متداولة 

─────────────────────
٧٬٦٦٦٬٨٥٠٬٣١٣٦٬٨٢٠٬٠٦٣٬٠٨٣
═════════════════════



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٢٢

تمویل المرابحة، صافي (تتمة)للةمدین الذمم ال-٥

كانت حركة مخصص خسائر االنخفاض في القیمة كما یلي:٣-٥
٢٠٢٢

لایر سعودي 
٢٠٢١

لایر سعودي 

٧٠٣٬٣١٣٬٢٥٤٥٥٬٧٣٤٬٠٣٤السنة الرصید في بدایة  

٤٧٣٬٧٤١٬٤١٤٦٨١٬٨١٢٬١٤٩للسنةمحمل
) ٣٣٬٨٠١٬٢٠٠() ٣٩٬٥٦٨٬٥٢٩(تمویلللةمدینالذمم العكس قید مخصص نتیجة بیع 

──────────────────
١٬١٣٧٬٤٨٦٬١٣٩٧٠٣٬٧٤٤٬٩٨٣صافي المحمل للسنة 

──────────────────
) ٤٣١٬٧٢٩() ٧٩٩٬٢٢٥٬٩٧٩(مشطوبة خالل السنةمبالغ 

──────────────────
٣٣٨٬٢٦٠٬١٦٠٧٠٣٬٣١٣٬٢٥٤في نھایة السنة 

══════════════════

مرابحة المحّمل على قائمة الدخل مما یلي: التمویل  للةمدینالذمم الیتألف مخصص االنخفاض في قیمة 
٢٠٢٢

لایر سعودي 
٢٠٢١

سعودي لایر 

٤٣٤٬١٧٢٬٨٨٥٦٤٨٬٠١٠٬٩٤٩للسنةمحمل
- )٦٩٬٩٤٧٬٨٦٢(استرداد التمویل المشطوب للفترة 

──────────────────
٢٠٢٢٣٦٤٬٢٢٥٬٠٢٣٦٤٨٬٠١٠٬٩٤٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في محمل

══════════════════

تمویل المرابحة حسب المراحل.للةمدینالذمم الفیما یلي بیان الحركة في مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة بشأن االنخفاض في قیمة 

مخصص خسارة االئتمان (باللایر السعودي) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

١المرحلة 

(خسائر االئتمان  
المتوقعة على مدى  

شھر) ١٢

٢المرحلة 
(خسائر االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر بشأن الزیادة  

الجوھریة في مخاطر  
االئتمان)

٣المرحلة 
(خسائر االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر ذات مستوى  

اإلجماليائتماني منخفض)

٢٠٢٢١٤٧٬٠٧٣٬٧٨١٧٣٬٢٠٩٬٣٣٨٤٨٣٬٠٣٠٬١٣٥٧٠٣٬٣١٣٬٢٥٤ینایر ١في 
تحویالت:

- - ٩٬١١٩٬٤٦٥) ٩٬١١٩٬٤٦٥() ٢إلى المرحلة ٣و١مدى العمر (من المرحلتین إلى -
إلى  ٢و١إلى مستوى ائتماني منخفض (من المرحلتین  -

- ١٩٬٦٤٦٬٣٢٥) ١٣٬٨٤٨٬٩٤٥() ٥٬٧٩٧٬٣٨٠() ٣المرحلة 
شھر (من  ١٢إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى -

- ) ١٠٬٤٣٢٬٣٥٧() ١٠٬٧١٧٬٨٤٠(٢١٬١٥٠٬١٩٧) ١إلى المرحلة ٣و٢المرحلتین  
) ٧٩٩٬٢٢٥٬٩٧٩() ٧٩٩٬٢٢٥٬٩٧٩(--مبالغ مشطوبة 

٥٣٥٬٧٥٦٬٣٢١٤٣٤٬١٧٢٬٨٨٥) ٢٨٬٠٩٠٬٤٦٠() ٧٣٬٤٩٢٬٩٧٦(الفترة محملصافي  
────────────────────────────────────

٢٠٢٢٧٩٬٨١٤٬١٥٧٢٩٬٦٧١٬٥٥٨٢٢٨٬٧٧٤٬٤٤٥٣٣٨٬٢٦٠٬١٦٠دیسمبر  ٣١
════════════════════════════════════



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٢٣

تمویل المرابحة، صافي (تتمة)للةمدین الذمم ال-٥
مخصص خسارة االئتمان (باللایر السعودي) 

٢٠٢١دیسمبر ٣١

١المرحلة 

(خسائر االئتمان  
١٢المتوقعة على مدى 

شھر) 

٢المرحلة 
(خسائر االئتمان  

المتوقعة على مدى  
العمر بشأن الزیادة  

الجوھریة في مخاطر  
االئتمان) 

٣المرحلة 
(خسائر االئتمان المتوقعة  

على مدى العمر ذات  
اإلجمالي مستوى ائتماني منخفض) 

٢٠٢١٤٧٬٦٦٧٬٤٨٥٤٬١٥١٬٢٦٧٣٬٩١٥٬٢٨٢٥٥٬٧٣٤٬٠٣٤ینایر ١في 
تحویالت:

- ) ٣٧٨٬٤١٨(١٬٢٣١٬٠٣٥) ٨٥٢٬٦١٧() ٢إلى المرحلة ٣و١العمر (من المرحلتین إلى مدى  -
إلى  ٢و١إلى مستوى ائتماني منخفض (من المرحلتین  -

- ١٦٬٦٣٢٬٥٩٢)٨٬٠٥٨٬١٩٠()٨٬٥٧٤٬٤٠٢() ٣المرحلة 
شھر (من  ١٢إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى -

- )١٬٥٤٨٬٣٠٦()٣٬٨٤٧٬٠٨٦(٥٬٣٩٥٬٣٩٢) ١المرحلة إلى  ٣و٢المرحلتین  
) ٤٣١٬٧٢٩() ٤٣١٬٧٢٩(- - مبالغ مشطوبة 

١٠٣٬٤٣٧٬٩٢٣٧٩٬٧٣٢٬٣١٢٤٦٤٬٨٤٠٬٧١٤٦٤٨٬٠١٠٬٩٤٩المحمل الفترة المخصص صافي 
────────────────────────────────────

٢٠٢١١٤٧٬٠٧٣٬٧٨١٧٣٬٢٠٩٬٣٣٨٤٨٣٬٠٣٠٬١٣٥٧٠٣٬٣١٣٬٢٥٤دیسمبر ٣١في 
════════════════════════════════════

تمویل المرابحة عند اجمالي التعرض حسب المراحل: للةمدین الذمم الفیما یلي بیان حركة ٤-٥

(باللایر السعودي) إجمالي القیمة الدفتري
اإلجمالي٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة ٢٠٢٢دیسمبر ٣١ التعرض التعرض التعرض 

مرابحةالتمویل للةمدینالذمم ال

٢٠٢٢٥٬٧١٣٬٠٤٧٬٠٩٠٥٩٤٬٨٠٨٬٦٩٦٥١٢٬٢٠٧٬٢٩٧٦٬٨٢٠٬٠٦٣٬٠٨٣ینایر ١في 
تحویالت:

- -١٨٨٬١٠٩٬٩٧٥) ١٨٨٬١٠٩٬٩٧٥()٢المرحلة إلى ٣و١إلى مدى العمر (من المرحلتین -
إلى  ٢و١إلى مستوى ائتماني منخفض (من المرحلتین  -

- ٢٣١٬٠٨٠٬٧٤٦) ١١٦٬٣٥٠٬٨٣٩() ١١٤٬٧٢٩٬٩٠٧() ٣المرحلة 
شھر (من  ١٢إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  -

- ) ١٣٬٠١١٬٢٤٧() ٩٩٬٦١٢٬٥٤٧(١١٢٬٦٢٣٬٧٩٤) ١إلى المرحلة ٣و٢المرحلتین  
) ٧٩٩٬٢٢٥٬٩٧٩() ٧٩٩٬٢٢٥٬٩٧٩(- - مبالغ مشطوبة 

وصافي   أخرى  جدیدة/تغیرات  ال أعمال  ةمدینالذمم 
١٬٢٤٤٬٧٣٤٬٦٨٤٧٬٠٦٥٬٨٤٤٣٩٤٬٢١٢٬٦٨١١٬٦٤٦٬٠١٣٬٢٠٩تمویل المرابحة المسددلل

───────────────────────────────────
٢٠٢٢٦٬٧٦٧٬٥٦٥٬٦٨٦٥٧٤٬٠٢١٬١٢٩٣٢٥٬٢٦٣٬٤٩٨٧٬٦٦٦٬٨٥٠٬٣١٣دیسمبر ٣١

═══════════════════════════════════



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٢٤

تمویل المرابحة، صافي (تتمة)للةمدین الذمم ال-٥
السعودي) إجمالي القیمة الدفتریة (باللایر 

اإلجمالي ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة ٢٠٢١دیسمبر ٣١ التعرض التعرض التعرض 

مرابحة ال تمویل للةمدینالذمم ال 

٢٠٢١٣٬١٦٧٬٥٤٠٬٣٩٥٢٥٬٣٤٧٬٥٧٩٥٬٣٢٦٬٩١٤٣٬١٩٨٬٢١٤٬٨٨٨ینایر ١في 
تحویالت:

-) ١١٩٬٤١٧(٩٬٥٨٧٬٠٤٩) ٩٬٤٦٧٬٦٣٢() ٢إلى المرحلة ٣و١العمر (من المرحلتین إلى مدى  -
إلى  ٢و١إلى مستوى ائتماني منخفض (من المرحلتین  -

-٥٤٬٩٢٧٬٩٣٥)١٤٬١٩٧٬٧٩٧()٤٠٬٧٣٠٬١٣٨() ٣المرحلة 
شھر (من  ١٢إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى -

-) ٧٤٬٢٠٤()١٬٣٤٧٬٤٦٠(١٬٤٢١٬٦٦٤) ١إلى المرحلة ٣و٢المرحلتین  
وصافي   أخرى  جدیدة/تغیرات  الأعمال  ة مدینالذمم 

٢٬٥٩٤٬٢٨٢٬٨٠١٥٧٥٬٤١٩٬٣٢٥٤٥٢٬١٤٦٬٠٦٩٣٬٦٢١٬٨٤٨٬١٩٥تمویل المرابحة المسددلل
────────────────────────────────────

٢٠٢١٥٬٧١٣٬٠٤٧٬٠٩٠٥٩٤٬٨٠٨٬٦٩٦٥١٢٬٢٠٧٬٢٩٧٦٬٨٢٠٬٠٦٣٬٠٨٣دیسمبر ٣١
════════════════════════════════════

مقدماً والموجودات المتداولة األخرى اتالمدفوع-٦
٢٠٢٢

لایر سعودي
٢٠٢١

لایر سعودي

٣٢٬٠٥٠٬٦٩٦٣٬٣٤٢٬٦٢٩المرابحة تمویل  للةمدینلذمم الأصل في الطریق خاضع  
١٦٬٠٦٠٬٦٧٥١٠٬٤٦٦٬٢٩٥اشتراكات مدفوعة مقدًما وتراخیص حكومیة 

٩٬٤٢٦٬٣٧٣١٧٣٬٥٤١معلومات وتقنیات مدفوعة مقدًما 
٢٬٩٢٢٬٦٠٦٥٬٣٩٥٬٢٠٩تكالیف تسویق مدفوعة مقدًما 

٣٬٥٤٧٬٣٢١١٬١٨٣٬٢٨٠أخرى
────────────────
٦٤٬٠٠٧٬٦٧١٢٠٬٥٦٠٬٩٥٤
════════════════



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٢٥

الموجودات غیر الملموسة -٧
یتم إطفاء ھذه الموجودات غیر الملموسة على  تتضمن الموجودات غیر الملموسة برامج الحاسب اآللي وتطبیق الجوال الخاص بالشركة.

سنوات على أساس األعمار االنتاجیة.   ١٠إلى ٥مدى 

ملیون لایر سعودي ویتعلق كلھ بتنفیذ البرامج. ٣٣ویتعلق االلتزام بالعمل الرأسمالي تحت التنفیذ بمبلغ 

برامج الحاسب اآللي ٢٠٢٢دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

األعمال الرأسمالیة 
تحت التنفیذ
لایر سعودي 

اإلجمالي
لایر سعودي 

التكلفة 
٥٠٬٢٧٩٬٥٧٨١٦٬٣٤٧٬٠٨٨٦٦٬٦٢٦٬٦٦٦الرصید كما في بدایة السنة

١٠٢٬٦٨٣٦١٬٨٠٨٬٩٤٥٦١٬٩١١٬٦٢٨إضافات خالل السنة 
──────────────────────────

٥٠٬٣٨٢٬٢٦١٧٨٬١٥٦٬٠٣٣١٢٨٬٥٣٨٬٢٩٤الرصید في نھایة السنة
──────────────────────────

اإلطفاء المتراكم 
) ٣٬٦٢٩٬١٤٣(- ) ٣٬٦٢٩٬١٤٣(الرصید كما في بدایة السنة

) ٥٬٢٥٠٬٠٨٦(- ) ٥٬٢٥٠٬٠٨٦()١٨للسنة (إیضاح محمل
──────────────────────────

) ٨٬٨٧٩٬٢٢٩(- ) ٨٬٨٧٩٬٢٢٩(الرصید في نھایة السنة
──────────────────────────

٤١٬٥٠٣٬٠٣٢٧٨٬١٥٦٬٠٣٣١١٩٬٦٥٩٬٠٦٥صافي القیمة الدفتریة
══════════════════════════

برامج الحاسب اآللي ٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

األعمال الرأسمالیة 
تحت التنفیذ 

لایر سعودي 
اإلجمالي

لایر سعودي 
التكلفة 

٤٬١١٨٬٣٢٨٤٬١١٨٬٣٢٨- الرصید كما في بدایة السنة
٥٤٣٬٢٦٩٦١٬٩٦٥٬٠٦٩٦٢٬٥٠٨٬٣٣٨إضافات خالل السنة 

- ) ٤٩٬٧٣٦٬٣٠٩(٤٩٬٧٣٦٬٣٠٩محول خالل السنةمخصص 
──────────────────────────

٥٠٬٢٧٩٬٥٧٨١٦٬٣٤٧٬٠٨٨٦٦٬٦٢٦٬٦٦٦الرصید في نھایة السنة
──────────────────────────

اإلطفاء المتراكم 
- - - الرصید كما في بدایة السنة

)٣٬٦٢٩٬١٤٣()٣٬٦٢٩٬١٤٣()١٨للسنة (إیضاح محمل
──────────────────────────

)٣٬٦٢٩٬١٤٣(- )٣٬٦٢٩٬١٤٣(الرصید في نھایة السنة
──────────────────────────

٤٦٬٦٥٠٬٤٣٥١٦٬٣٤٧٬٠٨٨٦٢٬٩٩٧٬٥٢٣صافي القیمة الدفتریة
══════════════════════════



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٢٦

الممتلكات والمعدات -٨

موجودات حق االستخدام -٩
فیما یلي بیان القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام، أي مبنى المكاتب الذي تم استئجاره والحركة خالل السنة:

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
األثاث

والتركیبات
لایر سعودي 

المعدات 
لایر سعودي 

اإلجمالي
لایر سعودي 

التكلفة 
١٬٨٧٦٬٥٤٤٢٬٧٢٠٬٠٥٧٤٬٥٩٦٬٦٠١الرصید كما في بدایة السنة

١٣٧٬٣٩٠١٬٧٨٠٬٩٧٢١٬٩١٨٬٣٦٢إضافات خالل السنة 
──────────────────────────

٢٬٠١٣٬٩٣٤٤٬٥٠١٬٠٢٩٦٬٥١٤٬٩٦٣في نھایة السنة 
──────────────────────────

االستھالك المتراكم:
)٦٨٧٬١٥٦()٤٥٨٬١٩٠()٢٢٨٬٩٦٦(الرصید كما في بدایة السنة

) ١٬١٦٥٬٧٩٢()٨٧٥٬٦٨٥()٢٩٠٬١٠٧()١٨محمل للسنة (إیضاح 
──────────────────────────

) ١٬٨٥٢٬٩٤٨() ١٬٣٣٣٬٨٧٥() ٨٬٨٧٩٬٢٢٩(الرصید في نھایة السنة
──────────────────────────

١٬٤٩٤٬٨٦٢٣٬١٦٧٬١٥٤٤٬٦٦٢٬٠١٥صافي القیمة الدفتریة
══════════════════════════

٢٠٢١دیسمبر ٣١
األثاث 

والتركیبات 
لایر سعودي

المعدات 
لایر سعودي

اإلجمالي 
لایر سعودي

التكلفة
٨٣٬٢٦٥٦٦٧٬٤٧٩٧٥٠٬٧٤٤الرصید كما في بدایة السنة

١٬٧٩٣٬٢٧٩٢٬٠٥٢٬٥٧٨٣٬٨٤٥٬٨٥٧خالل الفترة إضافات 
──────────────────────────

١٬٨٧٦٬٥٤٤٢٬٧٢٠٬٠٥٧٤٬٥٩٦٬٦٠١في نھایة السنة 
──────────────────────────

االستھالك المتراكم 
)٤٣٬٣٢٢()٣٨٬٥٣٢()٤٬٧٩٠(الرصید كما في بدایة السنة

)٦٤٣٬٨٣٥()٤١٩٬٦٥٨()٢٢٤٬١٧٦()١٨(إیضاح محمل للسنة 
──────────────────────────

)٦٨٧٬١٥٦()٤٥٨٬١٩٠()٢٢٨٬٩٦٦(الرصید في نھایة السنة
──────────────────────────

١٬٦٤٧٬٥٧٨٢٬٢٦١٬٨٦٧٣٬٩٠٩٬٤٤٥صافي القیمة الدفتریة
══════════════════════════

٢٠٢٢
لایر سعودي 

٢٠٢١
لایر سعودي 

٥٬٢١٨٬٦٧٤٦٬٦٠٤٬٢٩٧الرصید كما في بدایة السنة
-١٤٬٤٨٤٬٣٠٠إضافات خالل السنة 

)١٬٣٨٥٬٦٢٤()٣٬٢٦٣٬٥٨١() ١٨مصروف استھالك (إیضاح 
──────────────────

١٦٬٤٣٩٬٣٩٣٥٬٢١٨٬٦٧٣الرصید في نھایة السنة
══════════════════



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٢٧

موجودات حق االستخدام (تتمة)-٩
اإلیجار، یرجى  عقودالدفتریة اللتزامات عقود اإلیجار والحركة خالل السنة، لالطالع على تواریخ استحقاق التزاماتفیما یلي بیان القیمة  
: ٢١الرجوع إلى ایضاح 

المصاریف المستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى -١٠

تمویل المرابحة-١١
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر سعوديلایر سعودي 

٣٬٩٤٠٬١٩٨٬٧٧٧٣٬٧٧٤٬٣٥٩٬٨٩٨تمویل مرابحة 
══════════════════

شھرا من تاریخ قائمة المركز المالي على أنھا مطلوبات متداولة على النحو المبین  ١٢تصنف عملیات تمویل المرابحة المستحقة في غضون  
أدناه: 

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر سعوديلایر سعودي 

٨٨٣٬٦٢٧٬١١١٨٠٥٬٨٥٩٬٨٩٨جزء متداول
٣٬٠٥٦٬٥٧١٬٦٦٦٢٬٩٦٨٬٥٠٠٬٠٠٠جزء غیر متداول

──────────────────
٣٬٩٤٠٬١٩٨٬٧٧٧٣٬٧٧٤٬٣٥٩٬٨٩٨
══════════════════

األم) قدرھا   لالستثمار (الشركة  المصرفیة  الراجحي  شركة  مع  الشركة تسھیالت  ھذا  ملیون لایر سعودي.٣٫٩٤٠لدى  المرابحة  تمویل 
تستحق ھذه التمویالت السداد على أساس  المضمون بتخصیص عائدات من الذمم المدینة وتحمل تكلفة االقتراض على أساس سعر السوق.

ربع سنوي.

٢٠٢٢
لایر سعودي 

٢٠٢١
لایر سعودي 

٤٬٦٩١٬٧٦٨٥٬٧١٥٬٥٤٣الرصید كما في بدایة السنة
- ١٤٬٥٢٣٬١٤٥إضافات 

٤٢٢٬٧٧٥٢٨٠٬٤٧٥العمولة زیادة في 
)١٬٣٠٤٬٢٥٠()٦٬٤٣٥٬٤٨٠(مدفوعات 

──────────────────
١٣٬٢٠٢٬٢٠٨٤٬٦٩١٬٧٦٨الرصید في نھایة السنة

══════════════════

٢٠٢٢
لایر سعودي 

٢٠٢١
لایر سعودي

٢٧٧٬٦٠٢٬١٠٣١٣٥٬٩٩٨٬٨٢٨)٢٢عن السداد متوقع وإنھاء مبكر (إیضاح تعثر 
٤٧٬٣٩٩٬٣٣٨٢٤٬٠٥٥٬٨٨٠مصاریف مستحقة الدفع 
٣٨٬٥١١٬٨٠٢٢٤٬٣٥٩٬٨٨٩الدفع أتعاب السلع مستحقة

٣٣٬٥٠٤٬٨٩٩٤٬٨٤٥٬٠٣٣للموردین الدفع مبلغ مستحق
١٩٬٢٦٢٬٨٨٥١٥٬٢٠٤٬١٨١مقدمة من العمالء دفعة

١٧٬١٢١٬٥٤٧٦٬٢٨٩٬٥٢٩الدفع منافع موظفین مستحقة
١٢٬٨٢٥٬٥٥٩٤٠٬٨٤١٬٦٤٨مستحقات أخرى

──────────────────
٤٤٦٬٢٢٨٬١٣٣٢٥١٬٥٩٤٬٩٨٨اإلجمالي 

══════════════════



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٢٨

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا - ١٢
وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسیطرة أو التي یمارس علیھا  تمثل الجھات ذات العالقة المساھم وأعضاء مجلس اإلدارة  

تأثیرا ھاما من قبل ھذه الجھات. 

وفیما یلي بیان بالمعامالت الھامة مع الجھات ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة المتعلقة بھا: 
مبلغ المعامالت 

دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 

طبیعة المعاملة طبیعة العالقة العالقة الجھة ذات 
٢٠٢٢

لایر سعودي 
٢٠٢١

لایر سعودي

١٢٬٨٢١٬٥٩٩٬٩٩٩١١٬٣٦٢٬٥٩٩٬٩٩٩تمویل مرابحةمساھم شركة الراجحي المصرفیة لالستثمار 
) ٨٦٬٣٠٠٬٣٩٣() ١٢٠٬٠٨٨٬٣١٨(مصروف تمویل مرابحةمساھم شركة الراجحي المصرفیة لالستثمار 

١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠-زیادة في رأس المالمساھم الراجحي المصرفیة لالستثمار شركة 

مساھم شركة الراجحي المصرفیة لالستثمار 
الذمم  اتفاقیة شراء ووكالة بشأن بیع  

٤٬٣٧٠٬٦٩١٬٧٣٥٤٬٢٧١٬٢٢٠٬٧٦٤التمویلةمدینال
١١٬٨٥٨٬٠٣٨٨٬٠٦٧٬٥٣٠رواتب وحوافز أخرى الموظفین التنفیذیین كبار موظفي اإلدارة

٢١٬٨٨٤٬٠١٣١٠٬١٦٣٬٣٧٠تكلفة موظفین خارجیینشركة منتسبة شركة إدارة وتنمیة الموارد البشریة
) ٧١٤٬٨٣٢(١٬٢٠٩٬٢١٤تحویل منافع نھایة الخدمة للموظفین مساھم شركة الراجحي المصرفیة لالستثمار 

- ١٦٬٨٠٠٬٩٤٥تقنیة معلومات خدمات شركة منتسبة شركة أنظمة اجادة المحدودة 

فیما یلي بیان المبالغ المستحقة إلى المساھم: 

المعاملة طبیعةطبیعة العالقة الجھة ذات العالقة 
٢٠٢٢

لایر سعودي 
٢٠٢١

لایر سعودي

٣٬٩٤٠٬١٩٨٬٧٧٧٣٬٧٧٤٬٣٥٩٬٨٩٨تمویل مرابحةمساھم شركة الراجحي المصرفیة لالستثمار 
══════════════════

مساھم شركة الراجحي المصرفیة لالستثمار 
مبلغ تم  -اتفاقیة شراء ووكالة

٤٢٧٬٩٣٤٬٩٢٧١١٢٬٨٨٥٬١٦١تحصیلھ ولم یتم تحویلھ بعد 
٥٬٦٤٠٬٨٥٢٥٬١١١٬٨٣٤حساب بین شركات المجموعةمساھم شركة الراجحي المصرفیة لالستثمار 

──────────────────
٤٣٣٬٥٧٥٬٧٧٩١١٧٬٩٩٦٬٩٩٥
══════════════════



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٢٩

التزامات المنافع المحددة للموظفین -١٣

تلخص الجداول التالیة بنود التزامات المنافع المحددة للموظفین المثبتة في في قائمة الدخل الشامل وقائمة المركز المالي: 

المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي: أ)
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر سعوديلایر سعودي 

٦٬٣٨٩٬٦٥٥٤٬١٨٠٬٢١٦للموظفین القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة 
══════════════════

مصروف المنافع (المثبت في قائمة الدخل الشامل): ب)
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر سعوديلایر سعودي 

٣٬٩٠٨٬٠٣٤٢٬٢٨٣٬٣٤٣) ١٨تكلفة خدمة حالیة (إیضاح 
──────────────────
٣٬٩٠٨٬٠٣٤٢٬٢٨٣٬٣٤٣

══════════════════

الحركة في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة للموظفین:ج)
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر سعوديلایر سعودي 

٤٬١٨٠٬٢١٦٣٬١٨٥٬١٨٢الرصید االفتتاحي 
٣٬٩٠٨٬٠٣٤٢٬٢٨٣٬٣٤٣تكلفة خدمة حالیة 

) ٧١٤٬٨٣٢(١٬٢٠٩٬٢١٤التزامات منافع محددة للموظفین محولة (الى) من جھة ذات عالقة
) ١٦٢٬٢٥١()٩٨٠٬٤٨٣(منافع مدفوعة 

) ٤١١٬٢٢٦() ١٬٩٢٧٬٣٢٦(نھایة الخدمة منافع مكاسب إعادة قیاس 
──────────────────

٦٬٣٨٩٬٦٥٥٤٬١٨٠٬٢١٦القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة للموظفین في نھایة السنة 
══════════════════

االفتراضات اإلكتواریة الرئیسیة: د)
، ومعدل  ٪٣٫٥٥على معدل الخصم البالغ قدره  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١یوضح الجدول أدناه أثر تقویم التزامات المنافع المحددة للموظفین كما في  

ومعدالت الوفیات. لما بعد ذلك، واالفتراضات الخاصة بترك العمل ٪٣و٢٠٢١لعام ٪٢٫٥الزیادة في الرواتب البالغ قدره 

ھـ) تحلیل الحساسیة 
:٢٠٢١و٢٠٢٢دیسمبر ٣١فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات الھامة كما في 

لایر سعودي 
الزیادة / (النقص) -األثر على التزام المنافع المحددة ٢٠٢٢

النقص في االفتراضاتاالفتراضات الزیادة في التغیر في االفتراضات السیناریو األساسي 
٥٬٥٩٤٬٨٩٤٧٬٣٥٠٬٤٥٩٪ ١-+/معدل الخصم 

٧٬٣٦٣٬٨٦٩٥٬٥٧١٬٣٧٧٪ ١-+/معدل الزیادة المتوقعة في الراتب 
٦٬٣٢٣٬٤٢٩٦٬٤٢٦٬٩٨٧٪ ٢٠-+/معدل ترك العمل



شركة إمكان للتمویل
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٣٠

للموظفین (تتمة)التزامات المنافع المحددة  -١٣

ھـ) تحلیل الحساسیة (تتمة)
لایر سعودي

الزیادة / (النقص) -األثر على التزام المنافع المحددة ٢٠٢١
النقص في االفتراضات الزیادة في االفتراضات التغیر في االفتراضات السیناریو األساسي 

٣٬٦٣٧٬٥٦٤٤٬٨٤٠٬٧٨٨٪١-+/معدل الخصم 
٤٬٨٣٧٬٦٥٣٣٬٦٣٠٬٠٧٩٪١-+/المتوقعة في الراتب معدل الزیادة  

٤٬٠٧٥٬٦٠٢٤٬٢٧٧٬٨٠٤٪٢٠-+/معدل ترك العمل

الزكاة-١٤

للسنةمحمل
كانت حركة مخصص الزكاة للسنة على النحو التالي: 

٢٠٢٢
لایر سعودي 

٢٠٢١
لایر سعودي

٥٥٬٢٨٧٬٩٧٦١٬٦٥٩٬١٠٩الرصید في بدایة السنة 
٣٨٬٤١٤٬٣٣٧٥٥٬٢٨٧٬١١٦المحمل للسنة

)١٬٦٥٨٬٢٤٩()٥٥٬٢٨٧٬١١٦(مدفوع خالل السنة
──────────────────

٣٨٬٤١٥٬١٩٧٥٥٬٢٨٧٬٩٧٦في نھایة السنة 
══════════════════

أساس مخصص الزكاة ووضع الربوط ١-١٤
بتاریخ  ١٠٠٥ووفقاً للقرار الوزاري رقم  بالكامل لشركة الراجحي المصرفیة لالستثمار ("المساھم"). إن الشركة ھي شركة تابعة مملوكة  

) یقوم المساھم بتقدیم اإلقرار الزكوي على أساس قوائمھ المالیة الموحدة والوعاء الزكوي٢٠٠٧مایو  ١٥ھـ (الموافق  ١٤٢٨ربیع الثاني  ٢٨
ملیون لایر سعودي للسنة  ٣٨٫٤قام المساھم بتوزیع مصروف زكاة الشركة وقدره  الموحد ومن ثم یقوم بسداد االلتزام الزكوي وفقاً لذلك.

). ٢٠٢١دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي للسنة المنتھیة في ٥٥٫٣(٢٠٢٢دیسمبر ٣١المنتھیة في 

رأس المال - ١٥
لایر سعودي. ١٠حصة)، وقیمة كل حصة ٢٠٢١:٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠دیسمبر ٣١حصة (٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠یتكون رأس المال من 

المساھم في االجتماع المنعقد بتاریخ   ملیون لایر  ٢٬٠٠٠إلى  ملیون لایر سعودي ٥٠٠زیادة رأسمال الشركة من  ٢٠٢١ینایر  ٢٧قرر 
وقد تم استكمال اإلجراءات النظامیة المتعلقة  ملیون لایر سعودي.١٬٥٠٠سعودي من خالل رسملة المبالغ المستحقة من المساھم وقدره   

بزیادة رأس المال.

االحتیاطي النظامي -١٦
لنظام الشركات السعودي، یجب على الشركة تحویل   ٪ من دخلھا السنوي، بعد خصم الزكاة، إلى االحتیاطي النظامي حتى یبلغ  ١٠طبقاً 

إن ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع. لمال. من رأس ا ٪٣٠مجموع ھذا االحتیاطي 



ن للتمویلشركة إمكا
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٣١

تمویل المرابحة الذمم المدینة للدخل -١٧

یتكون دخل تمویل المرابحة من منتجات التمویل التالیة: 
٢٠٢٢

لایر سعودي 
٢٠٢١

لایر سعودي

٦٥٩٬٤٨٢٬٧٥٤٦٦٥٬٥٠٣٬٩٣٣دخل تمویل مرابحة
٢٩٬٦٤٩٬٥٤٩٥٥٬٠٠٤٬٣٣٩دخل اتعاب 

──────────────────
٦٨٩٬١٣٢٬٣٠٣٧٢٠٬٥٠٨٬٢٧٢
══════════════════

ویتم إن دخل تمویل المرابحة بالكامل یتحقق من منتجات التمویل المتوافقة مع أحكام الشریعة، ومن ثًم فإنھا تعتبر غیر تقلیدیة في طبیعتھا  
یمثل دخل األتعاب جزًءا ال یتجزأ من دخل التمویل وتقوم الشركة بإثباتھا على أساس معدل العمولة الفعلي. اإلضافي.احتسابھا للعمل 

المصاریف العمومیة واإلداریة -١٨
٢٠٢٢

لایر سعودي
٢٠٢١

لایر سعودي

١٤٨٬٨٤٥٬٧٥٣٧٩٬٣٧٥٬٦٥٨ذات عالقة رواتب وتكالیف موظفین
٤٧٬٧٣٢٬٠٩٨٥٠٬١٨٤٬٤٢٦االستعالم عن معلومات العمالء رسوم 

٣٦٬٣٠٣٬١٦٥١٨٬٣٠٨٬٥٧٠تكالیف متعلقة بتقنیة معلومات 
١٧٬١٦٧٬١٠٨٩٬١٥٧٬٥٠٣مصروف ضریبة القیمة المضافة غیر قابل لالسترداد 

٥٬٢٥٠٬٠٨٦٣٬٦٢٩٬١٤٣إطفاء موجودات غیر ملموسة
٣٬٢٦٣٬٥٨١١٬٣٨٥٬٦٢٤االستخدام استھالك موجودات حق  

٢٬٠٥٤٬٠٣٣٣٬٠٥٣٬٢٦٧أتعاب مھنیة وخدمات أخرى
١٬١٦٥٬٧٩٢٦٤٣٬٨٣٤استھالك ممتلكات ومعدات 

١٥٬٧٦٢٬٠٥٠١٢٬٦٣٠٬٥٧٦مصاریف أخرى
─────────────────
٢٧٧٬٥٤٣٬٦٦٦١٧٨٬٣٦٨٬٦٠١
══════════════════

إدارة رأس المال -١٩
التطورات المستقبلیة لألعمال. الدائنین والسوق وتعزیز  الشركة في الحفاظ على قاعدة رأسمال قویة للحفاظ على ثقة  وتقوم  تتمثل سیاسة 

كما تتمثل أھداف الشركة عند إدارة رأس  اإلدارة بمراقبة عائد رأس المال باإلضافة إلى مستوى توزیعات األرباح إلى المساھمین العادیین.
في الحفاظ على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمراریة بحیث یمكنھا االستمرار في تقدیم عوائد إلى المساھمین  المال 

ومنافع للجھات ذات العالقة األخرى وتقدیم عوائد كافیة إلى المساھمین من خالل تسعیر الخدمات بشكل متناسب مع مستوى المخاطر. 



ن للتمویلشركة إمكا
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٣٢

القیمة العادلة لألدوات المالیة-٢٠
العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو دفعھ عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة بین متعاملین في القیمة 

یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات ستتم إما: السوق بتاریخ القیاس.

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

إن األسواق الرئیسیة أو األسواق األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل الشركة.

ةمدینالذمم التتكون الموجودات المالیة للشركة من األرصدة لدى البنوك والمالیة.تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات 
بینما تتكون المطلوبات المالیة من القروض والمبالغ المستحقة الدفع.تمویل المرابحة.لل

التقویم: تستخدم الشركة المستویات التالیة لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا حسب طریقة 

األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. :١المستوى 
قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. –الھامة لقیاس القیمة العادلة –طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى :٢المستوى 
تستخدم  :٣المستوى  تقویم  القابلة  طرق  السوق  بیانات  إلى  تستند  ال  التي  المسجلة  العادلة  القیمة  على  جوھري  أثر  لھا  التي  المدخالت، 

للمالحظة. 

وتصنف كافة الموجودات والمطلوبات المالیة للشركة ضمن المستوى الثالث من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة. 

القوائم المالیة بالقیمة العادلة بشكل متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فیما إذا تم التحویل بین  بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في  
ككل)  التسلسل الھرمي لمستویات القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة  

إدارة الشركة بتحدید السیاسات واإلجراءات المتعلقة بقیاس القیمة العادلة المتكرر وقیاس القیمة العادلة غیر  تقوم  في نھایة كل فترة مالیة.
السنة السابقة.لم تكن ھناك تحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي المختلفة لقیاس القیمة العادلة خالل السنة الحالیة أو المتكرر.

ومع ذلك، فإن  دلة للموجودات والمطلوبات المالیة یتاریخ إعداد القوائم المالیة ال تختلف كثیرًا عن قیمتھا الدفتریة.تعتقد اإلدارة أن القیمة العا
ملیون لایر سعودي. ٨٬٩٠٧تمویل المرابحة تساوي تقریبا للةمدینالذمم  القیمة العادلة ل

إدارة المخاطر المالیة-٢١
إن أنشطة الشركة تعرضھا لمختلف المخاطر المالیة: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت األجنبیة)،  

یركز برنامج إدارة المخاطر الكلي بالشركة على عدم إمكانیة التنبؤ بأوضاع األسواق المالیة، والحد من  مخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة.
وفیما یلي ملخًصا بأھم أنواع المخاطر: تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة.لبیة المحتملة على األداء المالي للشركة.اآلثار الس

مخاطر االئتمان
االئتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في أداة مالیة في الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة تمثل مخاطر 

تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عمیل ومراقبة الذمم المدینة القائمة. مالیة.

یمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة بتاریخ التقریر المالي القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات 
الموجودات المالیة كما ھو مفصح عنھ في الجدول أدناه. 

٢٠٢٢
لایر سعودي 

٢٠٢١
لایر سعودي

٧٬٣٢٨٬٥٩٠٬١٥٢٦٬١١٦٬٧٤٩٬٨٢٩مرابحة، صافي التمویل ة للمدینالذمم ال
──────────────────

٧٬٣٢٨٬٥٩٠٬١٥٢٦٬١١٦٬٧٤٩٬٨٢٩
══════════════════



ن للتمویلشركة إمكا
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٣٣

إدارة المخاطر المالیة (تتمة) -٢١

االئتمان (تتمة) مخاطر
تمویل المرابحة المقاسة بالتكلفة المطفأة: للةمدینذمم الیبین الجدول التالي المعلومات حول الجودة االئتمانیة ل

٢٠٢٢
لایر سعودي 

٢٠٢١
لایر سعودي

٦٬٧٦٧٬٥٦٥٬٦٨٥٥٬٦٨٨٬٨٥١٬٢١٩غیر متأخرة السداد ولم تنخفض قیمتھا 
٥٧٤٬٠٢١٬١٢٩٥٩٤٬٨٠٨٬٦٩٦منخفضة القیمة متأخرة السداد وغیر 

٣٢٥٬٢٦٣٬٤٩٨٥١٢٬٢٠٧٬٢٩٧متأخرة السداد ومنخفضة القیمة 
─────────────────────
٧٬٦٦٦٬٨٥٠٬٣١٢٦٬٧٩٥٬٨٦٧٬٢١٢
════════════════════

المتوقعة تمویل المرابحة قبل خسائر االئتمان للةمدین ذمم الإجمالي القیمة الدفتریة ل) أ

خسائر االئتمان 
١٢المتوقعة على مدى 

شھر

خسائر االئتمان المتوقعة  
على مدى العمر 

ذات المستوى االئتماني  
غیر

منخفضة القیمة

خسائر ائتمان متوقعة 
على مدى العمر  
منخفضة القیمة  

اإلجمالي االئتمانیة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٠٢٢٦٬٧٦٧٬٥٦٥٬٦٨٥٥٧٤٬٠٢١٬١٢٩٣٢٥٬٢٦٣٬٤٩٨٧٬٦٦٦٬٨٥٠٬٣١٢دیسمبر ٣١
════════════════════════════════════

٢٠٢١٥٬٦٨٨٬٨٥١٬٢١٩٥٩٤٬٨٠٨٬٦٩٦٥١٢٬٢٠٧٬٢٩٧٦٬٧٩٥٬٨٦٧٬٢١٢دیسمبر ٣١
════════════════════════════════════

المتوقعة مخصص خسائر االئتمان )ب 

خسائر االئتمان 
١٢المتوقعة على مدى 

شھر

خسائر االئتمان المتوقعة  
على مدى العمر 

ذات المستوى االئتماني  
غیر

منخفضة القیمة

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى  

العمر 
منخفضة القیمة  

اإلجمالي ائتمانًیا 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٠٢٢٧٩٬٨١٤٬١٥٧٢٩٬٦٧١٬٥٥٨٢٢٨٬٧٧٤٬٤٤٤٣٣٨٬٢٦٠٬١٥٩دیسمبر ٣١
════════════════════════════════════

٢٠٢١١٤٧٬٠٧٣٬٧٨١٧٣٬٢٠٩٬٣٣٨٤٨٣٬٠٣٠٬١٣٥٧٠٣٬٣١٣٬٢٥٤دیسمبر ٣١
════════════════════════════════════

الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان– المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة 
التعثر بشأن األدوات المالیة قد ازدادت بشكل جوھري منذ االثبات األولي لھا، فإن الشركة تأخذ بعین االعتبار  عند تحدید فیما إذا كانت مخاطر 

ویشتمل ذلك على معلومات كمیة ونوعیة وتحالیل تستند إلى  المعلومات المعقولة والمؤیدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما.
یھدف التقویم إلى تحدید ما إذا كانت ھناك زیادة  یم االئتمان الذي یجریھ الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلیة.خبرة الشركة السابقة وتقو

جوھریة في مخاطر االئتمان بشأن تعرض ما بناًء على المراحل المعتمدة للتصنیف. 

درجات تصنیف مخاطر االئتمان
االئتمان استنادًا إلى مختلف البیانات المستخدمة في توقع مخاطر التعثر وتطبیق األحكام  تقوم الشركة بتخصیص كل تعرض لدرجة مخاطر 

تتفاوت ھذه  تحدد درجات تصنیف مخاطر االئتمان باستخدام عوامل كمیة ونوعیة تدل على مخاطر التعثر.والتقدیرات المبینة على الخبرة.
العوامل بحسب طبیعة مخاطر التعرض و نوع المقترض.   



ن للتمویلشركة إمكا
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٣٤

إدارة المخاطر المالیة (تتمة) -٢١

مخاطر االئتمان (تتمة) 

درجات تصنیف مخاطر االئتمان (تتمة) 
االئتمان، ویتم معایرتھا بحیث تزداد مخاطر التعثر بشكل متزاید عند انخفاض مخاطر االئتمان، على سبیل  یتم تحدید درجات تصنیف مخاطر 

. ٣و٢أقل من الفرق بین درجات مخاطر االئتمان ٢و١المثال عندما یكون الفرق في مخاطر التعثر بین درجات مخاطر 

وضع جدول شروط احتمال التعثر عند السداد )أ
تقوم الشركة بجمع معلومات األداء والتعثر تعتبر درجات تصنیف مخاطر االئتمان المدخل الرئیسي لتحدید شروط احتمال التعثر عن السداد. 

المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة بھا وتحلیلھا حسب المنتج والجھة المقترضة وأیضاً حسب درجة تصنیف مخاطر االئتمان.

إحصائیة في تحلیل البیانات التي تم الحصول علیھا واجراء تقدیرات الحتمال التعثر على مدى العمر المتبقي لألداة  تستخدم الشركة نماذج
المالیة والكیفیة التي یتوقع أن تتغیر بھا نتیجة مرور الوقت. 

التي تتضمن نمو الناتج المحلي اإلجمالي  یشتمل التحلیل على تحدید ومعایره العالقة بین التغیرات في نسب التعثر وعوامل االقتصاد الكلي  
والتضخم.

ستقبلي  واستنادًا إلى المعلومات الفعلیة الخارجیة والتوقعات، تقوم الشركة بإعداد تصورھا لـ "الحالة األساسیة" التي یكون علیھا التوجھ الم
(انظر اإلیضاح أدناه بشأن إدراج المعلومات المستقبلیة).للتغیرات االقتصادیة المعنیة ومجموعة من سیناریوھات التوقعات المحتملة األخرى  

تستخدم الشركة ھذه التوقعات لتعدیل تقدیراتھا المتعلقة باحتمال التعثر في السداد. 

تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوھري) ب
االئتمان قد زادت بشكل جوھري على تغیرات كمیة في احتماالت التعثر وعوامل نوعیة، بما في  تشتمل ضوابط تحدید ما إذا كانت مخاطر 
ذلك الدعم على أساس التأخر في السداد. 

نوعي  تعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة بتعرضات معینة بأنھا قد ازدادت بشكل جوھري منذ االثبات األولي لھا إذا ما تمت وفق طریقة التقویم ال
اصة بالشركة. الخ

وباستخدام التقدیرات التي أجراھا خبراء ائتمان الشركة، وعندما یكون ممكنا، الخبرة السابقة للشركة، یمكن للشركة أن تقرر بأن مخاطر  
لكمیة بصورة  االئتمان قد ازدادت بشكل جوھري بناًء على مؤشرات نوعیة معینة تدل على ذلك، وأنھ لم یتم إظھار أثرھا بالكامل في التحالیل ا

منتظمة.

٣٠وكنقطة مساندة، تعتبر الشركة أن الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان تحدث في وقت ال یتجاوز تأخر استحقاق أصل ما ألكثر من  
یتم  الدفعة بالكامل.یتم تحدید أیام التأخر عن السداد من خالل احتساب عدد األیام منذ أقدم تاریخ استحقاق مضى لم یتم فیھ استالم قیمة یوًما.

تحدید تواریخ االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة للمقترض. 

الموجودات المالیة المعدلة)ج
ألسباب عدة منھا تغیر الظروف في السوق واالحتفاظ بالعمیل وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدھور  ةمدینذمم الیمكن تعدیل الشروط التعاقدیة ل 

یجوز التوقف عن اثبات الذمم المدینة الحالیة التي یتم تعدیل شروطھا، ویتم إثبات الذمم المدینة التي أعید  االئتماني الحالي أو المتوقع للعمیل.
القیمة العادلة وفقاً للسیاسة المحاسبیة الخاصة بالشركة.التفاوض بشأنھا كذمم مدینة جدیدة ب 

ة في وفي حالة تعدیل شروط موجودات مالیة ما ولم ینتج عن ھذا التعدیل إلغاء إثباتھا، فإنھ یتم إجراء تحدید ما إذا كانت ھناك زیادة جوھری
عتمدة. مخاطر االئتمان المتعلقة باألصل على أساس معاییر التصنیف إلى المراحل الم



ن للتمویلشركة إمكا
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٣٥

إدارة المخاطر المالیة (تتمة) -٢١

مخاطر االئتمان (تتمة) 

درجات تصنیف مخاطر االئتمان (تتمة) 

الموجودات المالیة المعدلة (تتمة)ج)
المدینة من العمالء الذین یواجھون صعوبات مالیة (یشار إلیھا بـ "نشاطات االعفاء من  التمویلویجوز للشركة إعادة التفاوض بشأن ذمم

وطبقاً لسیاسة االعفاء من السداد الخاصة بالشركة، یتم اعفاء العمالء من السداد بشأن  السداد") لزیادة فرص التحصیل وتقلیل مخاطر التعثر.
أو، في حالة وجود مخاطر عالیة للتعثر عن السداد، وجود  ھحال تعثر المدین عن سداد دینعلى أساس اختیاري وذلك في  المدینة  التمویلذمم

وفاء  دلیل على قیام المدین ببذل كافة الجھود المعقولة للسداد وفق الشروط التعاقدیة األصلیة وأنھ من المتوقع أن یكون المدین قادر على ال 
بالشروط المعدلة. 

لى تمدید فترة االستحقاق، وتغییر موعد سداد العمولة وتعدیل الشروط األخرى المتعلقة بالتمویل. تشتمل الشروط المعدلة عادة ع

تعریف التعثر عن السداد د)  
یتم اعتبار مدین ما متعثر عن السداد وذلك عند وقوع أحد أو كال الحدثین التالیین: 

یزید عن  · موعد االستحقاق لما  المدین  أو  ٩٠تجاوز  ذلك األقساط األصلیة  یوماً  بما في  الشركة،  تجاه  التزامات ائتمانیة  أكثر ألي 
ودفعات العمولة.

اعتقاد الشركة بأن المدین من غیر المحتمل أن یقوم بسداد التزاماتھ االئتمانیة للشركة بالكامل دون قیام الشركة باتخاذ ایة إجراءات  ·
مثل تسییل الضمانات (إن وجدت). 

ر عن السداد إلى حد كبیر مع التعریف المطبق من قبل الشركة ألغراض رأس المال النظامي. یتفق تعریف التعث

إدراج المعلومات المستقبلیة ھـ)  
ولي  تقوم الشركة بإدراج المعلومات المستقبلیة في تقویمھا فیما إذا كانت خسائر االئتمان ألیة أداة قد ازدادت بشكل جوھري منذ االثبات األ

استنادًا إلى مجموعة متنوعة من المعلومات الخارجیة الفعلیة والمتوقعة من المصادر المنشورة، تقوم  وقیاسھا لخسائر االئتمان المتوقعة.لھا 
الشركة بإعداد تعدیل مستقبلي لجدول شروط احتمال التعثر بھدف الوصول إلى تقدیرات احتمال التعثر على مدى العمر باستخدام نماذج  

الكلي. االقتصاد 

سنوات (بما یتوافق مع التوقعات المتاحة من المصادر العامة)،  ٥إلى  ٣تأخذ الشركة بعین االعتبار سیناریوھات في نطاق زمني یتراوح من  
نقد  یتم استخدام توقعات االقتصاد الكلي المتاحة خارجًیا من صندوق الوالتي یسود بعدھا متوسط ظروف االقتصاد الكلي على المدى الطویل.

وبالنسبة للسیناریوھات األخرى، یتم إجراء التعدیالت على توقعات الحالة  الدولي والبنك المركزي السعودي إلعداد توقعات الحالة األساسیة.
األساسیة بناء على تقدیر الخبراء. 

نشرتھا مصادر خارجیة. والتي  األكثر احتماال،  النتیجة  األساسیة  الحالة  واألكثر  وتمثل  تمثل  تفاؤًال  النتائج األكثر  األخرى  السیناریوھات 
تشاؤماً. 

النسبة المرجحةالمؤشرات االقتصادیة
٢٠٢٢٢٠٢١

٪٧٠٫٩٩٪ ٧٠٫٩٩الناتج المحلي اإلجمالي 
٪١١٫٤٣٪ ١١٫٤٣التضخم 

٪١٧٫٥٧٪ ١٧٫٥٧المصروفات الحكومیة

قیاس خسائر االئتمان المتوقعة و)
أدناه. تمثل   المبینة  المتغیرات  المتوقعة  االئتمان  خسائر  لقیاس  األساسیة  نماذج  المدخالت  من  عموماً  أعاله  المؤشرات  ھذه  استخراج  یتم 

ویتم تعدیلھا لتعكس المعلومات المستقبلیة، كما تم تبیانھ أعاله. إحصائیة معدة داخلیاً وبیانات تاریخیة أخرى،

إن تقدیرات احتماالت التعثر تعتبر تقدیرات بتاریخ معین یتم احتسابھا وفق نماذج تصنیف إحصائیة ویتم تقویمھا باستخدام أدوات تصنیف 
تحدد ھذه النماذج اإلحصائیة وفق بیانات مجمعة داخلیاً وخارجیاً تشتمل على عوامل  مرتبطة بمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات.

وفي حالة انتقال الطرف المقابل أو التعرضات بین فئات درجات التصنیف، فإن ذلك یمكن أن یؤدي إلى تغیر في تقدیر احتمال  ة.كمیة ونوعی
یتم تقدیر احتماالت التعثر بعد األخذ بعین االعتبار تواریخ االستحقاق التعاقدیة للتعرضات والمعدالت المقدرة للسداد المبكر.التعثر المعني. 



ن للتمویلشركة إمكا
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٣٦

إدارة المخاطر المالیة (تتمة) -٢١

مخاطر االئتمان (تتمة) 

درجات تصنیف مخاطر االئتمان (تتمة) 

قیاس خسائر االئتمان المتوقعة (تتمة)و) 
تعثر. الخسارة المحتملة في حالة وجود  السداد حجم  التعثر عن  الناتجة عن  الخسارة  األساس  تمثل  التقدیرات  الشركة  للخسارة استخدمت 

الناتجة عن التعثر 

تقوم الشركة باستخراج "التعرض عند التعثر عن السداد"  یمثل التعرض عند التعثر عن السداد التعرضات المتوقعة في حالة وقوع التعثر.
یمثل التعرض  ك اإلطفاء.من التعرضات الحالیة إلى الطرف المقابل والتغیرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح بھ بموجب العقد بما في ذل 

عند التعثر عن السداد ألصل مالي اجمالي القیمة الدفتریة لھ. 

ارات  تقوم الشركة بقیاس مخاطر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بعین االعتبار مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدیة القصوى (بما في ذلك خی
لمخاطر االئتمان.التمدید للجھة المقترضة) التي تتعرض على مداھا

الحوكمة والرقابة الداخلیةز) 
)،  ٩إضافة إلى إطار إدارة المخاطر الحالي، قامت الشركة بتشكیل لجنة إدارة لإلشراف على عملیة تطبیق المعیار الدولیة للتقریر المالي (

ر  وتتضمن تلك اللجنة ممثلین عن اإلدارة المالیة، باإلضافة إلى االستعانة بالخبراء المتخصصین في مجاالت مراجعة المنھجیات وتحدید مصاد
بیانات وإعداد النماذج بشأن المخاطر وصیاغة األحكام المتعلقة بنواحي تحدید الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان واالفتراضات بشأن  ال

االقتصاد الكلي والعوامل المستقبلیة. 

مخاطر السیولة 
تنشأ مخاطر السیولة عن  السیولة الصعوبات التي تواجھھا الشركة في توفیر األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات المالیة.تمثل مخاطر 

تقوم الشركة بالحد من مخاطر السیولة وذلك بالتأكد من توفر  عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یقارب القیمة العادلة لھ. 
البنكیة.التسھیالت  

تحلیل المطلوبات المالیة حسب تواریخ االستحقاق التعاقدیة المتبقیة
بناء على التزامات السداد التعاقدیة  التقریر الماليیلخص الجدول أدناه محفظة استحقاق المطلوبات المالیة الخاصة بالشركة بتاریخ إعداد  

طلوبات المالیة على أساس الفترة المتبقیة بتاریخ إعداد القوائم المالیة إلى تاریخ تم تحدید تواریخ االستحقاق التعاقدیة للمغیر المخصومة.
االستحقاق التعاقدي. 

خالل
أشھر ٣

حتى٣
شھراً ١٢

حتى١
سنوات٥

بدون تاریخ 
استحقاق محدد

اإلجمالي
لایر سعودي 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
مصاریف مستحقة ومطلوبات متداولة  

٤٤٦٬٢٢٨٬١٣٢- ١٥١٬٦٢٤٬٤٣٥١٧٬٠٠١٬٥٩٥٢٧٧٬٦٠٢٬١٠٢أخرى 
٣٬٩٤٠٬١٩٨٬٧٧٧- ٢٤٠٬٩١٠٬٤٤٥٦٤٢٬٧١٦٬٦٦٧٣٬٠٥٦٬٥٧١٬٦٦٥تمویل مرابحة 

٣٨٬٤١٥٬١٩٧- - ٣٨٬٤١٥٬١٩٧- مخصص الزكاة 
٤٣٣٬٥٧٥٬٧٧٩- ٢٧٢٬٨٢٧٬٦٢٩- ١٦٠٬٧٤٨٬١٥٠مبلغ مستحق إلى مساھم 

١٣٬٢٠٢٬٢٠٨- ١٧٦٬٨١٦٥٬٧٤٤٬٣٨٦٧٬٢٨١٬٠٠٦التزامات عقود إیجار 
٦٬٣٨٩٬٦٥٥٦٬٣٨٩٬٦٥٥- - - التزامات المنافع المحددة للموظفین

────────────────────────────────────────────
٥٩١٬٨٧٥٬٠٤٣٦٦٥٬٤٦٢٬٦٤٨٣٬٦١٤٬٢٨٢٬٤٠٢٦٬٣٨٩٬٦٥٥٤٬٨٧٨٬٠٠٩٬٧٤٨
════════════════════════════════════════════

٢٠٢١دیسمبر ٣١
مصاریف مستحقة ومطلوبات متداولة  

٢٥١٬٥٩٤٬٩٨٨- ٨٤٬٤٢٨٬٨٦٤٣١٬١٦٧٬٢٩٦١٣٥٬٩٩٨٬٨٢٨أخرى 
٥٥٬٢٨٧٬٩٧٦- - - ٥٥٬٢٨٧٬٩٧٦مخصص الزكاة 
٤٬٦٩١٬٧٦٨- ٣١٢٬٧٨٤٩٣٨٬٣٥٤٣٬٤٤٠٬٦٣٠إیجار التزامات عقود 

١١٧٬٩٩٦٬٩٩٥- - - ١١٧٬٩٩٦٬٩٩٥مبلغ مستحق إلى مساھم 
٣٬٧٧٤٬٣٥٩٬٨٩٨- ٢٠٨٬١٥١٬٥٦٥٥٩٧٬٧٠٨٬٣٣٣٢٬٩٦٨٬٥٠٠٬٠٠٠تمویل مرابحة 

٤٬١٨٠٬٢١٦٤٬١٨٠٬٢١٦- - - التزامات المنافع المحددة للموظفین
────────────────────────────────────────────
٤٦٦٬١٧٨٬١٨٤٦٢٩٬٨١٣٬٩٨٣٣٬١٠٧٬٩٣٩٬٤٥٨٤٬١٨٠٬٢١٦٤٬٢٠٨٬١١١٬٨٤١
════════════════════════════════════════════



ن للتمویلشركة إمكا
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٣٧

إدارة المخاطر المالیة (تتمة) -٢١

السیولة (تتمة) مخاطر

تحلیل الموجودات والمطلوبات المالیة وفقاً لتوقیت توقع استردادھا أو تسویتھا
یبین الجدول التالي أدناه تحلیًال للموجودات والمطلوبات المالیة وفًقا لتوقیت توقع استردادھا أو تسویتھا: 

أشھر ٣خالل  
لایر سعودي 

حتى٣
شھراً ١٢

لایر سعودي 

حتى١
سنوات٥

لایر سعودي 

بدون تاریخ استحقاق  
محدد 

لایر سعودي 
اإلجمالي

لایر سعودي 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

١٧٩٬٤٤٣٬٨٦١- - - ١٧٩٬٤٤٣٬٨٦١أرصدة لدى البنوك 
٧٬٣٢٨٬٥٩٠٬١٥٢- ٤٠٤٬٤٠٠٬٠٩٤١٬٣٦٠٬٢٣٦٬١٥٠٥٬٥٦٣٬٩٥٣٬٩٠٨مرابحة ال تمویل للةمدینالذمم ال 

متداولة  مبالغ  وموجودات  مقدماً  مدفوعة 
٦٤٬٠٠٧٬٦٧١- ٤٧٬٩٩٥٬٤٢٢٨٬٣٣٩٬٤٧٢٧٬٦٧٢٬٧٧٧أخرى 

١١٩٬٦٥٩٬٠٦٥١١٩٬٦٥٩٬٠٦٥- - - موجودات غیر ملموسة 
٤٬٦٦٢٬٠١٦٤٬٦٦٢٬٠١٦- - - الممتلكات والمعدات 

١٦٬٤٣٩٬٣٩٢- ١٦٬٤٣٩٬٣٩٢- - موجودات حق االستخدام 
─────────────────────────────────────────────

٦٣١٬٨٣٩٬٣٧٧١٬٣٦٨٬٥٧٥٬٦٢٢٥٬٥٨٨٬٠٦٦٬٠٧٧١٢٤٬٣٢١٬٠٨١٧٬٧١٢٬٨٠٢٬١٥٧الموجودات المالیة 

٤٤٦٬٢٢٨٬١٣٢- ١٥١٬٦٢٤٬٤٣٥١٧٬٠٠١٬٥٩٥٢٧٧٬٦٠٢٬١٠٢متداولة أخرى مصاریف مستحقة ومطلوبات 
٣٬٩٤٠٬١٩٨٬٧٧٧- ٢٤٠٬٩١٠٬٤٤٥٦٤٢٬٧١٦٬٦٦٧٣٬٠٥٦٬٥٧١٬٦٦٥تمویل مرابحة 

٣٨٬٤١٥٬١٩٧- - ٣٨٬٤١٥٬١٩٧- مخصص الزكاة 
٤٣٣٬٥٧٥٬٧٧٩- ٢٧٢٬٨٢٧٬٦٢٩- ١٦٠٬٧٤٨٬١٥٠مبلغ مستحق إلى مساھم

١٣٬٢٠٢٬٢٠٨- ١٧٦٬٨١٦٥٬٧٤٤٬٣٨٦٧٬٢٨١٬٠٠٦التزامات عقود إیجار 
٦٬٣٨٩٬٦٥٥٦٬٣٨٩٬٦٥٥- - - التزامات المنافع المحددة للموظفین

─────────────────────────────────────────────
٥٩١٬٨٧٥٬٠٤٣٦٦٥٬٤٦٢٬٦٤٨٣٬٦١٤٬٢٨٢٬٤٠٢٦٬٣٨٩٬٦٥٥٤٬٨٧٨٬٠٠٩٬٧٤٨المطلوبات المالیة 

─────────────────────────────────────────────
٣٩٬٩٦٤٬٣٣٤٧٠٣٬١١٢٬٩٧٤١٬٩٧٣٬٧٨٣٬٦٧٥١١٧٬٩٣١٬٤٢٦٢٬٨٣٤٬٧٩٢٬٤٠٩فجوة االستحقاق 

────────────────────────────────────═════════
٣٩٬٩٦٤٬٣٣٤٧٤٣٬٠٧٧٬٣٠٨٢٬٧١٦٬٨٦٠٬٩٨٣٢٬٨٣٤٬٧٩٢٬٤٠٩فجوة االستحقاق المتراكمة

════════════════════════════════════



ن للتمویلشركة إمكا
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٣٨

إدارة المخاطر المالیة (تتمة) -٢١

مخاطر السیولة (تتمة) 

أشھر ٣خالل 
لایر سعودي 

حتى٣
شھراً ١٢

لایر سعودي 

حتى١
سنوات ٥

لایر سعودي 

تاریخ  بدون
استحقاق محدد 

لایر سعودي 
اإلجمالي 

لایر سعودي 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

٥٠٠٬٣٦١٬٨٥٢- - - ٥٠٠٬٣٦١٬٨٥٢أرصدة لدى البنوك 
٦٬١١٦٬٧٤٩٬٨٢٩- ٥٣٧٬٤٣٣٬٣٦٣١٬٥٧٢٬٤٤٨٬٢٠٥٤٬٠٠٦٬٨٦٨٬٢٦١مرابحة ال تمویل للةمدینالذمم ال 
مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة  مبالغ 
٢٠٬٥٦٠٬٩٥٤- - ١٢٬٣٩١٬٠٢١٨٬١٦٩٬٩٣٣أخرى 

٦٢٬٩٩٧٬٥٢٣٦٢٬٩٩٧٬٥٢٣- - - موجودات غیر ملموسة 
٣٬٩٠٩٬٤٤٥٣٬٩٠٩٬٤٤٥- - - الممتلكات والمعدات 

٥٬٢١٨٬٦٧٣- ٥٬٢١٨٬٦٧٣- - موجودات حق االستخدام 
─────────────────────────────────────────────

١٬٠٥٠٬١٨٦٬٢٣٦١٬٥٨٠٬٦١٨٬١٣٨٤٬٠١٢٬٠٨٦٬٩٣٤٦٦٬٩٠٦٬٩٦٨٦٬٧٠٩٬٧٩٨٬٢٧٦الموجودات المالیة 

٢٥١٬٥٩٤٬٩٨٨- ٨٤٬٤٢٨٬٨٦٤٣١٬١٦٧٬٢٩٦١٣٥٬٩٩٨٬٨٢٨مصاریف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 
٣٬٧٧٤٬٣٥٩٬٨٩٨- ٢٠٨٬١٥١٬٥٦٥٥٩٧٬٧٠٨٬٣٣٣٢٬٩٦٨٬٥٠٠٬٠٠٠تمویل مرابحة 

٥٥٬٢٨٧٬٩٧٦- - - ٥٥٬٢٨٧٬٩٧٦مخصص الزكاة 
١١٧٬٩٩٦٬٩٩٥- - - ١١٧٬٩٩٦٬٩٩٥مبلغ مستحق إلى مساھم 

٤٬٦٩١٬٧٦٨- ٣١٢٬٧٨٤٩٣٨٬٣٥٤٣٬٤٤٠٬٦٣٠التزامات عقود إیجار 
٤٬١٨٠٬٢١٦٤٬١٨٠٬٢١٦- - - التزامات المنافع المحددة للموظفین

─────────────────────────────────────────────
٤٦٦٬١٧٨٬١٨٤٦٢٩٬٨١٣٬٩٨٣٣٬١٠٧٬٩٣٩٬٤٥٨٤٬١٨٠٬٢١٦٤٬٢٠٨٬١١١٬٨٤١المطلوبات المالیة 

─────────────────────────────────────────────
٥٨٤٬٠٠٨٬٠٥٢٩٥٠٬٨٠٤٬١٥٥٩٠٤٬١٤٧٬٤٧٦٦٢٬٧٢٦٬٧٥٢٢٬٥٠١٬٦٨٦٬٤٣٥فجوة االستحقاق 

────────────────────────────────────═════════
٥٨٤٬٠٠٨٬٠٥٢١٬٥٣٤٬٨١٢٬٢٠٧٢٬٤٣٨٬٩٥٩٬٦٨٣٢٬٥٠١٬٦٨٦٬٤٣٥المتراكمة فجوة االستحقاق 

════════════════════════════════════

مخاطر أسعار الربح 
تخضع  تمثل مخاطر أسعار العمولة المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة التغیرات  في أسعار العمولة السائدة في السوق.

تمویل المرابحة والقروض. للةمدینالالذمم الشركة لمخاطر أسعار العمولة بشأن موجوداتھا ومطلوباتھا المرتبطة بعمولة، بما في ذلك

فة موجودات الشركة المرتبطة بعمولة تحمل عمولة بأسعار ثابتة، ومن ثم تعتقد اإلدارة أن الشركة غیر معرضة ألي مخاطر عموالت  إن كا
بشأن ھذه الموجودات. 

الشركة یوضح الجدول التالي أثر التغیر المحتمل المعقول في أسعار العموالت، مع بقاء كافة التغیرات األخرى ثابتة، على ربح أو خسارة  
یمثل أثر الدخل األثر الناتج عن التغیرات المفترضة في فیما یتعلق بالقروض المرتبطة بعمولة عائمة، وغیر المغطاة باستخدام المشتقات. 

التقریرأسعار العموالت على صافي دخل التمویل لسنة واحدة بناء على تلك القروض المرتبطة بعمولة عائمة والمقتناة كما بتاریخ إعداد  
المالي. 

٢٠٢٢
التغیر في 

نقاط األساس
األثر على صافي  

الدخل 
لایر سعودي 

٥٠٧٬٥٦٩٬٠٥٥+لایر سعودي
٥٠٧٬٠١٩٬٤٨٦-لایر سعودي



ن للتمویلشركة إمكا
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٣٩

إدارة المخاطر المالیة (تتمة) -٢١
یلخص الجدول أدناه تعرض الشركة لمخاطر  العموالت السائدة في السوق.تتعرض الشركة لمخاطر متعلقة بالتقلبات في مستویات أسعار  

ویشتمل الجدول على موجودات ومطلوبات الشركة بالقیمة الدفتریة والمصنفة حسب تواریخ االستحقاق أو عملیة إعادة  أسعار العموالت.
نتیجة لوجود عدم تطابق أو فجوات في مبالغ الموجودات  تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت  التسعیر التعاقدیة، أیھما یحدث أوًال.

تقوم الشركة بإدارة ھذه المخاطر من خالل مطابقة إعادة تسعیر الموجودات  والمطلوبات التي یتم إعادة تسعیرھا أو استحقاقھا في فترة محددة.
والمطلوبات من خالل استراتیجیات إدارة المخاطر. 

٢٠٢٢

أشھر ٣خالل  
لایر سعودي 

١٢-٣
شھراً 

لایر سعودي 

٥إلى ١
سنوات

لایر سعودي 
بمعدل عمولة ثابتة 

لایر سعودي 
غیر مرتبطة بعمولة 

لایر سعودي 
اإلجمالي

لایر سعودي 
الموجودات

١٧٩٬٤٤٣٬٨٦١١٧٩٬٤٤٣٬٨٦١----أرصدة لدى البنوك 
مرابحة،  ال تمویل للةمدینالذمم ال 
٧٬٣٢٨٬٥٩٠٬١٥٢-٧٬٣٢٨٬٥٩٠٬١٥٢---صافي 

مقدماً وموجودات  ات مدفوع
٦٤٬٠٠٧٬٦٧١٦٤٬٠٠٧٬٦٧١----متداولة أخرى 

١١٩٬٦٥٩٬٠٦٥١١٩٬٦٥٩٬٠٦٥----موجودات غیر ملموسة 
٤٬٦٦٢٬٠١٦٤٬٦٦٢٬٠١٦----الممتلكات والمعدات 

١٦٬٤٣٩٬٣٩٢١٦٬٤٣٩٬٣٩٢----موجودات حق االستخدام 
──────────────────────────────────────────────────────

٧٬٣٢٨٬٥٩٠٬١٥٢٣٨٤٬٢١٢٬٠٠٤٧٬٧١٢٬٨٠٢٬١٥٧---إجمالي الموجودات 
──────────────────────────────────────────────────────

المطلوبات
مصاریف مستحقة ومطلوبات  

٤٤٦٬٢٢٨٬١٣٣٤٤٦٬٢٢٨٬١٣٣----متداولة أخرى 
٣٬٩٤٠٬١٩٨٬٧٧٧--٢٤٠٬٩١٠٬٤٤٥٦٤٢٬٧١٦٬٦٦٧٣٬٠٥٦٬٥٧١٬٦٦٥تمویل مرابحة 

٤٣٣٬٥٧٥٬٧٧٩٤٣٣٬٥٧٥٬٧٧٩----مبلغ مستحق إلى مساھم 
١٣٬٢٠٢٬٢٠٨١٣٬٢٠٢٬٢٠٨----التزامات عقود إیجار 

التزامات المنافع المحددة  
٦٬٣٨٩٬٦٥٥٦٬٣٨٩٬٦٥٥----للموظفین 

٣٨٬٤١٥٬١٩٧٣٨٬٤١٥٬١٩٧----مخصص الزكاة 
──────────────────────────────────────────────────────

٩٣٧٬٨١٠٬٩٧٢٤٬٨٧٨٬٠٠٩٬٧٤٩-٢٤٠٬٩١٠٬٤٤٥٦٤٢٬٧١٦٬٦٦٧٣٬٠٥٦٬٥٧١٬٦٦٥إجمالي المطلوبات 
──────────────────────────────────────────────────────

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر  
٢٬٨٣٤٬٧٩٢٬٤٠٨) ٥٥٣٬٥٩٨٬٩٦٧(٧٬٣٢٨٬٥٩٠٬١٥٢) ٣٬٠٥٦٬٥٧١٬٦٦٥() ٦٤٢٬٧١٦٬٦٦٧() ٢٤٠٬٩١٠٬٤٤٥(أسعار العموالت 

─────────────────────────────────────────────═════════
الفجوة التراكمیة الخاضعة  

٣٬٣٨٨٬٣٩١٬٣٧٥٢٬٨٣٤٬٧٩٢٬٤٠٨) ٣٬٩٤٠٬١٩٨٬٧٧٧() ٨٨٣٬٦٢٧٬١١٢() ٢٤٠٬٩١٠٬٤٤٥(لمخاطر أسعار العموالت 
═════════════════════════════════════════════



ن للتمویلشركة إمكا
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٤٠

إدارة المخاطر المالیة (تتمة) -٢١

مخاطر أسعار العمولة (تتمة) 
٢٠٢١

أشھر ٣خالل 
لایر سعودي 

١٢-٣
شھراً 

لایر سعودي 

٥إلى ١
سنوات

لایر سعودي 
عمولة ثابتة بمعدل 

لایر سعودي 
غیر مرتبطة بعمولة 

لایر سعودي 
اإلجمالي 

لایر سعودي 
الموجودات 

٥٠٠٬٣٦١٬٨٥٢٥٠٠٬٣٦١٬٨٥٢- - - - أرصدة لدى البنوك 

٦٬١١٦٬٧٤٩٬٨٢٩-٦٬١١٦٬٧٤٩٬٨٢٩- - - مرابحة ال تمویل للةمدینالذمم ال 
متداولة  ات مدفوع وموجودات  مقدماً 
٢٠٬٥٦٠٬٩٥٤٢٠٬٥٦٠٬٩٥٤- - - - أخرى 

٦٢٬٩٩٧٬٥٢٣٦٢٬٩٩٧٬٥٢٣- - - - موجودات غیر ملموسة 
٥٬٢١٨٬٦٧٣٥٬٢١٨٬٦٧٣- - - - موجودات حق االستخدام 

٣٬٩٠٩٬٤٤٥٣٬٩٠٩٬٤٤٥- - - - الممتلكات والمعدات 
──────────────────────────────────────────────────────

٦٬١١٦٬٧٤٩٬٨٢٩٥٩٣٬٠٤٨٬٤٤٧٦٬٧٠٩٬٧٩٨٬٢٧٦- - - إجمالي الموجودات 
──────────────────────────────────────────────────────

المطلوبات
مصاریف مستحقة ومطلوبات  

٢٥١٬٥٩٤٬٩٨٨٢٥١٬٥٩٤٬٩٨٨- - - - متداولة أخرى 
٣٬٧٧٤٬٣٥٩٬٨٩٨- - ٢٠٨٬١٥١٬٥٦٥٥٩٧٬٧٠٨٬٣٣٣٢٬٩٦٨٬٥٠٠٬٠٠٠تمویل مرابحة 

١١٧٬٩٩٦٬٩٩٥١١٧٬٩٩٦٬٩٩٥- - - - مبالغ مستحقة إلى مساھم 
٤٬٦٩١٬٧٦٨٤٬٦٩١٬٧٦٨- - - - التزامات عقود إیجار 

التزامات منافع نھایة الخدمة  
٤٬١٨٠٬٢١٦٤٬١٨٠٬٢١٦- - - - للموظفین 

٥٥٬٢٨٧٬٩٧٦٥٥٬٢٨٧٬٩٧٦- - - - مخصص الزكاة 
──────────────────────────────────────────────────────

٤٣٣٬٧٥١٬٩٤٣٤٬٢٠٨٬١١١٬٨٤١-٢٠٨٬١٥١٬٥٦٥٥٩٧٬٧٠٨٬٣٣٣٢٬٩٦٨٬٥٠٠٬٠٠٠إجمالي المطلوبات 
──────────────────────────────────────────────────────

إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر  
٦٬١١٦٬٧٤٩٬٨٢٩١٥٩٬٢٩٦٬٥٠٤٢٬٥٠١٬٦٨٦٬٤٣٥) ٢٬٩٦٨٬٥٠٠٬٠٠٠() ٥٩٧٬٧٠٨٬٣٣٣() ٢٠٨٬١٥١٬٥٦٥(أسعار العموالت 

─────────────────────────────────────────────═════════
الفجوة التراكمیة الخاضعة لمخاطر  

٢٬٣٤٢٬٣٨٩٬٩٣١٢٬٥٠١٬٦٨٦٬٤٣٥) ٣٬٧٧٤٬٣٥٩٬٨٩٨() ٨٠٥٬٨٥٩٬٨٩٨() ٢٠٨٬١٥١٬٥٦٥(أسعار العموالت 
═════════════════════════════════════════════

مخاطر العمالت األجنبیة
المالیة بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي.تمثل مخاطر  المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات  ال تخضع  العمالت األجنبیة 

الشركة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالھا العادیة حیث أنھ ال یوجد لدیھا أي موجودات أو مطلوبات مالیة ھامة مسجلة
بعمالت أجنبیة.

اتفاقیة الشراء والوكالة -٢٢
تمویل المرابحة (یشار إلیھا مجتمعة  للةمدینالذمم القامت الشركة بالدخول باتفاقیتي شراء ووكالة ("االتفاقیة") مع المساھم بشأن بیع بعض  

بـ "الذمم المدینة").

وستقوم بإدارتھا بالنیابة عن المساھم كوكیل قامت الشركة ببیع الذمم المدینة المؤھلة للمساھم،وبموجب شروط اتفاقیات الشراء والوكالة ،
التفاقیة.ا ألحكاملایر سعودي شھرًیا وذلك وفًقا١٬٠٠٠مقابل أتعاب قدرھا 

:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١لذمم المدینة (ملیون لایر سعودي من صافي ا٣٬٧٤٧خالل السنة ونتیجة لالتفاقیة المذكورة أعاله، قامت الشركة ببیع  
المساھم بشأن عملیة البیع ھذه  ٨٣٬٣٧ : ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (٤٬٣٧١لایر سعودي) وبلغ إجمالي المبلغ المستلم من 

قف عن إثبات  وعند البیع، قامت الشركة بالتوقف عن إثبات الذمم المدینة من دفاترھا وإثبات الفرق كمكاسب التولایر سعودي).٤٬٢٧١
الذمم المدینة. 



ن للتمویلشركة إمكا
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٤١

اتفاقیة الشراء والوكالة (تتمة) -٢٢

فیما یلي بیان الشروط الھامة في االتفاقیات: 

الذمم  بلغ إجمالي تسویة صافي أ) تواصل الشركة بصفتھا وكیًال إدارة الذمم المدینة المباعة نیابة عن المساھم مقابل أتعاب (أتعاب الوكالة).
ملیون لایر  ٦٬١٠٦الذي یتعین سداده إلى المساھم كوكیل (وفًقا للتدفقات النقدیة المتفق علیھا) بموجب اتفاقیات الشراء والوكالة   المدینة

لایر سعودي).٣٬٧٢٠: ٢٠٢١دیسمبر ٣١(٢٠٢٢دیسمبر ٣١سعودي كما في 

:٢٠٢٢دیسمبر ٣١فیما یلي تحلیل استحقاق المبلغ القائم بشأن الذمم المدینة التي تم التوقف عن إثباتھا كما في 

حتى سنة واحدةبموجب اتفاقیات الشراء والوكالة 
لایر سعودي

سنوات٣-١
لایر سعودي

سنوات ٣بعد 
لایر سعودي

اإلجمالي 
لایر سعودي

٢٠٢٢٢٬١٥٦٬٨٥٧٬٧٢٥٣٬٥٧٧٬١٢٨٬٨٢٧٣٧٢٬٣٩٩٬٨٩٦٦٬١٠٦٬٣٨٦٬٤٤٨دیسمبر ٣١
٢٠٢١١٬٠٢٠٬١٧٣٬٣٦١١٬٩٧٣٬٢٧٥٬٥٤٢٧٢٦٬٨٦٣٬٥٧٤٣٬٧٢٠٬٣١٢٬٤٧٧دیسمبر ٣١

بموجب شروط والذمم المدینة المستحقة شھریاً.التي تنص على المبلغ األصلي  التدفقات النقدیة"ب) یتم دعم كل اتفاقیة من خالل "قائمة  
تقوم الشركة بتحویل أي زیادة  مبلغ شھرًیا إلى المساھم وذلك بناًء على قائمة التدفقات النقدیة. االتفاقیات، تقوم الشركة، بصفتھا وكیل، بسداد

یتم إثبات مبلغ تحصیل  الذمم المدینة  بعد االحتفاظ بالمبلغ للسداد في الشھر القادم إلى المساھم شھرًیا.عن المبالغ المحددة وفي المتحصالت 
). ١٢المباعة للشھر التالي  كالتزام ویدرج ضمن المبالغ المستحقة إلى الجھة ذات العالقة (إیضاح 

لایر سعودي) بشأن التوقف عن إثبات  ٧٥٩:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١سعودي (ملیون لایر  ٤٧٧خالل السنة، قامت الشركة بإثبات ربح قدره  
الذمم المدینة المباعة إلى المساھم بموجب االتفاقیات، والذي یتم احتسابھ كما یلي: 

دیسمبر٣١
٢٠٢٢

٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعوديلایر سعودي 

٤٬٧٢٠٬١٠٩٬١٦٥٤٬٥٣٩٬٩٠٥٬٩١٥إجمالي الذمم المدینة 
)١٬١٦١٬٣٦٦٬٦٨٠() ٩٧٢٬٩٣٠٬٧٢٥(ناقصاً: إیرادات تمویل مؤجلة

──────────────────
٣٬٧٤٧٬١٧٨٬٤٤٠٣٬٣٧٨٬٥٣٩٬٢٣٥صافي مبلغ الذمم المدینة 

مخصص التعثر عن السداد والخصومات المتوقعة بموجب اتفاقیات الشراء والوكالة  
)١٤١٬٦٠٣٬٢٧٥١٣٥٬٩٩٨٬٨٢٨) ١

٤٬٣٧٠٬٦٩٢٤٬٢٧١٬٢٢٠أتعاب تسییر معامالت 
)٤٬٢٧١٬٢٢٠٬٧٦٤()٤٬٣٧٠٬٦٩١٬٧٣٥() ١٢ناقًصا: مبالغ مستلمة من مساھم (إیضاح 

──────────────────
) ٧٥٢٬٤١١٬٤٨١() ٤٧٧٬٥٣٩٬٣٢٨(مرابحةالتمویل للةمدینالالذممصافي ربح التوقف عن إثبات 

══════════════════

) خالل السنة، بموجب اتفاقیات الشراء والوكالة، قامت الشركة بتجنیب مخصص بشأن التعثر عن السداد المتوقع واإلنھاء المبكر قدره  ١(
). ١٠لایر سعودي (انظر إیضاح ١٣٦: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (٢٧٧



ن للتمویلشركة إمكا
(شركة شخص واحد مساھمة مقفلة) 
إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

Public
٤٢

التعدیل -٢٣
وقد تم تصحیح ذلك من  الشركة بتصحیح المعالجة المحاسبیة المتعلقة بحوافز المبیعات من أجل العرض العادل لألرصدة.خالل العام، قامت  

، وأثر تصحیح الخطأ كما في  ٢٠٢١ینایر  ١االفتتاحیة كما في  ال یوجد أي تأثیر جوھري على األرباح المبقاةخالل تعدیل الفترة السابقة.
مبین على النحو التالي، ولم یكن للتغییر تأثیر على الدخل الشامل اآلخر للفترة.٢٠٢١دیسمبر ٣١

كما ورد سابًقا 
التعدیالت/ 

معدلإعادة تصنیف
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

الشامل على قائمة الدخل 
٨٬٨١٩٬١٦٢) ٢٧٬١٧٧٬٤٨٥(٣٥٬٩٩٦٬٦٤٧مصاریف بیع وتسویق (حوافز مبیعات) 

-)٣٬٦٣٠٬٠٢٩(٣٬٦٣٠٬٠٢٩مصاریف عمومیة وإداریة (حوافز مبیعات)
) ٧٥٢٬٤١١٬٤٨١(٦٬٦١١٬٦٤٣) ٧٥٩٬٠٢٣٬١٢٤(مرابحةالتمویل  للةمدینالذمم الصافي ربح التوقف عن إثبات  

٢٠٢١٢٤٬١٩٥٬٨٧١دیسمبر ٣١تأثیر صافي الدخل للسنة المنتھیة في 

قائمة المركز المالي على 
٢٠٢١٤٢٩٬٧٦٥٬٤١٦٢٤٬١٩٥٬٨٧١٤٥٣٬٩٦١٬٢٨٧دیسمبر ٣١مبقاة كما في الرباح األ

٦٬٧٩٥٬٨٦٧٬٢١٢٢٤٬١٩٥٬٨٧١٦٬٨٢٠٬٠٦٣٬٠٨٣مرابحة (إجمالي) التمویل للةمدینالذمم ال

المالي التقریراألحداث الالحقة لفترة إعداد  -٢٤
والتي من شأنھا أن یكون لھا أثر جوھري على قائمة المركز ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١منذ السنة المنتھیة في  ال توجد ھناك أحداث الحقة ھامة

المالي للشركة.

اعتماد القوائم المالیة-٢٥
ھـ) ١٤٤٤شعبان ٨(الموافق ٢٠٢٣فبرایر ٢٨تم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 


