
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 القوائم المالية 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 مع
 تقرير مراجع الحسابات المستقل

 
 

 
 

 
 
 
 







 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 . لقوائم الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه ا )٣٠(إلى ) ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 
٢ 
 

 قائمة المركز المالي
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 )لایر سعودي(
 
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ إيضاحات 

     الموجودات 
     

 ٧١٬٧٠٢٬١٩٠  ٨٦٩٬٥٨٠٬٨٦١ ٤ نقد وما في حكمه
 ٧٧٧٬٧٧٦٬٢١٢  ٤٬٣٥٤٬٧٤٩٬٤٠٠ ٥ ذمم مديني عقود مرابحة، صافي
 ١٬٣٨٣٬٠٠٠٬٣٧٢  ٢٬٢٧٨٬٣٢٢٬٨٢٥ ٦ ذمم مديني عقود إجارة، صافي

 ١٬٨٥٠٬٥٢٧  ٣٬١٦٩٬٨٧٠ ٧ وموجودات أخرىمدفوعات مقدماً 
 ٩٬٧٧٠٬١٧٨  ٨٬٢١٨٬٦٣٢ ٨ ممتلكات ومعدات، صافي 

 ٦٬١٤٢٬٥٩٥  ٧٬٣٦٧٬٨٥٣ ٩ موجودات غير ملموسة، صافي

 ٢٬٢٥٠٬٢٤٢٬٠٧٤  ٧٬٥٢١٬٤٠٩٬٤٤١  إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات وحقوق الملكية

     
     المطلوبات 

 -  ٥٬١٧٠٬٩٨٥٬٤٩٧ ١٠ المركزي السعودي والمؤسسات المالية األخرىأرصدة للبنك 
 ٧٥٨٬٣٠٣٬٥٥٩  ٧٥٨٬١٦٥٬٩٨٩ ١١ مصدرةدين  أدوات

 ٢٤٬٢٧٨٬١٦٣  ٨٨٬٧٨٤٬٦٤٢ ١٢ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 ٧٨٢٬٥٨١٬٧٢٢  ٦٬٠١٧٬٩٣٦٬١٢٨  إجمالي المطلوبات
     

     حقوق الملكية
 ١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٣ رأس المال

 )٣٢٬٣٣٩٬٦٤٨(   ٣٬٠٦٩٬٤٨٢  )خسائر متراكمةاألرباح المبقاه /(
  -  ٤٠٣٬٨٣١ ١٤  إحتياطي نظامي

 ١٬٤٦٧٬٦٦٠٬٣٥٢  ١٬٥٠٣٬٤٧٣٬٣١٣  إجمالي حقوق الملكية
       

 ٢٬٢٥٠٬٢٤٢٬٠٧٤  ٧٬٥٢١٬٤٠٩٬٤٤١  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  رئيس مجلس اإلدارة   المدير التنفيذي   المدير المالي
 



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 . لقوائم الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه ا )٣٠(إلى ) ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 
٣ 
 

 أو الخسارة  قائمة الربح 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
  

 
 
 إيضاحات

 
 م٢٠٢٠ 

   
 م٢٠١٩  

     
     

      دخل العموالت الخاصة

 ١٠١٬٤١٨٬٢٢٥  ٢٠٦٬١٨٩٬٨٦٥ ١٧ دخل العمولة الخاصة
 )٢٨٬٥٣٢٬٥٠١(  )٥٦٬٧٩٨٬٦٣٥( ١٨ مصروف العمولة الخاصة

 ٧٢٬٨٨٥٬٧٢٤  ١٤٩٬٣٩١٬٢٣٠  سنة صافي دخل العموالت الخاصة لل
     

     المصروفات التشغيلية
 )٩٬٧٠٧٬٣٧٣(  )٤١٬٩٢٩٬٥٤٣(  ١٩ أتعاب تقديم الخدمة

 )٣٥٬٤٧٩٬٧٥٥(  )٣٦٬٥٩١٬٦٦٨(  رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين 
 )٥٬٢٢٣٬٦٩٥(  )٦٬٣٧١٬٥٩٤( ٩ و ٨  استهالك وإطفاء

 )٣٧٬٨٠٨٬٤٤٨(  )٢١٬٣٠٠٬٠٩٩( ٢٠ مصروفات عمومية وإدارية أخرى  
 )٨٨٬٢١٩٬٢٧١(  )١٠٦٬١٩٢٬٩٠٤(  إجمالي المصروفات التشغيلية قبل مخصص االنخفاض في القيمة

     
 )٤٬١٣٤٬٧٩٦(  )٦٬٨٢٠٬٣٦٥( ٢١ مخصص خسائر االنخفاض في القيمة االئتمانية  

 )٩٢٬٣٥٤٬٠٦٧(  )١١٣٬٠١٣٬٢٦٩(  إجمالي المصروفات التشغيلية   
        

 )١٩٬٤٦٨٬٣٤٣(  ٣٦٬٣٧٧٬٩٦١  السنة ) خسارة(/بحي رصاف
     

 ٠٫٢٤  السهم األساسية والمخفضة ) خسارة(/ربحية
  

)٠٫١٣( 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  رئيس مجلس اإلدارة   المدير التنفيذي   المدير المالي
 



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 . لقوائم الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه ا )٣٠(إلى ) ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 
٤ 
 

 قائمة الدخل الشامل
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ) سعوديلایر(

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  رئيس مجلس اإلدارة   المدير التنفيذي   المدير المالي
 

  
 

 م٢٠٢٠
 

 
 م٢٠١٩

     
     

 )١٩٬٤٦٨٬٣٤٣(  ٣٦٬٣٧٧٬٩٦١  السنة) خسارة(/صافي ربح

     
     الدخل الشامل اآلخر 

      :بند لن يتم إعادة تصنيفه إلى قائمة الدخل في الفترات الالحقة
     

 -  )٥٦٥٬٠٠٠( ١٦ خسارة اكتوارية من خطط المنافع المحددة 
     

 )١٩٬٤٦٨٬٣٤٣(  ٣٥٬٨١٢٬٩٦١  الشاملة للسنة ) الخسارة( /إجمالي الدخل
     



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية )٣٠(إلى ) ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 
٥ 
 

 

  

 
 
 

 إيضاحات

 
 
 
 رأس المال  

 

 إحتياطي نظامي 

 
  /األرباح المبقاة

الخسائر (
 اإلجمالي  )المتراكمة

          م٢٠٢٠

          
 ١٬٤٦٧٬٦٦٠٬٣٥٢   )٣٢٬٣٣٩٬٦٤٨(  -  ١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   الرصيد في بداية السنة

 ٣٦٬٣٧٧٬٩٦١  ٣٦٬٣٧٧٬٩٦١  -  -   صافي ربح السنة
 )٥٦٥٬٠٠٠(  )٥٦٥٬٠٠٠(  -  -  ١٦ خسارة اكتوارية من خطط المنافع المحددة

  ٣٥٬٨١٢٬٩٦١   ٣٥٬٨١٢٬٩٦١  -   -     السنة خالل الشامل الدخل مجموع
  -   (٤٠٣٬٨٣١)  ٤٠٣٬٨٣١   -   ١٤  نظاميمحول إلى أحتياطي رصيد 

 ١٬٥٠٣٬٤٧٣٬٣١٣   ٣٬٠٦٩٬٤٨٢  ٤٠٣٬٨٣١  ١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   الرصيد في نهاية السنة

          
          م٢٠١٩

          
 ١٬٤٨٧٬١٢٨٬٦٩٥  )١٢٬٨٧١٬٣٠٥(  -  ١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   الرصيد في بداية السنة
 )١٩٬٤٦٨٬٣٤٣(  )١٩٬٤٦٨٬٣٤٣(  -  -   صافي خسارة السنة

 (١٩٬٤٦٨٬٣٤٣)   (١٩٬٤٦٨٬٣٤٣)  -   -    السنة خالل الشامل خسارةال مجموع

  -   -  -   -    رصيد محول إلى أحتياطي نظامي
 ١٬٤٦٧٬٦٦٠٬٣٥٢  )٣٢٬٣٣٩٬٦٤٨(  -  ١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   الرصيد في نهاية السنة

 
 
 
 
 
 
 
 

     

  رئيس مجلس اإلدارة   المدير التنفيذي   المدير المالي
 



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري
 )مقفلةشركة مساهمة سعودية (

 قائمة التدفقات النقدية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

 . ذه القوائم المالية جزءاً ال يتجزأ من ه )٣٠(إلى  )  ١(تعتبر اإليضاحات المرفقة من  
 
٦ 

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ إيضاحات 

     
     :التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

  )١٩٬٤٦٨٬٣٤٣(  ٣٦٬٣٧٧٬٩٦١  السنة) خسارة(/صافي ربح
    

طة لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد الناتج من األنش التعديالت
 :التشغيلية

 
 

 
 

 ٥٠٦٬٨١٧  ٩٬٢١٨٬٠٨٧  إطفاء العالوة على ذمم مديني عقود إجارة والمرابحة
  ١٬٧٠٧٬٦٠٥  ٢٬٤٦٩٬٩٧٧ ٨ استهالك ممتلكات ومعدات

 ٣٬٥١٦٬٠٩٠  ٣٬٩٠١٬٦١٧ ٩ إطفاء موجودات غير ملموسة
 ٢٨٬٥٣٢٬٥٠١  ٥٦٬٧٩٨٬٦٣٥  مصروف العمولة الخاصة

 ٤٬١٣٤٬٧٩٦  ٦٬٨٢٠٬٣٦٥  الخسائر االئتمانية مخصصات االنخفاض في قيمة 
 ١٨٬٩٢٩٬٤٦٦  ١١٥٬٥٨٦٬٦٤٢ 

     :والمطلوبات التشغيليةصافي التغيرات في الموجودات 
 )٥٥٦٬٦١٩٬٤٥٧(  )٣٬٦٠٢٬٧١٤٬٤٦٦(  ذمم مديني عقود مرابحة
 )٧٥٥٬٢٣٦٬٣٥٧(  )٨٩٧٬١٣٥٬١٥٠(  ذمم مديني عقود إجارة 

 ١٢٬٤٤٠٬٦٧٠  )١٬٣١٩٬٣٤٣(  تداولة أخرىمدفوعات مقدماً وموجودات م
 )٤٬٠٥٥٬٧٨٨(  ٥٬١٣١٬٢٤١  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 )١٬٢٨٤٬٥٤١٬٤٦٦(  )٤٬٣٨٠٬٤٥١٬٠٧٦(  النقد المستخدم في األنشطة التشغيليةصافي 
    

     :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 )٣٬٤٧٨٬٠٥٩(  )٩١٨٬٤٣١( ٨ شراء ممتلكات ومعدات

 -  )٥٬١٢٦٬٨٧٥( ٩ شراء موجودات غير ملموسة
 )٣٬٤٧٨٬٠٥٩(  )٦٬٠٤٥٬٣٠٦(  االستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة  

     
     هالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلي

 ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   -  متحصالت من إصدار سندات دين 
 -  ٣٬٦٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠ قروض قصيرة األجل

 -  ١٬٦٢٦٬٣٥٨٬١١٢ ١٠ عة البنك المركزي السعودي من ودي متحصالت
   )٢٩٬٨٠٥٬٥٥٦(  المركزي السعوديسداد وديعة البنك  

 )٢٠٬٩١٠٬٧٦٢(  )٤٧٬١٧٧٬٥٠٣(  عموالت خاصة مدفوعة
 ٤٧٩٬٠٨٩٬٢٣٨  ٥٬١٨٤٬٣٧٥٬٠٥٣  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 

     
 )٨٠٨٬٩٣٠٬٢٨٧(  ٧٩٧٬٨٧٨٬٦٧١  مه ما في حكفي نقد و) النقص( /صافي الزيادة

 ٨٨٠٬٦٣٢٬٤٧٧  ٧١٬٧٠٢٬١٩٠  نقد وما في حكمه في بداية السنة  
 ٧١٬٧٠٢٬١٩٠  ٨٦٩٬٥٨٠٬٨٦١ ٤ نقد وما في حكمه في نهاية السنة

     
 ٧٩٬٢٧١٬٠٥٢  ٢٠٢٬٠٤٢٬٩٣٢  عموالت خاصة مستلمة خالل السنة 
 )٢٠٬٩١٠٬٧٦٢(  )٤٧٬١٧٧٬٥٠٣(  عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة

     
     : المعلومات اإلضافية غير النقدية

 ٤٬٣١٧٬٣٢٣  ٣٬٣٠١٬٤٨٦  موجودات حق االستخدام
 )٣٬٩٢٢٬٢٠٣(  )٢٬٩٦٤٬٥٠٥(  التزامات عقود إيجار

 
     

  رئيس مجلس اإلدارة   المدير التنفيذي   المدير المالي
 



 عادة التمويل العقاريالشركة السعودية إل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

٧ 

 الشركة وطبيعة أنشطتها .١
 

شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بالمملكة العربية السعودية وفقاً لنظام ") الشركة("لعقاري إلعادة التمويل ا الشركة السعودية 
هـ ١٤٣٨جمادى اآلخرة  ٢٨الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  ١٠١٠٤٦٩٣٩١الشركات وتعمل بموجب السجل التجاري رقم 

 للشركة للعمل كشركة تمويل عقاري بموجب ودي ترخيصاً كامالً بنك المركزي السعوقد منح ال). م٢٠١٧مارس  ٢٧الموافق (
 ).م٢٠١٧سبتمبر  ٢١الموافق (هـ ١٤٣٩محرم  ١بتاريخ  ٢٠١٧٠٩/ع ش/٤٨الترخيص رقم 

 
) المنشئون(تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تطوير سوق التمويل السكني بالمملكة العربية السعودية لتمكين مؤسسات التمويل 

 .يلة وقصيرة األجل لمشتري المنازلحلول طو من تقديم
 

 :إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو كما يلي
 

 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري
 ، واجهة الرياض٠٩الدور األرضي، الوحدة 

 ٣٧٢٧ - ١٣٤١٣الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 
 أسس اإلعداد .٢

 
 بيان االلتزام   ) أ

 

 :م المالية للشركةتم إعداد هذه القوائ 
 

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة  ) أ
   السعودية للمحاسبين القانونيين؛ و  

 .للشركة يالمملكة العربية السعودية والنظام األساسوتماشياً مع نظام الشركات المعمول به في  ) ب
 

 أسس القياس ) ب
 

اسها يتم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية والتكلفة التاريخية باستثناء مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والتي يتم قي
 .ان المخططةبالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتم

 
 .السيولة  بحسب ترتيبالمركز المالي تقوم الشركة بعرض بنود قائمة 

 
 عملة العرض والنشاط  ) ج

 

تم عرض المعلومات المالية بالمبالغ الكاملة . يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل أيضاً عملة النشاط للشركة
 .ذلكبالريال السعودي ما لم يذكر خالف 

 
 
 
 

  



 عادة التمويل العقاريالشركة السعودية إل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

٨ 

  )يتبع(أسس اإلعداد  .٢
 

 ات المحاسبية الهامةيرات واالفتراضاألحكام والتقد ) د
 

رى إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخ
ضات المحاسبية الهامة التي  القانونيين يتطلب استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراالصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين 

كما يتطلب من اإلدارة ممارسة أحكامها عند القيام بتطبيق السياسات المحاسبية . ودات والمطلوباتتؤثر على المبالغ المبينة للموج
ل أخرى والتقديرات واالفتراضات بشكل مستمر والتي تعتمد على الخبرة التاريخية وعواميتم تقييم هذه األحكام  .  الخاصة بالشركة

 . عتقد أنها معقولة ضمن الظروفتشمل الحصول على المشورة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يُ 
 

من العدوى على " موجة ثانية"رافية األسواق العالمية حيث تشهد العديد من المناطق الجغ ؤثر عليت ١٩-ال تزال جائحة كوفيد
ً على  يود على السفر تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية صارمة مثل فرض قالرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقا

ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح .  وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة
لمسبوقة والفعالة التي اتخذتها الحكومة، وتبع على تفشي الفيروس حتى اآلن، ويرجع ذلك في المقام األول إلى اإلجراءات غير ا

 .غالق واتخاذ إجراءات مرحلية للعودة إلى الوضع الطبيعيذلك إنهاء الحكومة لعمليات اإل
 

كما . الشامل من قبل مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم واعتمادها للتوزيع ١٩-وتم مؤخراً تطوير عدد من لقاحات كوفيد
وسيكون   أالشخاصلوقت الحالي للعاملين في مجال الرعاية الصحية وفئات أخرى معينة من  قاحاً تم توفيره في ااعتمدت الحكومة ل

مثل مدة  ١٩-ول لقاح كوفيدوعلى الرغم من وجود بعضاً من حاالت عدم التأكد ح .م٢٠٢١بشكل عام خالل عام  للجميعمتاحاً 
ت قد أظهرت معدالت ل العدوى أم ال وغير ذلك من أمور، إال أن نتائج االختبارااستمرار المناعة، وما إذا كان اللقاح سيمنع انتقا

مكن ، والتي ي١٩-وعليه، تدرك الشركة كالً من تحديات االقتصاد الجزئي والكلي التي فرضها كوفيد. نجاح عالية بشكل استثنائي 
وقد أجرت الشركة تقديرات محاسبية  .شكل دقيقالشعور بتبعاتها الناشئة لبعض الوقت، وتراقب عن كثب تعرضاتها للمخاطر ب

ديسمبر  ٣١مختلفة في هذه القوائم المالية بناًء على توقعات الظروف االقتصادية التي تعكس التوقعات واالفتراضات كما في 
ن الحكم وهناك درجة كبيرة م. ستقبلية التي ترى الشركة أنها معقولة في ظل هذه الظروفم التي تتعلق باألحداث الم٢٠٢٠

كما أن االفتراضات األساسية تخضع أيًضا لحاالت عدم تأكد والتي في معظم األحيان تكون . إعداد هذه التقديرات المتضمن في
االقتصادية الفعلية عن تلك التوقعات نظراً ألن األحداث المتوقعة وعليه، من المحتمل أن تختلف الظروف  .خارج سيطرة الشركة
اسبية المدرجة في  تحدث كما هو متوقع، وإن تأثير هذه االختالفات قد يؤثر بشكل كبير على التقديرات المحفي كثير من األحيان ال

 . هذه القوائم المالية
 

ت وحاالت عدم التأكد المرتبطة بها تتعلق بشكل أساسي بالخسائر االئتمانية  إن التقديرات المحاسبية الهامة التي تتأثر بهذه التوقعا
في هذه  ذات العالقةعلى التقديرات في اإليضاح  ١٩-تم عرض المزيد من التوضيح حول مدى تأثير جائحة كوفيدد وق. المتوقعة

 . القوائم المالية
 

على تلك الفترة ،  كان التعديل يؤثر فقطيتم فيها مراجعة التقديرات، إذا يتم إثبات أثر مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي 
وفيما يلي أهم المجاالت التي قامت . على كال الفترتين الحالية والمستقبلية كان التأثيرمراجعة والفترات المستقبلية إذا أو في فترة ال

 :فيها اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات
 

 ٢١إيضاح (االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  خسائر( 
  ٢٤إيضاح (قياس القيمة العادلة( 
 ٢٦إيضاح (حكومية ح الالمن( 
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 :فيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة عند إعداد هذه القوائم المالية
 

 التغير في السياسات المحاسبية  ) أ
 

عند إعداد القوائم المالية السنوية للسنة  تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة 
واستناداً إلى اعتماد معيار جديد وبعد أخذ البيئة االقتصادية الحالية باالعتبار، تُطبق السياسات . م٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في 
مقابلة المنصوص عليها في م لتحل محل أو تعدل أو تضيف إلى السياسات المحاسبية ال٢٠٢٠يناير    ١لتالية اعتباراً من  المحاسبية ا

 .م٢٠١٩ القوائم المالية السنوية لسنة
 

 المعايير الجديد والتفسيرات والتعديالت المطبقة بواسطة الشركة
 

يناير  ١فيما يلي التعديالت على معايير المحاسبة والتفسيرات التي أصبحت سارية على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في 
 .قدرت اإلدارة أن التعديالت ليس لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية للشركة. اريخم أو بعد ذلك الت٢٠٢٠

 
 تعريف األعمال" ٣مالي تعديالت على المعيار الدولي للتقرير ال" 
  تعريف األهمية النسبية" ٨ومعيار المحاسبة الدولي  ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي " 
 لدولية للتقرير الماليطار المفاهيم في المعايير اتعديالت على الَمراجع حول إ. 
  تصحيح " ٧معيار الدولي للتقرير المالي وال ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي  ٩تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي

 "١المرحلة  -المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة 
 

 د المعايير المحاسبية الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بع
 

و بعد فيما يلي المعايير المحاسبية والتعديالت والتغييرات التي تم نشرها ويجب االلتزام بها للسنة المحاسبية للشركة التي تبدأ في أ
اختارت الشركة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم . م مدرجة أدناه٢٠٢١يناير  ١

 .المالية للشركة
 

 ١٦تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( ١٩-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد.( 
   م أو بعد ذلك التاريخ٢٠٢٣يناير    ١الذي يطبق على الفترة التي تبدأ في  "  عقود التأمين"  -  ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي. 
   لفترة السنوية التي الذي يطبق على ا"  متداولةكمتداولة وغير    تصنيف المطلوبات"  ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي

 .م أو بعد ذلك التاريخ٢٠٢٢يناير  ١تبدأ في 
  ٣٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي (تكلفة إتمام العقد  -العقود المتوقع خسارتها.( 
  ومعيار المحاسبة ٩ي للتقرير المالي تعديالت على المعيار الدول( ٢المرحلة  -تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة ،

 ).١٦والمعيار الدولي للتقرير المالي  ٤، والمعيار الدولي للتقرير المالي ٧، والمعيار الدولي للتقرير المالي ٣٩ولي الد
 ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي (المتحصالت قبل االستخدام المقصود : الممتلكات واآلالت والمعدات( 
 ؛)٣ر الدولي للتقرير المالي تعديالت على المعيا(طار المفاهيم ع حول إالَمراج 

 
 األدوات المالية  ) ب

 
  ة تصنيف الموجودات المالي

 

بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل : تصنف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على أنه يتم قياسها كما يلي
 .لعادلة من خالل الربح أو الخسارةالشامل اآلخر أو بالقيمة ا

 
  الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

 

يتم قياس األصل المالي المدرج بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 :الخسارة

 فقات نقدية تعاقدية، و إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تد يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف ) أ
اآلجال التعاقدية للموجودات المالية تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والربح  ) ب

  . على المبلغ األصلي القائم
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 الدخل الشامل اآلخرمن خالل بالقيمة العادلة  الموجودات المالية
 

يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا كانت تستوفي الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفها بالقيمة :  أداة الدين
 :العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
   االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية  بيع أو  لىاألعمال الذي يهدف إيتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج  

 وا؛ 
 

  ينشأ عن اآلجال التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على
 .المبلغ األصلي القائم

 
ً بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح خالل الدخإن أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من  ل الشامل اآلخر يتم إعادة قياسها الحقا

أسعار يتم إثبات إيرادات الفائدة ومكاسب وخسائر . والخسائر الناتجة بسبب التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر
 .في قائمة الربح أو الخسارةالصرف للعمالت االجنبية 

 
عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق  :كيةلمل حقوق اأدوات 

يتم هذا الخيار على .  للشركة أن تختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر
 . أساس كل أداة على حدة

 
 دات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةوجوالم

 

 .يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

ى تستوفي متطلبات  أخرقة إضافة لذلك، وعند اإلثبات األولي، يحق للشركة أن تحدد بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطري
القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 .الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير
 

موجودات المالية الحقاً إلثباتها األولي، إال في الفترة التي تقوم فيها الشركة بتغيير نموذج أعمالها بهدف صنيف الإعادة تال يتم 
 .إدارة الموجودات المالية

 
 تقييم نموذج األعمال

 

يعكس ن ذلك محفظة ألتجري الشركة تقييماً للهدف من نموذج األعمال الذي من خالله يتم االحتفاظ بالموجودات على مستوى ال
 :المعلومات التي تم أخذها بالحسبان تشمل.  بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة

 
  ً وبالتحديد، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على . السياسات واألهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عمليا

الحتفاظ بمعلومات أسعار فائدة محددة، أو مطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة ا، أو اقد عليهاكتساب إيرادات فوائد متعا
 المطلوبات التي تمول هذه الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع هذه الموجودات؛

 تقييم كيفية أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلدارة الشركة. 
 وكيفية إدارة هذه ) والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال( األعمالنموذج  المخاطر التي تؤثر على أداء

 المخاطر؛
  ما إذا كانت التعويضات تستند إلى القيمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتها أو التدفقات  –كيفية تعويض مديري األعمال

 النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها، و
  إال أن . لفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبليةبيعات في ا وتوقيت المتكرار حجم

المعلومات حول نشاط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند عزلها، ولكن كجزء من التقييم الكلي لكيفية تحقيق أهداف الشركة 
 . ات النقديةحقق التدفقالمذكورة إلدارة الموجودات المالية وكيفية ت
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". غطحالة الض "أو " الحالة األسوأ"يستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بشكل معقول بعد استبعاد سيناريوهات 
غيير تصنيف كة، ال تقوم الشركة بتالتوقعات األصلية للشرإذا تحققت التدفقات النقدية بعد اإلثبات األولي بطريقة تختلف عن 

الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ولكنها تدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستقبلية  
 . الناشئة حديثاً أو التي تم شراءها حديثًا

 
 دة المبلغ األصلي والفائ قدية تعد فقط دفعات منتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعا

 

ثمن القيمة  "  الفائدة"وتعد  .  على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي"  المبلغ األصلي"لغرض هذا التقييم، يعّرف  
ليف اإلقراض خالل فترة محددة وتكا الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان واإلقراض األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم

 .، مع هامش الربح)مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(األخرى األساسية 
 

قدية وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة، تأخذ الشركة باالعتبار الشروط التعا
تعاقدية قد تؤدي إلى تغيير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية  المالية تتضمن آجاالً ا إذا كانت الموجودات وهذا يشمل تقييم م. لألداة

 : وعند إجراء هذا التقييم، تأخذ الشركة باالعتبار ما يلي. التعاقدية نتيجة لعدم استيفاؤها لهذا الشرط
 

 ات النقدية األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغيير مبلغ وتوقيت التدفق. 
 لية؛افعة الماخصائص الر 
 آجال السداد والتمديد؛ 
  ؛ و)بدون حق الرجوع لترتيبات الموجودات(الشروط التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة 
   أي إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة -الخصائص التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقود . 

 
 تصنيف المطلوبات المالية 

 

تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة على إصدار . تقوم الشركة بقياس مطلوباتها المالية بالتكلفة المطفأة
 . والتكاليف التي تعد جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعليةالتمويالت، 

 
 التوقف عن اإلثبات

 
 الموجودات المالية

 

التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو قيامها بتحويل حقوق  ل المالي عند انتهاء الحقوقتتوقف الشركة عن إثبات األص
التعاقدية في المعاملة التي يتم من خاللها انتقال جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي بشكل جوهري تحصيل التدفقات النقدية 

حتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري وال تحتفظ بالسيطرة على أو التي ال تقوم الشركة من خاللها بتحويل أو اال
 . األصل المالي

 
أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء (، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أدوات الدين( عند التوقف عن إثبات األصل المالي
بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام (مستلم  المقابل ال)  ١(ومجموع  )  من األصل الذي تم التوقف عن إثباته

تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر، يتم إثباتها في قائمة الربح أو أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد ) ٢(و ) جديدة تم تحمله
 .الخسارة

 
ي جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بينما  في المعامالت التي ال تقوم الشركة فيها باالحتفاظ أو تحويل بشكل جوهر

الموجودات بقدر مدى استمراريتها في المشاركة، ويتحدد ذلك من لى هذه الموجودات، تستمر الشركة بإثبات تحتفظ بالسيطرة ع
 .خالل حجم تعرضها للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة
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 المطلوبات المالية 
 

 .التعاقدية أو إلغاءهاتقوم الشركة بالتوقف عن االعتراف بااللتزام المالي عندما تنتهي الحقوق 
 

 عمليات تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 

 الموجودات المالية
 

. فقات النقدية للموجودات المعدلة مختلفة بشكل جوهريإذا تم تعديل شروط الموجودات المالية، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت التد
بشكل كبير، عندئِذ فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية األصلية يتم  وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة 

صلية ويتم إثبات موجودات مالية جديدة  وفي هذه الحالة، يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية األ. اعتبارها على أنها منقضية
 . بالقيمة العادلة

 
جودات المعدلة المقيدة بالتكلفة المطفأة غير مختلفة بشكل جوهري، عندئِذ فإن التعديل ال يؤدي إلى  إذا كانت التدفقات النقدية للمو

قيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية وفي هذه الحالة، تقوم الشركة بإعادة احتساب ال. التوقف عن إثبات الموجودات المالية
وإذا تم القيام . ية اإلجمالية على أنه تعديل ربح أو خسارة ضمن قائمة الربح أو الخسارةثبت المبلغ الناتج عن تعديل القيمة الدفتروي

وفي حاالت .   خفاض في القيمةبهذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض، عندئِذ يتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر االن
 .كأيرادات فوائدأخرى، يتم عرضها 

 
 المطلوبات المالية 

 

تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة مختلفة 
إن الفرق بين القيمة . تناداً إلى الشروط المعدلة بالقيمة العادلةوفي هذه الحالة، يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة اس. بشكل جوهري
 .ات المالية المسددة والمطلوبات المالية الجديدة بالشروط المعدلة، يتم إثباته في قائمة الربح أو الخسارةالدفترية للمطلوب

 
 االنخفاض في القيمة

 

تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح ات المالية التالية التي لم ياالئتمانية المتوقعة من األدولخسائر اتثبت الشركة مخصصات 
 :الخسارةأو 

 
  ؛ و)ذمم مديني عقود مرابحة وذمم مديني عقود إجارة(الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة 
 التزامات القرض المصدرة. 

 
يلي، والتي تقاس ئر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، باستثناء ما تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل الخسا

 :شهراً  ١٢نها خسائر ائتمانية متوقعة على مدى على أ
 

 االستثمار في أدوات الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير، و 
 ت األولي لهامخاطر االئتمانية بشكل كبير منذ اإلثبامالية أخرى والتي من خاللها لم تزيد ال أدوات. 

 
الدين على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطرها االئتمانية مساوياً  أدواتتأخذ الشركة باالعتبار 

 ".درجة االستثمار"للتعريف المفهوم دولياً بـ 
 

ن أحداث التعثر في سداد ل جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عتمث  شهرا  ١٢إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  
 .شهرا بعد تاريخ التقرير ١٢األداة المالية والتي من المحتمل حدوثها خالل 
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 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

 :ويتم قياسها كما يلي. االئتمانيةللخسائر عة هي تقدير االحتمال المرجح إن الخسائر االئتمانية المتوق
 

 تقاس بالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز في النقد : الموجودات المالية التي ال تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير
 ).قدية التي تتوقع الشركة تحصيلهاالفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات الن(

 إوجودات المالية المنخفضة القيمة الم ً تقاس بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة الحالية : في تاريخ التقرير ئتمانيا
 .للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

 إذا تم سحب  ات النقدية التعاقدية المستحقة للشركةتقاس بالقيمة الحالية للفرق بين التدفق: التزامات القرض غير المسحوبة
 .االلتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تحصيلها

 
 الموجودات المالية المعاد هيكلتها 

 

إذا تم إعادة التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلها أو إذا تم استبدال موجودات مالية قائمة بأخرى جديدة بسبب 
تقييم حول ما إذا كان يجب التوقف عن إثبات الموجودات المالية وتقاس الخسائر بات المالية للمقترض، عندئِذ يجري الصعو

 :االئتمانية المتوقعة كما يلي
 

   إذا لم ينتج عن إعادة الهيكلة المتوقعة توقف عن إثبات الموجودات القائمة، عندئِذ تدرج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن
 . اب حاالت العجز في النقدية من الموجودات القائمةالموجودات المالية المعدلة في احتس

 
  إذا نتج عن إعادة الهيكلة المتوقعة توقف عن إثبات الموجودات القائمة، عندئِذ يتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة للموجودات

راج هذا المبلغ عند احتساب حاالت  ويتم إد .  مة عند التوقف عن إثباتهاالجديدة على أنها تدفقات نقدية نهائية من الموجودات القائ
العجز في النقدية من الموجودات النقدية القائمة التي تخصم من التاريخ المتوقع للتوقف عن اإلثبات إلى تاريخ التقرير باستخدام  

 .معدل الربح الفعلي األصلي للموجودات المالية القائمة
 

 االئتمانية منخفضة القيمة الموجودات المالية 
 

.  ة تجري الشركة تقييماً في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تقيد بالتكلفة المطفأة منخفضة القيمة االئتماني
المقدرة ية المستقبلية وتعد الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير سلبي على التدفقات النقد

 .للموجودات المالية
 

 :إن الدليل على أن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية يشمل المعلومات التالية التي يمكن مالحظتها
 

 الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو الُمصدر؛ 
 اإلخالل بالعقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد؛ 
 د إجارة أو مرابحة مستحقة من قبل الشركة بشروط ال تأخذها الشركة في االعتبارادة هيكلة عقوعإ. 
 يصبح من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو 
 اختفاء السوق النشطة لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية . 

 
إعادة التفاوض بشأنها بسبب التدهور في وضع المقترض يتم اعتبارها في العادة على لتي تم  إن ذمم مديني عقود إجارة والمرابحة ا

أنها منخفضة القيمة االئتمانية ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر عدم استالم تدفقات نقدية تعاقدية قد انخفضت بشكل كبير وأنه 
مم مديني عقود إجارة والمرابحة التي تجاوزت تاريخ ، فإن ذإضافة لذلك. ال توجد أي مؤشرات أخرى لالنخفاض في القيمة

 .يوًما أو أكثر تعد منخفضة القيمة ٩٠استحقاقها ألكثر من 
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 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
 

 :نية المتوقعة في قائمة المركز المالي كما يلياالئتما بالخسائريتم عرض مخصصات الخسارة المتعلقة 
 

  تعرض كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالي  ): ذمم مديني عقود المرابحة وإجارة(الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
 للموجودات؛

 تعرض عادةّ كمخصص في المطلوبات األخرى؛: التزامات القرض 
   حوب وغير مسحوب وعندما ال تتمكن الشركة من تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة الية على عنصر مستشتمل األداة المعندما

تعرض الشركة مخصص خسارة مجمعة لكال : على عنصر التزامات القروض بشكل منفصل عن العنصر المسحوب
ويتم عرض أي زيادة لمخصص .  بية للعنصر المسحويتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفتر  .العنصرين

 الخسارة عن إجمالي مبلغ العنصر المسحوب كمخصص؛ و
 لم يتم إثبات مخصص الخسارة في قائمة المركز المالي : أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

لخسارة ويتم إثباته في احتياطي فصاح عن مخصص اومع ذلك، يتم اإل  . ألن القيمة الدفترية لهذه الموجودات هي قيمتها العادلة
يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والتغيرات بين التكلفة المطفأة للموجودات . القيمة العادلة

 .والقيمة العادلة ويتم إثباتها خالل الدخل الشامل اآلخر
 

 الشطب
 

إال أن الموجودات المالية التي يتم  .  عندما ال يكون هناك توقع واقعي باالسترداد)  ا أو كليًاجزئيً سواء  (المالية    يتم شطب الموجودات
إذا كان المبلغ المطلوب .  شطبها قد ال تزال تخضع ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام بإجراءات الشركة نحو استرداد المبالغ المستحقة

ضافة إلى المخصص الذي يتم تطبيقه بعد ذلك مقابل القيمة الدفترية الفرق أوالً كإ  المتراكم، يعاملشطبه أكبر من مخصص الخسارة  
 . أي استردادات الحقة تضاف إلى مصروف الخسارة االئتمانية. اإلجمالية

 
 تقييم الضمانات  

 

تكون الضمانات في .  يةاالئتمانية على الموجودات المالتسعى الشركة الستخدام الضمانات، متى ما أمكن ذلك للتقليل من مخاطرها  
أشكال متعددة، مثل النقد واألوراق المالية واالعتمادات المستندية أو خطابات الضمان والعقارات والذمم المدينة والموجودات غير 

لم يتم  قائمة المركز المالي للشركة ما ال يتم تسجيل الضمانات في . المعاوضةالمالية األخرى والتعزيزات االئتمانية مثل اتفاقيات 
 . استعادة ملكيتها

 
يتم تقييم الموجودات المالية  .  تستخدم الشركة قدر اإلمكان معلومات السوق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات

رات، على لضمانات غير المالية، مثل العقااألخرى التي ليس لها قيم سوقية يمكن تحديدها بسهولة، باستخدام النماذج يتم تقييم ا
 .ة ألطراف أخرى مثل وسطاء الرهن العقاري، أو استناداً إلى مؤشرات أسعار المساكنأساس المعلومات المقدم

 
 استعادة ملكية الضمانات 

 

أفضل استخدام لعملياتها الداخلية  إن سياسة الشركة تكمن في تحديد ما إذا كانت الموجودات التي تم استعادة ملكيتها يمكن أن تكون  
يتم تحويل الموجودات المقرر أن يتم استخدامها على أفضل وجه في العمليات إلى فئة الموجودات ذات الصلة بقيمة  .  يجب بيعها  أم

هو أفضل  يتم تحويل الموجودات التي تم تحديد أن بيعها. المضمون ساسياأل أقل من قيمتها المستحقة أو القيمة الدفترية لألصل 
والقيمة العادلة ناقصاً تكلفة بيع الموجودات غير المالية )  إذا كانت موجودات مالية(ة للبيع بقيمها العادلة  خيار إلى الموجودات المتاح

 .في تاريخ استعادة الملكية، تماشياً مع سياسة الشركة
 

توظيف نها تقوم بلديها، ولكالخاصة باألفراد محفظة الفي سياق أعمالها العادية، ال تمتلك الشركة عقارات أو موجودات أخرى في 
  / يتم إرجاع أي أموال فائضة إلى العمالء . وكالء خارجيين السترداد األموال، عادة في المزاد، لتسوية الديون غير المسددة

 . قانونية في قائمة المركز الماليونتيجة لهذه الممارسة، لم يتم تسجيل العقارات السكنية بموجب عمليات إعادة الملكية ال.  الملتزمين
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 التزامات القرض ) ج
 

 ً  . إن التزامات القرض هي التزامات ثابتة بتوفير االئتمان ضمن شروط وأحكام محددة مسبقا
 

دلة بالقيمة العادلة، ويتم إطفاء القيمة العاإن الضمانات بتوفير القروض بأسعار فائدة أقل من سعر السوق يتم القياس األولي لها 
لم تقم الشركة بإصدار . والحقاً، تقاس بالقيمة المطفأة أو قيمة مخصص الخسارة، أيهما أكبر. األولية على مدى عمر الضمان

 .التزامات قرض يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 المنح الحكومية  ) د
 

ن الشركة ستكون ملتزمة بالشروط ا كان هناك تأكيداً معقوالً باستالمها وأالمنحة الحكومية المتعلقة باإليرادات إذ  تقوم الشركة بإثبات
تعامل المنفعة من وديعة حكومية مقدمة بمعدل ربح أقل من معدل الربح في السوق على أنها منحة حكومية . المرتبطة بالمنحة
".  األدوات المالية" ٩يار الدولي للتقرير المالي عة بسعر أقل من السوق وقياسها وفقاً للمعيتم إثبات وقياس الودي. متعلقة بالدخل

 ً  ويجب قياس المنفعة من معدل الفائدة أقل من معدل الفائدة السائدة في السوق بالفرق بين القيمة العادلة األولية للوديعة المحددة وفقا
ً .  المستلمةوالمتحصالت    ٩للمعيار الدولي للتقرير المالي   المحاسبة عن "  ٢٠لمعيار المحاسبة الدولي    يتم المحاسبة عن المنفعة وفقا

  ". المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية
يجب إثبات المنح الحكومية في قائمة الربح أو الخسارة على أساس منتظم على مدى الفترات التي تثبت فيها الشركة التكاليف 

ويتم إثبات دخل المنحة فقط عندما يكون المستفيد .  على أنها مصروف لتي تستهدف المنح أن تقوم بالتعويض عنها،المتعلقة بها، وا
 . وعندما يكون العميل هو المستفيد النهائي، عندئِذ تُسجل الشركة فقط المبالغ المدينة والدائنة ذات الصلة. النهائي هو الشركة

 
 العقارات األخرى)      هـ
  

وتُعتبر هذه . مم المدينةى بعض العقارات أو تحتفظ بها لتسوية القروض والذتستحوذ الشركة خالل السياق االعتيادي لألعمال عل
العقارات كموجودات محتفظ بها لغرض البيع ويتم قيدها مبدئياً بصافي القيمة القابلة للتحقق لالستثمارات في عقود اإليجار التمويلي 

ال يتم احتساب أي استهالك لهذه  ). إذا كانت هامة(أي تكاليف بيع الحالية للعقارات ذات الصلة، أيهما أقل ناقصاً  أو القيمة العادلة
 . العقارات

 
وأي إعادة تقييم الحق . بعد اإلثبات األولي، يتم تحميل أي تخفيض للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع على قائمة الربح أو الخسارة

إثباته في قائمة  الحد الذي ال يتجاوز فيه االنخفاض التراكمي يتم ة العادلة ناقصاً تكاليف بيع هذه الموجودات إلى في مكاسب القيم
 .ويتم إثبات المكاسب أو الخسائر عند استبعاد هذه العقارات في قائمة الربح أو الخسارة. الربح أو الخسارة

 
 النقد وما في حكمه ) و
 

لصندوق والنقد في الحسابات الجارية وحسابات ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد وما في حكمه من النقد في ا
 .يوماً أو أقل ٩٠الية األخرى ذات تاريخ استحقاق أصلي التوفير لدى البنوك والمؤسسات الم

 
 ذمم مديني عقود مرابحة ) ز
 

مديني  تقاس ذمم . مع عمالء وتسجلها كذمم مديني عقود مرابحة في قائمة المركز المالي تدخل الشركة في عقود تمويل مرابحة
 .د مرابحة بالتكلفة المطفأةعقو

 
إن المرابحة هي اتفاقية تبيع الشركة بموجبها أصال للعميل فد اشترته الشركة واستحوذت عليه بناء على وعد تلقته من العميل 

ب عقود بيع يشمل إجمالي المبالغ المستحقة بموج. يع من التكلفة زائداً هامش ربح متفق عليهيتكون سعر الب .بشراء هذا األصل
 ). عقد بيع المرابحة المستحق(ت البيع المستقبلية المتعلقة باتفاقية المرابحة المرابحة إجمالي مدفوعا
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١٦ 

 )يتبع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   -٣
 

 ) يتبع(ذمم مديني عقود مرابحة  ) ز
 

مرابحة غير مكتسبة وألغراض العرض، يتم يتم تسجيل الفرق بين عقود بيع المرابحة المستحقة وتكلفة األصل المباع كأرباح 
 .ذمم مديني عقود مرابحةخصمها من إجمالي المبالغ المستحقة ضمن 

 
 ذمم مديني عقود إجارة  ) ح
 

تمثل ذمم مديني عقود إجارة الموجودات المحولة بموجب عقد تأجير تمويلي بموجب اتفاقية تأجير إسالمي وتثبت القيمة الحالية  
يتم إثبات الفرق بين إجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية  ". ذمم مديني عقود إجارة "ذمم مدينة وتسجل ضمن لدفعات عقد التأجير ك
 .  ات إجارة غير مكتسبةللذمم المدينة كإيراد

 
 الموجودات غير الملموسة ) ط
 

.  نخفاض في القيمة، إن وجدت يتم االعتراف بالموجودات غير الملموسة مبدئيا بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر اال
ولها منافع اقتصادية محتملة التكاليف التي تكون مرتبطة بمنتجات البرامج المحددة بصورة مباشرة والتي تسيطر عليها الشركة 

التكاليف التي تكون مرتبطة بصيانة برامج الحاسب اآللي يتم تسجيلها . تتجاوز سنة واحدة يتم تسجيلها كموجودات غير ملموسة
 .مصروفات عند تكبدهاك

 
م إطفاء القيمة الدفترية يتم تحميل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة ويحتسب بتطبيق طريقة القسط الثابت التي بموجبها يت

إن العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة هو . للموجودات على عمرها اإلنتاجي ما لم يكن العمر اإلنتاجي غير محدد
على   تتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية فترة التقرير والمحاسبة عن تأثير أي تغيير في التقدير.  واتنس  ٣

 .أساس مستقبلي
 

 الممتلكات والمعدات  ) ي
 

لقيمة تكلفة ناقصاً ايتم استهالك ال. يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة
ال يتم استهالك .  درة للموجوداتالمتبقية المقدرة للممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المق

 .األراضي المملوكة
 :فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفئات الرئيسية للموجودات

 
 سنوات 

سنوات،  ١٠-٥على مدى فترة عقد اإليجار أو  جرةتحسينات على عقارات مستأ
 أيهما ينتهي أوالً 

  ٥ - ٣ معدات مكتبية وأثاث وتجهيزات
 ٥ وملحقاتهحاسب آلي 
 ٥ سيارات

 
يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في  

لالسترداد لها، عندئذ  وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة  .  لى عدم إمكانية استردادهاالظروف إ
 . خدام تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد لها والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة قيد االست

 
 
 

  



 عادة التمويل العقاريالشركة السعودية إل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

١٧ 

 )يتبع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   -٣
 

 ) يتبع(الممتلكات والمعدات  ) ي
 

يتم تحديد أرباح وخسائر . اإلنتاجية والقيمة المتبقية للموجودات بتاريخ التقرير ويتم تعديلها إذا لزم األمريتم مراجعة األعمار 
يتم تحديد أرباح وخسائر االستبعادات .  مة الربح أو الخسارةويتم إدراجها في قائ.  االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية

 .دفترية وتدرج في قائمة الربح أو الخسارةبمقارنة المتحصالت مع القيمة ال
 

ويتم رسملة التحسينات التي تزيد من قيمة عمر الموجودات . تحمل مصروفات اإلصالح والصيانة على قائمة الربح أو الخسارة
 .بصورة جوهرية عمر الموجودات على تمديدذات الصلة أو تعمل 

 
 الذمم الدائنة التجارية واألخرى ) ك

 

المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد يتم إثبات  
 . أم ال

 

 المخصصات ) ل
 

عندما يكون من الممكن إجراء تقدير موثوق )  يةي قيمة الخسائر االئتمانبخالف مخصصات االنخفاض ف(يتم تسجيل المخصصات  
. الي أو المتوقع نتيجة ألحداث سابقة التي من المحتمل أن تؤدي إلى تدفق خارجي للموارد لتسوية هذه االلتزامات به لاللتزام الح

  .قديرات الحاليةيتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل قائمة مركز مالي وتسويتها لتعكس أفضل الت
 

 المحاسبة عن عقود اإليجار   ) م
 

  التزامات عقود اإليجار  /موجودات حق االستخدام 
 

ويكون . تجري الشركة عند اإلثبات األولي في بداية العقد تقييماً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار
  . لفترة من الزمن بمقابل ان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محددالعقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا ك

 .يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم المنافع تتدفق إلى الشركة ويمكن للشركة توجيه استخدام هذه الموجودات
  

ي العقد على كل مكون إيجاري على عند بدء أو عند إعادة تقييم العقد الذي يتضمن مكون إيجاري، تقوم الشركة بتوزيع المقابل ف
ومع ذلك، فقد اختارت الشركة عدم فصل المكونات غير اإليجارية والمحاسبة عن المكونات . أسعارها المستقلة المالئمةأساس 

ً اإليجارية وغير اإليجارية كمكون إيجاري واحد وذلك بالنسبة لعقود إيجار األراضي والمباني التي تكون فيها الشركة مستأجر  . ا
 

  موجودات حق االستخدام 
 

 تطبق الشركة نموذج التكلفة وتقيس موجودات حق االستخدام بالتكلفة؛ 
 ناقصاً أي استهالك متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة، و  .١
 .المعدلة ألي إعادة قياس التزامات عقود اإليجار للتعديالت على عقد اإليجار .٢

 
  التزامات عقود اإليجار 

 

مات عقود اإليجار عند اإلثبات األولي هي القيمة الحالية لكافة الدفعات المتبقية للمؤجر، يتم خصمها باستخدام معدل الفائدة  لتزاا  إن
تستخدم الشركة  بشكل عامو. الضمني في عقد اإليجار أو، إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، معدل االقتراض اإلضافي

 .عدل الخصمافي كممعدل االقتراض اإلض
 

 :تقيس الشركة التزامات عقود اإليجار بعد تاريخ بداية العقد من خالل
 زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات عقود اإليجار؛ .١
 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار التي تمت، و  .٢
 .عقد اإليجارل على إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعدي .٣
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 )يتبع (المحاسبة عن عقود اإليجار   ) م
 

يتم إعادة القياس عندما يكون هناك تغيراً في دفعات .  يتم قياس التزامات عقود اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
تغيير في المؤشر أو المعدل، أو إذا كان هناك تغيراً في تقدير الشركة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ن اإليجار المستقبلية الناشئة ع

  .ضمان القيمة المتبقية، أو إذا قامت الشركة بتغيير تقييم ما إذا كان سيتم ممارسة خيار شراء أو تمديد أو إنهاء
 

إجراء تسوية على القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام، أو يتم  م عندما يعاد قياس التزامات عقود اإليجار بهذه الطريقة، يت
 .تسجيلها في قائمة الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى الصفر

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

 

الموجودات قصيرة األجل التي لها فترة إيجار تبلغ ق االستخدام والتزامات عقود إيجار اختارت الشركة عدم إثبات موجودات ح
تقوم الشركة بإثبات دفعات . شهراً أو أقل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات ١٢

 .لى مدى فترة عقد اإليجارار كمصروف على أساس القسط الثابت عاإليجار المرتبطة بعقود اإليج
 
 

 مقاصة األدوات المالية ) ن
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق قانوني ملزم بمقاصة المبالغ 
 . في آن واحدالصافي، أو إثبات الموجودات وتسوية المطلوبات المسجلة أو عندما تعتزم الشركة تسويتها على أساس 

 
ال يتم مقاصة اإليرادات والمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يُطلب ذلك أو يسمح به من خالل معيار محاسبي أو تفسير، 

 .وكما هو مفصح عنه بشكل محدد في هذه السياسات المحاسبية
 

 تاريخ التسوية المحاسبية ) س
 

تتطلب العمليات . عها بتاريخ التسويةعتيادية المتعلقة بشراء الموجودات المالية وبييتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات اال
االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو األعراف 

 .التسويةقيمة العادلة بين تاريخ التداول وتاريخ تقوم الشركة بالمحاسبة عن أي تغير في ال. لسوقالسائدة في ا
 

 ً وبدالً من ذلك، يتم احتساب . إن العقد الذي يقضي أو يسمح بالتسوية على أساس الصافي للتغيير في قيمة العقد ال يُعد عقداً اعتياديا
 .التداول وتاريخ التسويةهذا العقد كمشتق في الفترة ما بين تاريخ 

 
 االحتياطي النظامي ) ع

 

بعد الزكاة وخصم (٪ من دخلها للسنة ١٠وفقا لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، يتعين على الشركة تحويل 
 .٪ من رأس المال٣٠إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي ) الخسائر المرحلة
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١٩ 

 )يتبع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   -٣
 

 مصروفات ل ا/إثبات اإليرادات ) ف
 

 دخل ومصروفات العمولة الخاصة
معدل الفائدة  "إن . الفائدة الفعليةيتم إثبات دخل ومصروفات العمولة الخاصة في قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طريقة معدل 

المتوقع لألداة المالية هو المعدل الذي يخصم بالضبط الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المتوقعة من خالل العمر " الفعلية
 . إلى التكلفة المطفأة لألداة المالية

 
منخفضة القيمة االئتمانية، تقوم الشركة بتقدير التدفقات النقدية  عند احتساب معدل الفائدة الفعلي لألدوات المالية بخالف الموجودات  

وبالنسبة للموجودات المالية منخفضة . ائتمانية متوقعةباألخذ باالعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية، ولكن ليست خسائر 
ً لالئتمان باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بما في ذلك  القيمة االئتمانية، يتم احتساب معدل الفائدة الفعلية المعدل وفقا

 .الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل  ملة واألتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة التييتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلية تكاليف المعا
ضافية يمكن أن تنسب مباشرة إلى شراء أو إصدار موجودات مالية أو مطلوبات تتضمن تكاليف المعاملة تكاليف إ. الفائدة الفعلية

 .مالية
 

س الموجودات المالية أو المطلوبات لية هي المبلغ الذي من خالله يتم قياللموجودات المالية أو المطلوبات الما"  التكلفة المطفأة"إن  
ائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق المالية عند اإلثبات األولي ناقصاً مدفوعات أصل المبلغ، ز

 .ودات المالية، ألي مخصص خسائر ائتمانية متوقعةبين المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق، ويتم تعديله، بالنسبة للموج
 

المالية قبل تعديلها ألي مخصص خسائر ائتمانية  إن القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية هي التكلفة المطفأة للموجودات 
 .متوقعة

 
لى القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات عند احتساب إيرادات ومصروفات دخل الفائدة الخاصة، يتم تطبيق معدل العموالت الفعلي ع

 .أو على التكلفة المطفأة للمطلوبات) عندما ال تكون الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية (
 

االئتمانية بعد اإلثبات األولي لها، يتم احتساب إيرادات دخل العموالت  وبالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة القيمة
إذا لم تعد الموجودات المالية منخفضة القيمة ائتمانياً، . ق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للموجودات الماليةالخاصة بتطبي

 .عندئِذ فإن احتساب دخل الفائدة يعود إلى األساس اإلجمالي
 

احتساب إيرادات الفائدة بتطبيق معدل الفائدة  سبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية عند اإلثبات األولي لها، يتم  بالن
إن احتساب إيرادات الفائدة ال يعود إلى األساس اإلجمالي، حتى لو تحسنت . لمطفأة للموجوداتالفعلي المعدل ائتمانياً على التكلفة ا

 .ئتمانية للموجوداتالمخاطر اال
 

 .حقاقيتم تسجيل إيرادات الفوائد من الودائع البنكية على أساس االست
 

 
 
 

  



 عادة التمويل العقاريالشركة السعودية إل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

٢٠ 

 )يتبع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   -٣
 

          المصروفات  ) ص
  

 .  تكبدها فيهاتتبع الشركة مبدأ االستحقاق كأساس في المحاسبة لتسجيل المصروفات وإثباتها كمصروفات في الفترة التي تم 
 

 مكافأة نهاية الخدمة  )ق
 

اً لنظام العمل في المملكة العربية نهاية خدماتهم على أساس التقييم االكتواري وفقتم احتساب المنافع المستحقة لموظفي الشركة في  ي
 .ويتم إدراجها تحت بند المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي. السعودية

 
 العمالت األجنبية   )ر

       

يتم  .  ائدة في تاريخ حدوث تلك المعامالتتم تسجيل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية بالريال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السي
تدرج جميع . تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي

قائمة الربح أو  يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت بالعمالت األجنبية في . الربح أو الخسارةالفروق في قائمة 
 .الخسارة خالل الفترة

 
 النقد وما في حكمه .٤

 
  

إيضاح
ديسمبر  ٣١

 م٢٠٢٠
ديسمبر  ٣١ 

 م٢٠١٩
     

 ١٬٥٠٠  ١٬٢٩٥  نقد في الصندوق
     : النقد لدى البنوك

 ٢٬١٤٤٬٧٣٩  ١٨٬٨٥٧٬١٩٧  حسابات جارية - 
 ٦٩٬٥٥٥٬٩٥١  ٨٥٠٬٧٢٢٬٣٦٩ ١-٤ وديعة تحت الطلب - 

  ٧١٬٧٠٢٬١٩٠  ٨٦٩٬٥٨٠٬٨٦١ 
 

 ).٪١٫٥: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١(سنوياً  ٪١يمثل هذا البند وديعة لدى بنك محلي وتحمل معدل عائد بنسبة  ١-٤
 

 ذمم مديني عقود المرابحة، صافي .٥
 

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 اإلجمالي  قطاع الشركات  قطاع األفراد إيضاح 

       
 ٤٬٣٥٩٬٨٥١٬٦٤١  ١٬٠٧٦٬٦٢٣٬٤٤٣  ٣٬٢٨٣٬٢٢٨٬١٩٨  عاملة 

 ٥٣٦٬٥٤٠  -  ٥٣٦٬٥٤٠  غير عاملة 
 ٤٬٣٦٠٬٣٨٨٬١٨١  ١٬٠٧٦٬٦٢٣٬٤٤٣  ٣٬٢٨٣٬٧٦٤٬٧٣٨  إجمالي ذمم مديني عقود مرابحة

مخصصات الخسائر االئتمانية  
 المتوقعة

 
٥٬٦٣٨٬٧٨١(  )٣٨٬٤٩٠(  )٥٬٦٠٠٬٢٩١( ٢-٥( 

 ٤٬٣٥٤٬٧٤٩٬٤٠٠  ١٬٠٧٦٬٥٨٤٬٩٥٣  ٣٬٢٧٨٬١٦٤٬٤٤٧  ذمم مديني عقود مرابحة، صافي
 

  



 عادة التمويل العقاريالشركة السعودية إل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

٢١ 

 )يتبع(ذمم مديني عقود المرابحة، صافي   .٥
 

  
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٩
 قطاع الشركات  
   

٧٧٧٬٧٧٦٬٢١٢  عاملة 
 -  غير عاملة 

٧٧٧٬٧٧٦٬٢١٢  مرابحةإجمالي ذمم مديني عقود 
 -  مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة

٧٧٧٬٧٧٦٬٢١٢  ذمم مديني عقود مرابحة، صافي
 

مليون لایر  ٣٬٣٥٩امت الشركة خالل السنة بشراء محافظ ذمم مديني عقود مرابحة لألفراد من المؤسسة العامة للتقاعد بمبلغ ق   ١-٥
 ).ال شيء: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١(سعودي 

 
قل  نونتيجة لذلك، تم . وبموجب شروط الشراء، اشترت الشركة الحقوق والملكية والمنافع في محافظ ذمم مديني عقود المرابحة

 .المخاطر والمنافع المرتبطة بها عالوة على السيطرة إلى الشركة
 

تم دفعها )  ال شيء:  م٢٠١٩ديسمبر    ٣١(مليون لایر سعودي    ٢٨٢٫٨م، يشتمل الرصيد على أقساط تبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في  
 .لشراء ذمم مديني عقود مرابحة

 :المتوقعة لذمم مديني عقود المرابحة االئتمانيةيعرض الجدول التالي مطابقة مخصص الخسائر   ٢-٥
 

 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

 

الخسائر 
االئتمانية  

المتوقعة على 
  شهراً  ١٢مدى 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر غير منخفضة 

  القيمة االئتمانية 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة 
 اإلجمالي  االئتمانية القيمة 

        
 -  -  -     - يناير  ١الرصيد في 

  ٥٬٦٣٨٬٧٨١  ١١٥٬٩٠٩  ١٬٤٤٨٬٩٥٩   ٤٬٠٧٣٬٩١٣ صافي التغير للسنة
 ٥٬٦٣٨٬٧٨١   ١١٥٬٩٠٩  ١٬٤٤٨٬٩٥٩   ٤٬٠٧٣٬٩١٣ ديسمبر ٣١الرصيد في 

 
 : إن الجودة االئتمانية لذمم مديني عقود المرابحة هي كما يلي  ٣-٥

 
 ديسمبر ٣١ 

 م٢٠٢٠
 ر ديسمب ٣١ 

 م٢٠١٩
    

 ٧٧٧٬٧٧٦٬٢١٢  ٤٬٢٨٤٬٠٦٤٬٦٤٦  ليست متأخرة السداد وليست منخفضة القيمة  
    :متأخرة وليست منخفضة القيمة

 -  ٧١٬٦٨٩٬٦٠٤ يوماً  ٦٠إلى  ٣١ - 
 -  ٤٬٠٩٧٬٣٩١ يوماً  ٩٠إلى  ٦١ - 

 -  ٥٣٦٬٥٤٠ منخفضة القيمة 
 ٧٧٧٬٧٧٦٬٢١٢  ٤٬٣٦٠٬٣٨٨٬١٨١ 

 
: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١(مليون لایر سعودي  ٥٬١١٥ذمم مديني عقود المرابحة مقابل رهن عقارات مرابحة ممولة بمبلغ يتم تأمين    ٤-٥

تضمنت طريقة التقييم المستخدمة لتحديد القيمة العادلة للضمانات مجموعة من طرق التكلفة والسوق ويتم تنفيذها من قبل ).  ال شيء
  .الشركة لجنةمقيمين خارجيين مستقلين بموافقة 
  



 عادة التمويل العقاريالشركة السعودية إل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

٢٢ 

 ذمم مديني عقود إجارة، صافي .٦
 

  
 إيضاح

  ديسمبر  ٣١
 م٢٠٢٠

  ديسمبر  ٣١ 
 م٢٠١٩

     
 ٢٬٢٣٢٬٧٢٧٬٧٤١  ٣٬٤٥١٬٣١٠٬٨٨٥  عقود إجارةإجمالي ذمم مديني 

 )٨٤١٬٥٤٥٬٨٦٥( )١٬١٦٣٬٦٢٤٬٩٧٢(  دخل غير مكتسب: يخصم
  ١٬٣٩١٬١٨١٬٨٧٦  ٢٬٢٨٧٬٦٨٥٬٩١٣ 

 )٨٬١٨١٬٥٠٤(  )٩٬٣٦٣٬٠٨٨( ٢-٦ ية متوقعةمخصص خسائر ائتمان: يخصم
 ١٬٣٨٣٬٠٠٠٬٣٧٢  ٢٬٢٧٨٬٣٢٢٬٨٢٥  ذمم مديني عقود إجارة، صافي

 
 مليون    ١٬٠٥٩خالل السنة، قامت الشركة بشراء محافظ ذمم مديني عقود إجارة من بعض البنوك المحلية وشركات التمويل بمبلغ     ١-٦

 ).لایر سعودي ن مليو ٨٦٣٫٦: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١(لایر سعودي 
 

ونتيجة لذلك، فقد تم نقل  . محافظ ذمم مديني عقود إجارةبموجب شروط الشراء، تشتري الشركة الحقوق والملكية والمنافع في 
 .المخاطر والمنافع المرتبطة بها عالوة على السيطرة إلى الشركة

 
مليون لایر   ١٢٫٩:  م٢٠١٩ديسمبر    ٣١( سعودي  مليون لایر   ٢٤٫٨م، يشتمل الرصيد على أقساط تبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في  
 .مديني عقود إجارةتم دفعها لشراء ذمم ) سعودي

 
 :يعرض الجدول أدناه مطابقة للخسائر االئتمانية المتوقعة لذمم مديني عقود إجارة  ٢-٦

 

 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على 

ً  ١٢مدى    شهرا

الخسائر االئتمانية 
توقعة على مدى الم

العمر غير منخفضة 
  القيمة االئتمانية 

االئتمانية الخسائر 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة 
 اإلجمالي  القيمة االئتمانية 

 ٨٬١٨١٬٥٠٤  ٥٧٤٬٠١٥  ٢٬٤٢٧٬٢٤٩  ٥٬١٨٠٬٢٤٠ في بداية السنة 
محول إلى الخسائر االئتمانية  

 شهراً  ١٢المتوقعة على مدى 
٨٧٨(  )٨٩٬٧٢٧(  ٩٠٬٦٠٥(  - 

محول إلى الخسائر االئتمانية  
العمر غير المتوقعة على مدى 

 منخفضة القيمة االئتمانية 
)٢٬٠٠٣٬٤٠٠  )٢٬٠٠٣٬٤٠٠  -  - 

المحول إلى الخسائر االئتمانية  
 -المتوقعة على مدى العمر 
 منخفضة القيمة االئتمانية 

)٢٬٨٩٥٬٧٥٥  )١٬٣٥٢٬٧٩٨(  )١٬٥٤٢٬٩٥٧  - 

 ١٬١٨١٬٥٨٤  )٩٬٦٠٣(  )٢٣٤٬٢٢٢(   ١٬٤٢٥٬٤٠٩ ألخرى للسنةصافي التغيرات ا
 ٩٬٣٦٣٬٠٨٨  ٣٬٤٥٩٬٢٨٩   ٢٬٧٥٣٬٩٠٢  ٣٬١٤٩٬٨٩٧ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

 

 م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

  شهراً  ١٢

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على 

مدى العمر غير 
منخفضة القيمة 

  مانية االئت

الخسائر االئتمانية 
مدى المتوقعة على 

العمر منخفضة القيمة 
 اإلجمالي  االئتمانية 

 ٤٬٠٤٦٬٧٠٨  ٦٦١٬٥٨١  ٦٨٦٬٥٠٨    ٢٬٦٩٨٬٦١٩ في بداية السنة  
 ٤٬١٣٤٬٧٩٦  )٨٧٬٥٦٦(  ١٬٧٤٠٬٧٤١  ٢٬٤٨١٬٦٢١ صافي التغير للسنة

 ٨٬١٨١٬٥٠٤  ٥٧٤٬٠١٥  ٢٬٤٢٧٬٢٤٩  ٥٬١٨٠٬٢٤٠ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
 
 
 

  



 عادة التمويل العقاريالشركة السعودية إل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

٢٣ 

 )يتبع(ذمم مديني عقود اإلجارة، صافي  .٦
 

 :فيما يلي جودة االئتمان لذمم ذمم مديني عقود اإلجارة  ٣-٦
 

  ديسمبر  ٣١  
 م٢٠٢٠

 ديسمبر  ٣١ 
 م٢٠١٩

     
 ١٬٣٥٤٬٩٧٢٬٣١٥  ٢٬١٧٥٬٠٨٢٬٧١٢  ليست متأخرة السداد وليست منخفضة القيمة

     القيمة متأخرة السداد لكن ليست منخفضة
٦٠ – ٣١  ً   ٢١٬٤٣٥٬٠٩٨  ٥٧٬٠٧٩٬٥٧٣  يوما
٩٠ – ٦١  ً   ١٢٬٣١٩٬٢٧٥  ٢٦٬٨٠٨٬٤٣٨  يوما

 ٢٬٤٥٥٬١٨٨  ٢٨٬٧١٥٬١٩٠  منخفضة القيمة
  ١٬٣٩١٬١٨١٬٨٧٦  ٢٬٢٨٧٬٦٨٥٬٩١٣ 

 
 ٢٬٢٥٤:  م٢٠١٩ديسمبر    ٣١(ي  مليون لایر سعود  ٣٬٤٢٦يتم تأمين ذمم مديني عقود إجارة مقابل رهن عقارات إجارة ممولة بمبلغ     ٤-٦

تضمنت طريقة التقييم المستخدمة لتحديد القيمة العادلة للضمانات مجموعة من طرق التكلفة والسوق ويتم ). مليون لایر سعودي
 . الشركة لجنةمستقلين بموافقة  تنفيذها من قبل مقيمين خارجيين

 
 . الشركةيتم تسجيل سندات ملكية العقارات التي تمولها الشركة باسم 

 
 :فيما يلي استحقاق ذمم مديني عقود إجارة المحتفظ بها   ٥-٦

 
  ديسمبر  ٣١  

 م٢٠٢٠
 ديسمبر  ٣١ 

 م٢٠١٩
     

     
 ١٧٢٬٨٧٩٬٨٠٩  ٢٥٣٬٤٧٤٬٤٤٥  أقل من سنة

 ٨٠١٬٩٠٥٬٢٤٤  ٩٦٥٬٩٠٧٬٤٣٥  سنوات ٥أكثر من سنة وأقل من 
 ١٬٢٥٧٬٩٤٢٬٦٨٨   ٢٬٢٣١٬٩٢٩٬٠٠٥   سنوات ٥أكثر من 

 ٢٬٢٣٢٬٧٢٧٬٧٤١   ٣٬٤٥١٬٣١٠٬٨٨٥  إجمالي ذمم مديني عقود إجارة 
 )٨٤١٬٥٤٥٬٨٦٥(  )١٬١٦٣٬٦٢٤٬٩٧٢(  ربح غير محقق 

  ١٬٣٩١٬١٨١٬٨٧٦  ٢٬٢٨٧٬٦٨٥٬٩١٣ 
 

 المدفوعات مقدماً والموجودات األخرى .٧

 
 إيضاح

  ديسمبر  ٣١
 م٢٠٢٠

  ديسمبر  ٣١ 
 م٢٠١٩

     
 ً  ١٬٣١٦٬٥٣٨  ١٬٥٥٨٬٦٤٤  مدفوعات مقدما

 -  ١٬٢٠٤٬٤٢١ ١-٧ للموظفينمقدماً مدفوع 
 ٥٣٣٬٩٨٩  ٤٠٦٬٨٠٥  موجودات أخرى

  ١٬٨٥٠٬٥٢٧  ٣٬١٦٩٬٨٧٠ 
 

 ). ال شيء: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١(مليون لایر سعودي  ١٫٢يمثل هذا بدل السفر المدفوع مقدماً لموظفين بمبلغ   ١-٧
 
 
 
 

  



 عادة التمويل العقاريالشركة السعودية إل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

٢٤ 

 الممتلكات والمعدات، صافي .٨

 م٢٠٢٠
تحسينات على 
عقارات مستأجرة

معدات وأثاث  
 سيارات مكتبي 

أجهزة حاسب 
 آلي 

موجودات حق  
 اإلجمالي * االستخدام

            :فةالتكل
 ١٢٬١٦١٬٤٥٧  ٥٬٠٧٩٬٢٠٣ ٢٬٧٣١٬٧٠٥  ٤٧٨٬٥١٠  ٥٩٠٬٧٩٧  ٣٬٢٨١٬٢٤٢ في بداية السنة 

 ٩١٨٬٤٣١  -  ٢٧١٬٢٣١  ٦١٥٬٧٠٠  ٣١٬٥٠٠  - إضافات
 ١٣٬٠٧٩٬٨٨٨  ٥٬٠٧٩٬٢٠٣ ٣٬٠٠٢٬٩٣٦ ١٬٠٩٤٬٢١٠  ٦٢٢٬٢٩٧  ٣٬٢٨١٬٢٤٢ في نهاية السنة

            
            :المتراكماالستهالك 

 ٢٬٣٩١٬٢٧٩  ٧٦١٬٨٨٠  ٩٧٠٬٥٩٧  ١٣٠٬١٧٧  ١٥٠٬٦١٠  ٣٧٨٬٠١٥ في بداية السنة 
 ٢٬٤٦٩٬٩٧٧  ١٬٠١٥٬٨٣٧  ٥٦٩٬٦٨٩  ١٠٥٬٩٦٢  ١٢٢٬٢٤٥  ٦٥٦٬٢٤٤ المصروف للسنة

 ٤٬٨٦١٬٢٥٦  ١٬٧٧٧٬٧١٧ ١٬٥٤٠٬٢٨٦  ٢٣٦٬١٣٩  ٢٧٢٬٨٥٥  ١٬٠٣٤٬٢٥٩ اية السنةفي نه
            : الدفتريةالقيمة 

 ٨٬٢١٨٬٦٣٢  ٣٬٣٠١٬٤٨٦ ١٬٤٦٢٬٦٥٠  ٨٥٨٬٠٧١  ٣٤٩٬٤٤٢  ٢٬٢٤٦٬٩٨٣ في نهاية السنة
 

 م٢٠١٩
تحسينات على  

 عقارات مستأجرة
معدات وأثاث 

  سيارات  مكتبي
أجهزة حاسب 

  آلي

 
موجودات حق 

 اإلجمالي  * االستخدام
            :التكلفة

 ٣٬٦٠٤٬١٩٥  - ٢٬٤٠٩٬٢١٦  ٤٧٨٬٥١٠  ٣٤٨٬١١٩  ٣٦٨٬٣٥٠ في بداية السنة 
 ٨٬٥٥٧٬٢٦٢  ٥٬٠٧٩٬٢٠٣  ٣٢٢٬٤٨٩  -  ٢٤٢٬٦٧٨  ٢٬٩١٢٬٨٩٢ إضافات

 ١٢٬١٦١٬٤٥٧  ٥٬٠٧٩٬٢٠٣ ٢٬٧٣١٬٧٠٥  ٤٧٨٬٥١٠  ٥٩٠٬٧٩٧  ٣٬٢٨١٬٢٤٢ في نهاية السنة 
            
            :االستهالك المتراكم

 ٦٨٣٬٦٧٤  -  ٤٧١٬٤٦٠  ٣٤٬٤٧٥  ٧١٬٥٩١  ١٠٦٬١٤٨ في بداية السنة 
  ١٬٧٠٧٬٦٠٥  ٧٦١٬٨٨٠  ٤٩٩٬١٣٧  ٩٥٬٧٠٢  ٧٩٬٠١٩  ٢٧١٬٨٦٧ إضافات

 ٢٬٣٩١٬٢٧٩  ٧٦١٬٨٨٠  ٩٧٠٬٥٩٧  ١٣٠٬١٧٧  ١٥٠٬٦١٠  ٣٧٨٬٠١٥ في نهاية السنة 
            : يةالقيم الدفتر

 ٩٬٧٧٠٬١٧٨  ٤٬٣١٧٬٣٢٣ ١٬٧٦١٬١٠٨  ٣٤٨٬٣٣٣  ٤٤٠٬١٨٧  ٢٬٩٠٣٬٢٢٧ في نهاية السنة 
 

 .مكتب الشركة ىتتعلق موجودات حق االستخدام باستئجار مبن* 
 

 الموجودات غير الملموسة، صافي .٩
 م٢٠١٩ م٢٠٢٠ 

 
برامج الحاسب 

 اآللي

أعمال 
رأسمالية تحت 

 اإلجمالي التنفيذ 
حاسب الامج بر

 اآللي 
أعمال رأسمالية 

 اإلجمالي تحت التنفيذ 
            :التكلفة

 ١٠٬٥٤٨٬٢٧٠  -  ١٠٬٥٤٨٬٢٧٠ ١٠٬٥٤٨٬٢٧٠  - ١٠٬٥٤٨٬٢٧٠  في بداية السنة 
 -  -  -  ٥٬١٢٦٬٨٧٥ ١٬٤١٤٬٠١٢  ٣٬٧١٢٬٨٦٣ إضافات

 ١٠٬٥٤٨٬٢٧٠  -  ١٠٬٥٤٨٬٢٧٠ ١٥٬٦٧٥٬١٤٥ ١٬٤١٤٬٠١٢ ١٤٬٢٦١٬١٣٣ في نهاية السنة 
            

            :اإلطفاء المتراكم
 ٨٨٩٬٥٨٥  -  ٨٨٩٬٥٨٥  ٤٬٤٠٥٬٦٧٥  -  ٤٬٤٠٥٬٦٧٥ في بداية السنة 

 ٣٬٥١٦٬٠٩٠  -  ٣٬٥١٦٬٠٩٠  ٣٬٩٠١٬٦١٧  -  ٣٬٩٠١٬٦١٧ المصروف للسنة
 ٤٬٤٠٥٬٦٧٥  -  ٤٬٤٠٥٬٦٧٥  ٨٬٣٠٧٬٢٩٢  -  ٨٬٣٠٧٬٢٩٢ في نهاية السنة 

            : الدفتريةالقيمة 
 ٦٬١٤٢٬٥٩٥  -  ٦٬١٤٢٬٥٩٥  ٧٬٣٦٧٬٨٥٣ ١٬٤١٤٬٠١٢  ٥٬٩٥٣٬٨٤١ في نهاية السنة

 
  



 عادة التمويل العقاريالشركة السعودية إل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

٢٥ 

 أرصدة للبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية األخرى  .١٠
 

 
 إيضاحات 

  ديسمبر  ٣١
 م٢٠٢٠

ديسمبر  ٣١ 
 م٢٠١٩

      
 -  ١٬٥٢٦٬٢٢٦٬٧٩٦ ٢٦  أرصدة للبنك المركزي السعودي

 -  ٣٬٦٤٤٬٧٥٨٬٧٠١ ١-١٠  روض قصيرة األجلق
   ٥٬١٧٠٬٩٨٥٬٤٩٧  - 

ال : م٢٠١٩ديسمبر  ٣١(مليار لایر سعودي  ٣٫٦٣٥يمثل هذا البند مبالغ مقترضة من بنوك تجارية محلية بإجمالي مبلغ قدره   ١-١٠
 .أشهر وتحمل تكاليف اقتراض بمعدالت متفق عليها ٣بفترات استحقاق متفاوتة حتى ) شيء

 
: م٢٠١٩ديسمبر    ٣١(مليون لایر سعودي    ٩٫٨غ  م، يشمل الرصيد مصروف عمولة خاصة مستحقة بمبل٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في   

 ). ال شيء
 

 أدوات الدين المصدرة  .١١

أصدرت الشركة كما في تاريخ التقرير العديد من الصكوك غير المدرجة وغير المضمونة وغير القابلة للتحويل بإجمالي مبلغ 
. سنوات  ١٠إلى    ٥بفترات استحقاق تتراوح من  )  مليون لایر سعودي  ٧٥٠:  م٢٠١٩ديسمبر    ٣١(مليون لایر سعودي    ٧٥٠وقدره  

وتستحق بشكل ) ٪٤٫٦٦إلى  ٪٤٫٠١: م٢٠١٩( ٪٤٫٦٦إلى  ٪٤٫٠١ابتة تتراوح من وتحمل أدوات الدين هذه ربحاً بمعدالت ث
 .نصف سنوي

 
: م٢٠١٩ديسمبر    ٣١(مليون لایر سعودي    ٨٫٢ف عمولة خاصة مستحقة بمبلغ  م، يشمل الرصيد مصرو٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في  
 ).مليون لایر سعودي ٨٫٣

 
ً ٢٠٢١ مارس ٠٣في أصدرت الشركة  مضمونة من قبل وزارة المالية في   إضافية غير مدرجة وغير قابلة للتحويلم صكوكا

سنوات على التوالي بمعدل   ٧سنوات و    ١٠ترة استحقاق  مليار لایر سعودي مع ف  ١مليار لایر سعودي و    ٣شريحة مزدوجة بقيمة  
 .٪ مستحقة الدفع نصف سنوي ٢٫١١٪ و ٢٫٦٥فائدة ثابت 

 
 ات األخرىالمصروفات المستحقة والمطلوب .١٢

 
  ديسمبر  ٣١ إيضاحات

 م٢٠٢٠
ديسمبر  ٣١ 

 م٢٠١٩
     

 ٨٬٤٥٥٬١٣٦  - ١-١٢ مستحق لمساهم 
 ٤٬٨١٢٬٥٩٠  ٧٬٦٦٩٬٧٠٠ ٢-١٢ ذمم دائنة 

 -  ٥٨٬٨١١٬٢٣٨ ٣-١٢ إيرادات مؤجلة
 ٣٬٩٢٢٬٢٠٣  ٢٬٩٦٤٬٥٠٥  التزامات عقود اإليجار

     :مستحقات لـ
 ٧٦١٬٦٦٠  ٩٬٤٥٧٬٧٠٨  رسوم خدمات -
 ١٬٧٣٠٬٣٢٩  ٣٬٤٠٤٬٨٧٥ ١٦ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -
 ١٬٧١٢٬٠٠٠    ١٬٢٤٢٬٨٠٠  خدمات قانونية ومهنية -
 ٢٬٠٩٩٬٣١٢  ٤٬٣٢٤٬٩٠١  ظفينمستحقات متعلقة بالمو -
 ٧٨٤٬٩٣٣  ٩٠٨٬٩١٥  أخرى -

 ٢٤٬٢٧٨٬١٦٣  ٨٨٬٧٨٤٬٦٤٢ 
 

 .هذا، وقد تم سداد المبلغ خالل السنة. مستحقاً يتعلق بمصروفات ما قبل التشغيل المتكبدة نيابة عن الشركةيمثل هذا البند مبلغاً  ١-١٢
 

مقابل ) لایر سعودي مليون ١٫٩: م٢٠١٩ديسمبر  ٣١(مليون لایر سعودي  ٣٫٦يتضمن هذا البند مستحق للجهات الُمنشئة بمبلغ   ٢-١٢
 . دفعها بواسطتها نيابة عن العمالء وفقاً التفاقيات تقديم الخدمةبعض حاالت النقص في النقدية التي تم 

 
 .ا من البنك المركزي السعودياألرباح التي تم الحصول عليه  غير متضمنةيمثل هذا البند إيرادات مؤجلة غير مطفأة على الودائع    ٣-١٢

  



 عادة التمويل العقاريالشركة السعودية إل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

٢٦ 

 رأس المال .١٣

لایر سعودي لكل    ١٠سهم بمبلغ    ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠لایر سعودي مقسم إلى    ٥٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠بلغ رأس مال الشركة المصرح به  
ديسمبر  ٣١(لایر سعودي  ١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠م، بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في . سهم

 )."المساهم("وهو مملوك بالكامل من قبل صندوق االستثمارات العامة ) لایر سعودي ١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠: م٢٠١٩
 

مليار لایر  ٥مليار لایر سعودي إلى  ١٫٥م بزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل من ٢٠٢١يناير  ١٠قامت الشركة في 
م الواحد لصندوق االستثمارات العامة بإجمالي مقابل لایر سعودي للسه ١٠مليون سهم بقيمة  ٣٥٠سعودي عن طريق إصدار 

  مليار لایر سعودي. ٣٫٥قدره 
 

 االحتياطي النظامي .١٤

بعد الزكاة وخصم (من أرباحها للسنة  ٪١٠، يتعين على الشركة تحويل يوفقا لنظام الشركات السعودي ونظام الشركة األساس
ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في . من رأس المال ٪٣٠االحتياطي  إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا) الخسائر المرحلة

 ).ال شيء :م٢٠١٩ديسمبر  ٣١(مليون لایر سعودي من صافي الربح بعد خصم الخسائر الُمرّحلة  ٠٫٤مبلغ  ، تم تحويلم٢٠٢٠
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .١٥
 

 اإلجراءات النظامية ) أ

 .م تكن هناك أي إجراءات نظامية قائمة ضد الشركةم، ل٢٠١٩م و٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 المحتملة المتعلقة باالئتمانالتعهدات وااللتزامات  ) ب
ديسمبر   ٣١(مليون لایر سعودي    ٤٥٠م، لدى الشركة التزامات عقود مرابحة غير مستخدمة تبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في  
 ).مليون لایر سعودي ٦٠٠: م٢٠١٩

 
 التزامات منافع الموظفين .١٦

 
 وصف عام  )أ

 

ستحقات وفقاً للتقييم االكتواري بموجب ميتم قيد ال .  نظام العمل السعوديطبق الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بناًء على  ت
 .طريقة وحدة االئتمان المخططة في حين يتم دفع التزام مدفوعات المنافع عند استحقاقها

 
 : قيمتها الحاليةمالي والحركات في االلتزامات خالل السنة استناداً إلى فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة المركز ال ) ب

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠   
      

 ٩١٧٬٣٧٥  ١٬٧٥١٬٩٨٥   التزامات المنافع المحددة في بداية السنة
 ٩٤٩٬٩٥٠  ١٬٤٤٠٬٢٤٤   تكلفة الخدمة الحالية

 ٣٢٬٠٠٦  ٦٢٬٥٨٨   تكلفة العموالت الخاصة
 )١٤٧٬٣٤٦(  )٤١٤٬٩٤٢(   منافع مدفوعة

 -  ٥٦٥٬٠٠٠   خسارة اكتوارية غير مثبتة
 ١٬٧٥١٬٩٨٥  ٣٬٤٠٤٬٨٧٥   التزامات المنافع المحددة في نهاية السنة

 المصروف للسنة ) ج

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠   
      

 ٩٤٩٬٩٥٠  ١٬٤٤٠٬٢٤٤   تكلفة الخدمة الحالية
 ٣٢٬٠٠٦  ٦٢٬٥٨٨   تكلفة العموالت الخاصة

   ٩٨١٬٩٥٦  ١٬٥٠٢٬٨٣٢ 
 

  



 عادة التمويل العقاريالشركة السعودية إل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

٢٧ 

 )يتبع(التزامات منافع الموظفين  .١٦
 

 ) فيما يتعلق بخطط منافع الموظفين(االفتراضات االكتوارية األساسية  ) د

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠   
      

 ٪٣٫٦٠  ٪٣٫١٠   معدل الخصم
 ٪٣٫٠٠  ٪٣٫٠٠   المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب

 ٦٠  ٦٠   عمر التقاعد العادي

 فتراضات االكتواريةاالحساسية )     هـ

م بناًء على االفتراضات االكتوارية ٢٠١٩م و  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١يبين الجدول أدناه حساسية تقييم التزامات المنافع المحددة كما في  
 .أعاله) هـ(الرئيسية المبينة في اإليضاح 

  م٢٠٢٠
 نقص   زيادة  يةاألساس االفتراضات

    
 ٥٣٠٬٣٨٠  )٤٣٣٬٨٦٠( )٪١تغير بنسبة (معدل الخصم 

    
 )٤٣٧٬٥٤٢(  ٥٢٨٬٢٠٨ )٪١تغير بنسبة (المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب 

    
 ٥٠٬٢٤٩  )٥١٬٩٧٦( )٪١تغير بنسبة (عمر التقاعد العادي 

    
 

  م٢٠١٩
 نقص  زيادة    يةاألساس االفتراضات

      
 ٢٨٢٬٩٨٠  )٢٣٠٬٣٩٧(   )٪١تغير بنسبة (معدل الخصم 

      
 )٢٣٣٬٨٦٥(  ٢٨٢٬١٨٣   )٪١تغير بنسبة (المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب 

      
 ٢٤٬٨١٧  )٢٥٬٤٦٨(   )٪١تغير بنسبة (عمر التقاعد العادي 

      
 

 . جميع االفتراضات األخرى ثابتةيستند تحليل الحساسية المذكور أعاله إلى التغيير في االفتراض مع بقاء 
 

 لمتوقعاالستحقاق ا ) و

 : يما يلي تحليل االستحقاق المتوقع اللتزامات المنافع المحددة غير المخصومة لخطة نهاية الخدمةف

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠    ة التاليالفترات التدفقات النقدية المتوقعة على مدى 
 ٨٬١٥٨  ١٧٬٢٦٥   سنة -
 ٥٢١٬٨٢٩  ٩٣٠٬١٦٨   سنوات ٥إلى  ٢ -
 ٢٢١٬٩٤٧  ٤٤٠٬٣٦٤   سنوات ١٠إلى  ٦ -
 ٢٬٣٨٢٬٦٢٦  ٤٬١١٢٬٦٤٦   سنوات ١٠أكثر من  -

 
  



 عادة التمويل العقاريالشركة السعودية إل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 )لایر سعودي(
 

٢٨ 

 دخل العمولة الخاصة  .١٧

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠   
      

 ٦٨٬٧٩٩٬٣٦٨ ١٠٢٬٩٤٨٬٢٣٤   ذمم مديني عقود إجارة
 ذمم مديني عقود مرابحة 

 األفراد -
  

٨٠٬٧٠٣٬٤٠٠ 
  

- 
 ١٢٬٢٨٩٬٨٥٦  ٢٠٬٥٨٦٬٣٩١   الشركات -

 ٢٠٬٣٢٩٬٠٠١  ١٬٩٥١٬٨٤٠   ودائع بنكية 
   ١٠١٬٤١٨٬٢٢٥ ٢٠٦٬١٨٩٬٨٦٥ 

 
 مصروفات العمولة الخاصة  .١٨

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠   
      

 ٢٨٬٥٣٢٬٥٠١  ٣١٬١٠١٬٠٤١   أدوات دين مصدرة
 -  ٢٥٬٦٩٧٬٥٩٤   قروض قصيرة األجل

   ٢٨٬٥٣٢٬٥٠١  ٥٦٬٧٩٨٬٦٣٥ 
 

 أتعاب تقديم الخدمة .١٩
 

عن تقديم خدمات ") مقدمي الخدمة("لبعض الجهات الُمنشئة واألطراف األخرى  تتمثل أتعاب تقديم الخدمة في التعويض المدفوع
تحصيل أقساط يعمل مقدمو الخدمات هؤالء بصفتهم وكيًال يدعم الشركة في . لذمم مديني عقود إجارة والمرابحة نيابة عن الشركة

 . قدمو الخدمة هؤالء أي مخاطر ائتمانيةال يتحمل م. ذمم مديني عقود إجارة والمرابحة واألعمال األخرى المتعلقة بها
 

 المصروفات العمومية واإلدارية األخرى .٢٠

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠   
      

 ١٩٬٥٦٦٬٢٣٨  ٦٬٧٩٢٬٦٣٥   أتعاب قانونية ومهنية 
 ٢٬٨١٩٬٣٣٥  ٦٢٦٬٥٥٧   مصروفات سفر

 ٢٬١٠٠٬٤٣٣  ١٬١٣٩٬٣٦٨   اشتراكات
 ٣٬٢٠٩٬٥٣٢  ١٬٨٩١٬٩١١   دعم وصيانة تكنولوجيا معلومات

 ٣٬٤٧٨٬٠٠٠  ٣٬٧٦٤٬٣٣٥   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 ١٬١٣٧٬٧٦٠  ٢١٤٬١٢٩   مرافق خدمية

 ٣٬٥٤٥٬٢٨٨  ١٬٣٠٥٬٦٩٨   إعالنات وتسويق
 ١٬٩٥١٬٨٦٢  ٥٬٥٦٥٬٤٦٦   أخرى

   ٣٧٬٨٠٨٬٤٤٨  ٢١٬٣٠٠٬٠٩٩ 
 

 مخصص خسائر االنخفاض في القيمة االئتمانية .٢١

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠   
     إيضاحات 

 ٤٬١٣٤٬٧٩٦  ١٬١٨١٬٥٨٤  ٦ ذمم مديني عقود إجارة
 -  ٥٬٦٣٨٬٧٨١  ٥ ذمم مديني عقود مرابحة

   ٤٬١٣٤٬٧٩٦  ٦٬٨٢٠٬٣٦٥ 
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٢٩ 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .٢٢
 

تتضمن األطراف ذات العالقة من صندوق . الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقةتتعامل 
وأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفو اإلدارة العليا وغيرها من المنشآت التي تخضع للملكية ") المساهم("الستثمارات العامة ا

أو لديها أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارتها ") ركات شقيقةش("المشتركة من خالل صندوق االستثمارات العامة 
 .دارة العليا الرئيس التنفيذي والتابعين له مباشرةً يمثل موظفو اإل"). أعضاء مجلس اإلدارة("

 
مالت واألرصدة باإلضافة للمعامالت مع الطرف ذو العالقة واألرصدة التي تم اإلفصاح عنها في هذه القوائم المالية، فإن أهم المعا

 :الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي
 

 : ديسمبر الناتجة عن هذه المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية ٣١فيما يلي األرصدة كما في  ) أ

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠  طبيعة األرصدة األطراف ذات العالقة
      

 شركات شقيقة
 
 
 
 

 ٤٥٣٬٦٦٨٬٢١٩  ٤٥٣٬٦٢٨٬١٢٣  دين محتفظ بهاأدوات 
 ٤٠٢٬٨٩٧٬٦١٦  ٤٠١٬١٥٨٬٩٠٨  ذمم مديني عقود مرابحة

 ٢١٨٬١٢٣  ٥١٠٬٦٧٦  عاب خدمات مستحقةأت
 ٦٩٬٨٢٩٬٠٦٩  ٨٥١٬٨٨٣٬٠٨٤  أرصدة لدى البنوك

 - ١٬٧٥٦٬٣٧٥٬٧٨٥  قروض
      

 ٨٤٥٬٨٧٠  ١٬٨١٤٬٤٢٠  منافع لما بعد انتهاء التوظيف  موظفي اإلدارة العليا
 

 : ة المدرجة في القوائم الماليةفيما يلي اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالق ) ب

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠  طبيعة المعامالت األطراف ذات العالقة
      

 أعضاء مجلس اإلدارة
مصروفات اجتماع مجلس اإلدارة 

 )٢٠إيضاح (
 

٣٬٧٦٤٬٣٣٥ 
 

٣٬٤٧٨٬٠٠٠ 
      

 شركة شقيقة
 

 ٤٬٧٥٥٬٠٢٦  ٤٬٨٩٩٬٢٢٧  دخل العمولة الخاصة
 ١٬٢٢٠٬٧٠٠  ٤٬٠٠٥٬٨١٩  رسوم خدمات 

 ١٤٬٠٧٤٬٦٩٩  ٢٣٬٦٣٤٬٧٤٥  مصروف العمولة الخاصة 
 

 : لموظفي اإلدارة العليا خالل السنةفيما يلي إجمالي مبلغ التعويضات المدفوع  ) ج
 

 م٢٠١٩  م٢٠٢٠  طبيعة المعامالت األطراف ذات العالقة
      
 ١٠٬٠٨٠٬٨٢٢  ١٠٬٥٩٣٬٧٢٠  منافع موظفين قصيرة األجل 
 ٤٨٣٬٥١٧  ٦٨٣٬٨١٧  انتهاء التوظيف منافع لما بعد  

 
 ٣١(مليون لایر سعودي  ١٩٩٫٢٧قامت الشركة خالل السنة بشراء محافظ ذمم مديني عقود إجارة من شركة شقيقة بمبلغ  ) د

 ).مليون لایر سعودي ٣٦٤٫٠٥: م٢٠١٩ديسمبر 
 

 إدارة المخاطر  .٢٣

بما في ذلك  (الئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق مخاطر ا: تتعرض أنشطة الشركة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية
يركز برنامج إدارة مخاطر االئتمان الكلي للشركة على ). مخاطر معدل الربح ومخاطر أسعار حقوق الملكية ومخاطر العمالت

 . للشركة المالي األسواق المالية التي ال يمكن التنبؤ بها والسعي لتقليل التأثيرات السالبة المحتملة على األداء
 

تقوم اإلدارة بالتحديد والتقييم ولديها مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر . تتم إدارة المخاطر بموجب السياسات المعتمدة من قبل اإلدارة
السيولة الشاملة التي تغطي مجاالت محددة، مثل مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر معدالت األرباح ومخاطر االئتمان واستثمار 

 .الفائضة
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٣٠ 

 )يتبع( إدارة المخاطر  .٢٣

 مخاطر االئتمان

قامت . مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية
مية والحصول على للعمالء وموافقات ائتمان رسالشركة بتحديد إجراءات إلدارة مخاطر االئتمان تشمل تقييم الجودة االئتمانية 

 .ضمانات
 

يفّرق تصنيف االئتمان بين المحافظ المنتظمة والمتعسرة . تتبع الشركة آلية تصنيف ائتمان كأداة إلدارة جودة مخاطر االئتمان
 .ويوزع المخصصات وفقاً لذلك

 
 .اتوإجارة عن طريق االحتفاظ بالضمانيتم التخفيف من مخاطر االئتمان على ذمم مديني عقود مرابحة 

 
 :يعكس الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على الموجودات المالية في تاريخ التقرير

 
 م٢٠١٩  م٢٠٢٠ 

 ٧١٬٧٠٠٬٦٩٠  ٨٦٩٬٥٧٩٬٥٦٦ نقد لدى البنوك 
 ٧٧٧٬٧٧٦٬٢١٢  ٤٬٣٦٠٬٣٨٨٬١٨١ ذمم مديني عقود مرابحة

١٬٣٩١٬١٨١٬٨٧٦  ٢٬٢٨٧٬٦٨٥٬٩١٣ إجارةذمم مديني عقود 
 ٥٣٣٬٩٨٩  ٤٠٦٬٨٠٥ وجودات متداولة أخرىم

 ٢٬٢٤١٬١٩٢٬٧٦٧  ٧٬٥١٨٬٠٦٠٬٤٦٥
 

 . مخاطر االئتمان على نقد لدى البنك محدودة حيث يتم االحتفاظ باألرصدة لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية جيدة
 

 الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية  -الخسائر االئتمانية المتوقعة 
ا كانت مخاطر التعثر في السداد لألداة المالية زادت بشكل جوهري منذ إثباتها األولي، تأخذ الشركة باالعتبار لتحديد فيما إذ

وهذا يتضمن معلومات وتحليل نوعي . جهد ال مبرر لهماالمعلومات المعقولة والمساندة التي تكون مالئمة ومتاحة دون تكلفة أو 
 .ركة وتقييم الخبير االئتماني، بما في ذلك المعلومات التي تتسم بالنظرة المستقبليةوكمي استناداً إلى الخبرة التاريخية للش

 
ت للتع ت الزيـادة الجوهريـة في مخـاطر االئتمـان قـد حـدـث د مـا إذا كـاـن ةإن الهـدف من التقييم هو تحـدـي  :رض من خالل مقـارـن

 
 المالي، معالعمر المتبقي الحتمالية التعثر في السداد كما في تاريخ قائمة المركز  - 
ــداد لـهذا الوـقت والتي تم تـقديرـها عـند اإلثـبات األولي للتعرض  -  تم تـعديلـها متى ـما ـكان  (العمر المتبقي الحتـمالـية التعثر في الســ

 ).ذلك مالئماً للتغيرات في توقعات السداد
 

  إنشاء هيكل أجل احتمالية التعثر في السداد
 

ويحدد نموذج مصفوفة التحول احتمالية ). نهج سلسلة ماركوف(صفوفات التحول يـُشتق هيكل أجل احتمالية التعثر في السداد من م
 .التعثر في سداد الذمم المدينة عن طريق تتبع الحركة التاريخية للذمم المدينة

  
  مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل جوهريتحديد ما إذا كانت 

 
ان تحدث في موعد ال يتجاوز عندما يكون األصــل متأخر الســداد تأخذ الشــركة باعتبارها أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتم

اســــتحقاق   يتم تحديد أيام التأخر في الســــداد من خالل حســــاب عدد األيام منذ أقدم تاريخ. يوًما إال في حالة النقض ٣٠ألكثر من 
تالمه تحقاق دون . انقضـى فيما يتعلق بالسـداد الكامل الذي لم يتم اـس األخذ باالعتبار أي فترة سـماح قد تكون  يتم تحديد تواريخ االـس

 .متاحة للمقترض
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٣١ 

 )يتبع( إدارة المخاطر  .٢٣
 

 ) يتبع(مخاطر االئتمان 

ــتـخدـمة لتـحدـيد  ــرـكة بمراقـبة ـمدى كـفاءة المـعايير المســ الزـيادات الجوهرـية في مـخاطر االئتـمان عن طريق المراجـعات  تقوم الشــ
 .دة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السدادالدورية لتأكيد أن المعايير قادرة على تحديد الزيا

 
النخفاض في القيمة المطبقة، استناداً إلى منهجية ا   ٣والمرحلة    ٢والمرحلة    ١تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية إلى المرحلة  

 :كما هو مبين أدناه
 

ـــبة لألدوات الـمالـية التي لم تتعرض لزيادة: ١المرحـلة  جوهرية في مـخاطر االئتـمان مـنذ إثـباتـها األولي ولم تنخفض جودتـها  بالنســ
تناداً إلى الخسـائر االئتمانية المتوقعة على مدى  ركة بإثبات مخصـص اـس أتها، تقوم الـش شـهًرا، ويتم احتسـاب  ١٢االئتمانية عند نـش

يتم تصـ ). دون خصـم مخصـصـات االئتمان(ية لألصـل الفائدة بالقيمة الدفترية اإلجمال أتها كمرحلة  وـس ابات عند نـش نيف جميع الحـس
 ).إن وجدت(، وتستثنى من ذلك فقط الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الناشئة ١

 
ــت لزـيادة جوهرـية في مـخاطر االئتـمان مـنذ إثـبات: ٢المرحـلة  ـــبة لألدوات الـمالـية التي تعرضــ ـها األولي إال أنـها لم تنخفض ـبالنســ

، تقوم الشركة بإثبات مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على )ال يوجد دليل موضوعي لالنخفاض في القيمة(ة  جودتها االئتماني
 .  مدى العمر

 
 ٣٠تأخر السداد لمدة التي يكون فيها العميل م ٢بالنسبة للمحفظة المملوكة من قبل الشركة، يتم نقل جميع التعرضات إلى المرحلة 

 .  خالل السنة) أو دفعات الفائدةأصل المبلغ (يوم أو أكثر 
 

يوجد دليل موضوعي لالنخفاض في القيمة في (بالنسبة لألدوات المالية التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها االئتمانية : ٣المرحلة 
د الذي يمثل  إن عملية تحديد التعثر في السدا. لى مدى العمر، تقوم الشركة بإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة ع)تاريخ التقرير

 .٣يتم استخدامها كمرحلة ) تعثر الملتزمين فعليا(يوما أو أكثر  ٩٠تجاوز االستحقاق لمدة 
 

  الموجودات المالية المعدلة
 

لعدد من األســباب تشــمل التغير في ظروف  ) القرض(قد يتم تعديل الشــروط التعاقدية لعقود اإلجارة أو ذمم مديني عقود مرابحة 
إن القرض الحالي الذي تم تعديل . يل، وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدني االئتماني المحتمل أو الحالي للعميلالـسوق، واـستمرار العم

ــروطه قد يتم التوقف عن إ ــة شـ ــياسـ ــأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقاً للسـ ثباته ويتم إثبات القرض الذي تم إعادة التفاوض بشـ
 .المحاسبية

 
ــروط الموجودات الـمالـية وأن ـهذا التـعدـيل ال يؤدي إلى التوقف عن اإلثـبات، ـفإن تـحدـيد ـما إذا ـكاـنت المـخاطر   عـندـما يتم تـعدـيل شــ

 :ري يعكس مقارنة لما يلياالئتمانية للموجودات قد زادت بشكل جوه
 إن العمر المتبقي للتعثر في السداد في تاريخ التقرير يستند إلى الشروط المعدلة، و -
 .السداد يتم تقديره استناداً على المعطيات عند اإلثبات األولي استناداً إلى الشروط التعاقدية األصلية إن العمر المتبقي للتعثر في -

 
 .لمعدلة تمديد فترة االستحقاق أو تغيير توقيت مدفوعات األرباحعادةً ما تتضمن الشروط ا

 
  تعريف التعثر في السداد

 

 :ندماتعتبر الشركة أن الموجودات المالية متعثرة السداد ع
 

اإلجراءات يكون هناك احتمال بعدم قيام المقترض بســداد التزاماته االئتمانية للشــركة بالكامل، دون قيام الشــركة باللجوء إلى   -
 مثل تحصيل الضمان، أو

 . يوًما في أي التزام ائتماني هام للشركة ٩٠عندما يكون المقترض متأخر السداد ألكثر من   -
 

  سم بالنظرة التطلعية للمستقبل إدراج المعلومات التي تت
 

ــتقبل في كال التقييمين الذين  ــم بالنظرة التطلعية للمسـ ــركة بدمج المعلومات التي تتسـ تجريهما حول ما إذا كانت مخاطر  تقوم الشـ
إلى المشـورة  واسـتناداً . االئتمان لألداة قد زادت بشـكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها وقيامها بقياس الخسـائر االئتمانية المتوقعة

ا من رئيس إدارة المـخاطر وخبراء االقتصــــاد واألـخذ في االعتـبار بعض المعلوـمات  ــول عليـه الـخارجـية الفعلـية التي تم الحصــ
ــتقبلية ــائر االئتمانية المتوقعة لدمج معلومات النظرة المسـ ــركة ببعض التعديالت على نموذج الخسـ وقد تم .  والمتوقعة، قامت الشـ

وقد يؤدي . للتحقق من مدى تأثير االقتصـــاد الكلي من أجل تقييم التغير في الخســـائر االئتمانية المتوقعة إجراء تحليل الحســـاســـية
 .نقاط أساس في الخسائر االئتمانية المتوقعة ٦إلى تحول مقداره  ٪١٠بنسبة التحول 

  



 عادة التمويل العقاريالشركة السعودية إل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

٣٢ 

 )يتبع( إدارة المخاطر  .٢٣
 

 ) يتبع(مخاطر االئتمان 

  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

 :المدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل تقديرات المخاطر أدناهإن 
 

 التعثر في السداد؛احتمالية   )١
 الخسارة بافتراض التعثر في السداد؛  )٢
 .التعرض عند التعثر في السداد  )٣

 
داد تمثل تقديرات في تاريخ معين، والتي يت ابها بناًء على نماذج إحصـائية إن تقديرات احتمالية التعثر في الـس طريقة تقدير (م احتـس

وتـستند هذه النماذج اإلحـصائية إلى بيانات . لألطراف المقابلة والمـصروفات وتقييمها مقابل مختلف الفئات األخرى)معدل الخـسارة
تعرض يتنـقل بين فـئات وإذا ـكان الطرف اآلخر أو ال. ـتاريخـية مـحدودة عن محفـظة التموـيل التي تـتألف من عواـمل كمـية ونوعـية

كما يتم تقدير احتمالية التعثر في السـداد بعد . سـدادالتصـنيف، عندئٍذ يؤدي ذلك إلى تغير في التقدير المرتبط باحتمالية التعثر في ال
 .األخذ بعين االعتبار تاريخ االستحقاق التعاقدية للتعرضات

 
تقوم الشـركة بتقدير مؤشـرات  . تملة في حالة وجود تعثر في السـدادتمثل الخسـارة بافتراض التعثر في السـداد حجم الخسـارة المح

 .اًء على تاريخ معدالت استرداد المطالبات لألطراف األخرى المتعثرة في السدادالخسارة بافتراض التعثر في السداد بن
 

لشـركة التعرضـات عند التعثر تسـتخلص ا. يمثل التعرض عند التعثر في السـداد التعرضـات المتوقعة عند وقوع التعثر في السـداد
ــداد من التعرض الـحالي للطرف اآلخر والتغيرات المحتمـلة على القيـمة  ــموح بـها بموـجب العـقد بـما في ذـلك في الســ الـحالـية المســ

 . يمثل التعرض عند التعثر عن السداد ألصل مالي إجمالي القيمة الدفترية له. اإلطفاء
 

ـشهراً للموجودات المالية التي من خاللها لم تزيد مخاطر   ١٢التعثر في الـسداد على مدى   ورهناً باـستخدام الحد األقصـى الحتمالية
االئتمان جوهرياً، تقوم الشـركة بقياس الخسـائر االئتمانية المتوقعة باألخذ باالعتبار مخاطر التعثر في السـداد للحد األقصـى للفترة 

تمان، حتى إذا اعتبرتها الشــركة لفترة ي من خاللها تعرضــت لمخاطر االئوالت) بما في ذلك أي خيارات تمديد للمقترض(التعاقدية  
ــداد . أطول، ألغراض إدارة المخاطر ــركة لديها الحق لطلب ســ ــى للفترة التعاقدية يمنح للتاريخ الذي تكون فيه الشــ الحد األقصــ

 .القرض
 

  الضمانات
 

للتقليل من مخاطر االئتمان في ذمم ـضمانات وذلك كتأمين تحتفظ الـشركة خالل الـسياق االعتيادي ألنـشطة اإلقراض الخاـصة بها ب
ويتم االحتفاظ بهذه الـضمانات بـشكل رئيـسي مقابل ذمم مديني . وتتكون هذه الـضمانات من عقارات. مديني عقود إجارة والمرابحة

بة. بلة للتحققعقود إجارة وذمم مديني عقود المرابحة ويتم إدارتها مقابل التعرضـات المالئمة بصـافي قيمتها القا للموجودات  بالنـس
المالية التي انخفضـــت قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير، من الضـــروري االحتفاظ بمعلومات كمية عن الضـــمانات المحتفظ بها 

 .كتأمين إلى المدى الذي تقلل فيه هذه الضمانات من مخاطر االئتمان
 

  مخاطر السيولة 
 

د الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها هة الشركة لصعوبة عنتتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواج
تراقب الشركة وتدير بنية السيولة لموجوداتها ومطلوباتها للتأكد من . عن طريق السداد نقداً أو من خالل موجودات مالية أخرى

تم : الجدول أدناه تحليًال للموجودات والمطلوباتويعرض . السيولةتوفر النقدية المتوازنة والتمويل الكافي للوفاء بمتطلبات 
تحديد االستحقاقات المتوقعة للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية بتاريخ التقرير حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي 

 .وألغراض العرض، تم عرض النقد وما في حكمه دون تاريخ استحقاق ثابت. النهائي
 



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

٣٣ 

 )يتبع( رة المخاطر إدا .٢٣
 التدفقات النقدية التعاقدية    

 القيمة الدفترية  
 

 حتى ثالثة أشهر
أكثر من ثالثة أشهر  

 بحد أقصى سنة
 

 أكثر من سنة 
دون تاريخ استحقاق  

 محدد
 

 اإلجمالي
            م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

        الموجودات 
 ٨٦٩٬٥٨٠٬٨٦١  ٨٦٩٬٥٨٠٬٨٦١  -  -  -  ٨٦٩٬٥٨٠٬٨٦١ نقد وما في حكمه

 ٤٬٣٦٠٬٣٨٨٬١٨١  ٢٨٢٬٨٤٩٬٨٧٣ ٢٬٧٧٧٬٧٨٧٬٤٥٢  ٥٤٩٬٢٧٨٬٥٤٣  ٧٥٠٬٤٧٢٬٣١٣  ٤٬٣٦٠٬٣٨٨٬١٨١ ذمم مديني عقود مرابحة
 ٢٬٢٨٧٬٦٨٥٬٩١٣  ٢٤٬٨٠٠٬٥٥٤ ٢٬١٣٤٬٨٧٦٬٥٦٧  ٩٦٬٠٦٩٬٩٢٠  ٣١٬٩٣٨٬٨٧٢  ٢٬٢٨٧٬٦٨٥٬٩١٣ ذمم مديني عقود إجارة 

 ٧٬٥١٧٬٦٥٤٬٩٥٥ ١٬١٧٧٬٢٣١٬٢٨٨ ٤٬٩١٢٬٦٦٤٬٠١٩  ٦٤٥٬٣٤٨٬٤٦٣  ٧٨٢٬٤١١٬١٨٥  ٧٬٥١٧٬٦٥٤٬٩٥٥ 
            المطلوبات 

أرصدة للبنك المركزي السعودي 
 ٥٬١٧٠٬٩٨٥٬٤٩٧ والمؤسسات المالية األخرى

 
٣٬٧١٧٬١٧٦٬٠١٧ 

 
٦٥٥٬٠٥١٬٤١٥ 

 
٧٩٨٬٧٥٨٬٠٦٥ 

 
- 

 
٥٬١٧٠٬٩٨٥٬٤٩٧ 

 ٧٥٨٬١٦٥٬٩٨٩  -  ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٩٢٥٬٧١٢  ٧٬٢٤٠٬٢٧٧  ٧٥٨٬١٦٥٬٩٨٩ أدوات دين مصدرة
 ٨٨٬٧٨٤٬٦٤٢  ٣٬٤٠٤٬٨٧٥  ١٩٬٠٨٣٬٧٠٥  ٢٨٬٩٥٩٬٦٠٢  ٣٧٬٣٣٦٬٤٦٠  ٨٨٬٧٨٤٬٦٤٢ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 ٦٬٠١٧٬٩٣٦٬١٢٨   ٣٬٤٠٤٬٨٧٥  ١٬٥٦٧٬٨٤١٬٧٧٠   ٦٨٤٬٩٣٦٬٧٢٩   ٣٬٧٦١٬٧٥٢٬٧٥٤  ٦٬٠١٧٬٩٣٦٬١٢٨ 
            

 ١٬٤٩٩٬٧١٨٬٨٢٧  ١٬١٧٣٬٨٢٦٬٤١٣  ٣٬٣٤٤٬٨٢٢٬٢٤٩  ) ٣٩٬٥٨٨٬٢٦٦( ) ٢٬٩٧٩٬٣٤١٬٥٦٩(   ١٬٤٩٩٬٧١٨٬٨٢٧ الفجوة
 

 التدفقات النقدية التعاقدية   

 الدفترية القيمة  
 

 حتى ثالثة أشهر
أكثر من ثالثة أشهر  

 بحد أقصى سنة 
 

 أكثر من سنة 
دون تاريخ استحقاق  

 محدد
 

 اإلجمالي
            م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

        الموجودات
 ٧١٬٧٠٢٬١٩٠  ٧١٬٧٠٢٬١٩٠  -  -  -  ٧١٬٧٠٢٬١٩٠ نقد وما في حكمه

 ٧٧٧٬٧٧٦٬٢١٢  -  -  -  ٧٧٧٬٧٧٦٬٢١٢  ٧٧٧٬٧٧٦٬٢١٢ ذمم مديني عقود مرابحة
 ١٬٣٧٩٬٣٣٤٬٧٦١  -  ١٬٢٧٥٬٣٥٩٬٥٦٢  ٨٣٬٧٨٣٬٥٨٢  ٢٠٬١٩١٬٦١٧  ١٬٣٧٩٬٣٣٤٬٧٦١ ذمم مديني عقود إجارة 

 ٢٬٢٢٨٬٨١٣٬١٦٣  ٧١٬٧٠٢٬١٩٠  ١٬٢٧٥٬٣٥٩٬٥٦٢  ٨٣٬٧٨٣٬٥٨٢  ٧٩٧٬٩٦٧٬٨٢٩  ٢٬٢٢٨٬٨١٣٬١٦٣ 
            المطلوبات

            
 ٧٥٨٬٣٠٣٬٥٥٩  -  ٧٥٨٬٣٠٣٬٥٥٩  -  -  ٧٥٨٬٣٠٣٬٥٥٩ أدوات دين مصدرة

 ٢٤٬٢٧٨٬١٦٣  ٢٤٬٢٧٨٬١٦٣  -  -  -  ٢٤٬٢٧٨٬١٦٣ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٧٨٢٬٥٨١٬٧٢٢  ٢٤٬٢٧٨٬١٦٣  ٧٥٨٬٣٠٣٬٥٥٩  -  -  ١٬٧٢٢٧٨٢٬٥٨ 
            

 ١٬٤٤٦٬٢٣١٬٤٤١  ٤٧٬٤٢٤٬٠٢٧  ٥١٧٬٠٥٦٬٠٠٣  ٨٣٬٧٨٣٬٥٨٢  ٧٩٧٬٩٦٧٬٨٢٩  ١٬٤٤٦٬٢٣١٬٤٤١ الفجوة
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٣٤ 

 )يتبع( إدارة المخاطر  .٢٣
 

مليار لایر  ٥ار لایر سعودي إلى ملي ١٫٥م بزيادة رأس مالها الُمصدر والمدفوع بالكامل من ٢٠٢١يناير  ١٠قامت الشركة في 
لایر سعودي للسهم الواحد لصندوق االستثمارات العامة بمقابل إجمالي قدره   ١٠مليون سهم بقيمة    ٣٥٠سعودي عن طريق إصدار  

 .مليار لایر سعودي لصندوق االستثمارات العامة ٣٫٥
 

  مخاطر السوق
 

تدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في المتغيرات مخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في القيمة العادلة أو ال
يمكن تصنيف معدالت السوق إلى مخاطر العمالت . سوق مثل أسعار العمولة الخاصة وأسعار صرف العمالت األجنبيةفي ال

 : ومخاطر معدالت األرباح ومخاطر أسعار حقوق الملكية كما يلي
 

  مخاطر العملة
 

.  التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية ة وهي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب مخاطر العمل
لم تقم الشركة بإجراء أي معامالت .  تتعرض الشركة للتذبذبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل السياق االعتيادي ألعمالها

 .الدوالر األمريكي، وعليه فهي غير معرضة بشكل جوهري لمخاطر العمالتهامة بعمالت بخالف الريال السعودي و
 

  مخاطر معدل الربح
 

تنشأ المخاطر عندما يكون .  مخاطر معدالت األرباح هي عدم التأكد من األرباح المستقبلية الناتجة عن التقلبات في معدالت األرباح
إن أهم مصدر لمخاطر . ت معدل األرباح خالل فترة زمنية محددةهناك عدم تطابق في الموجودات والمطلوبات الخاضعة لتسويا

ألرباح كما في تاريخ قائمة المركز المالي هو ذمم مديني عقود إجارة، حيث يتم عكس تقلبات معدالت األرباح، إن وجدت، معدالت ا
فق عليه، وبالتالي فإن الشركة غير وتحمل ذمم مديني عقود المرابحة الخاصة بالشركة عمولة بسعر ثابت مت. في نتائج العمليات 

تظهر التقلبات في معدالت التمويل لذمم مديني عقود إجارة، إن . مديني عقود المرابحةمعرضة لمخاطر معدل الربح على ذمم 
 .وجدت، في قائمة الربح أو الخسارة

 
المتغيرات األخرى ثابتة، في قائمة الربح  يوضح الجدول التالي الحساسية للتغيير المحتمل المعقول في معدالت األرباح، مع بقاء

 . إيرادات اإلجارةعلى معدالت األرباح في التغيرات المفترضة تأثير الدخل هي سية حساإن . أو الخسارة للشركة
 

 التأثير على الدخل  التغير في المتغيرات 
 ٢٬٧٤٥٬٨٢٠ ١٥-+/ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ٢٬٥١٤٬٦٧٥ ١٥-+/ م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 
 طر أسعار أدوات حقوق الملكيةمخا

 
مخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في 

صدر أداة  ، سواء الناتجة عن عوامل خاصة بمُ )بخالف تلك الناتجة عن مخاطر العمالت أو مخاطر أسعار الفائدة(أسعار السوق 
 .مل التي تؤثر على جميع األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوقمالية فردية أو العوا

 
م، ال توجد لدى الشركة أي استثمارات في أدوات حقوق الملكية، وبالتالي فإن الشركة غير معرضة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 .لمخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية
  



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
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٣٥ 

 لألدوات الماليةالقيمة العادلة  .٢٤
 

العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين القيمة 
 : يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما. المشاركين في السوق بتاريخ القياس

 
  ات أو المطلوبات، أوي السوق الرئيسية للموجودف -
 .في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات -

 
ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل جوهري عن قيمها الدفترية المدرجة في القوائم 

 .المالية
 

 .لموجودات والمطلوبات الماليةكون األدوات المالية من اتت
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 :تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها باستخدام طرق التقييم التالية
 

 .السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلةفي ) غير المعدلة(ة األسعار المتداول: ١المستوى 
طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة بصورة مباشرة : ٢المستوى 

 . أو غير مباشرة
 . ال تتم وفقا لبيانات قابلة للمالحظة في السوقة العادلة المسجلة وطرق تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير هام على القيم: ٣المستوى 

 
 القيم الدفترية والقيمة العادلة ) أ

يعرض الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تختلف قيمتها العادلة عن قيمتها 
 . ة العادلةلتسلسل الهرمي للقيمالدفترية، بما في ذلك مستوياتها في ا

 
 الموجودات المالية

 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  

 القيمة الدفترية 
 القيمة العادلة 

 اإلجمالي  ٣المستوى  ٢المستوى   ١المستوى    
           

 ٤٬٧٢٢٬٤٦٦٬٩٤٥  ٤٬٧٢٢٬٤٦٦٬٩٤٥  -  -  ٤٬٣٥٤٬٧٤٩٬٤٠٠  ذمم مديني عقود مرابحة
 ٢٬٧٠٥٬٤٢٠٬٣٨٢  ٢٬٧٠٥٬٤٢٠٬٣٨٢  -  -  ٢٬٢٧٨٬٣٢٢٬٨٢٥  ةذمم مديني عقود إجار

           
           
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  

 القيمة الدفترية 
 القيمة العادلة  

 اإلجمالي  ٣المستوى  ٢المستوى   ١المستوى    
           

 ٧٧٧٬٧٧٦٬٢١٢  ٧٧٧٬٧٧٦٬٢١٢  -  -  ٧٧٧٬٧٧٦٬٢١٢  ذمم مديني عقود مرابحة
 ١٬٤٣٨٬٣٣٦٬٨٨٩  ١٬٤٣٨٬٣٣٦٬٨٨٩  -  -  ١٬٣٨٣٬٠٠٠٬٣٧٢  ذمم مديني عقود إجارة
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٣٦ 

 ) يتبع(القيم العادلة لألدوات المالية  .٢٤
 

 )يتبع(القيمة الدفترية والقيمة العادلة  ) أ

 المطلوبات المالية 
 

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  

 القيمة الدفترية 
 القيمة العادلة 

 اإلجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى    
           

٨١٩٬٧٧٥٬٠٤١  ٨١٩٬٧٧٥٬٠٤١  -  - ٧٥٨٬١٦٥٬٩٨٩  أدوات دين مصدرة
 

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  

 القيمة الدفترية 
 القيمة العادلة  

 اإلجمالي  ٣المستوى  ٢المستوى   ١المستوى    

           
 ٨٠١٬٨١٨٬٩٠٢  ٨٠١٬٨١٨٬٩٠٢  -  -  ٧٥٨٬٣٠٣٬٥٥٩  أدوات دين مصدرة

           
 

 قياس القيم العادلة ) ب
 

 بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة التحويالت .١
 

 .م٢٠١٩م و  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل السنوات المنتهية في    تحويالتم يتم إجراء أي  ل
 

 امة غير القابلة للمالحظةأساليب التقييم والمدخالت اله .٢
 

م، باإلضافة ٢٠١٩م و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  ٣يبين الجدول أدناه أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيم العادلة في المستوى 
 .إلى المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة المستخدمة

 

 طريقة التقييم النوع 
المدخالت الهامة  

غير القابلة 
 للمالحظة

القابلة قة بين المدخالت غير العال
للمالحظة الهامة وقياس القيمة  

 العادلة

الموجودات والمطلوبات المالية التي تم  
اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة والمصنفة  

تشمل ذمم مديني عقود  ٣في المستوى 
 .مرابحة وإجارة وأدوات الدين الصادرة

يتم تقدير تقييم ذمم مديني  
رة عقود المرابحة واإلجا

التدفقات النقدية  باستخدام 
التعاقدية المخصومة وفقاً 

 . ألحدث عائد

 ال ينطبق ال يوجد

 
 . قامت اإلدارة بتقدير أن القيمة الدفترية لألدوات المالية األخرى تقارب بصورة كبيرة القيمة العادلة
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٣٧ 

 إدارة رأس المال .٢٥

ً لمبدأ االستمرارية، رة تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقد الشركة على االستمرار في العمل وفقا
إن نسب كفاية رأس المال التي يتم مراقبتها وقياسها من قبل اإلدارة تقيس مدى كفاية . والحفاظ على وجود قاعدة رأس مال قوية

وجدت، في قائمة المركز المالي،  المحتملة، إنرأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات وااللتزامات 
 .  إلظهار مخاطرها النسبية التي تحددها االدارة باستخدام األرصدة المرجحة

 
 برامج ومبادرات الدعم التي أطلقها البنك المركزي السعودي  .٢٦

يم الدعم ع الخاص لتقدم برنامج دعم تمويل القطا٢٠٢٠، أطلق البنك المركزي السعودي في مارس ١٩-لمواجهة جائحة كوفيد
الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم وفقاً للتعريف الصادر من البنك المركزي السعودي في تعميمه رقم متناهية الالزم للشركات 

في حين أن برنامج دعم تمويل القطاع الخاص يشمل العديد من البرامج، .  هـ١٤٣٨جمادى اآلخرة    ١٦بتاريخ    ٣٨١٠٠٠٠٦٤٩٠٢
 .م هو برنامج تأجيل الدفعات٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بالشركة كما في األكثر صلة  إال أن البرنامج

 
وكجزء من برنامج تأجيل الدفعات الذي أطلقه البنك المركزي السعودي، كان يتعين على الشركة تأجيل الدفعات لمدة إجمالية تبلغ  

الصغر  متناهية إلقراض للشركاتعلى تسهيالت ا) تلى التأجيل السابق لستة أشهر تمديد إضافي لمدة ثالثة أشهر(تسعة أشهر 
كانت إعفاءات الدفع تُعد كدعم سيولة قصير األجل لمعالجة مشاكل التدفق النقدي المحتملة . والصغيرة ومتوسطة الحجم المؤهلة

 ١٤م إلى  ٢٠٢٠مارس    ١٤قامت الشركة بتطبيق اإلعفاء من الدفع من خالل تأجيل األقساط المستحقة خالل الفترة من  .  للُمقترض
م لمدة ٢٠٢٠ديسمبر    ١٤إلى    ٢٠٢٠سبتمبر    ١٥ومن ثم تأجيل إضافي لألقساط المستحقة خالل الفترة من  سبتمبر لمدة ستة أشهر  

لقد تم تقييم مدى التأثير المحاسبي لهذه التغييرات في آجال . ثالثة أشهر دون وجود أي تكاليف إضافية يتم تحميلها على العميل
وقد نتج عن ذلك . كتعديل في شروط الترتيب ٩ت المعيار الدولي للتقرير المالي معالجتها وفقاً لمتطلباالتسهيالت االئتمانية وتم 

 .مليون لایر سعودي والتي تم عرضها كجزء من الدخل من الذمم المدينة ذات الصلة ١٢٫٤إثبات الشركة خسارة تعديل بمبلغ 
 

مارس  ٣١مديد برنامج تأجيل الدفعات حتى م بت٢٠٢٠نوفمبر  ٢٩في  باإلضافة إلى ما سبق، فقد قام البنك المركزي السعودي
م إلى ٢٠٢٠ديسمبر  ١٥قامت الشركة بتطبيق اإلعفاء من الدفع من خالل تأجيل األقساط المستحقة خالل الفترة من قد و. م٢٠٢١
تغييرات في تأثير المحاسبي لهذه اللقد تم تقييم مدى ال. م دون وجود أي تكاليف إضافية يتم تحميلها على العميل٢٠٢١مارس  ٣١

وقد نتج عن . كتعديل في شروط الترتيب ٩آجال التسهيالت االئتمانية ويتم معالجتها وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
المدينة ذات  مليون لایر سعودي والتي تم عرضها كجزء من الدخل من الذمم  ٣٫٤ذلك إثبات الشركة خسارة تعديل إضافية بمبلغ 

 .الصلة
 

مليون لایر سعودي على ذمم مديني   ٨٠٦تيجة للبرنامج أعاله والتمديدات المتعلقة به، فقد قامت الشركة بتأجيل دفعات بمبلغ ون
بلغ إجمالي . مليون لایر سعودي خالل السنة ١٥٫٨عقود المرابحة للشركات، وبالتالي، قامت بإثبات إجمالي خسائر تعديل بمبلغ 

 . مليون لایر سعودي كما في نهاية السنة ٨٠٦ض مقابل هؤالء العمالء التعر
 

يعد مؤشراً على وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان،   التعثرااعتبرت الشركة بشكل عام أن تأجيل الدفعات في ترتيبات حاالت  
حالية، بشكل منفصل، على أنها تعد مؤشراً على ال  ١٩-ة بـ كوفيدالدعم الخاص  برامجلكن لم يتم التعامل مع تأجيل الدفعات بموجب  

وتستمر الشركة في مراقبة محافظ اإلقراض عن كثب وإعادة تقييم مستويات المخصصات .وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
 .١٩-مع تطور الوضع المحيط بجائحة كوفيد
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٣٨ 

 )يتبع(لسعودي  برامج ومبادرات الدعم التي أطلقها البنك المركزي ا .٢٦
 

من أجل تعويض التكلفة ذات العالقة التي من المتوقع أن تتكبدها الشركة بموجب برنامج البنك المركزي السعودي والهيئات العامة 
مليار لایر سعودي من وديعة خالية من الربح في عدد من الدفعات المقدمة من   ١٫٦األخرى، فقد تلقت الشركة مبلغ إجمالي وقدره  

وبناًء على خطاب وارد من البنك المركزي .  م، بتواريخ استحقاق متفاوتة٢٠٢٠ديسمبر    ٣١نة المنتهية في  لمركزي خالل السالبنك ا
السعودي، فقد قررت اإلدارة أن الودائع الخالية من األرباح تتعلق بشكل أساسي بالتعويض عن خسارة التعديل المتكبدة من تأجيل  

. عدل التمويل المدعوم على أساس منتظم، وفقاً لمتطلبات محاسبة المنح الحكوميةفعة المتعلقة بمتمت المحاسبة عن المن. الدفعات
مليون لایر سعودي تم إثباته في قائمة الربح   ١٥٫٨مليون لایر سعودي منها مبلغ    ٩٠٫٥وقد نتج عن ذلك إجمالي ربح بمبلغ وقدره  

خالل  . اإلدارة بعض األحكام عند إثبات وقياس دخل المنحة هذامارست . مليون لایر سعودي تم تأجيله ٧٤٫٧أو الخسارة ومبلغ 
مليون لایر سعودي على قائمة الربح أو الخسارة يتعلق بالتنازل عن  ٤٫٢م، تم تحميل مبلغ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في 
 .ربح اليوم األول

 
وعمالء قطاع العاملون لحسابهم الخاص الذين لديهم )  لالتمويباستثناء قطاع  (قررت الشركة تأجيل الدفعات طوعاً للقطاع الخاص  

 .مليون لایر سعودي ٦٫٢وقد نتج عن ذلك خسارة تعديل بمبلغ . تسهيالت ائتمانية مع الشركة لمدة ثالثة أشهر
  

 أرقام المقارنة .٢٧
 

إن التأثير  . مع السنة الحالية مقارنةخالل السنة، تم تعديل عرض وتصنيف بعض البنود في هذه القوائم المالية لضمان قابليتها لل
 . الهام لهذه التعديالت على قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر مبين أدناه

 

 
كما تم إدراجه  

 ً  إعادة التصنيف  سابقا
مبالغ مدرجة بعد  
 إعادة التصنيف 

    :م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
    قائمة المركز المالي

    
 ٩٬٧٧٠٬١٧٨ ٤٬٣١٧٬٣٢٣ ٥٬٤٥٢٬٨٥٥ متلكات ومعداتم

 - )٤٬٣١٧٬٣٢٣( ٤٬٣١٧٬٣٢٣ موجودات حق االستخدام
    

 ٢٤٬٢٧٨٬١٦٣ ٣٬٩٢٢٬٢٠٣ ٢٠٬٣٥٥٬٩٦٠ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 - )٣٬٩٢٢٬٢٠٣( ٣٬٩٢٢٬٢٠٣ التزامات عقود اإليجار

    
    قائمة الربح أو الخسارة

    
 ١٠١٬٤١٨٬٢٢٥ ٢٠٬٣٢٩٬٠٠١ ٨١٬٠٨٩٬٢٢٤ خاصةالعمولة الدخل 

 - )٢٠٬٣٢٩٬٠٠١( ٢٠٬٣٢٩٬٠٠١ دخل من ودائع بنكية
    

 ٣٧٬٨٠٨٬٤٤٨ )٣٧٬٤٠٥٬٥٠٥( ٧٥٬٢١٣٬٩٥٣ مصروفات عمومية وإدارية 
 ٣٥٬٤٧٩٬٧٥٥ ٣٥٬٤٧٩٬٧٥٥ - رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

 ٥٬٢٢٣٬٦٩٥ ٥٬٢٢٣٬٦٩٥ - استهالك وإطفاء
 ٩٬٧٠٧٬٣٧٣ ٢٤٧٬٣٤٣ ٩٬٤٦٠٬٠٣٠ الخدمة أتعاب تقديم

 - )٣٬٥٤٥٬٢٨٨( ٣٬٥٤٥٬٢٨٨ مصروفات إعالن وتسويق
    

  
 الزكاة  .٢٨

  
تم إعفاء الشركة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة، من الزكاة وفقاً للوائح الهيئة المطبقة في المملكة 

 ٩بتاريخ  ٢٠٥٠١/١٥/١٤٣٩من الهيئة بهذا الخصوص بموجب خطاب رقم  خاص العربية السعودية، كما حصلت على إعفاء
  ومع ذلك، فقد كانت الشركة تقدم إقراراتها الزكوية للهيئة سنوياً.  م).٢٠١٨فبراير  ٢٥هـ (الموافق ١٤٣٩جمادى اآلخرة 

  
تم التنازل عن اإلعفاء الزكوي م)، فقد ٢٠٢١فبراير  ١٢هـ (الموافق  ٢٩/٦/١٤٤٢بتاريخ  ٣٥٦٥٧بموجب األمر الملكي رقم 

اشر، لصندوق االستثمارات العامة للسنة المنتهية  المذكور أعاله على بعض الشركات المملوكة بالكامل، بشكل مباشر أو غير مب
هـ (الموافق ٨/٨/١٤٤٢بتاريخ    ٢٨٨٨ة بموجب القرار الوزاري رقم  من الزكا، فقد تم تأكيد إعفاء الشركة  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في  
  .م)٢٠٢١مارس  ٢١
  



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 )لایر سعودي(
 

٣٩ 

 األحداث الالحقة .٢٩
 

أو إفصاح في القوائم المالية بخالف ما هو مبين في /تتطلب تعديالت علىلم تقع أي أحداث الحقة بعد تاريخ قائمة المركز المالي 
 .اإليضاحات ذات الصلة

 
 اعتماد القوائم المالية .٣٠

 ٢٢ الموافق(هـ  ١٤٤٢شعبان  ٩إليضاحات المرفقة لإلصدار من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ م اعتماد القوائم المالية وات
  ). م٢٠٢١ مارس 




