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 قائمة المركز المالي األولية

 كما في 

 (لاير سعودي)

 إيضاحات

م2022مارس  31

 (غير مراجعة)

م2021ديسمبر  31

 (مراجعة)

م2021مارس  31

 (غير مراجعة)

الموجودات

 4,138,827,074 1,320,523,614  230,258,720 4 نقد وما في حكمه

 8,705,039,4944,209,639,537 13,480,094,412 5 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي

 3,347,761,8273,023,846,047  3,352,422,295 6 ذمم مديني عقود إجارة، صافي

    ---   18,765,430 7 استثمار في شركة زميلة

  4,413,2463,342,938  4,825,895مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 18,951,3017,844,051 20,157,420االستخدام، صافي حق اتموجودومعدات وممتلكات 

 6,276,4856,834,961 6,186,755 موجودات غير ملموسة، صافي

 13,402,965,96711,390,334,608 17,112,710,927 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

 المطلوبات
أرصدة للبنك المركزي السعودي والمؤسسات 

 5,052,142,0251,417,173,1371,456,196,406 8 المالية األخرى

 6,749,789,1866,761,750,7954,741,567,738 9 أدوات دين مصدرة

  168,943,678 125,572,707 183,747,792 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 8,304,496,6396,366,707,822 11,985,679,003 إجمالي المطلوبات

 حقوق الملكية

 5,000,000,0005,000,000,000 5,000,000,000 10 رأس المال

  23,787,955  88,918,200  117,480,796 أرباح مبقاة

  403,831 9,879,800  9,879,800 احتياطي نظامي

 (565,000)  (328,672) (328,672) احتياطي آخر

 5,098,469,3285,023,626,786 5,127,031,924إجمالي حقوق الملكية

 13,402,965,96711,390,334,608 17,112,710,927إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

.جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 16إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة الربح أو الخسارة األولية 

 غير مراجعة( لاير سعودي)

.جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 16إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 

 إيضاحات
مارس  31

 م2022

مارس 31

م2021

84,901,154 150,972,518دخل عمولة خاصة

(21,710,480) (53,381,393)مصروف عمولة خاصة

63,190,674 97,591,125صافي دخل العموالت الخاصة 

المصروفات التشغيلية

(23,253,701) (35,016,152)أتعاب تقديم الخدمة

(12,779,870) (21,698,528)رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين 

(1,666,680) (1,598,333)استهالك وإطفاء

(6,080,962) (6,676,211)مصروفات عمومية وإدارية أخرى  

إجمالي المصروفات التشغيلية قبل مخصص االنخفاض في 

(43,781,213) (64,989,224)القيمة

744,012 (4,039,305) 6و 5 االئتمانية  خسائرال االنخفاض في قيمة مخصصرد (/مخصص)

(43,037,201) (69,028,529)إجمالي المصروفات التشغيلية 

20,153,473 28,562,596 صافي ربح الفترة

0.04 0.06ربحية السهم األساسية والمخفضة 
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 قائمة الدخل الشامل األولية

 غير مراجعة (لاير سعودي) 

.جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 16إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

مارس 31

م2022

مارس  31

م2021

 20,153,473  28,562,596صافي ربح الفترة

--الدخل الشامل اآلخر 

 20,153,473  28,562,596إجمالي الدخل الشامل للفترة 



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 الملكية األوليةقائمة التغيرات في حقوق 

م 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 غير مراجعة( لاير سعودي)
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رأس المال

االحتياطي 

اإلجمالياألرباح المبقاةحتياطي اآلخراالالنظامي

 م2022

88,918,2005,098,469,328(328,672)5,000,000,0009,879,800الرصيد في بداية السنة

 28,562,59628,562,596-- - صافي ربح الفترة

28,562,59628,562,596---للفترةإجمالي الدخل الشامل 

117,480,7965,127,031,924(328,672)5,000,000,0009,879,800الفترة الرصيد في نهاية

 م2021

1,503,473,313 3,634,482(565,000)1,500,000,000403,831 الرصيد في بداية السنة

 20,153,47320,153,473-- - صافي ربح الفترة

 20,153,47320,153,473-- -إجمالي الدخل الشامل للفترة

3,500,000,000 ---3,500,000,000 إصدار رأس المال

23,787,9555,023,626,786(565,000)5,000,000,000403,831 الرصيد في نهاية الفترة
.جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 16إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من   
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 قائمة التدفقات النقدية األولية

م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 غير مراجعة( لاير سعودي)
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م2021م2022 إيضاحات

:التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

28,562,59620,153,473 صافي ربح الفترة

تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد الناتج من 

 :األنشطة التشغيلية

11,421,866(18,870,966) إطفاء العالوة على ذمم مديني عقود إجارة والمرابحة

641,355 949,083 استهالك ممتلكات ومعدات

1,025,325 649,250 إطفاء موجودات غير ملموسة

47,562 82,299 خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

21,891,422 53,381,392 مصروف عمولة خاصة

(744,012) 64,039,305و  5 خسائراالئتمانيةالاالنخفاض في قيمة  مخصص

68,792,95954,436,991

:صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 133,123,351(4,757,278,183) ، صافيمرابحةذمم مديني عقود 

(744,214,564)(7,605,541) ، صافيذمم مديني عقود إجارة 

 (173,068)(412,649) مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 86,562,83695,121,397 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

(461,705,893)(4,609,940,578) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

 :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

(486,836)(2,637,501) شراء ممتلكات ومعدات

(492,433)(559,520) شراء موجودات غير ملموسة

400,000172,500 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

(806,769)(2,797,021)االستثمارية صافي النقد المستخدم في األنشطة

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  

3,500,000,000- متحصالت من إصدار رأس المال

3,978,324,388(35,538,372)9متحصالت من إصدار أدوات دين ( / مسدد من)

(3,635,000,000)3,905,000,000قروض قصيرة األجل( المسدد من) /متحصالت من 

 (84,992,750) (282,114,716)8 سداد وديعة البنك المركزي السعودي

 (26,572,763) (64,874,207) عموالت خاصة مدفوعة

3,522,472,7053,731,758,875 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

3,269,246,213(1,090,264,894)في حكمهالزيادة في النقد وما (/ النقص)صافي 

 869,580,861 1,320,523,614 4 نقد وما في حكمه في بداية الفترة

230,258,7204,138,827,074 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

83,908,984 130,806,543 الفترةعموالت خاصة مستلمة خالل 

 :معلومات إضافية غير نقدية

3,047,526 10,860,541  موجودات حق االستخدام

(2,443,415) (11,283,731)  التزامات عقود إيجار

.جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 16إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية

م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 غير مراجعة( لاير سعودي)
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الشركة وطبيعة أنشطتها .1

شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بالمملكة العربية السعودية "( الشركة)"إلعادة التمويل العقاري الشركة السعودية 

جمادى  28الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010469391وفقاً لنظام الشركات وتعمل بموجب السجل التجاري رقم 

ـ 1438اآلخرة  ودي ترخيصاً كامالً للشركة للعمل كشركة وقد منح البنك المركزي السع(. م2017مارس  27الموافق )ه

 (.م2017سبتمبر  21الموافق )هـ 1439محرم  1بتاريخ  201709/ع ش/48تمويل عقاري بموجب الترخيص رقم 

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

 .وقصيرة األجل لمشتري المنازل من تقديم حلول طويلة

:إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو كما يلي

 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

واجهة الرياضمجمع ، 7ن الدور األرضي، الوحدة 

مطار الملك خالد الدولي -9435

3734 - 13413الرياض 

 المملكة العربية السعودية

أسس اإلعداد .2

 بيان االلتزام  (أ
ً لمعيار 2022مارس  31تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة للشركة كما في وللفترة المنتهية في  م وفقا

المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى " التقرير المالي األولي" 34المحاسبة الدولي 
 .للمراجعين والمحاسبينالصادرة عن الهيئة السعودية 

ال تتضمن القوائم المالية األولية المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية المراجعة، 
.م2021ديسمبر  31ويجب أن تتم قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

 قياسأسس ال (ب
يتم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة على أساس مبدأ االستمرارية والتكلفة التاريخية، باستثناء مكافأة نهاية الخدمة 
للموظفين والتي يتم قياسها بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة واالستثمار في 

تقوم الشركة بعرض بنود قائمة المركز المالي وفقاً لمبدأ . يتم احتسابها وفقًا لطريقة حقوق الملكية شركة زميلة، والتي
 .السيولة

 عملة العرض والنشاط  (ج
ً عملة النشاط للشركة تم عرض المعلومات المالية . يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل أيضا

 .السعودي ما لم يذكر خالف ذلكبالمبالغ الكاملة بالريال 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3

تتماشى السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية والمستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة مع 
م، باستثناء 2021ديسمبر  31تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالية المراجعة السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

 :  االستثمار في شركة زميلة كما يلي
 االستثمار في شركة زميلة

إن الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي تملك الشركة فيها تأثيًرا جوهرياً لكنها ال تُعد سيطرة أو سيطرة مشتركة 

يتم . الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكيةتتم المحاسبة عن الحصص في . على سياساتها التمويلية والتشغيلية

وبعد اإلثبات المبدئي، تتضمن القوائم المالية حصة األرباح أو الخسائر أو الدخل الشامل اآلخر . إثباتها مبدئياً بالتكلفة

 .للشركات الزميلة، حتى تاريخ توقف التأثير الجوهري

 طبقة بواسطة الشركةالمعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة الم

يتم تطبيق . ولكنه غير ساري المفعول بعد إصداره،لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل تم 

 .م، ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األولية المختصرة للشركة2022العديد من التعديالت ألول مرة في سنة 

 (37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )تكلفة إتمام العقد  - العقود المتوقع خسارتها

  م2020 –م 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي

 تعديالت على معيار المحاسبة )المتحصالت قبل االستخدام المقصود : الممتلكات واآلالت والمعدات

 (16الدولي 

  (3عديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ت)الَمراجع حول إطار المفاهيم
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 اإليضاحات للقوائم المالية األولية

 م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 غير مراجعة( لاير سعودي)
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 (يتبع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .3

 المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول بعد

. م2022يناير  1أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت التالية على معايير المحاسبة السارية للفترات في أو بعد 

الشركة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األولية المختصرة اختارت 

 .للشركة

  على تصنيف المطلوبات"عرض القوائم المالية" 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ، 

  8ومعيار المحاسبة الدولي  2سة ، وبيان الممار1تعديالت محدودة النطاق على معيار المحاسبة الدولي 

 م2020كما تم تعديله في يونيو " عقود التأمين" 17 المعيار الدولي للتقرير المالي 

  التعديالت على المعيار )بيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر ما وشركته الزميلة أو المشروع المشترك

 (.28ومعيار المحاسبة الدولي  10الدولي للتقرير المالي 

 النقد وما في حكمه .4
 مارس  31 

 م2022

 (غير مراجعة)

 ديسمبر  31 

 م2021

 (مراجعة)

 مارس 31 

 م2021

 (غير مراجعة)

 10,756  7,463  7,463 نقد في الصندوق

      :النقد لدى البنوك

 19,079,840  135,944,027  37,765,848 حسابات جارية -

 4,119,736,478  759,351,360  192,485,409 وديعة تحت الطلب -

    -  425,220,764     - ودائع سوق النقد -

 230,258,720   1,320,523,614  4,138,827,074  

 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي .5
 :ما يلي( المدرجة بالتكلفة المطفأة)تتضمن ذمم مديني عقود مرابحة 

 (غير مراجعة)م 2022مارس  31  

 اإلجمالي  شركاتقطاع   قطاع األفراد  
       

  13,487,164,569   1,157,895,820   12,329,268,749  عاملة 

  2,868,409     -                        2,868,409  غير عاملة 

  13,490,032,978   1,157,895,820   12,332,137,158  إجمالي ذمم مديني عقود مرابحة

 (9,938,566)        (14,780)   (9,923,786)  مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة

  13,480,094,412   1,157,881,040   12,322,213,372  ذمم مديني عقود مرابحة، صافي

 
 (مراجعة)م 2021ديسمبر  31  

 اإلجمالي  قطاع الشركات  قطاع األفراد  
       

 8,709,038,462  1,156,209,185  7,552,829,277  عاملة 

 2,711,453  -  2,711,453  غير عاملة 

 8,711,749,915  1,156,209,185  7,555,540,730  إجمالي ذمم مديني عقود مرابحة

 (6,710,421)  (33,844)  (6,676,577)  مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة

 8,705,039,494  1,156,175,341  7,548,864,153  ذمم مديني عقود مرابحة، صافي

 
 (غير مراجعة)م 2021مارس  31  

 اإلجمالي  قطاع الشركات  قطاع األفراد  
       

 4,214,297,308  1,001,545,301  3,212,752,007  عاملة 

 1,553,251  -  1,553,251  غير عاملة 

 4,215,850,559  1,001,545,301  3,214,305,258  إجمالي ذمم مديني عقود مرابحة

 (6,211,022)  (32,829)  (6,178,193)  الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصصات 

 4,209,639,537  1,001,512,472  3,208,127,065  ذمم مديني عقود مرابحة، صافي
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 اإليضاحات للقوائم المالية األولية

 م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 غير مراجعة( لاير سعودي)
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 (يتبع)ذمم مديني عقود المرابحة، صافي  -5

 :المرابحةفيما يلي بيان بتحليل التغيرات في مخصص االنخفاض في القيمة في ذمم مديني عقود 

 
  (غير مراجعة)م 2022مارس  31  

 

 
 

 

 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 شهرا   12مدى 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

 العمر
غير منخفضة 

 القيمة االئتمانية

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة 

 القيمة االئتمانية

 

 

 اإلجمالي

 6,710,421 227,661 1,448,860 5,033,900 م2022يناير  1 الرصيد كما في

 - (658) (58,645) 59,303 شهراً  12المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

غير  -المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 منخفضة القيمة االئتمانية
(807,849) 820,887 (13,038) - 

 -إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المحول 

 منخفضة القيمة االئتمانية
- (327,727) 327,727 - 

 3,228,145 (63,038) 48,810 3,242,373 صافي التغير للفترة

 9,938,566 478,654 1,932,185 7,527,727 م2022مارس  31الرصيد كما في 

 
  (مراجعة)م 2021ديسمبر  31  

 

 
 

 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 

 شهراً  12مدى 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر غير 
منخفضة القيمة 
 االئتمانية

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة 

 القيمة االئتمانية

 

 

 اإلجمالي

 5,638,781 115,909 1,448,959 4,073,913 م2021يناير  1الرصيد كما في 

 - (447) (286,909) 287,356 شهراً  12المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

غير  -المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 منخفضة القيمة االئتمانية
(476,562) 476,562 - - 

 -المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 منخفضة القيمة االئتمانية
(23,118) (191,537) 214,655 - 

 1,071,640 (102,456) 1,785 1,172,311 صافي التغير للفترة

 6,710,421 227,661 1,448,860 5,033,900 م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
  (غير مراجعة)م 2021مارس  31  

 

 
 

 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على 

 شهراً  12مدى 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 
العمر غير 
منخفضة القيمة 
 االئتمانية

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة 

 القيمة االئتمانية

 

 

 اإلجمالي

 5,638,781 115,909 1,448,959 4,073,913 م2021يناير  1الرصيد كما في 

 - - (107,461) 107,461 شهراً  12المتوقعة على مدى المحول إلى الخسائر االئتمانية 

غير  -المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 منخفضة القيمة االئتمانية
(464,726) 464,726 - - 

 -المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 منخفضة القيمة االئتمانية
- (158,465) 158,465 - 

 572,241 (115,111) (200,101) 887,453 صافي التغير للفترة

 6,211,022 159,263 1,447,658 4,604,101 م2021مارس  31الرصيد كما في 
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 (يتبع)ذمم مديني عقود المرابحة، صافي  -5

 :إن الجودة االئتمانية لذمم مديني عقود المرابحة هي كما يلي

 مارس 31 

 م2022

 (غير مراجعة)

 ديسمبر 31 

 م2021

 (مراجعة)

 مارس 31 

 م2021

 (غير مراجعة)

 4,097,770,382  8,523,158,928  13,248,259,052 ليست متأخرة السداد وليست منخفضة القيمة

      :متأخرة السداد وليست منخفضة القيمة

ً  30إلى  1-  38,051,199  157,686,288  208,009,873 يوما

ً  60إلى  31 -  76,825,194  18,266,852  27,678,185 يوما

ً  90إلى  61 -  1,650,533  9,926,394  3,217,459 يوما
 1,553,251  2,711,453  2,868,409 منخفضة القيمة

 13,490,032,978  8,711,749,915  4,215,850,559 

 (6,211,022)  (6,710,421)  (9,938,566) االئتمانية المتوقعةمخصص الخسائر 

 4,209,639,537  8,705,039,494  13,480,094,412 مديني عقود مرابحة، صافي ذمم

 

 ذمم مديني عقود إجارة، صافي .6
 مارس31 

 م2022

 (غيرمراجعة)

 ديسمبر31 

 م2021

 (مراجعة)

 مارس31 

 م2021

 (غيرمراجعة)

      

 4,626,629,064  5,119,875,925  5,071,190,733 إجمالي ذمم مديني عقود إجارة

 (1,594,736,182)  (1,760,351,914)  (1,706,195,094) دخل غير مكتسب: يخصم

 3,364,995,639  3,359,524,011  3,031,892,882 

 ً  (8,046,835)  (11,762,184)  (12,573,344) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة: ناقصا

 3,023,846,047  3,347,761,827  3,352,422,295 ذمم مديني عقود إجارة، صافي

 

 :فيما يلي بيان بتحليل التغيرات في مخصص االنخفاض في القيمة في ذمم مديني عقود اإلجارة

 
  (غير مراجعة)م 2022مارس  31  

 

 
 

 

 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 شهرا   12مدى 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على 
 مدى العمر

غير منخفضة 

 القيمة االئتمانية

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة القيمة 

 االئتمانية

 

 

 اإلجمالي

 11,762,184 7,061,571 1,734,703 2,965,910 م2022يناير  1الرصيد كما في 

 12المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 شهراً 

19,157 (13,566) (5,591) - 

االئتمانية المتوقعة على مدى المحول إلى الخسائر 

 غير منخفضة القيمة االئتمانية -العمر 

(1,535,265) 1,635,381 (100,116) - 

المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 منخفضة القيمة االئتمانية -العمر 

- (268,012) 268,012 - 

 811,160 (1,180,375) (372,267) 2,363,802 صافي التغير للفترة

 12,573,344 6,043,501 2,716,239 3,813,604 م2022مارس  31الرصيد كما في 
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 (يتبع)ذمم مديني عقود اإلجارة، صافي  .6
 

  (مراجعة)م 2021ديسمبر  31  
 

 

 
 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 شهراً  12مدى 

الخسائر 
االئتمانية 
المتوقعة على 
مدى العمر غير 
منخفضة القيمة 
 االئتمانية

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة 

 القيمة االئتمانية

 

 

 اإلجمالي

  9,363,088 3,459,289 2,753,902 3,149,897 م2021يناير  1الرصيد كما في 

المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 شهراً  12
         

255,172  
           

(235,263) (19,909) -    

المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 غير منخفضة القيمة االئتمانية -العمر 
     
(1,336,947) 

          
1,343,276  (6,329) -    

المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 منخفضة القيمة االئتمانية -العمر 
     
(1,701,899) 

         
(1,782,803) 3,484,702 -    

 2,399,096 143,818 (344,409) 2,599,687 صافي التغير للفترة

 11,762,184 7,061,571 1,734,703 2,965,910 م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

  (غير مراجعة)م 2021مارس  31  

 

 
 

 

الخسائر 

االئتمانية 

المتوقعة على 

 شهراً  12مدى 

الخسائر 
االئتمانية 
المتوقعة على 
مدى العمر 
غير منخفضة 
القيمة 
 االئتمانية

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

العمر منخفضة القيمة 

 االئتمانية

 

 

 اإلجمالي

 9,363,088 3,459,289 2,753,902 3,149,897 م2021يناير  1الرصيد كما في 

مدى المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 شهراً  12
170,161 (134,054) (36,107) - 

المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 غير منخفضة القيمة االئتمانية -العمر 
(587,241) 611,954 (24,713) - 

المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 منخفضة القيمة االئتمانية -العمر 
- (490,453) 490,453 - 

 (1,316,253) (1,781,111) (944,518) 1,409,376 صافي التغير للفترة

 8,046,835 2,107,811 1,796,831 4,142,193 م2021مارس  31الرصيد كما في 
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 (يتبع)ذمم مديني عقود اإلجارة، صافي  .6
 

 :فيما يلي جودة االئتمان لذمم مديني عقود اإلجارة
 مارس 31 

 م2022

 (  غير مراجعة)

 ديسمبر 31

 م2021

 (  مراجعة)

 مارس 31

 م2021

 (غير مراجعة)

 2,858,110,223 3,054,438,053 3,065,877,453 ليست متأخرة السداد وليست منخفضة القيمة

    :متأخرة السداد وليست منخفضة القيمة

 72,607,485 190,691,953 175,441,338 يوماً  30إلى  1-

 60,029,771 40,862,590 69,554,244 يوماً  60إلى  31 -

 16,522,626 18,155,960 4,596,568 يوماً  90إلى  61 -

 24,622,777 55,375,455 49,526,036 منخفضة القيمة

 3,364,995,639 3,359,524,011 3,031,892,882 

 (8,046,835) (11,762,184) (12,573,344) االئتمانية المتوقعةمخصص الخسائر 

 3,023,846,047 3,347,761,827 3,352,422,295 ، صافي اإلجارةذمم مديني عقود 
 

 االستثمار في شركة زميلة .7
 

م، ونشاطها 2022من نسبة الملكية في الشركة الوطنية المساندة لخدمات التمويل في يناير  ٪19استحوذت الشركة على 
 . الرئيسي هو تقديم الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية

 

 أرصدة للبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية األخرى  .8
 

 إيضاحات

 مارس  31

 م2022

 (غير مراجعة)

 م2021ديسمبر  31

 (مراجعة)

 مارس 31

 م2021

 (غير مراجعة)

 1,456,196,406 991,939,009  718,597,061 14 أرصدة للبنك المركزي السعودي

 - 425,234,128  4,333,544,964  قروض قصيرة األجل

  5,052,142,025  1,417,173,137 1,456,196,406 

 أدوات الدين المصدرة .9
 

العديد من الصكوك غير المدرجة المضمونة وغير المضمونة وغير القابلة  أصدرت الشركة كما في تاريخ التقرير

 31مليون لاير سعودي وفي  4,750: م2021ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  6,750للتحويل بإجمالي مبلغ وقدره 

ين هذه وتحمل أدوات الد. سنوات 10إلى  5بفترات استحقاق تتراوح من ( مليون لاير سعودي 4,750: م2021مارس 

 .وتستحق بشكل نصف سنوي( ٪4.66إلى  ٪2.11: م2021) ٪4.66إلى  ٪2.11ربحاً بمعدالت ثابتة تتراوح من 
 

 :فيما يلي الخصائص األساسية ألدوات الدين المصدرة
 

 1إصدار رقم  2إصدار رقم  3إصدار رقم  4إصدار رقم  

       

 م2018ديسمبر  6 م2018ديسمبر  6 م2019فبراير  21 م2021 مارس 3 م2021مارس  3 م2021ديسمبر  9 تاريخ اإلصدار

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي عملة اإلصدار

 100,000,000 150,000,000 500,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 مبلغ اإلصدار

 سنوات 10إلى  7 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات 10 الفترة األصلية

       دفعات األرباح

 نصف سنوي نصف سنوي نصف سنوي نصف سنوي نصف سنوي نصف سنوي التكرار

 ٪4.66إلى  ٪4.35 ٪4.08 ٪4.01 ٪2.11 ٪2.65 ٪3.04 معدل الربح

 سعر ثابت سعر ثابت سعر ثابت سعر ثابت سعر ثابت سعر ثابت نوع الربح

 غير مضمونة غير مضمونة غير مضمونة مضمونة بواسطة وزارة المالية حراسات أمنية

 غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة اإلدراج

 للتحويلغير قابلة  غير قابلة للتحويل غير قابلة للتحويل غير قابلة للتحويل غير قابلة للتحويل ير قابلة للتحويلغ أخرى
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 رأس المال .10
لاير  5,000,000,000المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل مال الشركة م، بلغ رأس 2022مارس  31ما في ك

لاير  5,000,000,000: م2021مارس  31لاير سعودي و 5,000,000,000: م2021ديسمبر  31)سعودي 

 "(.المساهم)"وهو مملوك بالكامل من قبل صندوق االستثمارات العامة ( سعودي

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .11

 اإلجراءات النظامية (أ

 .م، لم تكن هناك أي إجراءات نظامية قائمة ضد الشركة2021م و2022مارس  31كما في 
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان (ب
مليون لاير سعودي  397.5تبلغ م، لدى الشركة التزامات عقود مرابحة غير مستخدمة 2022مارس  31كما في 

 (.مليون لاير سعودي 575: م2021مارس  31مليون لاير سعودي وفي  297.5: م2021ديسمبر  31)

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .12
تتكون األطراف ذات العالقة بالشركة من . تتعامل الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة

وأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفي اإلدارة العليا والمنشآت األخرى التي "( المساهم)"االستثمارات العامة صندوق 

أو لديها أعضاء مجلس إدارة مشتركين "( شركات شقيقة)"تخضع للملكية المشتركة من خالل صندوق االستثمارات العامة 

 .إلدارة العليا الرئيس التنفيذي والتابعين له مباشرةً يمثل موظفو ا"(. أعضاء مجلس اإلدارة)"مع مجلس إدارتها 
 

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

 :واألرصدة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي

 :ن المعامالت مع أطراف ذات عالقة والمدرجة في القوائم الماليةوفيما يلي األرصدة الناتجة م (أ

 طبيعة األرصدة األطراف ذات العالقة

 مارس 31 

 م2022

 (غير مراجعة)

 ديسمبر  31 

 م2021

 (مراجعة)

      

 شركات شقيقة

 

 

 

 

 3,779,880,593  3,770,830,467  أدوات الدين محتفظ بها

 400,925,600  402,951,577  ذمم مديني عقود مرابحة

 880,839  1,989,015  رسوم خدمات دائنة

 854,260,437  149,404,588  أرصدة لدى البنوك

 -  1,751,423,641  قروض قصيرة األجل

 8,534,635  10,765,386  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

 -  18,765,430  استثمار في شركة زميلة شركات شقيقة

      

 2,131,878  2,280,290  منافع ما بعد انتهاء التوظيف  موظفي اإلدارة العليا
 

 :فيما يلي اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في القوائم المالية (ب

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 طبيعة المعامالت األطراف ذات العالقة

 مارس  31 

 م2022

 مارس  31 

 م2021

 951,000  951,000  مصروفات اجتماع مجلس اإلدارة  مجلس اإلدارة
 

    
 

 شركة شقيقة

 

 2,235,430  2,148,944  دخل عمولة خاصة

 1,469,584  7,179,295  رسوم خدمات 

 7,511,775  29,524,191  مصروف عمولة خاصة 

 531,614  647,435  مصروفات عمومية وإدارية أخرى 
 

 :فيما يلي إجمالي مبلغ التعويضات المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا خالل الفترة (ج

     طبيعة المعامالت األطراف ذات العالقة

 3,319,464  3,741,876  منافع موظفين قصيرة األجل موظفي اإلدارة العليا

 170,954  148,412  منافع ما بعد انتهاء التوظيف  
 

: م2021ديسررررمبر  31)مليون لاير سررررعودي  4,864قامت الشررررركة خالل الفترة بشررررراء محافظ من شررررركات شررررقيقة بمبلغ  (د

 (.مليون لاير سعودي 268.57: م2021مارس  31ومليون لاير سعودي  2,849.5
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 القيمة العادلة لألدوات المالية .13
 

ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل 

يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام . تتم بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس

 :ستتم إما

 

  في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو -

 .سي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوباتفي حالة عدم وجود السوق الرئي -
 

 .تتكون األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية
 

تتكون الموجودات المالية من النقد وما في حكمه وذمم مديني عقود مرابحة وذمم مديني عقود إجارة ومدفوعات مقدمة 

المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى وأدوات الدين المصدرة وتتكون المطلوبات المالية من . وموجودات أخرى

 .واألرصدة للبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية األخرى

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

نها باستخدام طرق التقييم تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح ع

 :التالية
 

 .في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة( غير المعدلة)األسعار المتداولة : 1المستوى 

طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة بصورة : 2المستوى 

 . ةمباشرة أو غير مباشر

طرق تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة وال تتم وفقا لبيانات قابلة للمالحظة : 3المستوى 

 . في السوق
 

 القيم الدفترية والقيمة العادلة (أ

تختلف قيمتها العادلة يعرض الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي 

 .عن قيمتها الدفترية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 الموجودات المالية
 (غير مراجعة)م 2022مارس  31  

  
 القيمة الدفترية

 القيمة العادلة 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى    
 

 

 

 

 

      

 11,293,163,829  11,293,163,829  -  -  13,480,094,412  مرابحةذمم مديني عقود 

 3,674,572,957  3,674,572,957  -  -  3,352,422,295  ذمم مديني عقود إجارة
           

 (مراجعة)م 2021ديسمبر  31  

  

 القيمة الدفترية

 القيمة العادلة 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى    
 

 

 

 

 

      

 8,975,943,525   8,975,943,525  -  -   8,705,039,494     ذمم مديني عقود مرابحة

 3,787,271,922  3,787,271,922  -  -   3,347,761,827     ذمم مديني عقود إجارة
 

 المطلوبات المالية
 (غير مراجعة)م 2022مارس  31  

  

 القيمة الدفترية

 القيمة العادلة 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى    
           

  6,329,620,503   6,329,620,503     -     -   6,749,789,186     أدوات دين مصدرة
 

 م2021ديسمبر  31  

  

 القيمة الدفترية

 القيمة العادلة 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى    

           

 6,579,130,165  6,579,130,165  -  -  6,761,750,795  دين مصدرةأدوات 
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 قياس القيم العادلة (أ

 المناقالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .1

 

م 2022مارس  31في لفترة الثالثة أشهر المنتهية  لم يتم إجراء أي مناقالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 .م2021و

 

 طرق التقييم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة .2
 

شمل ذمم مديني عقود  3الموجودات والمطلوبات المالية التي تم اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة والمصنفة في المستوى  ت

تقدير تقييم ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة باسررررتخدام التدفقات النقدية يتم . مرابحة وإجارة وأدوات الدين المصرررردرة

 .التعاقدية المخصومة وفقاً ألحدث عائد

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

 

 السعوديبرامج ومبادرات الدعم التي أطلقها البنك المركزي  .14

جائحة فيروس كورونا  يد)"إن  عالمية خالل "( 19-كوف يد من 2021م و2020عطلت األسررررررواق ال عد م، حيث أن ال

لقد لوحظ تحسن كبير في جميع . المناطق الجغرافية شهدت مشاكل بسبب تحديد عدة سالالت متحورة جديدة من العدوى

في مختلف البلدان والذي أدى إلى تقليل الحاالت النشررررررطة  أنحاء العالم بعد إعطاء التلقيح ألعداد كبيرة من السرررررركان

 .وتخفيف القيود المتعلقة بكورونا

 

وتسررتمر المجموعة بتقييم الوضررع االقتصررادي الكلي الحالي، بما في ذلك أثر الجائحة وما نت  عنها من إجراءات الدعم 

داد وبرام  التخفيف األخرى على محفظة الحكومية والبنك المركزي السررررعودي حتى تاريخه، مثل اإلعفاءات من السرررر

التمويل، إلى جانب إجراء مراجعة لتركيزات التعرض االئتماني على مسرتوى أكثر دقة مع تركيز خا  على قطاعات 

ومناطق اقتصررادية محددة وأطراف أخرى وحماية الضررمانات واتخاذ إجراءات تصررنيف ائتماني مناسرربة للعمالء والبدء 

 .وض، كلما دعت الحاجة إلى ذلكفي إعادة هيكلة القر

 

 برنامج دعم تمويل القطاع الخاص

م برنام  دعم تمويل القطاع الخا  لتقديم الدعم 2020، أطلق البنك المركزي السعودي في مارس 19-لمواجهة كوفيد

ريف البنك وفقًا لتع( 2والمرحلة  1المرحلة )الالزم للمنشرررآت المتناهية الصرررغر والصرررغيرة ومتوسرررطة الحجم المؤهلة 

اعتبرت إعفاءات . هـرررررر1438جمادى اآلخرة  16بتاريخ  381000064902المركزي السعودي بموجب تعميمه رقم 

سيولة قصير األجل لمعالجة النقص المحتمل في التدفق النقدي للُمقترضين تم إجراء تقييم للتحقق من . الدفع بمثابة دعم 

التسهيالت االئتمانية وتم معالجتها وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير مدى التأثير المحاسبي لهذه التغييرات في آجال 

 م2022مارس  31تم إنهاء برنام  دعم تمويل القطاع الخا  في . كتعديل في شروط الترتيب 9المالي 

 

حكومية ولتعويض التكلفة ذات الصررررررلة التي تتكبدها الشررررررركة في إطار برنام  البنك المركزي السررررررعودي والهيئات ال

م ودائع عديدة بدون عائد مع 2021م و2020األخرى، فقد تلقت الشرررررركة من البنك المركزي السرررررعودي خالل سرررررنة 

 .تواريخ استحقاق مختلفة، وهي مؤهلة كمنح حكومية وتم احتسابها على هذا النحو

 

 2.88: م2021مارس  31)مليون لاير سررررررعودي  1.59م، تم إثبات مبلغ 2022مارس   31المنتهية في الفترة خالل 

مليون لاير  13.1في قائمة الدخل فيما يتعلق بإطفاء دخل المنحة ذات الصرررررلة بالودائع بإجمالي ( مليون لاير سرررررعودي

 (.مليون لاير سعودي 20.3: م2021ديسمبر  31)م 2022مارس  31سعودي من دخل منحة مؤجل كما في 
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 األحداث الالحقة .15

سررررنوات  8مليار لاير سررررعودي لمدة  4م صرررركوك بقيمة 2022مارس  31المنتهية في أصرررردرت الشررررركة الحقاً للفترة 

 .٪ سنوياً 3.53ومضمونة من قبل وزارة المالية مع دفع األرباح بشكل نصف سنوي وربح دفتري بنسبة 

 

 اعتماد القوائم المالية .16

مجلس اإلدارة  من قبلم 2022مارس  31تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية المختصرررررة للشررررركة للفترة المنتهية في 

 (.م2022 مايو 15الموافق )هـ 1443 شوال 14بتاريخ 




