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 وعضو غير شريك السعودية العربية المملكة في مسجلة مهنية شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، الفوزان جي ام بي كي

 سويسرية. جميع الحقوق محفوظة. تعاونية شركة العالمية، جي ام بي كي ل والتابعة المستقلة جي ام بي كي شركات شبكة في

 

 

 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساهمي الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري 

   الرأي

)"الشركة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في   للشركة السعودية إلعادة التمويل العقاريلقد راجعنا القوائم المالية 
م، وقوائم الدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،  2019ديسمبر  31

 التفسيرية األخرى. واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات 
وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في  

م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  2019ديسمبر  31
 في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. المعتمدة

 أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير 
م "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن الشركة  تم توضيحها في قس

ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا  وفقا
د. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس  بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواع

 إلبداء رأينا.

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

 ً في   المعتمدة للتقرير المالي الدولية للمعايير إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة، وفقا
القانونيين، واألحكام  للمحاسبين السعودية األخرى المعتمدة من الهيئة واإلصدارات والمعايير السعودية، العربية المملكة

المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية، 
 لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ. 

عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية، وعن   وعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة 
اإلفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة،  

 عي سوى القيام بذلك. ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واق
 إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.  

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تحريف جوهري سواًء بسبب غش  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من 
أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس 
ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف 

ئماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان  دا
يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على  

 هذه القوائم المالية. 
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 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساهمي الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري )يتبع(

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية )يتبع(

السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية  
 على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضاً: 

تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ  •
افية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا. إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة ك

ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي 
 على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية. 

لصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات ا •
 للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة. 

تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة   •
 التي قامت بها اإلدارة.  

مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم استنتاج  •
ً كبيراً بشأن قدرة   الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكا

نا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. وإذا تبين ل
االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، 

خ تقريرنا. ومع فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاري
 ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. 

تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن  •
 طريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. المعامالت واألحداث ذات العالقة ب

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما 
للشركة السعودية إلعادة التمويل  في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل المراجعة 

 )"الشركة"(. العقاري

 جي الفوزان وشركاه عن/ كي بي ام 
 محاسبون ومراجعون قانونيون
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 إلعادة التمویل العقاريالشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۱۹) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
۳ 

 قائمة المركز المالي
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 (لایر سعودي)
 

 
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ إیضاحات 

     الموجودات
     

 ۸۸۰٬٦۳۲٬٤۷۷  ۷۱٬۷۰۲٬۱۹۰ ٤ نقد وما في حكمھ
 ۲۲۱٬۱٥٦٬۷٥٥  ۷۷۷٬۷۷٦٬۲۱۲ ٥ ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي

 ٦۳۲٬٤۰٥٬٦۲۸  ۱٬۳۸۳٬۰۰۰٬۳۷۲ ٦ ذمم مدیني عقود إجارة، صافي
 ۱٤٬۲۹۱٬۱۹۷  ۱٬۸٥۰٬٥۲۷ ۷ وموجودات أخرىمدفوعات مقدماً 

 ۲٬۹۲۰٬٥۲۱   ٥٬٤٥۲٬۸٥٥ ۸ ممتلكات ومعدات
 ۹٬٦٥۸٬٦۸٥  ٦٬۱٤۲٬٥۹٥ ۹ موجودات غیر ملموسة

 --  ٤٬۳۱۷٬۳۲۳ ۱۰ موجودات حق االستخدام
 ۱٬۷٦۱٬۰٦٥٬۲٦۳  ۲٬۲٥۰٬۲٤۲٬۰۷٤  إجمالي الموجودات

     
     المطلوبات وحقوق الملكیة

     
 ۲۳٬۲٥۱٬۷٤۸   ۲۰٬۳٥٥٬۹٦۰ ۱۱ دائنة تجاریة وأخرىذمم 

 ۲٥۰٬٦۸٤٬۸۲۰  ۷٥۸٬۳۰۳٬٥٥۹ ۱۲ سندات دین مصدرة
 --  ۳٬۹۲۲٬۲۰۳ ۱۰ التزام عقد اإلیجار
 ۲۷۳٬۹۳٦٬٥٦۸   ۷۸۲٬٥۸۱٬۷۲۲  إجمالي المطلوبات

     
 ۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳ رأس المال

 )۱۲٬۸۷۱٬۳۰٥(  )۳۲٬۳۳۹٬٦٤۸(  خسائر متراكمة
 ۱٬٤۸۷٬۱۲۸٬٦۹٥   ۱٬٤٦۷٬٦٦۰٬۳٥۲  إجمالي حقوق الملكیة

     
 ۱٬۷٦۱٬۰٦٥٬۲٦۳   ۲٬۲٥۰٬۲٤۲٬۰۷٤  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إلعادة التمویل العقاريالشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۱۹) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
٤ 

 قائمة الدخل الشامل
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (لایر سعودي)

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 إیضاحات

 
 م۲۰۱۹ 

   
 م۲۰۱۸  

     
     

     اإلیرادات
 ۲۲٬۳۹۹٬٦۸٥  ۱۲٬۲۸۹٬۸٥٦  إیرادات ذمم مدیني عقود مرابحة 

 ۱٤٬۹۸۳٬۰٤٥  ٦۸٬۷۹۹٬۳٦۸  إیرادات من ذمم مدیني عقود إجارة
 )٦۸٤٬۸۲۰(  )۲۸٬٥۳۲٬٥۰۱(  مصروفات عمولة خاصة من سندات دین مصدرة

 ۳٦٬٦۹۷٬۹۱۰  ٥۲٬٥٥٦٬۷۲۳  صافي اإلیرادات للسنة 
     

     المصروفات التشغیلیة
 )۳۹٬٤۳۹٬۸۲۲(  )۷٥٬۲۱۳٬۹٥۳( ۱٤ مصروفات عمومیة وإداریة  

 )۳٬۱۱۳٬٥۷۱(  )۹٬٤٦۰٬۰۳۰(  أتعاب تقدیم الخدمة
 )۸٤٦٬۹٤۰(  )۳٬٥٤٥٬۲۸۸(  مصروفات إعالن وتسویق

 )٤٬۰٤٦٬۷۰۸(  )٤٬۱۳٤٬۷۹٦( ۲-٦ مخصص  الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
 )٤۷٬٤٤۷٬۰٤۱(  )۹۲٬۳٥٤٬۰٦۷(  إجمالي المصروفات التشغیلیة للسنة 

     
 )۱۰٬۷٤۹٬۱۳۱(  )۳۹٬۷۹۷٬۳٤٤(  الخسارة التشغیلیة للسنة 

     
     الدخل غیر التشغیلي
 ۱۱٬۲۲٤٬۸۷۱  ۲۰٬۳۲۹٬۰۰۱  دخل من ودائع بنكیة

 ٤۷٥٬۷٤۰  )۱۹٬٤٦۸٬۳٤۳(  (خسارة) / ربح السنة 
     

     الدخل الشامل اآلخر
 --  --  الدخل الشامل اآلخر للسنة

     
 ٤۷٥٬۷٤۰  )۱۹٬٤٦۸٬۳٤۳(  إجمالي (الخسارة)/الدخل الشامل للسنة

     



 السعودیة إلعادة التمویل العقاريالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (لایر سعودي)

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۱۹) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
٥ 

 
 

 اإلجمالي  متراكمةخسائر   رأس المال  
      م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في للسنة 

      
 ۱٬٤۸۷٬۱۲۸٬٦۹٥  )۱۲٬۸۷۱٬۳۰٥(  ۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

 )۱۹٬٤٦۸٬۳٤۳(  )۱۹٬٤٦۸٬۳٤۳(  -- إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
 ۱٬٤٦۷٬٦٦۰٬۳٥۲  ) ۳۲٬۳۳۹٬٦٤۸(  ۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

      
      م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

      
 ۱٬٤۸٦٬٦٥۲٬۹٥٥  )۱۳٬۳٤۷٬۰٤٥(  ۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 

 ٤۷٥٬۷٤۰  ٤۷٥٬۷٤۰  -- إجمالي الدخل الشامل للسنة
 ۱٬٤۸۷٬۱۲۸٬٦۹٥  )۱۲٬۸۷۱٬۳۰٥(  ۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 
 

 
 



 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

 قائمة التدفقات النقدیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (لایر سعودي)
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.۱۹) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 ٦ 

 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ إیضاحات 
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:
 ٤۷٥٬۷٤۰  )۱۹٬٤٦۸٬۳٤۳(  صافي (الخسارة)/ الربح للسنة

     
     تسویات لــ:

 ٥۱٦٬۲۳۸   ۱٬۷۰۷٬٦۰٥ ۱٤ استھالك 
 ۷۳۸٬٦٥۷  ۳٬٥۱٦٬۰۹۰ ۱٤ إطفاء 

 ٦۸٤٬۸۲۰  ۲۸٬٥۳۲٬٥۰۱  مصروفات عمولة خاصة من سندات دین مصدرة
 ٤٬۰٤٦٬۷۰۸  ٤٬۱۳٤٬۷۹٦ ۲-٦ مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة

  ۱۸٬٤۲۲٬٦٤۹  ٦٬٤٦۲٬۱٦۳ 
     التغیرات في:

 )۱۲۱٬۰۸۸٬۷۲٥(  )٥٥٦٬٦۱۹٬٤٥۷(  ذمم مدیني عقود مرابحة
 )٦۳٦٬٤٥۲٬۳۳٦(  )۷٥٤٬۷۲۹٬٥٤۰(  ذمم مدیني عقود إجارة 

 )۱۳٬۹۰۲٬٦٦۲(  ۱۲٬٤٤۰٬٦۷۰  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
 )٤۸٬۰۰٥(  )۲٬۸۹٥٬۷۸۸(  ذمم دائنة تجاریة وأخرى

 )۷٦٥٬۰۲۹٬٥٦٥(  )۱٬۲۸۳٬۳۸۱٬٤٦٦(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة
     

     النقدیة من األنشطة االستثماریة:التدفقات 
 )٦۲٤٬۷۰٦(  )۳٬٤۷۸٬۰٥۹( ۸ االستحواذ على ممتلكات ومعدات

 )۱٬٤۰۰٬۰۲۳(  -- ۹ االستحواذ على موجودات غیر ملموسة
 )۲٬۰۲٤٬۷۲۹(  )۳٬٤۷۸٬۰٥۹(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

     
     التمویلیةٌ التدفقات النقدیة من األنشطة 

 ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱۲ متحصالت من إصدار سندات دین 
 --  )۲۰٬۹۱۰٬۷٦۲(  عموالت خاصة مدفوعة على سندات الدین 

 --  )۱٬۱٦۰٬۰۰۰(  التزام عقد إیجار مدفوع
 ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤۷۷٬۹۲۹٬۲۳۸  صافي النقد الناتج من األنشطة التمویلیة

     
 )٥۱۷٬۰٥٤٬۲۹٤(  )۸۰۸٬۹۳۰٬۲۸۷(  النقص في النقد وما في حكمھصافي 

 ۱٬۳۹۷٬٦۸٦٬۷۷۱  ۸۸۰٬٦۳۲٬٤۷۷  نقد وما في حكمھ في بدایة السنة 
 ۸۸۰٬٦۳۲٬٤۷۷  ۷۱٬۷۰۲٬۱۹۰ ٤ نقد وما في حكمھ في نھایة السنة

 
 



 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۷ 

 أنشطتھاالشركة وطبیعة  .۱
 
الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري ("الشركة") شركة مساھمة سعودیة مقفلة تأسست بالمملكة العربیة السعودیة 

ً لنظام الشركات وتعمل بموجب السجل التجاري رقم   ۲۸الصادر في مدینة الریاض بتاریخ  ۱۰۱۰٤٦۹۳۹۱وفقا
م منح الشركة ترخیصا كامال من مؤسسة النقد العربي م). ت۲۰۱۷مارس  ۲۷ھـ (الموافق ۱٤۳۸جمادى اآلخرة 

ھـ ۱٤۳۹محرم  ۱، بتاریخ ۲۰۱۷۰۹ع  ش//٤۸السعودي للعمل كشركة تمویل رھن عقاري بموجب الترخیص رقم 
 م).۲۰۱۷سبتمبر  ۲۱(الموافق 

 
السعودیة لتمكین المؤسسات المالیة تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في تطویر سوق التمویل السكني بالمملكة العربیة 

 من تقدیم حلول طویلة األجل وقصیرة األجل لمشتري المنازل.
 

 إن عنوان المكتب المسجل للشركة ھو كما یلي:
 

 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري
 ، واجھة الریاض۰۹الدور األرضي، الوحدة 

 ۳۷۲۷ - ۱۳٤۱۳الریاض 
 المملكة العربیة السعودیة

 
 سس اإلعدادأ .۲

 
 بیان االلتزام  )أ

 
 تم إعداد ھذه القوائم المالیة للشركة:

 
أ) وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة 

  من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین؛ و  
 

 الشركات المعمول بھ في المملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي للشركة.ب) تماشیاً مع نظام 
 

ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي على ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱تم إعداد القوائم المالیة للشركة للسنة المنتھیة في  م، وفقا
ة الدخل (التي تتعلق بتطبیق معیار التوالي، المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضریب

"الرسوم"  –) ۲۱"ضرائب الدخل" وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي ( –) ۱۲المحاسبة الدولي (
 حتى اآلن حیث أنھا تتعلق بالزكاة وضریبة الدخل) ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة.

 
مؤسسة النقد العربي السعودي تعلیمات لشركات التمویل في المملكة العربیة  م، أصدرت۲۰۱۹یولیو  ۱۸بتاریخ 

السعودیة لحساب الزكاة وضرائب الدخل في قائمة الربح أو الخسارة. یتماشى ذلك مع المعاییر الدولیة للتقریر المالي 
ة السعودیة والمعاییر وتفسیراتھا الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والمعتمدة في المملكة العربی

واإلصدارات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (یشار إلیھا معا فیما یلي بـ "المعاییر الدولیة 
 للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة").

 
"السیاسات المحاسبیة  ۸حاسبة الدولي وعلیھ، قامت الشركة بتغییر سیاستھا المحاسبیة بما یتماشى مع معیار الم

(أ). ال یوجد لھذا التغییر أي أثر على  ۱-۳والتغیرات في التقدیرات واألخطاء المحاسبیة" كما ھو مبین في إیضاح 
 م. ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ربح الشركة للسنة المنتھیة في 

 
االستمرار وفقاً لمفھوم االستمراریة حیث توصلت باإلضافة إلى ذلك، أجرت إدارة الشركة تقییماً لقدرة الشركة على 

إلى قناعة بوجود الموارد الكافیة لدى الشركة والتي تمكنھا من االستمرار في أعمالھا في المستقبل المنظور. باإلضافة 
ر إلى أن اإلدارة لیست على علم بوجود أي أمور ھامة یمكن أن تثیر شكوًكا ھامة حول مقدرة الشركة على االستمرا

 وفقاً لمفھوم االستمراریة. وعلیھ فقد تم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس مفھوم االستمراریة.
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 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۸ 

 أسس اإلعداد (یتبع) .۲
 

 أسس القیاس )ب
 

 تم إعداد القوائم المالیة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة.
 

 عملة العرض والنشاط  )ج
 

الذي یمثل أیضاً عملة النشاط للشركة. تم عرض المعلومات المالیة یتم عرض ھذه القوائم المالیة بالریال السعودي 
 بالمبالغ الكاملة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك.

 
 ترتیب السیولة )د

 
 یتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي وفقا لسیولتھا.

 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة )ه

 
ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر إن  إعداد القوائم المالیة وفقا

واإلصدارات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین یتطلب استخدام بعض األحكام والتقدیرات 
بالغ المبینة للموجودات والمطلوبات. كما یتطلب من اإلدارة ممارسة واالفتراضات المحاسبیة الھامة التي تؤثر على الم

أحكامھا عند القیام بتطبیق السیاسات المحاسبیة الخاصة بالشركة. یتم تقییم ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات 
وتوقعات  بشكل مستمر والتي تعتمد على الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى تشمل الحصول على المشورة المھنیة

األحداث المستقبلیة التي یُعتقد أنھا معقولة ضمن الظروف. أھم المجاالت التي قامت فیھا اإلدارة باستخدام األحكام 
 (ب)). ۳والتقدیرات واالفتراضات ھي انخفاض قیمة ذمم مدیني عقود إجارة (راجع إیضاح 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة .۳

 
یرات واالفتراضات المحاسبیة والمستخدمة عند إعداد ھذه القوائم المالیة مع تلك المستخدمة تتماشى السیاسات والتقد  ۳-۱

 ۱-۳م باستثناء السیاسات المبینة في إیضاح ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱عند إعداد القوائم المالیة النظامیة للسنة المنتھیة في 
 (أ). 

 
 القوائم المالیة: فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة عند إعداد ھذه

 
 التغیر في السیاسات المحاسبیة  )أ

 
 التغیر في احتساب الزكاة )۱(

م وذلك نظراً إلصدار التعلیمات من مؤسسة النقد العربي ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱تم تغییر أساس اإلعداد للسنة المنتھیة في 
الدخل في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة م. سابقاً كان یتعین إثبات الزكاة وضریبة ۲۰۱۹یولیو  ۱۸السعودي بتاریخ 

ً لتعمیم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  م. ووفقاً ألحدث ۲۰۱۷أبریل  ۱۱بتاریخ  ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹وفقا
م یتم إثبات الزكاة وضریبة الدخل في ۲۰۱۹یولیو  ۱۸التعلیمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاریخ 

لھذا التغییر أي أثر على القوائم المالیة للشركة ألن الشركة ال تخضع للزكاة وفقاً لنظام الھیئة  قائمة الدخل. ال یوجد
العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") المطبقة في المملكة العربیة السعودیة ألنھا مملوكة بالكامل بواسطة صندوق 

 االستثمارات العامة ("المساھم").
 

 "عقود اإلیجار" ۱٦ي المعیار الدولي للتقریر المال )۲(
م. كما توجد تعدیالت على ۲۰۱۹ینایر  ۱عقود اإلیجار اعتباراً من  ۱٦طبقت الشركة المعیار الدولي للتقریر المالي 

م. ال یتطلب تطبیق ۲۰۱۹ینایر  ۱معاییر المحاسبة أصبحت ساریة على فترات التقریر السنویة التي تبدأ في أو بعد 
 والتعدیالت األخرى إجراء تعدیالت بأثر رجعي.  ۱٦الي المعیار الدولي للتقریر الم
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 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۹ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 

 التغیر في السیاسات المحاسبیة (یتبع) )أ
 

 عقود اإلیجار (یتبع) ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي  )۲(
 

 مذكورة أدناه: ۱٦الدولي للتقریر المالي ومع ذلك، توجد تغییرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة لتطبیق المعیار  
 

عقود اإلیجار وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر  ۱۷محل معیار المحاسبة الدولي  ۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي 
د عقو ۱٥تحدید ما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار، وتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة  ٤الدولیة للتقریر المالي 

تقییم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل  ۲۷الحوافز، وتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة السابقة  -اإلیجار التشغیلي 
 القانوني لعقد اإلیجار.

 

للمستأجرین نموذجاً واحداً لالحتساب في المركز المالي. یقوم المستأجر بتسجیل  ۱٦یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي 
الستخدام الذي یمثل حقھ في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإلیجار الذي یمثل التزامھ موجودات حق ا

یستمر المؤجرون بتصنیف عقود  –بسداد دفعات اإلیجار. تبقى طریقة االحتساب المتبعة من المؤجر دون تعدیل 
 اإلیجار إلى عقود إیجار تمویلي أو عقود إیجار تشغیلي.

 
 اإلثبات األولي 

 یتم قیاس الموجودات والمطلوبات الناتجة عن عقد اإلیجار مبدئیاً على أساس القیمة الحالیة. 
 

 یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتألف مما یلي: )۱
 مبلغ القیاس األولي اللتزامات عقد اإلیجار؛• 
 ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة؛أي دفعات إیجار تتم في أو قبل تاریخ البدء • 
 أي تكالیف أولیة مباشرة، و• 
 تكالیف ترمیم.• 

 
 تشمل التزامات عقود اإلیجار صافي القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التالیة: ) ۲

 دفعات ثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة في مضمونھا)، ناقصاً أي حوافر عقود إیجار مدینة؛• 
 اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل؛دفعات عقود • 
 المبالغ المتوقع دفعھا من قبل المستأجر بموجب ضمانات القیمة المتبقیة؛• 
 سعر الممارسة لخیار الشراء إذا كان المستأجر على یقین بشكل معقول من ممارسة ھذا الخیار؛ و• 
 عكس ممارسة المستأجر لھذا الخیار.دفع غرامات إنھاء العقد إذا كانت مدة عقد اإلیجار ت• 

 
یتم خص��م مدفوعات اإلیجار باس��تخدام معدل فائدة االقتراض المتزاید، وھو المعدل الذي یتعین على المس��تأجر دفعھ 

 القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل بقیمة مماثلة في بیئة اقتصادیة مماثلة بشروط وأحكام مماثلة. 
 

 القیاس الالحق
 موجودات حق االستخدام

 
 التكلفة وتقیس موجودات حق االستخدام بالقیمة عند االعتراف األولي:تطبق الشركة نموذج 

 
 أ) ناقصاً االستھالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة؛ و

 ب) المعدل ألي إعادة قیاس اللتزام عقد اإلیجار لتعدیالت عقد اإلیجار.
 

 التزام عقد اإلیجار 
 بعد تاریخ البدء من خالل:تقیس الشركة التزامات عقود اإلیجار 

 
 أ) زیادة المبلغ الدفتري لیعكس الفائدة على التزام عقد اإلیجار؛

 ب) تخفیض المبلغ الدفتري لیعكس دفعات اإلیجار؛ و
 ج) إعادة قیاس القیمة الدفتریة لتعكس أي إعادة تقییم أو تعدیل لعقد اإلیجار.
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 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۱۰ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 

 األدوات المالیة )ب
 تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

 

 اإلثبات
 تقوم الشركة بإثبات أصل مالي أو التزام مالي عندما تصبح طرفاً في األحكام التعاقدیة لألداة في تاریخ التداول.

 

 الموجودات المالیة
التي تتطلب تس�����لیم الموجودات خالل فترة زمنیة تنص علیھا األنظمة أو إن مش�����تریات ومبیعات الموجودات المالیة 

سوق (الطریقة االعتیادیة للتداول) یتم إثباتھا في تاریخ التداول، الذي یمثل التاریخ الذي تلتزم  سائدة في ال األعراف ال
 فیھ الشركة بشراء أو بیع األصل.

 

نھ یتم قیاسھا كما یلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من تصنف الموجودات المالیة عند اإلثبات األولي على أ
 خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
ة العادلة من خالل الربح یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال تصنف بالقیم

 أو الخسارة:
 

یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة،  •
 و

تنشأ فتراتھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والربح على أصل  •
 ئم.المبلغ القا

 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

یتم قیاس سندات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت كال الشرطین أدناه سندات الدین: 
 وال تصنف بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 

ج األعمال الذي یتحقق الھدف منھ عن طریق تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذ •
 موجودات مالیة، و

تنشأ فتراتھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والربح على أصل  •
 المبلغ القائم.

 

التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق للشركة أن تختار  الملكیةلالستثمارات في حقوق عند اإلثبات األولي 
بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا الخیار على 

 أساس كل استثمار على حدة.
 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتالي ال ینطبق لیس لدى الشركة أي دین أو أداة حقوق ملكیة مصنفة 
 ذلك على الشركة

 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 یتم تصنیف جمیع الموجودات المالیة األخرى على أنھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

ولي، یحق للشركة أن تحدد بشكل نھائي الموجودات المالیة التي بطریقة أخرى تستوفي إضافة لذلك، وعند اإلثبات األ
متطلبات القیاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من 

سبي الذي قد ینشأ بطریقة أخرى أو تخفیضھ خالل الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحا
 بشكل كبیر.

 

ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة الحقًا إلثباتھا األولي، إال في الفترة التي تقوم فیھا الشركة بتغییر نموذج 
 أعمالھا بھدف إدارة الموجودات المالیة.

 
لعادلة من خالل الربح أو الخسارة وبالتالي ال ینطبق لیس لدى الشركة أي دین أو أداة حقوق ملكیة مصنفة بالقیمة ا

 ذلك على الشركة



 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۱۱ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 

 األدوات المالیة (یتبع) )ب
 تقییم نموذج األعمال

 
تجري الشركة تقییماً للھدف من نموذج األعمال الذي من خاللھ یتم االحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة ألن 
ذلك یعكس بشكل أفضل طریقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة.  تتضمن المعلومات التي أُخذت في االعتبار 

 ما یلي:
 

السیاسات واألھداف المحددة للمحفظة وتشغیل ھذه السیاسات عملیا. وبالتحدید، ما إذا كانت استراتیجیة اإلدارة  •
علیھا، أو االحتفاظ بمعلومات أسعار فائدة محددة، أو مطابقة فترة تركز على اكتساب إیرادات فوائد متعاقد 

الموجودات المالیة مع فترة المطلوبات التي تمول ھذه الموجودات أو تحقیق تدفقات نقدیة من خالل بیع ھذه 
 الموجودات؛

 تقییم كیفیة أداء المحفظة ورفع تقریر بذلك إلدارة الشركة. •
وذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة المخاطر التي تؤثر على أداء نم •

 إدارة ھذه المخاطر؛
ما إذا كانت التعویضات تستند إلى القیمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتھا  –كیفیة تعویض مدیري األعمال  •

 أو التدفقات النقدیة التعاقدیة التي یتم تحصیلھا، و
ت المبیعات في الفترات السابقة، وأسباب ھذه المبیعات وتوقعاتھا بشأن نشاط المبیعات تكرار حجم وتوقی •

المستقبلیة. إال أن المعلومات حول نشاط المبیعات ال تؤخذ باالعتبار عند عزلھا، ولكن كجزء من التقییم الكلي 
 لتدفقات النقدیة.لكیفیة تحقیق أھداف الشركة المذكورة إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقق ا

 
یستند تقییم نموذج األعمال إلى مدى معقولیة السیناریوھات المتوقعة دون األخذ باالعتبار سیناریوھات "الحالة األسوأ" 
أو "حالة الضائقة". إذا تحققت التدفقات النقدیة بعد اإلثبات األولي بطریقة تختلف عن التوقعات األصلیة للشركة، ال 

تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال ولكنھا تدرج ھذه المعلومات  تقوم الشركة بتغییر
 عند تقییم الموجودات المالیة المستقبلیة الناشئة حدیثاً أو التي تم شراءھا حدیثًا.

 
 والفائدةتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ 

 
لغرض ھذا التقییم، یعّرف "المبلغ األصلي" على أنھ القیمة العادلة للموجودات المالیة عند اإلثبات األولي. وتعد 
"الفائدة" ثمن القیمة الزمنیة للنقود ومخاطر االئتمان واإلقراض األساسیة األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل 

 اإلقراض األساسیة األخرى (مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة)، مع ھامش الربح.فترة محددة وتكالیف 
 

وعند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة، تأخذ الشركة باالعتبار 
یة تتضمن شرط تعاقدي قد یؤدي إلى تغییر الشروط التعاقدیة لألداة. وھذا یشمل تقییم فیما إذا كانت الموجودات المال

 توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التعاقدیة وإذا كان كذلك فلن تستوفي ھذا الشرط.
 

 وعند إجراء ھذا التقییم، تأخذ الشركة باالعتبار ما یلي: 
 

 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة. •
 لمالیة؛خصائص الرافعة ا •
 شروط السداد والتمدید؛ •
الشروط التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدیة من موجودات محددة (بدون حق الرجوع لترتیبات  •

 الموجودات)؛ و
 إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة. -الخصائص التي تعدّل مقابل القیمة الزمنیة للنقود  •

  



 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۱۲ 

 ة (یتبع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھام . ۳
 

 األدوات المالیة (یتبع) )ب

 المطلوبات المالیة
 

تقوم الشركة بقیاس مطلوباتھا المالیة بالتكلفة المطفأة. تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة على 
 إصدار التمویالت، والتكالیف التي تعد جزءاً ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلیة.

 
 اإلثباتالتوقف عن 

 
 الموجودات المالیة

 
تتوقف الشركة عن إثبات الموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو 
قیامھا بتحویل حقوق تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة في المعاملة التي یتم من خاللھا انتقال جمیع مخاطر ومنافع 

الموجودات المالیة بشكل جوھري أو التي ال تقوم الشركة من خاللھا بتحویل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع ملكیة 
 الملكیة بشكل جوھري وال تحتفظ بالسیطرة على الموجودات المالیة.

 
القیمة الدفتریة عند التوقف عن إثبات األصل المالي (سندات الدین)، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل (أو 

) المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جدید تم ۱المخصصة لجزء من األصل الذي تم التوقف عن إثباتھ) ومجموع (
) أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد تم إثباتھا ضمن الدخل ۲الحصول علیھ ناقصاً أي التزام جدیدة تم تحملھ) و (

 أو الخسارة.الشامل اآلخر، یتم إثباتھا في الربح 
 

في المعامالت التي ال تقوم الشركة فیھا باالحتفاظ أو تحویل بشكل جوھري جمیع مخاطر ومنافع ملكیة الموجودات 
المالیة بینما تحتفظ بالسیطرة على ھذه الموجودات، تستمر الشركة بإثبات الموجودات بقدر مدى استمراریتھا في 

 للتغیرات في قیمة الموجودات المحولة. المشاركة، ویتحدد ذلك من خالل حجم تعرضھا
 

 المطلوبات المالیة
 

 تقوم الشركة بالتوقف عن إثبات االلتزام المالي عند تسویة االلتزامات التعاقدیة أو إلغائھا أو انقضائھا.
 

 عملیات تعدیل الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
 

 الموجودات المالیة
 

المالیة، تقوم الشركة بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة للموجودات المعدلة مختلفة إذا تم تعدیل شروط الموجودات 
بشكل جوھري. وإذا كانت التدفقات النقدیة مختلفة بشكل جوھري، عندئِذ فإن الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من 

لة، یتم التوقف عن إثبات الموجودات المالیة الموجودات المالیة األصلیة یتم اعتبارھا على أنھا منقضیة. وفي ھذه الحا
 األصلیة ویتم إثبات موجودات مالیة جدیدة بالقیمة العادلة.

 
إذا كانت التدفقات النقدیة للموجودات المعدلة المقیدة بالتكلفة المطفأة غیر مختلفة بشكل جوھري، عندئِذ فإن التعدیل 

وفي ھذه الحالة، تقوم الشركة بإعادة احتساب القیمة الدفتریة  ال یؤدي إلى التوقف عن إثبات الموجودات المالیة.
اإلجمالیة للموجودات المالیة ویثبت المبلغ الناتج عن تعدیل القیمة الدفتریة اإلجمالیة على أنھ تعدیل ربح أو خسارة 

عندئِذ یتم عرض الربح ضمن قائمة الربح أو الخسارة. وإذا تم القیام بھذا التعدیل بسبب الصعوبات المالیة للمقترض، 
 أو الخسارة مع خسائر االنخفاض في القیمة.  

 
 لیس لدى الشركة أي موجودات مالیة معدلة خالل الفترة وبالتالي ال ینطبق ذلك على الشركة.

 
 



 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۱۳ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) . ۳
 

 األدوات المالیة (یتبع) )ب

 عملیات تعدیل الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع) 
 

 المطلوبات المالیة
تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم تعدیل شروطھا وعندما تكون التدفقات النقدیة للمطلوبات المعدلة 

اداً إلى الشروط المعدلة بالقیمة العادلة. مختلفة بشكل جوھري. وفي ھذه الحالة، یتم إثبات مطلوبات مالیة جدیدة استن
إن الفرق بین القیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة المسددة والمطلوبات المالیة الجدیدة بالشروط المعدلة، یتم إثباتھ في 

 قائمة الربح أو الخسارة.
 

 االنخفاض في القیمة
ذمم مدیني عقود المرابحة وذمم مدیني عقود  تسجل الشركة مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانیة المتوقعة على

 إجارة.
 

تقوم الشركة بقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ یعادل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر، باستثناء ما یلي، 
 شھراً: ۱۲والتي تقاس على أنھا خسائر ائتمانیة متوقعة على مدى 

 
 ى أنھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر، وسندات استثمار الدین التي یتم تحدیدھا عل •
 سندات مالیة أخرى والتي من خاللھا لم تزید المخاطر االئتمانیة بشكل كبیر منذ اإلثبات األولي لھا. •

 
تأخذ الشركة باالعتبار سندات الدین على أنھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة عندما یكون تصنیف مخاطرھا االئتمانیة 

 ساویاً للتعریف المفھوم دولیاً بـ "درجة االستثمار".م
 

شھرا تمثل جزء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن أحداث  ۱۲إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 
 شھرا بعد تاریخ التقریر. ۱۲التعثر في سداد األداة المالیة والتي من المحتمل حدوثھا خالل 

 
 الخسائر االئتمانیة المتوقعةقیاس 

 إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر االحتمال المرجح للخسائر االئتمانیة. ویتم قیاسھا كما یلي:
 

الموجودات المالیة التي ال تنخفض قیمتھا االئتمانیة في تاریخ التقریر: تقاس بالقیمة الحالیة لجمیع حاالت العجز   •
 التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع الشركة تحصیلھا).في النقد (الفرق بین 

الموجودات المالیة التي تنخفض قیمتھا االئتمانیة في تاریخ التقریر: تقاس بالفرق بین القیمة الدفتریة اإلجمالیة  •
 والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة.

 
 لموجودات المالیة المعاد ھیكلتھاا

إذا تم إعادة التفاوض على شروط الموجودات المالیة أو تعدیلھا أو إذا تم استبدال موجودات مالیة قائمة بأخرى جدیدة 
بسبب الصعوبات المالیة للمقترض، عندئِذ یجري تقییم حول ما إذا كان یجب التوقف عن إثبات الموجودات المالیة 

 االئتمانیة المتوقعة كما یلي: وتقاس الخسائر
 

إذا لم ینتج عن إعادة الھیكلة المتوقعة توقف عن إثبات الموجودات القائمة، عندئِذ تدرج التدفقات النقدیة المتوقعة   •
 الناتجة عن الموجودات المالیة المعدلة في احتساب حاالت العجز في النقدیة من الموجودات القائمة.

 
الھیكلة المتوقعة توقف عن إثبات الموجودات القائمة، عندئِذ یتم معاملة القیمة العادلة المتوقعة إذا نتج عن إعادة   •

للموجودات الجدیدة على أنھا تدفقات نقدیة نھائیة من الموجودات القائمة عند التوقف عن إثباتھا. ویتم إدراج ھذا 
دیة القائمة التي تخصم من التاریخ المتوقع للتوقف المبلغ عند احتساب حاالت العجز في النقدیة من الموجودات النق

 عن اإلثبات إلى تاریخ التقریر باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي للموجودات المالیة القائمة.
  



 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۱٤ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) . ۳
 

 األدوات المالیة (یتبع) )ب
 

 االنخفاض في القیمة (یتبع) 
 

 لیس لدى الشركة أي موجودات مالیة معاد ھیكلتھا خالل الفترة وبالتالي ال ینطبق ذلك على الشركة.
 

 الموجودات المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة
 

ة المطفأة منخفضة تجري الشركة تقییماً في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كانت الموجودات المالیة التي تقید بالتكلف
القیمة االئتمانیة. وتعد الموجودات المالیة "منخفضة القیمة االئتمانیة" عندما یقع حدث أو أكثر ذو تأثیر سلبي على 

 التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة للموجودات المالیة.
 

 یة التي یمكن مالحظتھا:إن الدلیل على أن األصل المالي منخفض القیمة االئتمانیة یشمل المعلومات التال
 

 الصعوبات المالیة الكبیرة التي تواجھ المقترض أو المصدر؛ •
 اإلخالل بالعقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد؛ •
 إعادة ھیكلة ذمم مدیني عقود اإلجارة أو المربحة بواسطة الشركة بشروط ال تأخذھا الشركة باالعتبار؛ •
 دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظیم مالي أخرى؛ أویصبح من المرجح  •
 غیاب سوق نشط لألوراق المالیة بسبب وجود صعوبات مالیة. •

 
إن عقود اإلجارة أو المرابحة المستحقة التي تم إعادة التفاوض بشأنھا بسبب التدھور في وضع المقترض یتم اعتبارھا 

ئتمانیة ما لم یكن ھناك دلیل على أن مخاطر عدم استالم تدفقات نقدیة تعاقدیة في العادة على أنھا منخفضة القیمة اال
قد انخفضت بشكل كبیر وأنھ ال توجد أي مؤشرات أخرى لالنخفاض في القیمة. إضافة لذلك، فإن ذمم مدیني عقود 

 یوًما أو أكثر تعد منخفضة القیمة. ۹۰اإلجارة التي تجاوزت تاریخ استحقاقھا ألكثر من 
 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في قائمة المركز المالي
 

یتم عرض مخصصات الخسارة المتعلقة بالخسارة االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة 
 تعرض في قائمة المركز المالي كخصم من القیمة الدفتریة اإلجمالي للموجودات.

 
 الشطب

 
وجودات المالیة (سواء جزئیًا أو كلیًا) عندما ال یكون ھناك توقع واقعي باالسترداد. إال أن الموجودات یتم شطب الم

المالیة التي یتم شطبھا قد ال تزال تخضع ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام بإجراءات الشركة نحو استرداد المبالغ 
 المستحقة.

 
 النقد وما في حكمھ )ج

 
حكمھ من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجاریة واالدخاریة لدى البنوك تستحق خالل یتكون النقد وما في 

 أشھر. ۳أقل من 
 

 ذمم مدیني عقود مرابحة )د
 

تدخل الشركة في عقود تمویل مرابحة مع عمالء وتسجلھا كذمم مدیني عقود مرابحة في قائمة المركز المالي. تقاس 
 المطفأة. ذمم مدیني عقود مرابحة بالتكلفة
  



 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۱٥ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) -۳
 

 ذمم مدیني عقود مرابحة (یتبع) )د
 

إن المرابحة ھي اتفاقیة تبیع الشركة بموجبھا أصال للعمیل فد اشترتھ الشركة واستحوذت علیھ بناء على وعد تلقتھ 
متفق علیھ. یشمل إجمالي المبالغ المستحقة من العمیل بشراء ھذا األصل. یشمل سعر البیع التكلفة زائد ھامش ربح 

بموجب عقود بیع المرابحة إجمالي مدفوعات البیع المستقبلیة المتعلقة باتفاقیة المرابحة (عقد بیع المرابحة المستحق). 
یتم تسجیل الفرق بین عقود بیع المرابحة المستحقة وتكلفة األصل المباع كأرباح مرابحة غیر مكتسبة وألغراض 

 ، یتم خصمھا من إجمالي المبالغ المستحقة ضمن ذمم مدیني عقود مرابحة.العرض
 

إن تمویل المرابحة عبارة عن موجودات مالیة غیر مشتقة نشأت من قبل الشركة بدفعات ثابتة أو یمكن تحدیدھا.  ویتم 
التزاماتھ أو عند بیع تمویل المرابحة أو إثباتھا عندم تقدیم النقد للمقترضین. یتم إلغاء إثباتھا عندما یسدد المقرض 

 شطبھ أو تحویل جمیع مخاطر ومنافع الملكیة بشكل جوھري.
 

 ذمم مدیني عقود إجارة ھـ)      
 
تمثل ذمم مدیني عقود إجارة الموجودات المحولة بموجب عقد تأجیر تمویلي بموجب اتفاقیة تأجیر إسالمي وتثبت 

ر كذمم مدینة وتسجل ضمن "ذمم مدیني عقود إجارة". یتم إثبات الفرق بین إجمالي القیمة الحالیة لدفعات عقد التأجی
 الذمم المدینة والقیمة الحالیة للذمم المدینة كإیرادات إجارة غیر مكتسبة. 

 
 الموجودات غیر الملموسة )و

 
االنخفاض في القیمة، إن یتم االعتراف بالموجودات غیر الملموسة مبدئیا بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر 

وجدت. التكالیف التي تكون مرتبطة بمنتجات البرامج المحددة بصورة مباشرة والتي تسیطر علیھا الشركة ولھا منافع 
اقتصادیة محتملة تتجاوز سنة واحدة یتم تسجیلھا كموجودات غیر ملموسة. التكالیف التي تكون مرتبطة بصیانة برامج 

 ا كمصروفات عند تكبدھا.الحاسب اآللي یتم تسجیلھ
 

یتم تحمیل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة ویحتسب بتطبیق طریقة القسط الثابت التي بموجبھا یتم إطفاء القیمة 
الدفتریة للموجودات على عمرھا اإلنتاجي ما لم یكن العمر اإلنتاجي غیر محدد. إن العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات 

سنوات. تتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطریقة اإلطفاء في نھایة فترة التقریر والمحاسبة  ۳غیر الملموسة ھو 
 عن تأثیر أي تغییر في التقدیر على أساس مستقبلي.

 
 الممتلكات والمعدات  )ز

 
یتم تسجیل الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. یتم استھالك التكلفة 
ناقصاً القیمة المتبقیة المقدرة للممتلكات والمعدات باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة 

للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك عندما تشیر  للموجودات. یتم مراجعة القیمة الدفتریة
األحداث أو التغیرات في الظروف إلى عدم إمكانیة استردادھا. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل وزیادة القیمة الدفتریة 

داد لھا والتي تمثل القیمة األعلى عن القیمة القابلة لالسترداد لھا، عندئذ تخفض الموجودات إلى القیمة القابلة لالستر
ً تكالیف البیع والقیمة قید االستخدام.  تحمل مصاریف اإلصالح والصیانة على قائمة الربح أو للقیمة العادلة ناقصا

  الخسارة. یتم رسملة التحسینات التي تزید من قیمة عمر الموجودات ذات الصلة أو تعمل على تمدیده بصورة جوھریة.
 

 عمار اإلنتاجیة المقدرة للفئات الرئیسیة للموجودات:فیما یلي األ
 

 سنوات 
 ٥                              تحسینات على عقارات مستأجرة

  ٥ - ۳ معدات وأثاث مكتبي
  ۳ حاسب آلي وملحقاتھ

  



 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۱٦ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) . ۳
 

 الذمم الدائنة التجاریة واألخرى )ح
 

إثبات المطلوبات بالمبالغ التي سیتم دفعھا في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتیر بھا یتم 
 من قبل المورد أم ال.

 
 المخصصات )ط

 
یتم إثبات المخصصات في القوائم المالیة عندما یكون لدى الشركة التزامات (قانونیة أو ضمنیة) ظھرت نتیجة ألحداث 

 تعتبر تكالیف تسویة ھذه االلتزامات محتملة وقابلة للقیاس بشكل موثوق. سابقة وعندما
 

 الزكاة )ي
 

ال تخضع الشركة للزكاة وفق ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") المطبقة في المملكة العربیة السعودیة 
(المساھم). كما حصلت الشركة على إعفاء محدد من الھیئة ألنھا مملوكة بالكامل بواسطة صندوق االستثمارات العامة 

جمادى اآلخرة  ۹بتاریخ  ۲۰٥۰۱/۱٥/۱٤۳۹العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") بھذا الخصوص بموجب خطاب رقم 
 م). إال أنھ یتعین على الشركة تقدیم إقراراتھا الزكویة للھیئة سنویاً.۲۰۱۸فبرایر  ۲٥ھـ (الموافق ۱٤۳۹

 
 النظامياالحتیاطي  )ك

 
٪ من دخلھا للسنة (بعد الزكاة ۱۰وفقا لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، یتعین على الشركة تحویل 

٪ من رأس المال. لم یتم تحویل أي ۳۰وخصم الخسائر المرحلة) إلى االحتیاطي النظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي 
 لمتراكمة كما في نھایة فترة التقریر.مبلغ إلى االحتیاطي النظامي بسبب الخسائر ا

 
 إثبات اإلیرادات )ل

 
 إیرادات مرابحة

 
یتم إثبات اإلیرادات من المرابحة في قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. إن "معدل الربح 

النقدیة المقدرة من خالل العمر المتوقع الفعلي" ھو المعدل الذي بالتحدید یخصم مدفوعات أو مقبوضات التدفقات 
 لألداة المالیة بالتكلفة المطفأة لألداة المالیة.

 
عند احتساب معدل الربح الفعلي لألدوات المالیة بخالف الموجودات منخفضة القیمة االئتمانیة، تقوم الشركة بتقدیر 

المالیة، ولكن لیست خسائر ائتمانیة متوقعة. وبالنسبة التدفقات النقدیة باألخذ باالعتبار جمیع الشروط التعاقدیة لألداة 
للموجودات المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة، یتم احتساب معدل الربح الفعلي المعدل ائتمانیًا باستخدام التدفقات النقدیة 

 المستقبلیة المقدرة بما في ذلك الخسائر االئتمانیة المتوقعة.
 
 

فعلي تكالیف المعاملة التي تشكل جزءاً ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. تتضمن یتضمن احتساب معدل الفائدة ال
 تكالیف المعاملة التكالیف اإلضافیة التي تنسب مباشرة إلى اقتناء أو إصدار الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة.

 
 إیرادات (عقود) إجارة

خالل مدة اإلیجار باستخدام طریقة صافي االستثمار، والتي تعكس معدل یتم إثبات الدخل من ذمم مدیني عقود إجارة 
 عائد دوري ثابت.

 
 الدخل غیر التشغیلي

 یتم تسجیل إیرادات الفوائد من الودائع البنكیة على أساس االستحقاق.
 



 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۱۷ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) . ۳
 

          المصروفات )م
والتسویق ھي تلك التي تتعلق على وجھ التحدید بالمبیعات والتسویق. تُصنف المصروفات األخرى مصروفات البیع  

 كافة باعتبارھا مصروفات عمومیة وإداریة.
 

           العمالت األجنبیة )ن
تلك یتم تسجیل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبیة بالریال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ حدوث 

المعامالت. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ قائمة 
المركز المالي. تدرج جمیع الفروق في قائمة الربح أو الخسارة. یتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت 

 سارة الموحدة خالل الفترة.بالعمالت األجنبیة في قائمة الربح أو الخ
 

م. ۲۰۲۰ینایر  ۱توجد بعض المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر تسري على الفترة السنویة التي تبدأ في أو بعد   ۳-۲
 إال أنھ لم یتم تطبیقھا بشكل مبكر عند إعداد القوائم المالیة للشركة.

 
لتعدیالت في المستقبل لن یكون لھ تأثیر ھام على المبالغ المدرجة. تتوقع إدارة الشركة أن تطبیق المعاییر الجدیدة وا

  
 النقد وما في حكمھ .٤

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۹

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۸

    

 ۳۰۳  ۱٬٥۰۰ نقد في الصندوق
    نقد لدى البنوك:

 ۳۷٬۸۱۱٬٥٥٤  ۲٬۱٤٤٬۷۳۹ حسابات جاریة -
 ٥۹۲٬۸۲۰٬٦۲۰  ٦۹٬٥٥٥٬۹٥۱ )۱-٤ودائع تحت الطلب (إیضاح  -
 ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  -- )۲-٤ودیعة قصیرة األجل (إیضاح  -

 ۷۱٬۷۰۲٬۱۹۰  ۸۸۰٬٦۳۲٬٤۷۷ 
  

 -٪ ۱م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱٪ سنویاً (۲ -٪ ۱یمثل ھذا البند ودیعة لدى بنك محلي وتحمل معدل عائد یتراوح من   ۱-٤
۲.(٪ 

 
ً (۳ -٪ ۲یمثل ھذا البند ودیعة قصیرة األجل لدى بنك محلي وتحمل معدل عائد یتراوح من   ۲-٤ دیسمبر  ۳۱٪ سنویا

 ٪).۳ -٪ ۲م: ۲۰۱۸
 

 المرابحة، صافيذمم مدیني عقود  .٥
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
    

 ۲۲۲٬۲٥۳٬۲۱٤  ۷۸۲٬۱۱۲٬۳۱٦ إجمالي ذمم مدیني عقود مرابحة
 )۱٬۰۹٦٬٤٥۹(  )٤٬۳۳٦٬۱۰٤( یخصم: دخل غیر مكتسب

 ۲۲۱٬۱٥٦٬۷٥٥  ۷۷۷٬۷۷٦٬۲۱۲ ذمم مدیني عقود مرابحة، صافي
 

أبرمت الشركة اتفاقیات تسھیالت مع العدید من شركات التمویل لتسھیالت تمویل مرابحة قصیرة األجل. وبموجب   ۱-٥
دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۷۷٥تصل إلى  إجمالیةھذه االتفاقیات، قامت الشركة بصرف مبالغ متنوعة بقیمة 

افة إلى ذلك، تحمل ھذه السحوبات عمولة بمعدالت أشھر. باإلض ٦ملیون لایر سعودي) بفترات أقصاھا  ۲۲۰م: ۲۰۱۸
ثابتة متفق علیھا. كما في نھایة السنة، فإن إجمالي مستحقات ذمم مدیني المرابحة لم تتجاوز تاریخ االستحقاق ولم 

 تنخفض قیمتھا.
 

ان التي تتضمن بشكل تحتفظ الشركة خالل السیاق االعتیادي لتمویل المرابحة بضمانات كتأمین لتقلیل مخاطر االئتم  ۲-٥
 رئیسي سندات ألمر. 



 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۱۸ 

 ذمم مدیني عقود إجارة، صافي .٦
  

 إیضاح
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
     

 ۹٥۸٬۹۲۹٬٤٦٤  ۲٬۲۳۲٬۷۲۷٬۷٤۱  إجمالي ذمم مدیني عقود إجارة
 )۳۲۲٬٤۷۷٬۱۲۸(  )۸٤۱٬٥٤٥٬۸٦٥(  یخصم: دخل غیر مكتسب

 ٦۳٦٬٤٥۲٬۳۳٦  ۱٬۳۹۱٬۱۸۱٬۸۷٦ ٤-٦و   ۳-٦ 
 )٤٬۰٤٦٬۷۰۸(  )۸٬۱۸۱٬٥۰٤(  یخصم: خسائر ائتمانیة متوقعة

 ٦۳۲٬٤۰٥٬٦۲۸  ۱٬۳۸۳٬۰۰۰٬۳۷۲  ذمم مدیني عقود إجارة، صافي
 

خالل السنة، قامت الشركة بشراء محافظ ذمم مدیني عقود إجارة من بعض البنوك المحلیة وشركات التمویل بمبلغ   ۱-٦
 لایر سعودي). ٦٥۲٬٥۱۲٬٦۸۰م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لایر سعودي ( ۸٦۳٬٥۸۱٬۰۱۱

 

ني عقود إجارة. بموجب شروط الشراء، اشترت الشركة الحقوق والملكیة والفوائد والمنافع المتعلقة بمحافظ ذمم مدی
 ونتیجة لذلك، انتقلت أیضاً المخاطر والمنافع المرتبطة بھا عالوة على السیطرة على المحافظ إلى الشركة.

 

یعرض الجدول التالي تسویات من الرصید االفتتاحي إلى الرصید الختامي لمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لذمم  ۲-٦
 مدیني عقود إجارة:

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 

الخسائر 
االئتمانیة 

المتوقعة على 
  شھراً  ۱۲مدى 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 
العمر غیر منخفضة 

  القیمة االئتمانیة

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة 
 اإلجمالي  القیمة االئتمانیة

 ٤٬۰٤٦٬۷۰۸  ٦٦۱٬٥۸۱  ٦۸٦٬٥۰۸    ۲٬٦۹۸٬٦۱۹ ینایر ۱الرصید في 
 ٤٬۱۳٤٬۷۹٦  )۸۷٬٥٦٦(  ۱٬۷٤۰٬۷٤۱  ۲٬٤۸۱٬٦۲۱ صافي الحركة

 ۸٬۱۸۱٬٥۰٤  ٥۷٤٬۰۱٥  ۲٬٤۲۷٬۲٤۹  ٥٬۱۸۰٬۲٤۰ دیسمبر ۳۱الرصید كما في 
 

 م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 

 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على 

  شھراً  ۱۲مدى 

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر غیر منخفضة 
  القیمة االئتمانیة

الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة 
 اإلجمالي  القیمة االئتمانیة

 -  -  -  - ینایر ۱الرصید في 
 ٤٬۰٤٦٬۷۰۸  ٦٦۱٬٥۸۱  ٦۸٦٬٥۰۸    ۲٬٦۹۸٬٦۱۹ صافي الحركة

 ٤٬۰٤٦٬۷۰۸  ٦٦۱٬٥۸۱  ٦۸٦٬٥۰۸    ۲٬٦۹۸٬٦۱۹ دیسمبر ۳۱الرصید كما في 
 

 فیما یلي جودة االئتمان لذمم مدیني عقود إجارة قبل مصروف االنخفاض في القیمة: ۳-٦
 دیسمبر  ۳۱  

 م۲۰۱۹
 دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
     

 ٦۱٥٬٦٥٤٬۰۰۰  ۱٬۳٥٤٬۹۷۲٬۳۱٥  لیست متأخرة ولیست منخفضة القیمة
     متأخرة السداد لكن لیست منخفضة القیمة

۳۱ – ٦۰  ً  ۱۳٬٦۸۳٬۸۹۷   ۲۱٬٤۳٥٬۰۹۸  یوما
٦۱ – ۹۰  ً  ۱٬٤۱۲٬۱۳٥   ۱۲٬۳۱۹٬۲۷٥  یوما

 ٥٬۷۰۲٬۳۰٤  ۲٬٤٥٥٬۱۸۸  منخفضة القیمة
  ۱٬۳۹۱٬۱۸۱٬۸۷٦  ٦۳٦٬٤٥۲٬۳۳٦ 

 

 ۳۱لایر سعودي ( ۲٬۲٥۳٬٦۹۹٬۲۱٤یتم تأمین ذمم مدیني عقود إجارة مقابل رھن عقارات إجارة ممولة بمبلغ 
لایر سعودي). تضمنت طریقة التقییم المستخدمة لتحدید القیمة العادلة للضمانات  ۹۹۹٬۷۸٥٬۷۲۰م: ۲۰۱۸دیسمبر 

 ین مستقلین بموافقة مجلس الشركة. مجموعة من طرق التكلفة والسوق ویتم تنفیذھا من قبل مقیمین خارجی
 

 یتم تسجیل سندات ملكیة العقارات التي تمولھا الشركة باسم الشركة. 
 

ملیون لایر سعودي) مدفوع كقسط  ٥٫۷٦م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۲٫۸٥یشمل ذلك مبلغ     ٤-٦
  لشراء ذمم مدیني عقود إجارة.



 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۱۹ 

 (یتبع)ذمم مدیني عقود إجارة، صافي  .٦
 

  فیما یلي استحقاق ذمم مدیني عقود إجارة المحتفظ بھا:  ٥-٦

 بحد أقصى سنة

أكثر من سنة لكن 
لیس أكثر من 

 سنوات خمس
أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات

 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
     

 ۲٬۲۳۲٬۷۲۷٬۷٤۱ ۱٬۲٥۷٬۹٤۲٬٦۸۸ ۸۰۱٬۹۰٥٬۲٤٤ ۱۷۲٬۸۷۹٬۸۰۹ إجمالي ذمم مدیني عقود إجارة
 )۸٤۱٬٥٤٥٬۸٦٥(    دخل غیر محقق

    ۱٬۳۹۱٬۱۸۱٬۸۷٦ 
مخصص االنخفاض في قیمة خسائر 

 االئتمان
   

)۸٬۱۸۱٬٥۰٤( 
    ۱٬۳۸۳٬۰۰۰٬۳۷۲ 

  

 بحد أقصى سنة

أكثر من سنة لكن 
لیس أكثر من 
  خمس سنوات

أكثر من خمس 
 اإلجمالي سنوات

 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
     

 ۹٥۸٬۹۲۹٬٤٦٤ ٥٤۹٬۲۹۸٬٥٦٦ ۳۲٤٬٦۹۲٬٤۱٥ ۸٤٬۹۳۸٬٤۸۳ إجمالي ذمم مدیني عقود إجارة
 )۳۲۲٬٤۷۷٬۱۲۸(    دخل غیر محقق

    ٦۳٦٬٤٥۲٬۳۳٦ 
مخصص االنخفاض في قیمة خسائر 

 االئتمان
   

)٤٬۰٤٦٬۷۰۸( 
    ٦۳۲٬٤۰٥٬٦۲۸ 

 مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى .۷
دیسمبر  ۳۱  

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
     

 ۱۲٬٤۱۰٬۰۳٤  ۱٬۳۱٦٬٥۳۸  مدفوعات مقدماً 
 ۱٬۸۸۱٬۱٦۳  ٥۳۳٬۹۸۹  موجودات أخرى

  ۱٬۸٥۰٬٥۲۷  ۱٤٬۲۹۱٬۱۹۷ 
 الممتلكات والمعدات .۸

 
 تحسینات على

 عقارات مستأجرة
معدات وأثاث  

 مكتبي
 

 سیارات
أجھزة حاسب  

 آلي
 

 اإلجمالي
          

          التكلفة:
 ۳٬٦۰٤٬۱۹٥  ۲٬٤۰۹٬۲۱٦  ٤۷۸٬٥۱۰  ۳٤۸٬۱۱۹  ۳٦۸٬۳٥۰ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

 ۳٬٤۷۸٬۰٥۹  ۳۲۲٬٤۸۹  --  ۲٤۲٬٦۷۸  ۲٬۹۱۲٬۸۹۲ إضافات
 ۷٬۰۸۲٬۲٥٤  ۲٬۷۳۱٬۷۰٥  ٤۷۸٬٥۱۰  ٥۹۰٬۷۹۷  ۳٬۲۸۱٬۲٤۲ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 
 االستھالك المتراكم:

 ٦۸۳٬٦۷٤  ٤۷۱٬٤٦۰  ۳٤٬٤۷٥  ۷۱٬٥۹۱  ۱۰٦٬۱٤۸ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
 ۹٤٥٬۷۲٥  ٤۹۹٬۱۳۷  ۹٥٬۷۰۲  ۷۹٬۰۱۹  ۲۷۱٬۸٦۷ المحمل للسنة
 ۱٬٦۲۹٬۳۹۹  ۹۷۰٬٥۹۷  ۱۳۰٬۱۷۷  ۱٥۰٬٦۱۰  ۳۷۸٬۰۱٥ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 
 صافي القیمة الدفتریة:

 ٥٬٤٥۲٬۸٥٥  ۱٬۷٦۱٬۱۰۸  ۳٤۸٬۳۳۳  ٤٤۰٬۱۸۷  ۲٬۹۰۳٬۲۲۷ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 



 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۲۰ 

 الممتلكات والمعدات (یتبع) .۸
 تحسینات على 

عقارات 
  مستأجرة

معدات 
  سیارات  كتبيوأثاث م

أجھزة 
 اإلجمالي  حاسب آلي

          التكلفة:
 ۲٬۹۷۹٬٤۸۹  ۲٬۲۷٤٬٤٦۷  --  ۳۳٦٬٦۷۲  ۳٦۸٬۳٥۰ م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 

 ٦۲٤٬۷۰٦  ۱۳٤٬۷٤۹  ٤۷۸٬٥۱۰  ۱۱٬٤٤۷  -- إضافات
 ۳٬٦۰٤٬۱۹٥  ۲٬٤۰۹٬۲۱٦  ٤۷۸٬٥۱۰  ۳٤۸٬۱۱۹  ۳٦۸٬۳٥۰ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 

          االستھالك المتراكم:
 ۱٦۷٬٤۳٦  ۱۰۷٬۷٦۲  --  ۲۲٬۸۳۹  ۳٦٬۸۳٥ م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 

 ٥۱٦٬۲۳۸  ۳٦۳٬٦۹۸  ۳٤٬٤۷٥  ٤۸٬۷٥۲  ٦۹٬۳۱۳ إضافات
 ٦۸۳٬٦۷٤  ٤۷۱٬٤٦۰  ۳٤٬٤۷٥  ۷۱٬٥۹۱  ۱۰٦٬۱٤۸ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 

 صافي القیمة الدفتریة:
 ۲٬۹۲۰٬٥۲۱  ۱٬۹۳۷٬۷٥٦  ٤٤٤٬۰۳٥  ۲۷٦٬٥۲۸  ۲٦۲٬۲۰۲ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 

 موجودات غیر ملموسة .۹
 بالمكتب الخاصة بالشركة.تتضمن الموجودات غیر الملموسة البرامج األساسیة والبرامج األخرى المتعلقة 

 

 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 
    التكلفة:

 ۹٬۱٤۸٬۲٤۷  ۱۰٬٥٤۸٬۲۷۰ في بدایة السنة 
 ۱٬٤۰۰٬۰۲۳  -- إضافات خالل السنة 

 ۱۰٬٥٤۸٬۲۷۰  ۱۰٬٥٤۸٬۲۷۰ في نھایة السنة 
    

    اإلطفاء المتراكم:
 ۱٥۰٬۹۲۸  ۸۸۹٬٥۸٥ في بدایة السنة
 ۷۳۸٬٦٥۷  ۳٬٥۱٦٬۰۹۰ المحمل للسنة 

 ۸۸۹٬٥۸٥  ٤٬٤۰٥٬٦۷٥ في نھایة السنة 
    

 ۹٬٦٥۸٬٦۸٥  ٦٬۱٤۲٬٥۹٥ صافي القیمة الدفتریة:
 

 موجودات حق االستخدام .۱۰
سنوات وقامت بإثبات موجودات حق االستخدام  ٥أبرمت الشركة خالل السنة عقد إیجار لمقر مبنى المكتب الجدید لمدة 

ملیون لایر  ٤٫۳۲ملیون لایر سعودي. تبلغ القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام كما في نھایة السنة  ٥٫۰۸بمبلغ 
 سعودي. 

 

ملیون  ۱٫۱٦ملیون لایر سعودي، وقد تم سداد مبلغ  ۳٫۹۲كما في تاریخ التقریر تبلغ التزامات عقد اإلیجار المقابلة 
 ٪. ٤٫٥لایر سعودي مقدماً في بدایة العقد. معدل فائدة االقتراض المتزاید المطبق ھو 

 

 الذمم الدائنة التجاریة واألخرى .۱۱
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 

 ۸٬٤٥٥٬۱۳٦  ۸٬٤٥٥٬۱۳٦ )۱-۱۱مستحق للمساھم (إیضاح 
 ۱۰٬۷۲٦٬۱۳۲  ٤٬۸۱۲٬٥۹۰ )۲-۱۱مستحق لموردین آخرین (إیضاح 

    مستحقات لـ:
 ۲٬۱۳۸٬۸٤۹  ۷٦۱٬٦٦۰ رسوم خدمات -
 ٤۰۰٬۰۰۰  ۱٬۷۳۰٬۳۲۹ مكافأة نھایة الخدمة للموظفین -
 ٦٦۱٬۰۹۳  -- إیجار -
 ۲۸۰٬۰۰۰  ۱٬۷۱۲٬۰۰۰ خدمات قانونیة ومھنیة -
 ۱٥۷٬۳۱٤  ۲٬۰۹۹٬۳۱۲ مستحقات متعلقة بتكالیف الموظفین -
 ٤۳۳٬۲۲٤  ۷۸٤٬۹۳۳ أخرى -
 ۲۰٬۳٥٥٬۹٦۰  ۲۳٬۲٥۱٬۷٤۸ 



 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۲۱ 

 الذمم الدائنة التجاریة واألخرى (یتبع) .۱۱
یمثل المبلغ المستحق المتعلق بمصروفات ما قبل التشغیل المتكبدة بواسطة المساھم نیابة عن الشركة. یتضمن المبلغ   ۱۱-۱

 ملیون لایر سعودي. ۷٫٦المقدمة للشركة بمبلغ النفقات للخدمات االستشاریة 
 

م: ال شيء) مقابل ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(ملیون لایر سعودي  ۱٫۹۸یتضمن مستحق لشركات التمویل العقاري بمبلغ   ۱۱-۲
 بعض حاالت العجز في النقدیة التي تم دفعھا بواسطتھم نیابة عن العمالء وفقاً التفاقیات تقدیم خدمة اإلجارة.

 
 سندات دین مصدرة .۱۲

ملیون  ٥۰۰م صكوكاً غیر مدرجة وغیر مضمونة وغیر قابلة للتحویل بمبلغ ۲۰۱۹فبرایر  ۲۱أصدرت الشركة في 
 لایر سعودي.

 
دیسمبر  ۳۱(ملیون لایر سعودي  ۷٥۰كما في تاریخ التقریر، قامت الشركة بإصدار صكوكاً متنوعة بقیمة قدرھا 

سنوات. تحمل سندات الدین ھذه معدالت  ۱۰سنوات إلى  ٥رات تتراوح من بفت ملیون لایر سعودي) ۲٥۰م: ۲۰۱۸
 ربح متفق علیھا بأسعار ثابتة وتستحق بشكل نصف سنوي.

 
ملیون  ۰٫٦۸م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۸٫۳یشمل الرصید مصروف عمولة خاصة مستحقة بمبلغ 

 لایر سعودي).
 

 رأس المال .۱۳
لایر  ۱۰سھم بمبلغ  ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰لایر سعودي مقسم إلى  ٥٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰المصرح بھ بلغ رأس مال الشركة 

لایر  ۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰م، بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱سعودي لكل سھم. كما في 
ثمارات لایر سعودي) وھو مملوك بالكامل من قبل صندوق االست ۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱سعودي (

 العامة ("المساھم").
 

 المصروفات العمومیة واإلداریة .۱٤
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 
    

 ۱۷٬۹۲۹٬۲۳٦  ۳٥٬٤۷۹٬۷٥٥ رواتب ومنافع أخرى
 ۱۱٬۲۰٤٬۲۸٤  ۱۹٬٥٦٦٬۲۳۸ أتعاب قانونیة ومھنیة

 ۲٬۱٤٥٬۹۹٥  ۲٬۸۱۹٬۳۳٥ مصروفات سفر
 ۱٬۹۲۹٬٥٤۳  ٦٤۰٬٥۹۸ إیجار

 ۱٬۸٤۷٬٤۹۱  ۲٬۱۰۰٬٤۳۳ اشتراكات
 ۱٬۳٦۰٬۱۳۳  ۳٬۲۰۹٬٥۳۲ استشارات تقنیة المعلومات

 ۸۹٦٬۰۰۰  ۳٬٤۷۸٬۰۰۰ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 ۷۳۸٬٦٥۷  ۳٬٥۱٦٬۰۹۰ إطفاء

 ٥۱٦٬۲۳۸  ۱٬۷۰۷٬٦۰٥ )۱-۱٤استھالك (إیضاح 
 ۲۸۷٬۸٦۳  ۱٬۱۳۷٬۷٦۰ مرافق
 ٥۸٤٬۳۸۲  ۱٬٥٥۸٬٦۰۷ أخرى

 ۷٥٬۲۱۳٬۹٥۳  ۳۹٬٤۳۹٬۸۲۲ 
 

دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۰٫۷٦بمبلغ مصروف االستھالك لموجودات حق االستخدام یتضمن ھذا البند  ۱-۱٤
 م: ال شيء).۲۰۱۸

 
 
 
 

 



 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۲۲ 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .۱٥

الشركة تتكون األطراف ذات العالقة بالشركة من المساھم وشركاتھ الشقیقة وبعض موظفي اإلدارة العلیا. تتعامل 
خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھا مع األطراف ذات العالقة على أساس شروط متفق علیھا بین الطرفین. موظفو 
اإلدارة العلیا ھم األشخاص الذین یتمتعون بالسلطة ویتحملون مسؤولیة التخطیط والتوجیھ والرقابة على أنشطة الشركة 

 سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر.
 

 االعتیادي لألعمال، أبرمت الشركة المعامالت التالیة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:خالل السیاق 
 

 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ طبیعة المعامالت األطراف ذات العالقة
    

 أعضاء مجلس إدارة 
(إیضاح مصروفات اجتماع مجلس اإلدارة 

۱٤( 
۳٬٤۷۸٬۰۰۰ ۸۹٦٬۰۰۰ 

    
 ۷٬۲۹٤٬۰۰۰ ٦٬۰۰۱٬۰٤٤ رواتب ومنافع موظفي اإلدارة العلیا 

 ۲٤٥٬۷۰۹ ٥۰۰٬۰۸۷ مكافأة نھایة الخدمة 
    

 ۹۸٬۱۸۳٬۱۲۰ ۳٦٤٬۰٥۳٬۱٤٦ شراء محفظة إجارة  شركة شقیقة
 ۲۷۸٬۹۰۰ ۱٬۲۲۰٬۷۰۰ رسوم خدمات مدفوعة

 ٤٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٦۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ذمم مدیني عقود مرابحة مشتراة 
 ۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مدیني عقود مرابحة مسددةذمم 

 ۳٬۲۸۸٬۰۲٤ ٤٬۷٥٥٬۰۲٦ ربح من ودائع مرابحة
 ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سندات دین مصدرة

  ٦۸٤٬۸۲۰  ۱٤٬۰۷٤٬٦۹۹ مصروفات عموالت خاصة 
 م۲۰۱۸ م۲۰۱۹ طبیعة األرصدة األطراف ذات العالقة

    
 ۸٬٤٥٥٬۱۳٦ ۸٬٤٥٥٬۱۳٦ ذمم دائنة تجاریة وأخرى االستثمارات العامةصندوق 

    

 شركة شقیقة
 ۲٥۰٬٦۸٤٬۸۲۰ ۳٥۲٬۲۱۸٬۰۲۷ سندات الدین محتفظ بھا
 ۷۰٬۳٦۱٬۷۷۲ ٤۰۲٬۸۹۷٬٦۱٦ ذمم مدیني عقود مرابحة

 ۳۸٬۸۷۰ ۲۱۸٬۱۲۳ أتعاب خدمات مستحقة
 

 إدارة المخاطر .۱٦
 

تتعرض أنشطة الشركة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر السوق 
(بما في ذلك مخاطر معدل الربح ومخاطر أسعار حقوق الملكیة ومخاطر العمالت). یركز برنامج إدارة مخاطر 

ھا والسعي لتقلیل التأثیرات السالبة المحتملة على االئتمان الكلي للشركة على األسواق المالیة التي ال یمكن التنبؤ ب
 األداء المالي للشركة. 

 
تتم إدارة المخاطر بموجب السیاسات المعتمدة من قبل اإلدارة. تقوم اإلدارة بالتحدید والتقییم ولدیھا مبادئ مكتوبة 

األجنبیة ومخاطر معدالت األرباح ومخاطر إلدارة المخاطر الشاملة التي تغطي مجاالت محددة، مثل مخاطر العمالت 
 االئتمان واستثمار السیولة الفائضة.

 
 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة 
تشمل تقییم الجودة االئتمانیة للمستأجرین وموافقات مالیة. قامت الشركة بتحدید إجراءات إلدارة مخاطر االئتمان 

 ائتمان رسمیة والحصول على ضمانات.
 

 



 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۲۳ 

 ر (یتبع)إدارة المخاط .۱٦
 

 مخاطر االئتمان (یتبع)
 

تتبع الشركة آلیة تصنیف ائتمان كأداة إلدارة جودة مخاطر االئتمان. یفّرق تصنیف االئتمان بین المحافظ المنتظمة 
 المخصصات وفقاً لذلك.والمتعسرة ویوزع 

 
إن مخاطر االئتمان على ذمم مدیني عقود إجارة یتم تخفیفھا من خالل االحتفاظ بحق الملكیة على الموجودات المؤجرة 

 حیث یتم تخفیضھا من خالل الدفعات المقدمة من قبل المدینین من خالل المنشئین.
 

 االئتمان على الموجودات المالیة في تاریخ التقریر:یعكس الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر 
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 

 ۸۸۰٬٦۳۲٬۱۷٤  ۷۱٬۷۰۰٬٦۹۰ نقد لدى البنك
 ۲۲۱٬۱٥٦٬۷٥٥  ۷۷۷٬۷۷٦٬۲۱۲ ذمم مدیني عقود مرابحة
 ٦۳٦٬٤٥۲٬۳۳٦  ۱٬۳۹۱٬۱۸۱٬۸۷٦ ذمم مدیني عقود إجارة

 ۱٬۸۸۱٬۱٦۳  ٥۳۳٬۹۸۹ موجودات متداولة أخرى
 ۲٬۲٤۱٬۱۹۲٬۷٦۷  ۱٬۷٤۰٬۱۲۲٬٤۲۸ 

 
مخاطر االئتمان على نقد لدى البنك وذمم مدیني عقود مرابحة محدودة حیث یتم االحتفاظ باألرصدة لدى بنوك وشركات 

 التمویل ذات تصنیف ائتماني جید.
 

 الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة -الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
كانت مخاطر التعثر في السداد لألداة المالیة زادت بشكل جوھري منذ إثباتھا األولي، تأخذ الشركة لتحدید فیما إذا 

باالعتبار المعلومات المعقولة والمساندة التي تكون مالئمة ومتاحة دون تكلفة أو جھد ال مبرر لھما. وھذا یتضمن 
ة وتقییم الخبیر االئتماني، بما في ذلك المعلومات معلومات وتحلیل نوعي وكمي استناداً إلى الخبرة التاریخیة للشرك

 التي تتسم بالنظرة المستقبلیة.
 

ثت للتعرض من خالل  حد قد  مان  نت الزیادة الجوھریة في مخاطر االئت كا ما إذا  ید  حد ھدف من التقییم ھو ت إن ال
 مقارنة:

 
 مالي، معالعمر المتبقي الحتمالیة التعثر في السداد كما في تاریخ قائمة المركز ال -
العمر المتبقي الحتمالیة التعثر في الس������داد لھذا الوقت والتي تم تقدیرھا عند اإلثبات األولي للتعرض (تم تعدیلھا  -

 متى ما كان ذلك مالئماً للتغیرات في توقعات السداد).
  

 إنشاء ھیكل مصطلح "احتمال التعثر في السداد"
للعملیات، لذلك لیس لدیھا بیانات تاریخیة، وبالتالي فإن الش��ركة قد اس��تخدمت وحیث أن الش��ركة في المرحلة األولى 

 احتمالیة التعثر في السداد استنادا إلى البیانات التاریخیة التي تم الحصول علیھا من المصادر الخارجیة.
 

 تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوھري
الجوھریة في مخاطر االئتمان تحدث في موعد ال یتجاوز عندما یكون األص������ل  تأخذ الش������ركة باعتبارھا أن الزیادة

یوًما إال في حالة النقض. یتم تحدید أیام التأخر في الس���داد من خالل حس���اب عدد األیام  ۳۰متأخر الس���داد ألكثر من 
دید تواریخ االس��تحقاق دون منذ أقدم تاریخ اس��تحقاق انقض��ى فیما یتعلق بالس��داد الكامل الذي لم یتم اس��تالمھ. یتم تح

 األخذ باالعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة للمقترض.
 

تقوم الش������ركة بمراقبة مدى كفاءة المعاییر المس������تخدمة لتحدید الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان عن طریق 
االئتمان قبل التعرض للتعثر  المراجعات الدوریة لتأكید أن المعاییر قادرة على تحدید الزیادة الجوھریة في مخاطر

 في السداد.
 

 



 الشركة السعودیة إلعادة التمویل العقاري
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (لایر سعودي)

 

۲٤ 

 ر (یتبع)إدارة المخاط .۱٦
 

 مخاطر االئتمان (یتبع)
 

استناداً إلى منھجیة االنخفاض في  ۳والمرحلة  ۲والمرحلة  ۱تقوم الشركة بتصنیف موجوداتھا المالیة إلى المرحلة 
 القیمة المطبقة، كما ھو مبین أدناه:

 
بة لألدوات المالیة التي لم تتعرض لزیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ إثباتھا األولي ولم ۱المرحلة  : بالنس������

تنخفض جودتھا االئتمانیة عند نش��أتھا، تقوم الش��ركة بإثبات مخص��ص اس��تناداً إلى الخس��ائر االئتمانیة المتوقعة على 
الیة لألص��ل (دون خص��م مخص��ص��ات االئتمان). س��یتم ش��ھًرا، ویتم احتس��اب الفائدة بالقیمة الدفتریة اإلجم ۱۲مدى 

 . ۱تصنیف جمیع الحسابات عند نشأتھا كمرحلة 
 

: بالنس���بة لألدوات المالیة التي تعرض���ت لزیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ إثباتھا األولي إال أنھا لم ۲المرحلة 
مة)، تقوم الش��ركة بإثبات مخص��ص الخس��ائر تنخفض جودتھا االئتمانیة (ال یوجد دلیل موض��وعي لالنخفاض في القی

 االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. 
 

التي یكون فیھا العمیل متأخر  ۲بالنسبة للمحفظة المملوكة من قبل الشركة، یتم نقل جمیع التعرضات إلى المرحلة 
 یوم أو أكثر (أصل المبلغ أو مدفوعات الفائدة) خالل السنة.  ۳۰السداد لمدة 

 
: بالنسبة لألدوات المالیة التي تعرضت لالنخفاض في قیمتھا االئتمانیة (یوجد دلیل موضوعي لالنخفاض ۳لة المرح

في القیمة في تاریخ التقریر)، تقوم الشركة بإثبات الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. إن عملیة تحدید التعثر 
 .۳وما أو أكثر (تعثر الملتزمین فعلیا) یتم استخدامھا كمرحلة ی ۹۰في السداد الذي یمثل تجاوز االستحقاق لمدة 

 
 الموجودات المالیة المعدلة

قد یتم تعدیل الش��روط التعاقدیة لعقود اإلجارة أو ذمم مدیني عقود مرابحة (القرض) لعدد من األس��باب تش��مل التغیر 
تماني المحتمل أو الحالي للعمیل. إن في ظروف الس������وق، واس������تمرار العمیل، وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدني االئ

القرض الحالي الذي تم تعدیل ش������روطھ قد یتم التوقف عن إثباتھ ویتم إثبات القرض الذي تم إعادة التفاوض بش������أنھ 
 كقرض جدید بالقیمة العادلة وفقاً للسیاسة المحاسبیة.

 
التوقف عن اإلثبات، فإن تحدید ما إذا كانت عندما یتم تعدیل ش��روط الموجودات المالیة وأن ھذا التعدیل ال یؤدي إلى 

 المخاطر االئتمانیة للموجودات قد زادت بشكل جوھري یعكس مقارنة لما یلي:
 إن العمر المتبقي للتعثر في السداد في تاریخ التقریر یستند إلى الشروط المعدلة، و -
المعطیات عند اإلثبات األولي اس�����تناداً إلى الش�����روط إن العمر المتبقي للتعثر في الس�����داد یتم تقدیره اس�����تناداً على  -

 التعاقدیة األصلیة.
 

 عادةً ما تتضمن الشروط المعدلة تمدید فترة االستحقاق أو تغییر توقیت مدفوعات األرباح.
 

 تعریف "التعثر في السداد"
 تعتبر الشركة أن الموجودات المالیة متعثرة السداد عندما:

یكون ھناك احتمال بعدم قیام المقترض بسداد التزاماتھ االئتمانیة للشركة بالكامل، دون قیام الشركة باللجوء إلى   -
 اإلجراءات مثل تحصیل الضمان، أو

 یوًما في أي التزام ائتماني ھام للشركة.  ۹۰عندما یكون المقترض متأخر السداد ألكثر من   -
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 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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۲٥ 

 إدارة المخاطر (یتبع) .۱٦

 مخاطر االئتمان (یتبع)
 

 إدراج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعیة للمستقبل
تقوم الشركة بدمج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعیة للمستقبل في كال التقییمین الذین تجریھما حول ما إذا كانت 

بقیاس الخس����ائر االئتمانیة المتوقعة.  مخاطر االئتمان لألداة قد زادت بش����كل جوھري منذ اإلثبات األولي لھا وقیامھا
واستناداً إلى المشورة التي تم الحصول علیھا من رئیس إدارة المخاطر وخبراء االقتصاد واألخذ في االعتبار بعض 
المعلومات الخارجیة الفعلیة والمتوقعة، قامت الش������ركة ببعض التعدیالت على نموذج الخس������ائر االئتمانیة المتوقعة 

 النظرة المستقبلیة.لدمج معلومات 
 

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 إن المدخالت الرئیسیة في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة تمثل تقدیرات المخاطر أدناه:

 
 احتمالیة التعثر في السداد؛ )۱
 الخسارة بافتراض التعثر في السداد؛ )۲
 التعرض عند التعثر في السداد. )۳

 
یة التعثر في الس��داد تمثل تقدیرات في تاریخ معین، والتي یتم احتس��ابھا بناًء على نماذج إحص��ائیة إن تقدیرات احتمال

(طریقة تقدیر معدل الخس����ارة)وتقییمھا مقابل مختلف الفئات األخرى لألطراف المقابلة والمص����روفات. تس����تند ھذه 
من عوامل كمیة ونوعیة. وإذا كان الطرف النماذج اإلحص���ائیة إلى بیانات منش���ئ محفظة تمویل اإلجارة التي تتألف 

اآلخر أو التعرض یتنقل بین فئات التص������نیف، عندئٍذ یؤدي ذلك إلى تغیر في التقدیر المرتبط باحتمالیة التعثر في 
 السداد. كما یتم تقدیر ھیكل احتمالیة التعثر في السداد بعد األخذ باالعتبار االستحقاقات التعاقدیة للتعرضات.

 
الخسارة بافتراض التعثر في السداد تمثل حجم الخسارة المرجحة إذا كان ھناك تعثر في السداد. وبسبب حجم محفظة 
الش�����ركة، ھناك بیانات تاریخیة غیر كافیة للخس�����ارة بافتراض التعثر في الس�����داد الس�����تخالص تقدیرات الخس�����ارة 

ة بقیاس الخس���ارة بافتراض التعثر في الس���داد إلى بافتراض التعثر في الس���داد موثوقة إحص���ائیا. لذلك، تقوم الش���رك
 الخسارة بافتراض التعثر في السداد لشركات تمویل الرھن العقاري في المملكة العربیة السعودیة. 

 
وبعد ذلك، ورھنا بتوفر معلومات كافیة، تقوم الش����ركة باس����تخراج احتمالیة التعثر في الس����داد والخس����ارة بافتراض 

اء على البیانات المجمعة داخلیا وتعدیل منھجیة تقدیر احتمالیة التعثر في الس������داد والخس������ارة التعثر في الس������داد بن
 .۹بافتراض التعثر في السداد تماشیًا مع متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
إن التعرضات عند التعثر في السداد تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر في السداد. تستخلص الشركة التعرضات 
عند التعثر في الس�������داد من التعرض الحالي للطرف اآلخر والتغیرات المحتملة على القیمة الحالیة المس������موح بھا 

في الس������داد للموجودات المالیة تمثل إجمالي قیمتھا  بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن التعرض������ات عند التعثر
 الدفتریة. 

 
 مخاطر االئتمان (یتبع)

شھراً للموجودات المالیة التي من خاللھا لم  ۱۲ورھناً باستخدام الحد األقصى الحتمالیة التعثر في السداد على مدى 
المتوقعة باألخذ باالعتبار مخاطر التعثر في تزید مخاطر االئتمان جوھریاً، تقوم الش����ركة بقیاس الخس����ائر االئتمانیة 

الس��داد للحد األقص��ى للفترة التعاقدیة (بما في ذلك أي خیارات تمدید للمقترض) والتي من خاللھا تعرض��ت لمخاطر 
االئتمان، حتى إذا اعتبرتھا الش������ركة لفترة أطول، ألغراض إدارة المخاطر. الحد األقص������ى للفترة التعاقدیة یمنح 

 ذي تكون فیھ الشركة لدیھا الحق لطلب سداد القرض.للتاریخ ال
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 الضمانات
 

مدیني عقود إجارة. تتضمن ھذه الضمانات على األغلب تحتفظ الشركة خالل السیاق االعتیادي ألنشطة اإلقراض الخاصة بھا بضمانات وذلك كتأمین لتقلیل مخاطر االئتمان في ذمم 
شكل رئیسي مقابل ذمم مدیني عقود إجارة ویتم إدارتھا مقابل التعرضات ا لمالئمة بصافي قیمتھا القابلة للتحقق. سندات ألمر وصكوك ملكیة عقارات. یتم االحتفاظ بھذه الضمانات ب

الئتمانیة في تاریخ التقریر، من الضروري االحتفاظ بمعلومات كمیة عن الضمانات المحتفظ بھا كتأمین إلى المدى الذي تقلل فیھ ھذه بالنسبة للموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا ا
 الضمانات من مخاطر االئتمان.

 
 مخاطر السیولة 

 

ھا المالیة التي تتم تس��ویتھا عن طریق الس��داد نقداً أو من خالل موجودات مالیة تتمثل مخاطر الس��یولة في مخاطر مواجھة الش��ركة لص��عوبة عند الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوبات
الس����یولة. یعرض الجدول أدناه تحلیًال للتدفقات أخرى. تراقب الش����ركة وتدیر بنیة الس����یولة لموجوداتھا ومطلوباتھا للتأكد من توفر النقدیة المتوازنة والتمویل الكافي للوفاء بمتطلبات 

 قدیة للموجودات والمطلوبات:النقدیة التعا
 

 التدفقات النقدیة التعاقدیة   

 القیمة الدفتریة 
 

 حتى ثالثة أشھر
أكثر من ثالثة أشھر بحد 

 أكثر من سنة  سنةأقصى 
دون تاریخ 

 استحقاق محدد
 

 اإلجمالي
        م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

        الموجودات
 ۷۱٬۷۰۲٬۱۹۰ ۷۱٬۷۰۲٬۱۹۰ -- -- --  ۷۱٬۷۰۲٬۱۹۰ نقد وما في حكمھ

 ۷۷۷٬۷۷٦٬۲۱۲ -- -- -- ۷۷۷٬۷۷٦٬۲۱۲  ۷۷۷٬۷۷٦٬۲۱۲ ذمم مدیني عقود مرابحة
 ۱٬۳۹۱٬۱۸۱٬۸۷٦ ۲٬٤٥٥٬۱۸۸ ۱٬۲۷۳٬٤٥۹٬٦٥۱ ۸٤٬۳٥۱٬۸٦۳ ۳۰٬۹۱٥٬۱۷٤  ۱٬۳۹۱٬۱۸۱٬۸۷٦ ذمم مدیني عقود إجارة 

 ۲٬۲٤۰٬٦٦۰٬۲۷۸  ۸۰۸٬٦۹۱٬۳۸٦ ۸٤٬۳٥۱٬۸٦۳ ۱٬۲۷۳٬٤٥۹٬٦٥۱ ۷٤٬۱٥۷٬۳۷۸ ۲٬۲٤۰٬٦٦۰٬۲۷۸ 
        المطلوبات

        

 ۲۰٬۳٥٥٬۹٦۰ ۲۰٬۳٥٥٬۹٦۰ -- -- --  ۲۰٬۳٥٥٬۹٦۰ ذمم دائنة تجاریة وأخرى
 ۷٥۸٬۳۰۳٬٥٥۹ -- ۷٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹۹۷٬٦٦۹ ۷٬۳۰٥٬۸۹۰  ۷٥۸٬۳۰۳٬٥٥۹ سندات دین مصدرة

 ۳٬۹۲۲٬۲۰۳ -- ۲٬۷٦٥٬۲۰۳ -- ۱٬۱٥۷٬۰۰۰  ۳٬۹۲۲٬۲۰۳ التزام عقد إیجار
 ۷۸۲٬٥۸۱٬۷۲۲  ۸٬٤٦۲٬۸۹۰ ۹۹۷٬٦٦۹ ۷٥۲٬۷٦٥٬۲۰۳ ۲۰٬۳٥٥٬۹٦۰ ۷۸۲٬٥۸۱٬۷۲۲ 

 ۱٬٤٥۸٬۰۷۸٬٥٥٦ ٥۳٬۸۰۱٬٤۱۸ ٥۲۰٬٦۹٤٬٤٤۸ ۸۳٬۳٥٤٬۱۹٤ ۸۰۰٬۲۲۸٬٤۹٦  ۱٬٤٥۸٬۰۷۸٬٥٥٦ الفجوة
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 مخاطر السیولة (یتبع)
 

 التدفقات النقدیة التعاقدیة   

 یةالدفترالقیمة  
 

 حتى ثالثة أشھر
 بحدأكثر من ثالثة أشھر 

 أكثر من سنة  أقصى سنة
استحقاق دون تاریخ 

 اإلجمالي محدد
        م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

        الموجودات
 ۸۸۰٬٦۳۲٬٤۷۷ ۸۸۰٬٦۳۲٬٤۷۷ -- -- --  ۸۸۰٬٦۳۲٬٤۷۷ نقد وما في حكمھ

 ۲۲۱٬۱٥٦٬۷٥٥ -- -- -- ۲۲۱٬۱٥٦٬۷٥٥  ۲۲۱٬۱٥٦٬۷٥٥ ذمم مدیني عقود مرابحة
 ٦۳٦٬٤٥۲٬۳۳٦ -- ٥٥۱٬٥۱۳٬۸٥۳ ٦۳٬٥۰۷٬٥۳۸ ۲۱٬٤۳۰٬۹٤٥  ٦۳٦٬٤٥۲٬۳۳٦ ذمم مدیني عقود إجارة 

 ۱٬۸۸۱٬۱٦۳ ۱٬۸۸۱٬۱٦۳ -- -- --  ۱٬۸۸۱٬۱٦۳ موجودات متداولة أخرى
 ۱٬۷٤۰٬۱۲۲٬۷۳۱  ۲٤۲٬٥۸۷٬۷۰۰ ٦۳٬٥۰۷٬٥۳۸ ٥۷٦٬۳۸۹٬٤۳۸ ۸۸۲٬٥۱۳٬٦٤۰ ۱٬۷٤۰٬۱۲۲٬۷۳۱ 

        المطلوبات
        

 ۲۳٬۲٥۱٬۷٤۸ ۲۳٬۲٥۱٬۷٤۸ -- -- --  ۲۳٬۲٥۱٬۷٤۸ ذمم دائنة تجاریة وأخرى
 ۲٥۰٬٦۸٤٬۸۲۰ -- ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٦۸٤٬۸۲۰ --  ۲٥۰٬٦۸٤٬۸۲۰ سندات دین مصدرة

 ۲۷۳٬۹۳٦٬٥٦۸  -- ٦۸٤٬۸۲۰ ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۳٬۲٥۱٬۷٤۸ ۲۷۳٬۹۳٦٬٥٦۸ 
 ۱٬٤٦٦٬۱۸٦٬۱٦۳ ۸٥۹٬۲٦۱٬۸۹۲ ۳۰۱٬٥۱۳٬۸٥۳ ٦۲٬۸۲۲٬۷۱۸ ۲٤۲٬٥۸۷٬۷۰۰  ۱٬٤٦٦٬۱۸٦٬۱٦۳ الفجوة

 
 ملیار لایر سعودي وھو قرض متاح بسھولة لتلبیة احتیاجاتھا التمویلیة. ۱باإلضافة إلى ذلك، تحتفظ الشركة بتسھیل قرض غیر مسحوب، یمنحھ بنك محلي بمبلغ 

 
 مخاطر السوق

العمولة الخاصة وأسعار صرف مخاطر التذبذب في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة بسبب التغیرات في المتغیرات في السوق مثل أسعار مخاطر السوق ھي 
 یلي:العمالت األجنبیة. یمكن تصنیف مخاطر السوق إلى مخاطر العمالت ومخاطر معدالت األرباح ومخاطر أسعار األسھم كما 

 
 مخاطر العملة

ركة للتذبذبات في أسعار صرف العمالت مخاطر العملة وھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. تتعرض الش
بعمالت بخالف الریال السعودي والدوالر األمریكي، وعلیھ فھي غیر معرضة بشكل جوھري لمخاطر  األجنبیة خالل السیاق االعتیادي ألعمالھا. لم تقم الشركة بإجراء أي معامالت ھامة

 العمالت.
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 دالت االرباح مخاطر مع
مخاطر معدالت األرباح ھي عدم التأكد من األرباح المستقبلیة الناتجة عن التقلبات في معدالت األرباح. تنشأ المخاطر عندما 

والمطلوبات الخاضعة لتسویات معدل األرباح خالل فترة زمنیة محددة. إن أھم مصدر یكون ھناك عدم تطابق في الموجودات 
لمخاطر معدالت األرباح كما في تاریخ قائمة المركز المالي ھو ذمم مدیني عقود إجارة، حیث یتم عكس تقلبات معدالت 

یعة قصیرة األجل وتقوم الشركة بمراقبة األرباح، إن وجدت، في نتائج العملیات. إن ذمم مدیني عقود مرابحة للشركة ذات طب
التغیرات في األسعار بشكل دوري وتحدد مخاطر االحتفاظ بھا على أساس التغیرات في أسعار السوق. تظھر التقلبات في 

 معدالت التمویل لذمم مدیني عقود إجارة، إن وجدت، في قائمة الربح أو الخسارة.
 

محتمل المعقول في معدالت األرباح، مع بقاء المتغیرات األخرى ثابتة، في قائمة یوضح الجدول التالي الحساسیة التغییر ال
 الربح أو الخسارة للشركة. إن حساسیة الدخل ھي تأثیر التغیرات المفترضة في معدالت األرباح على إیرادات اإلجارة. 

 

 التأثیر على الدخل التغیر في المتغیرات 
 ۲٬٥۱٤٬٦۷٥ ۱٥-+/ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

  ۷۹۰٬٥۰۷ ۱٥ -+/ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 

 مخاطر أسعار األسھم
مخاطر أسعار حقوق الملكیة ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة نتیجة للتغیرات 

الفائدة)، سواء الناتجة عن عوامل خاصة في أسعار السوق (بخالف تلك الناتجة عن مخاطر العمالت أو مخاطر أسعار 
 بُمصدر أداة مالیة فردیة أو العوامل التي تؤثر على جمیع األدوات المالیة المشابھة المتداولة في السوق.

 
م، ال توجد استثمارات حقوق ملكیة للشركة وبالتالي فإن الشركة غیر معرضة لمخاطر أسعار ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 حقوق الملكیة.
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة .۱۷
 
القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة 
تتم بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل 

 بات ستتم إما:المطلو
 

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

 
 تتكون األدوات المالیة من الموجودات والمطلوبات المالیة.

 
تتكون الموجودات المالیة من النقد وما في حكمھ ومدیني مرابحة وذمم مدیني عقود إجارة وموجودات متداولة أخرى. 

 تتكون المطلوبات المالیة من الذمم الدائنة التجاریة والذمم الدائنة األخرى وسندات دین مصدرة. 
 

 التسلسل الھرمي للقیمة العادلة
الھرمي التالي عند تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا باستخدام طرق التقییم تستخدم الشركة التسلسل 

 التالیة:
 

 : األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في السوق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.۱المستوى 
ھا تأثیر ھام على القیمة العادلة المسجلة بصورة : طرق تقییم أخرى التي یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا التي ل۲المستوى 

 مباشرة أو غیر مباشرة. 
: طرق تقییم تستخدم مدخالت لھا تأثیر ھام على القیمة العادلة المسجلة وال تتم وفقا لبیانات قابلة للمالحظة في ۳المستوى 

 السوق.
 

لایر  ۱٬٤۳۸٬۳۳٦٬۸۸۹م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  ۳بلغت القیم العادلة لمحفظة مدیني عقود إجارة ضمن المستوى 
 لایر سعودي). ٦۳۲٬٤۰٥٬٦۲۸م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱سعودي (
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۲۹ 

 

إن تقییم ذمم مدیني عقود إجارة یتم تقدیره باستخدام التدفقات النقدیة التعاقدیة المخصومة بآخر عائد متغیر، والذي یمثل 
أسالیب التدفقات النقدیة المخصومة معدَّل االقتراض معدل الربح المتعاقد علیھ آلخر معامالت. تتضمن المدخالت في 

 الداخلي بین البنوك السعودیة ("سایبور") والتدفقات النقدیة التعاقدیة والھوامش األساسیة عند اإلصدار.
 

 لم تكن ھناك تحویالت من وإلى أي المستویات خالل السنة. 
 

 المالیة األخرى تقارب بصورة كبیرة القیمة العادلة.قامت اإلدارة بتقدیر أن القیمة الدفتریة لألدوات 
 إدارة رأس المال .۱۸

 
تتمثل أھداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمراریة، 
والحفاظ على وجود قاعدة رأس مال قویة. إن نسب كفایة رأس المال التي یتم مراقبتھا وقیاسھا من قبل اإلدارة تقیس مدى 

د رأس المال المؤھل مع الموجودات وااللتزامات المحتملة، إن وجدت، في قائمة كفایة رأس المال وذلك بمقارنة بنو
 المركز المالي، باستخدام األرصدة المرجحة إلظھار مخاطرھا النسبیة. 

 
 األحداث الالحقة واعتماد القوائم المالیة .۱۹

 
انتشر على مستوى العالم بما في ذلك م وقد ۲۰۲۰) في أوائل عام ۱۹-تم تأكید وجود فیروس كورونا المستجد (كوفید

المملكة العربیة السعودیة، مما تسبب في تعطل األعمال والنشاط االقتصادي وقد یؤثر في نھایة األمر على قدرة السداد 
لعمالء اإلجارة والمرابحة بالشركة. عالوة على ذلك، أعلنت حكومة المملكة العربیة السعودیة من خالل مؤسسة النقد 

السعودي عن عدة مبادرات لتوفیر اإلغاثة الالزمة لقطاع الخدمات المالیة بما في ذلك المستھلكین األساسیین. العربي 
تعتبر الشركة أن تفشي ھذا الفیروس یُعد حدثاً الحقاً لتاریخ قائمة المركز المالي وال یستدعي التعدیل. نظًرا ألن الوضع 

ھ من الممكن تقدیم تقدیر كمي للتأثیر المحتمل لتفشي ھذا الفیروس على غیر مستقر وسریع التطور، فإننا ال نعتبر أن
الشركة. سیتم النظر في تأثیر ھذا التفشي على القوائم المالیة للشركة بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة في القوائم المالیة 

 م.۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للشركة للسنة التي تنتھي في 
 

ـ (الموافق ۱٤٤۱رجب  ۲۲واإلیضاحات المرفقة لإلصدار من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاریخ  تم اعتماد القوائم المالیة ھ
 م). ۲۰۲۰مارس  ۱۷

  


