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 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 سعودية مقفلة()شركة مساهمة 

 قائمة المركز المالي األولية 

 كما في 

 )لاير سعودي( 
 

  

 

 إيضاحات

 سبتمبر 30 

 م 2021

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31 

 م 2020

 )مراجعة(

 سبتمبر  30 

 م 2020

 )غير مراجعة(

        الموجودات

 65,258,404  869,580,861  1,903,850,324  4 نقد وما في حكمه 

 4,221,180,417  4,354,749,400  6,117,987,551  5 مرابحة، صافيذمم مديني عقود 

 1,760,094,488  2,278,322,825  3,108,878,397  6 ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

 2,499,097  3,169,870  6,607,335   مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 8,127,002  8,218,632  18,488,740   ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام، بالصافي 

 7,083,256  7,367,853  6,041,201    موجودات غير ملموسة، صافي

 6,064,242,664  7,521,409,441  11,161,853,548   إجمالي الموجودات

 

 المطلوبات وحقوق الملكية

       

        المطلوبات 

والمؤسسات المالية أرصدة للبنك المركزي السعودي  

 األخرى

7  1,262,565,658  5,170,985,497  3,782,632,907 

 755,783,559  758,165,989  4,743,579,226  8 أدوات دين مصدرة 

 48,012,992  88,784,642  96,739,617   مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 4,586,429,458  6,017,936,128  6,102,884,501   إجمالي المطلوبات 

 

 حقوق الملكية 

       

 1,500,000,000  1,500,000,000  5,000,000,000  9 رأس المال 

 ( 22,186,794)  3,069,482  58,565,216   أرباح مبقاة/)خسائر متراكمة( 

 -  403,831  403,831   احتياطي نظامي 

 1,477,813,206  1,503,473,313  5,058,969,047   إجمالي حقوق الملكية

 6,064,242,664  7,521,409,441  11,161,853,548   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 

 

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة. 15إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة األولية 

)لاير سعودي( غير مراجعة 
المنتهية فيلفترة التسعة أشهر لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

سبتمبر  30سبتمبر 30سبتمبر  30سبتمبر 30 

م 2020م 2021م 2020م 2021  إيضاحات 

 112,971,26169,676,030286,586,597126,643,758  دخل عمولة خاصة 

( 36,880,788) ( 89,132,464) ( 18,968,137) ( 34,281,212)  مصروف عمولة خاصة 

89,762,970 197,454,133 50,707,893 78,690,049العمولة الخاصة صافي دخل 

 المصروفات التشغيلية

( 20,109,007) ( 73,376,835) ( 12,581,015) ( 26,097,118)  أتعاب تقديم الخدمة

( 29,501,735) ( 41,303,154) ( 11,726,671) ( 14,127,546) رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين

 (4,611,924)  ( 8,168,077)  (1,608,629)  ( 4,363,286)  استهالك وإطفاء 

( 13,711,742) ( 16,921,725)  (7,410,609) ( 5,715,009)  مصروفات عمومية وإدارية أخرى

إجمالي المصروفات التشغيلية قبل 

( 67,934,408)( 139,769,791)( 33,326,924)( 50,302,959) مخصص االنخفاض في القيمة

مخصص خسائر االنخفاض في القيمة 

 االئتمانية 

6و  5
(1,526,261 ) (5,957,909) (2,188,608 ) (11,675,708 )

( 79,610,116) ( 141,958,399) ( 39,284,833) ( 51,829,220) إجمالي المصروفات التشغيلية 

10,152,854 11,423,06055,495,734 26,860,829 الفترة صافي ربح 

0.02 0.020.11  0.05 ربحية السهم األساسية والمخفضة 

جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصر  15إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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السعودية إلعادة التمويل العقاريالشركة 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الدخل الشامل األولية 

)لاير سعودي( غير مراجعة 

لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

سبتمبر  30 سبتمبر 30 سبتمبر  30 سبتمبر 30 

م 2020 م 2021 م 2020 م 2021 

10,152,854 55,495,734 11,423,060 26,860,829صافي ربح الفترة 

- --- الدخل الشامل اآلخر 

26,860,82911,423,06055,495,73410,152,854إجمالي الدخل الشامل للفترة 

المالية األولية المختصرة. جزءاً ال يتجزأمن هذه القوائم  15إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية 

م 2020م و 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

)لاير سعودي( غير مراجعة 

االحتياطي 

 النظامي

األرباح المبقاة/  

)الخسائر  

المتراكمة(  اإلجمالي رأس المال اإليضاحات

 م 2021

 

 

   

1,503,473,313  3,069,482  403,831  1,500,000,000 الرصيد في بداية السنة 

 55,495,734 55,495,734  -  - صافي ربح الفترة 

 55,495,734 55,495,734 --للفترة إجمالي الدخل الشامل 

3,500,000,000  - -93,500,000,000 إصدار رأس المال  

5,058,969,047 58,565,216 403,831 5,000,000,000 الرصيد في نهاية الفترة 

 م 2020

1,467,660,352 ( 32,339,648) - 1,500,000,000 الرصيد في بداية السنة 

 10,152,854  10,152,854 -- صافي ربح الفترة

10,152,854 10,152,854 --إجمالي الدخل الشامل للفترة 

1,477,813,206 ( 22,186,794) - 1,500,000,000 الرصيد في نهاية الفترة 

القوائم المالية األولية المختصرة.جزءاً ال يتجزأ من هذه  15إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التدفقات النقدية األولية 

م 2020م و 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

)لاير سعودي( غير مراجعة 
م 2020م 2021 إيضاحات

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

10,152,854 55,495,734  صافي ربح الفترة

تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد الناتج من 

 األنشطة التشغيلية:

4,631,898 29,105,402  والمرابحةجارة اإلإطفاء العالوة على ذمم مديني عقود 

1,839,722  4,483,590  استهالك ممتلكات ومعدات 

2,772,202  3,684,487  إطفاء موجودات غير ملموسة

-  26,283  خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

36,880,788 89,132,464  مصروف عمولة خاصة 

11,675,708  2,188,608 6و  5 االئتمانية مخصص خسائر االنخفاض في القيمة 

184,116,568 67,953,172

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

( 3,457,805,371) ( 1,796,320,360) ذمم مديني عقود مرابحة، صافي

 (389,325,717) ( 828,767,373) ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

 ( 648,570) ( 3,437,465) مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 (4,685,289) 31,719,547مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

( 3,784,511,775) ( 2,412,689,083)صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

( 196,546) ( 4,471,331) شراء ممتلكات ومعدات

(3,712,863) ( 2,357,835) شراء موجودات غير ملموسة 

- 219,500المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

(3,909,409) ( 6,609,666)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  

-93,500,000,000المالمتحصالت من إصدار رأس 

-83,978,324,388متحصالت من إصدار أدوات دين

3,275,000,000 ( 3,635,000,000)  )المسدد من( / المتحصل من قروض قصيرة األجل 

 536,500,000 ( 297,953,859) )المسدد( / المتحصل من وديعة البنك المركزي السعودي

 ( 29,522,602)  ( 91,802,317) عموالت خاصة مدفوعة 

3,781,977,398 3,453,568,212 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

(6,443,786) 1,034,269,463 صافي الزيادة/ )النقص( في نقد وما في حكمه

71,702,190  869,580,861 4 نقد وما في حكمه في بداية الفترة 

65,258,404  1,903,850,324نهاية الفترةنقد وما في حكمه في 

118,449,683 277,283,060 عمولة خاصة مستلمة خالل الفترة

( 29,522,602) ( 91,802,317)عمولة خاصة مدفوعة خالل الفترة

معلومات إضافية غير نقدية: 

3,555,445 12,218,109 موجودات حق االستخدام 

2,907,094 11,108,407 التزامات عقود إيجار

جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة. 15إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة 

م 2020م و 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

)لاير سعودي( غير مراجعة 

1. 
الشركة وطبيعة أنشطتها 

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

هـ  1438جمادى اآلخرة  28الصادر في مدينة الرياض بتاريخ   1010469391التجاري رقم  الشركات وتعمل بموجب السجل 

م(. وقد منح البنك المركزي السعودي ترخيصاً كامالً للشركة للعمل كشركة تمويل عقاري بموجب  2017مارس  27)الموافق 

 م(.2017سبتمبر  21هـ )الموافق 1439محرم  1/ بتاريخ 201709الترخيص رقم 

ل األنشطة الرئيسية للشركة في تطوير سوق التمويل السكني بالمملكة العربية السعودية لتمكين المؤسسات المالية من تقديم حلول تتمث

 طويلة األجل وقصيرة األجل لمشتري المنازل.

 إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو كما يلي:

 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 ، مجمع واجهة الرياض09األرضي، الوحدة الدور 

مطار الملك خالد الدولي  -8907

، المملكة العربية السعودية 3727 - 13413الرياض 

أسس اإلعداد  .2
 بيان االلتزام  أ(

لمعيار المحاسبة الدولي م وفقاً 2021سبتمبر  30تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة للشركة كما في وللفترة المنتهية في 

"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية   34

 للمراجعين والمحاسبين.

القوائم المالية السنوية المراجعة، ويجب أن ال تتضمن القوائم المالية األولية المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في  

 م. 2020ديسمبر  31تتم قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

 أسس القياس  ب(

التاريخية، باستثناء مكافأة نهاية الخدمة للموظفين يتم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة على أساس مبدأ االستمرارية والتكلفة  

والتي يتم قياسها بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة. تقوم الشركة بعرض بنود قائمة  

 المركز المالي وفقاً لمبدأ السيولة. 

 عملة العرض والنشاط  ج(

المالية األولية المختصرة بالريال السعودي الذي يمثل أيضاً عملة النشاط للشركة. تم عرض المعلومات المالية يتم عرض القوائم 

 بالمبالغ الكاملة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك.

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .3
والمستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة مع تلك  تتماشى السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية  

م.2020ديسمبر  31المستخدمة عند إعداد القوائم المالية المراجعة السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة بواسطة الشركة

 ي معيار أو تفسير أو تعديل تم إصداره ولكنه غير ساري المفعول بعد.لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر أل 

م، ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األولية المختصرة 2021يتم تطبيق العديد من التعديالت ألول مرة في سنة 

 للشركة. 

ومعيار المحاسبة   9المعيار الدولي للتقرير المالي المرحلة الثانية: تعديالت على  -تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة •

 16والمعيار الدولي للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي  7والمعيار الدولي للتقرير المالي  39الدولي 

معروض بين البنوك )إيبور(  توفر التعديالت إعفاًء مؤقتاً يعالج التأثير على التقرير المالي عندما يتم استبدال معدل الفائدة ال

 بمعدل فائدة بديل خال تقريباً من المخاطر. تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية: 

وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصالح مباشرة، ليتم معالجتها كتغييرات  -

 المتغير، بما يعادل الحركة في معدل الفائدة السائد في السوق؛ في معدل الفائدة 

السماح بإجراء التغييرات التي يتطلبها إصالح إيبور للتحوط من التخصيصات وتوثيق التحوط دون وقف عالقة التحوط؛ و-

تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن -

 معدل الفائدة البديل الخالي تقريباً من المخاطر كتحوط لمكون المخاطر.

(37تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -العقود المتوقع خسارتها •
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التمويل العقاريالشركة السعودية إلعادة 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة 

م 2020م و 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي( غير مراجعة 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .3

 المفعول بعد المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية 

فيما يلي المعايير الجديدة والمعدلة التي من غير المتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة. 

(. ب 16م )تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي 2021يونيو  30بعد  19- امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد•

 م2020 –م 2018السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي التحسينات •

(.16الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي •

 (.3الَمراجع حول إطار المفاهيم )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي •

 (. ج 1تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي •

"عقود التأمين" والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير  17 المعيار الدولي للتقرير المالي•

 "عقود التأمين". 17 المالي

(.2وقائمة ممارسة المعيار الدولي للتقرير المالي  1معيار المحاسبة الدولي اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على  •  

( 8تعريف التقدير المحاسبي )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي •

النقد وما في حكمه  . 4

سبتمبر  30 ديسمبر  31 سبتمبر  30 

م 2020 م 2020 م 2021 

)غير مراجعة(   )مراجعة(   )غير مراجعة(   

 4,574  1,295  17,523 نقد في الصندوق 

 نقد لدى البنوك:

14,451,876  18,857,197  21,321,081 حسابات جارية  - 

50,801,954 850,722,369 1,882,511,720وديعة تحت الطلب  - 

 1,903,850,324 869,580,861 65,258,404

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

م )غير مراجعة(2021سبتمبر   30

اإلجمالي  قطاع الشركات  قطاع األفراد  

6,125,669,734 1,027,851,279 5,097,818,455 عاملة

 2,845,479  -  2,845,479 غير عاملة

6,128,515,213  1,027,851,279 5,100,663,934 إجمالي ذمم مديني عقود مرابحة 

 ( 10,527,662)  ( 32,005) ( 10,495,657)ناقصاً: مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

6,117,987,551 1,027,819,274 5,090,168,277 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي 

م )مراجعة( 2020ديسمبر  31

اإلجمالي شركات أفراد 

4,359,851,641 3,283,228,1981,076,623,443 عاملة

 536,540  -  536,540 غير عاملة

4,360,388,181 3,283,764,7381,076,623,443 إجمالي ذمم مديني عقود مرابحة 

 ( 5,638,781)  (38,490)( 5,600,291)ناقصاً: مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

3,278,164,4471,076,584,9534,354,749,400 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي 

م )غير مراجعة( 2020سبتمبر  30

اإلجمالي  قطاع الشركات   أفراد 

4,226,016,592  1,078,764,432  3,147,252,160 عاملة

-   -   -  غير عاملة

4,226,016,592 1,078,764,432 3,147,252,160 إجمالي ذمم مديني عقود مرابحة 

 ( 4,836,175)  ( 932,518) ( 3,903,657)ناقصاً: مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

3,143,348,5031,077,831,9144,221,180,417 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي 
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إلعادة التمويل العقاريالشركة السعودية 

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة 

م 2020م و 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

)لاير سعودي( غير مراجعة 

ذمم مديني عقود المرابحة، صافي )يتبع(  .5

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

م )غير مراجعة( 2021سبتمبر  30

 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على  

 شهرا   12مدى 

الخسائر االئتمانية   

المتوقعة على مدى  

العمر غير 

منخفضة القيمة 

  االئتمانية 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

العمر منخفضة 

اإلجمالي  القيمة االئتمانية 

5,638,781 115,909 1,448,959 4,073,913 م 2021يناير   1الرصيد كما في 

المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 شهراً  12مدى 
794,814  (794,025 )  (789 )  -

المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 منخفضة القيمة االئتمانيةغير  -مدى العمر 
(318,455 ) 318,455- -

المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 منخفضة القيمة االئتمانية  -مدى العمر 
(327,281 )  (90,492 )  417,773  -

4,888,881 ( 25,065) ( 83,489) 4,997,435 صافي التغير للفترة

10,527,662 507,828 799,408 9,220,426م2021سبتمبر  30الرصيد كما في 

م )مراجعة(2020ديسمبر  31

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على  

  شهراً  12مدى 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على  

مدى العمر غير 

منخفضة القيمة 

  االئتمانية 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى  

العمر منخفضة 

اإلجمالي  القيمة االئتمانية 

م  2020يناير  1الرصيد كما في 

5,638,781 115,909 1,448,959 4,073,913  صافي التغير للسنة 

5,638,781 115,909 1,448,959 4,073,913 م 2020ديسمبر   31الرصيد كما في 

م )غير مراجعة(2020سبتمبر  30

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على  

  شهراً  12مدى 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على  

مدى العمر غير 

منخفضة القيمة 

  االئتمانية 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى  

العمر منخفضة 

اإلجمالي  القيمة االئتمانية 

م  2020يناير  1الرصيد كما في 

4,836,175 --  293,332 4,542,843 صافي التغير للسنة 

4,836,175 --  293,332 4,542,843م 2020ديسمبر   31الرصيد كما في 
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الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة 

م 2020م و 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

)لاير سعودي( غير مراجعة 

 ذمم مديني عقود المرابحة، صافي )يتبع(  .5

إن الجودة االئتمانية لذمم مديني عقود المرابحة هي كما يلي:

م 2021سبتمبر  30

)غير مراجعة(

م 2020ديسمبر  31

)مراجعة(

م 2020سبتمبر  30

)غير مراجعة(

ليست متأخرة السداد وليست منخفضة  

 القيمة

6,103,316,9224,284,064,6464,220,877,187

18,856,89971,689,6045,139,405  متأخرة وليست منخفضة القيمة:

ً  60إلى   31 - -- 4,097,391 3,495,913  يوما

يوماً  90إلى   61 -

منخفضة القيمة

2,845,479536,540 --

6,128,515,2134,360,388,1814,226,016,592

ذمم مديني عقود إجارة، صافي  .6

م 2021سبتمبر  30

)غير مراجعة(

م 2020ديسمبر  31

)مراجعة(

م 2020سبتمبر  30

)غير مراجعة(

4,795,996,0533,451,310,8852,734,305,879إجمالي ذمم مديني عقود إجارة

 (959,190,354)( 1,163,624,972)( 1,680,454,841) يخصم: دخل غير مكتسب 

3,115,541,2122,287,685,9131,775,115,525

ناقصاً: مخصص خسائر ائتمانية  

 متوقعة 

(6,662,815 )(9,363,088)(15,021,037 )

3,108,878,3972,278,322,8251,760,094,488 ذمم مديني عقود اإلجارة 
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الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة 

م 2020م و 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

)لاير سعودي( غير مراجعة 

ذمم مديني عقود إجارة، صافي )يتبع(  - 6

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

م )غير مراجعة( 2021سبتمبر  30

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على  

شهرا   12مدى   

الخسائر االئتمانية   

المتوقعة على مدى  

العمر غير منخفضة  

 القيمة االئتمانية 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

العمر منخفضة 

اإلجمالي القيمة االئتمانية 

9,363,088 3,459,289 2,753,902 3,149,897 م 2021يناير   1الرصيد كما في 

المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 شهراً  12مدى 
268,104  (257,078 )  (11,026 )  -

المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 غير منخفضة القيمة االئتمانية -العمر مدى 
(330,551 )  733,486  (402,935 )  -

المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 منخفضة القيمة االئتمانية  -مدى العمر 
(506,005 )  (504,282 )  1,010,287  -

( 2,700,273) ( 2,186,670) ( 1,413,110) 899,507 صافي التغير للفترة

6,662,815 1,868,945 1,312,918 3,480,952م2021سبتمبر  30الرصيد كما في 

م )مراجعة(2020ديسمبر  31

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على  

  شهراً  12مدى 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى  

العمر غير منخفضة 

  القيمة االئتمانية 

االئتمانية الخسائر 

المتوقعة على مدى  

العمر منخفضة 

اإلجمالي  القيمة االئتمانية 

8,181,504 574,015 2,427,249 5,180,240 م 2020يناير  1الرصيد كما في 

المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

-( 878)( 89,727)  90,605 شهراً  12مدى 

االئتمانية المتوقعة على المحول إلى الخسائر 

- -2,003,400 (2,003,400)غير منخفضة القيمة االئتمانية -مدى العمر 

المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

-  2,895,755  (1,352,798)  (1,542,957) منخفضة القيمة االئتمانية  -مدى العمر 

1,181,584 ( 9,603) ( 234,222) 1,425,409صافي التغير للسنة 

9,363,088 3,459,289 2,753,902 3,149,897 م 2020ديسمبر   31الرصيد كما في 
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الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة 

م 2020م و 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

)لاير سعودي( غير مراجعة 

ذمم مديني عقود إجارة، صافي )يتبع(  - 6

م )غير مراجعة(2020سبتمبر  30

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على  

  شهراً  12مدى 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على  

مدى العمر غير 

منخفضة القيمة 

  االئتمانية 

االئتمانية الخسائر 

المتوقعة على مدى  

العمر منخفضة القيمة 

اإلجمالي  االئتمانية 

8,181,504 574,015 2,427,249 5,180,240 م 2020يناير  1الرصيد كما في 

6,839,533 1,447,491 5,130,447  261,595 صافي التغير للفترة

15,021,037 2,021,506 7,557,696 5,441,835 م 2020سبتمبر  30الرصيد كما في 

فيما يلي جودة االئتمان لذمم مديني عقود اإلجارة:

سبتمبر  30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

م 2020 م 2020  م 2021 

)غير مراجعة( )مراجعة( )غير مراجعة(  

ليست متأخرة السداد وليست  

 منخفضة القيمة 

متأخرة السداد وليست 

 منخفضة القيمة:

3,036,722,943 2,175,082,712 1,652,428,721

ً  60إلى   31 - 71,542,445 57,079,573 45,863,582يوما

ً  90إلى   61 - 28,717,187 26,808,438 14,728,922يوما

22,427,172 28,715,190 18,225,765منخفضة القيمة

 3,115,541,212 2,287,685,913 1,775,115,525
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 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة 
 م 2020م و 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي( غير مراجعة 

 أرصدة للبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية األخرى  .7
    

 سبتمبر  30  ديسمبر 31  سبتمبر 30      

 م 2020  م 2020  م 2021      

 )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة(  إيضاحات    

 499,195,441  1,526,226,796  1,262,565,658  13  أرصدة للبنك المركزي السعودي  

 3,283,437,466  3,644,758,701  -    قروض قصيرة األجل  

      1,262,565,658  5,170,985,497  3,782,632,907 

 

 

8. 

 

 أدوات الدين المصدرة

       

مليار لاير    3مضمونة بواسطة وزارة المالية على دفعتين بمبلغ  أصدرت الشركة خالل الفترة صكوكاً إضافية غير مدرجة وغير قابلة للتحويل  

 وتستحق بشكل نصف سنوي. ٪2.11و  ٪2.65سنوات على التوالي بمعدل  7و  10مليار لاير سعودي بفترة استحقاق  1سعودي و 

  4,750للتحويل بإجمالي مبلغ وقدره    أصدرت الشركة كما في تاريخ التقرير العديد من الصكوك غير المدرجة وغير المضمونة وغير القابلة

مليون لاير سعودي( بفترات استحقاق تتراوح    750م:  2020سبتمبر    30مليون لاير سعودي و    750م:  2020ديسمبر   31مليون لاير سعودي )

( وتستحق ٪4.66إلى  ٪4.01م: 2020)  ٪4.66إلى  ٪2.11سنوات. وتحمل أدوات الدين هذه ربحاً بمعدالت ثابتة تتراوح من    10إلى   5من  

 بشكل نصف سنوي. 

 فيما يلي الخصائص األساسية ألدوات الدين المصدرة:

 1إصدار رقم  2إصدار رقم   3إصدار رقم    

 م 2018ديسمبر  6  م 2018ديسمبر  6  م 2019فبراير  21  م 2021مارس  3 م 2021مارس  3 تاريخ اإلصدار  

 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 مبلغ اإلصدار 

 سنة  10 - 7  سنوات 5  سنوات 5  سنوات 7 سنوات 10 الفترة األصلية 

 نصف سنوي  نصف سنوي  نصف سنوي  نصف سنوي نصف سنوي تكرار دفع الربح  

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

 معدل ثابت   معدل ثابت   معدل ثابت   معدل ثابت  معدل ثابت  نوع الربح 

 غير مضمون  غير مضمون  غير مضمون  مضمون بواسطة وزارة المالية حراسات أمنية 

 غير مدرج  غير مدرج  غير مدرج  غير مدرج غير مدرج اإلدراج 

 غير قابل للتحويل  غير قابل للتحويل  غير قابل للتحويل  غير قابل للتحويل غير قابل للتحويل أخرى  

 رأس المال .9
        

م:  2020ديسمبر    31لاير سعودي )  5,000,000,000م، بلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  2021سبتمبر    30كما في  

لاير سعودي( وهو مملوك بالكامل من قبل صندوق االستثمارات   1,500,000,000م: 2020سبتمبر  30لاير سعودي و  1,500,000,000

 العامة )"المساهم"(.

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  . 10
      

 
 اإلجراءات النظامية  أ(

        

 هناك أي إجراءات نظامية قائمة ضد الشركة. م، لم تكن 2020م و 2021سبتمبر  30كما في   

       التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان  ب( 

م:  2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 525م، لدى الشركة التزامات عقود مرابحة غير مستخدمة تبلغ 2021سبتمبر  30كما في   

 مليون لاير سعودي(.  475م:  2020سبتمبر   30مليون لاير سعودي و  450

 



13 

 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة 

 م 2020م و 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي( غير مراجعة 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة . 11
    

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

للملكية المشتركة االستثمارات العامة )"المساهم"( وأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفو اإلدارة العليا وغيرها من المنشآت التي تخضع  

من خالل صندوق االستثمارات العامة )"شركات شقيقة"( أو لديها أعضاء مجلس إدارة مشتركين لمجلس إدارتها. يمثل موظفو اإلدارة 

 العليا الرئيس التنفيذي والتابعين له مباشرةً.

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

 الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي: 

 وفيما يلي األرصدة الناتجة من المعامالت مع أطراف ذات عالقة والمدرجة في القوائم المالية:  أ( 

 ديسمبر 31  سبتمبر 30     

 م 2020  م 2021     

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  طبيعة األرصدة األطراف ذات العالقة  

 453,628,123  1,926,082,208  أدوات دين مصدرة  شركات شقيقة  

 401,158,908  401,044,764  ذمم مديني عقود مرابحة   

 510,676  602,804  رسوم خدمات دائنة   

 851,883,084  639,682,449  نقد لدى البنوك   

 1,756,375,785  -  المستحق للمؤسسات المالية األخرى   

 638,310  788,310  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى   

 1,814,420  2,327,283  منافع لما بعد انتهاء التوظيف  موظفي اإلدارة العليا  

 
 ب( 

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

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في

 سبتمبر  30  سبتمبر 30     

 م 2020  م 2021  طبيعة المعامالت األطراف ذات العالقة  

 2,873,335  2,853,000  أتعاب اجتماع مجلس اإلدارة  مجلس اإلدارة  

 4,222,954  5,317,549  دخل عمولة خاصة  شركات شقيقة  

 2,724,278  4,955,019  أتعاب تقديم الخدمة   

 16,475,491  36,241,211  مصروف عمولة خاصة    

 300,000  450,000  مصروفات عمومية وإدارية أخرى   

 
 ج( 

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

     طبيعة المعامالت األطراف ذات العالقة  

 6,968,742  9,958,392  منافع موظفين قصيرة األجل موظفي اإلدارة العليا  

 947,281  512,863  منافع لما بعد انتهاء التوظيف    

 
 د(

ديسمبر   31مليون لاير سعودي ) 387.81قامت الشركة خالل الفترة بشراء محافظ ذمم مديني عقود إجارة من شركة شقيقة بمبلغ 

 مليون لاير سعودي(. 109.21م: 2020سبتمبر  30مليون لاير سعودي و  199.27م: 2020

 القيمة العادلة لألدوات المالية  . 12
    

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

المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت  

 التالية: 

     في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو - 

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

     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 وموجودات أخرى.  

المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى وأدوات الدين المصدرة واألرصدة للبنك المركزي السعودي وتتكون المطلوبات المالية من  

 والمؤسسات المالية األخرى.
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 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة 
 م 2020م و 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في لفترة التسعة 

 )لاير سعودي( غير مراجعة 

 القيم العادلة لألدوات المالية )يتبع(  . 12
     

 
       تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

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

األسعار المتداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة   :1المستوى  

 لموجودات ومطلوبات مماثلة

    

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

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

 السوق.
 

       القيم الدفترية والقيمة العادلة أ( 

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

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

   م )غير مراجعة(2021سبتمبر  30 الموجودات المالية

   القيمة العادلة  القيمة الدفترية     
 اإلجمالي  3المستوى    2المستوى  1المستوى     

ذمم مديني عقود    

 مرابحة، صافي 

 

6,117,987,551 

 

-- 
  

 

6,433,685,057 
 

 

6,433,685,057 
ذمم مديني عقود    

 إجارة، صافي 
3,108,878,397 --   3,457,913,484  3,457,913,484 

   م )مراجعة(2020ديسمبر  31     

   القيمة العادلة  القيمة الدفترية     
 اإلجمالي  3المستوى    2المستوى  1المستوى     

ذمم مديني عقود    

 مرابحة، صافي 

 

4,354,749,400 

 

-- 

   

4,722,466,945 

  

4,722,466,945 
ذمم مديني عقود    

 إجارة، صافي 

2,278,322,825 --   2,705,420,382  2,705,420,382 

  
   م )غير مراجعة(2021سبتمبر  30 المطلوبات المالية

   القيمة العادلة  القيمة الدفترية     
 اإلجمالي  3المستوى    2المستوى  1المستوى     

  
 4,605,984,864  4,605,984,864   -- 4,743,579,226 أدوات دين مصدرة 

   م )مراجعة(2020ديسمبر  31     

   القيمة العادلة  القيمة الدفترية     
 اإلجمالي  3المستوى    2المستوى  1المستوى     

  
 819,775,041  819,775,041   -- 758,165,989 أدوات دين مصدرة 
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 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة 

 م 2020م و 2021سبتمبر  30المنتهية في لفترة التسعة أشهر 

 )لاير سعودي( غير مراجعة 
 

 القيم العادلة لألدوات المالية )يتبع(  .12
 قياس القيم العادلة  (ب

 

 المناقالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة . 1

م  2021سبتمبر  30المنتهية في لم يتم إجراء أي مناقالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل الفترات 

 م. 2020ديسمبر  31و 

 طرق التقييم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة . 2

ديسمبر  31م و 2021سبتمبر  30للقيم العادلة في  3يعرض الجدول أدناه طرق التقييم المستخدمة في قياس المستوى 

 دمة.م، وكذلك المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة المستخ2020

 

 

 

 النوع

 

 

 

 طريقة التقييم 

المدخالت الهامة 

غير القابلة  

 للمالحظة 

العالقة بين المدخالت  

غير القابلة للمالحظة 

 الهامة والقيمة العادلة

الموجودات والمطلوبات المالية 

التي تم اإلفصاح عنها بالقيمة  

  3العادلة والمصنفة في المستوى 

تشمل ذمم مديني عقود مرابحة 

 وإجارة وأدوات الدين المصدرة. 

يتم تقدير تقييم ذمم مديني عقود 

المرابحة واإلجارة باستخدام التدفقات  

النقدية التعاقدية المخصومة وفقاً ألحدث 

  عائد.

إضافة احتياطي إضافي  

للحساب تحسباً ألي  

اختالف محتمل في 

 النموذج.

كلما كان الهامش  

االئتماني عالي انخفض 

 والعكس صحيح. التقييم 

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

 على الخسائر االئتمانية المتوقعة والبرامج التي أطلقها البنك المركزي السعودي 19- تأثير كوفيد .13

المناطق الجغرافية تشهد موجات  "( تعطل  19-ال تزال جائحة فيروس كورونا )"كوفيد العالمية حيث أن العديد من  األسواق 

متعددة من العدوى على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية صارمة. ومع  

 اآلن.ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى 

م تقييماً تفصيلياً للتأكد من مدى تأثير الجائحة وما نتج عنها من إجراءات الدعم الحكومية 2020وقد أجرت اإلدارة خالل سنة  

والبنك المركزي السعودي، مثل اإلعفاءات من السداد وبرامج التخفيف األخرى على محفظة التمويل. تستمر الشركة في إجراء 

ر االئتمانية المتوقعة الخاص بها لتحسين تطبيق ضوابط التدريج بسبب الزيادة الجوهرية في مخاطر  تحديثات في نموذج الخسائ

 االئتمان على العمالء المتأثرين لتكون قادرة على التمييز وعكس ذلك بشكل مناسب في نماذجها: 

فبالتالي يتعين ع • دائم،  قد تدنت على أساس  الذين يبدو أن جودتهم االئتمانية  الخسائر االئتمانية  العمالء  إثبات  الشركة  لى 

 المتوقعة على مدى العمر لهذه المخاطر؛

العمالء الذين بقيت جودتهم االئتمانية مستقرة )بسبب الطبيعة التعويضية لالستفادة من البرامج الحكومية( أو أنها انخفضت   •

 سليمة تظهر بقوة بعد اإلغالق.ولكن يُعد انخفاضهاً مؤقتاً حيث قد يكون لدى العميل أسس اقتصادية 

النفط  أسعار  في  المتوقعة  التغيرات  على  الضغط  سيناريوهات  اختبار  إجراء  من خالل  الحالي  الوضع  بتقييم  الشركة  وتستمر 

ى  ومتغيرات االقتصاد الكلي ومدى تأثيرها على المؤشرات االئتمانية والسيولة والتشغيلية والمالءة واألداء الرئيسية باإلضافة إل

ممارسات إدارة المخاطر األخرى. واشتملت اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة على إجراء مراجعة مستمرة لتركيزات التعرض 

االئتماني على مستوى أكثر دقة مع تركيز خاص على قطاعات ومناطق اقتصادية محددة وأطراف أخرى وحماية الضمانات  

للعمال ائتماني مناسبة  إلى ذلك. كما تأخذ هذه  واتخاذ إجراءات تصنيف  الحاجة  القروض، كلما دعت  ء والبدء في إعادة هيكلة 

 المراجعات االئتمانية في االعتبار مدى تأثير برامج الدعم الحكومية والبرامج التي أطلقها البنك المركزي السعودي.

فتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر تتطلب الظروف االقتصادية السائدة من الشركة االستمرار في مراجعة بعض المدخالت واال

االئتمانية المتوقعة. ويتمحور ذلك بشكل رئيسي حول تعديل عوامل االقتصاد الكلي التي تستخدمها الشركة عند تقدير الخسائر  

نية المتوقعة. االئتمانية المتوقعة أو عمليات مراجعة احتماالت السيناريو الذي تستخدمه الشركة حالياً عند تقدير الخسائر االئتما

 م بعض التعديالت على عوامل االقتصاد الكلي وترجيحات السيناريوهات. 2020وقد أجرت الشركة في سنة  
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 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة 

 م 2020م و 2021سبتمبر  30 لفترة التسعة أشهر المنتهية في

 )لاير سعودي( غير مراجعة 

 على الخسائر االئتمانية المتوقعة والبرامج التي اطلقها البنك المركزي السعودي )يتبع(  19- تأثير كوفيد . 13
السيناريوهات. وكما هو الحال مع وما يزال نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للشركة يتأثر بمتغيرات االقتصاد الكلي أو ترجيحات  

قعة. أي تنبؤات، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث تستند إلى التقدير الهام وعدم التأكد، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتو

ا والتحقق من مدى التأثير المرتبط ويُعد تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة أمراً اجتهادياً، وستستمر الشركة بإعادة تقييم وضعه 

 بتلك الجائحة على أساس منتظم.

 برامج ومبادرات الدعم التي أطلقها البنك المركزي السعودي 

 برنامج دعم تمويل القطاع الخاص

القطاع الخاص  2020، أطلق البنك المركزي السعودي في مارس  19-في إطار مواجهة جائحة كوفيد لتقديم م برنامج دعم تمويل 

الدعم الالزم للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم وفقاً للتعريف الصادر من البنك المركزي السعودي في تعميمه رقم 

هـ. ويشتمل برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بشكل أساسي على البرامج 1438جمادى اآلخرة    16بتاريخ    381000064902

 ركة: التالية التي تشارك فيها الش

 برنامج تأجيل الدفعات؛ و  • 

 برنامج تمويل اإلقراض. • 

في مارس   السعودي  المركزي  البنك  أطلقه  الذي  الدفعات  تأجيل  برنامج  تم الحقاً  2020وكجزء من  الذي  التمديد اإلضافي  م ومع 

والصغيرة ومتوسطة الحجم. كانت إعفاءات الدفع للبرنامج، أجلت الشركة الدفعات على تسهيالت اإلقراض للمنشآت المتناهية الصغر  

تُعد كدعم سيولة قصير األجل لمعالجة النقص المحتمل في التدفق النقدي للُمقترض. وقد طبقت الشركة اإلعفاء من الدفع عن طريق 

مليار لاير   1.85غ  م وزيادة فترات التسهيل وفقاً لذلك بمبل2021سبتمبر    30م إلى  2020مارس    14تأجيل األقساط المستحقة من  

 سعودي دون أي تكاليف إضافية تترتب على العميل. 

م عن تمديد برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثالثة أشهر 2021يونيو    22باإلضافة إلى ما سبق، فقد أعلن البنك المركزي السعودي في  

المتناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم التي ما تزال م فقط بالنسبة للمنشآت 2021سبتمبر  30م إلى  2021يوليو  1أخرى من 

 29تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بهذا الخصوص. في    19- تتأثر بالتدابير االحترازية لكوفيد

تأثرة، تم اإلعالن عن تمديد إضافي م، بالنسبة لعمالء هذه المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم الم2021سبتمبر  

م. أجرت 2021ديسمبر    31م إلى  2021أكتوبر    1لمدة ثالثة أشهر من قبل البنك المركزي السعودي أي بالنسبة للقسط المستحق من  

 الشركة تقييماً لتحديد مجموعة العمالء المؤهلين للتأجيل وعليه حددت أنه لم يكن أي من العمالء مؤهالً للتأجيل.

 تم إجراء تقييم للتحقق من مدى التأثير المحاسبي لهذه التغييرات في آجال التسهيالت االئتمانية وتم معالجتها وفقاً لمتطلبات المعيار 

مليون لاير سعودي لفترة التسعة   2.88كتعديل في شروط الترتيب. وقد أدى ذلك إلى خسائر تعديل قدرها    9الدولي للتقرير المالي  

 مليون لاير سعودي(. 10.60م:  2020سبتمبر  30م ) 2021سبتمبر  30في  أشهر المنتهية

  6.65م:  2020سبتمبر  30مليون لاير سعودي ) 8.01م، تم إثبات مبلغ 2021سبتمبر  30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

 مليون لاير سعودي( في قائمة الدخل يتعلق بإلغاء خسائر التعديل. 

الصلة التي من المتوقع أن تتكبدها الشركة بموجب برنامج البنك المركزي السعودي والهيئات الحكومية األخرى، ولتعويض التكلفة ذات  

م، ودائع بدون 2021سبتمبر    30م وفترة التسعة أشهر المنتهية في  2020فقد تلقت الشركة من البنك المركزي السعودي خالل سنة  

 تحقاق مختلفة، وهي مؤهلة كمنح حكومية. مليار لاير سعودي بآجال اس 1.85عائد بقيمة 

وبناًء على خطاب وارد من البنك المركزي السعودي، فقد قررت اإلدارة أن المنح الحكومية تتعلق بشكل أساسي بالتعويض عن 

تظم، وفقاً خسارة التعديل المتكبدة من تأجيل الدفعات. تمت المحاسبة عن المنفعة المتعلقة بمعدل التمويل المدعوم على أساس من

 لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية.

مليون لاير سعودي في قائمة الدخل وتأجيل المبلغ المتبقي. نشأ دخل  15.75م، تم إثبات إجمالي ربح قدره 2020وبحلول نهاية سنة 

مستلمة خالل فترة التسعة أشهر مليون لاير سعودي    453مليون لاير سعودي من الوديعة بدون عائد بمبلغ    17.69المنحة البالغ قدره  

مليون   2.88م، تم إثبات مبلغ إجمالي وقدره  2021سبتمبر    30م. خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  2021سبتمبر    30المنتهية في  

مليون لاير سعودي( في قائمة الدخل كدخل منحة مؤجل يتعلق بالودائع. وقد مارست   10.60م:  2020سبتمبر    30لاير سعودي )

 م. 2021سبتمبر  30اإلدارة بعض األحكام عند إثبات وقياس دخل المنحة المثبت خالل الفترة المنتهية في 

 أرقام المقارنة  . 14
 تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع طريقة العرض للفترة الحالية. 
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 08م من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 2021سبتمبر  30المالية األولية المختصرة للشركة للفترة المنتهية في تم اعتماد القوائم  

 م(. 2021أكتوبر  14هـ )الموافق  1442ربيع األول 

 


