
 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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 تقرير مراجع الحسابات المستقل 

 

 

 

 

 

 

 

 







 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. (30( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 قائمة المركز المالي

 م2021ديسمبر  31كما في 

 )لاير سعودي(
 
 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 إيضاحات 

     الموجودات

     

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

 4,354,749,400  8,705,039,494 5 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي

 2,278,322,825  3,347,761,827 6 ذمم مديني عقود إجارة، صافي

 3,169,870  4,413,246 7 مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 8,218,632  18,951,301 8 ، صافي معدات وممتلكات 

 7,367,853  6,276,485 9 موجودات غير ملموسة، صافي

 7,521,409,441  13,402,965,967  إجمالي الموجودات

     

     المطلوبات وحقوق الملكية

     

     المطلوبات

 5,170,985,497  1,417,173,137 10 ىأرصدة للبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية األخر

 758,165,989  6,761,750,795 11 أدوات دين مصدرة

 88,784,642  125,572,707 12 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 6,017,936,128  8,304,496,639  إجمالي المطلوبات
     

     حقوق الملكية

 1,500,000,000  5,000,000,000 13 رأس المال

  3,634,482   88,918,200  (متراكمة)خسائر  / باح مبقاةأر

 403,831  9,879,800 14 احتياطي نظامي

 (565,000)  (328,672)  احتياطي آخر

 1,503,473,313  5,098,469,328  إجمالي حقوق الملكية

 7,521,409,441  13,402,965,967  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 قائمة الربح أو الخسارة 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
  

 

 

 إيضاحات

 

 م2021 

   

 م2020  

     

     

     دخل العموالت الخاصة

 206,189,865  423,553,365 17 دخل عمولة خاصة

 (56,798,635)  (128,933,249) 18 مصروف عمولة خاصة

 149,391,230  294,620,116   لخاصة للسنة صافي دخل العموالت ا

     

     المصروفات التشغيلية

 (41,929,543)  (102,759,283)  19 أتعاب تقديم الخدمة

 (36,591,668)  (57,813,468)  رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين 

 (6,371,594)  (9,614,287) 9و  8 استهالك وإطفاء

 (21,300,099)  (26,202,655)  20 أخرى  مصروفات عمومية وإدارية 

 (106,192,904)  (196,389,693)  إجمالي المصروفات التشغيلية قبل مخصص االنخفاض في القيمة

     

 (6,820,365)  (3,470,736)  21 مخصص خسائر االنخفاض في القيمة االئتمانية 

 (113,013,269)  (199,860,429)   إجمالي المصروفات التشغيلية  

     

         صافي الربح قبل الزكاة

72 الزكاة                                                                                         

94,759,687 

- 

 36,377,961 

  - 

 36,377,961  94,759,687  صافي ربح السنة 

 0.07  0.19 28 ربحية السهم األساسية والمخفضة 

     

  

 

 

 

 

  



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 قائمة الدخل الشامل

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيضاحات 
 

 م2021
 

 

 م2020

     

     

 36,377,961  94,759,687  صافي ربح السنة

     

     الدخل الشامل اآلخر 

      لالحقة:في الفترات ا الربح أو الخسارةبند لن يتم إعادة تصنيفه إلى قائمة 

     

 (565,000)  236,328 16 ربح/ )خسارة( اكتوارية من خطط المنافع المحددة 

     

 35,812,961  94,996,015  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

     



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.30) ( إلى1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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  رأس المال 

 

 

  االحتياطي النظامي

 

 

 لياإلجما  ة األرباح المبقا  االحتياطي اآلخر

            م2021

            

 1,503,473,313   3,634,482  (565,000)  403,831  1,500,000,000   الرصيد في بداية السنة

 94,759,687  94,759,687  --  --  --   صافي ربح السنة

 236,328  --     236,328  --  --   من خطط المنافع المحددة ةاكتواريارباح 

 94,996,015  94,759,687  236,328  --  --   دخل الشامل للسنةإجمالي ال

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

 --  (9,475,969)  --  9,475,969  --   المحول إلى االحتياطي النظامي

 5,098,469,328  88,918,200  (328,672)  9,879,800  5,000,000,000   الرصيد في نهاية السنة

            

            م2020

            

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

 36,377,961  36,377,961  --  --  --   صافي ربح السنة

 (565,000)  --  (565,000)  --  --   خسارة اكتوارية من خطط المنافع المحددة

 35,812,961  36,377,961  (565,000)  --  --   شامل للسنةالدخل ال إجمالي

 --  (403,831)  --  403,831  --   المحول إلى االحتياطي النظامي

 1,503,473,313  3,634,482  (565,000)  403,831  1,500,000,000   الرصيد في نهاية السنة

 
 
 

 

 



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التدفقات النقدية

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(
 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.30)( إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 م2020  م2021 إيضاحات 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 36,377,961  94,759,687  صافي ربح السنة

     

تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد الناتج من األنشطة 

 التشغيلية:

 

 

 

 

 9,218,087  21,096,571  جارة والمرابحةاإلإطفاء العالوة على ذمم مديني عقود 

 2,469,977  5,426,290 8 متلكات ومعداتاستهالك م

 3,901,617  4,187,997 9 إطفاء موجودات غير ملموسة

 --  491,864  خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

 56,798,635  128,933,249  مصروف عمولة خاصة

 6,820,365  3,470,736 6و  5 مخصصات االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية

  258,366,394  115,586,642 

     صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (3,602,714,466)  (4,367,569,514)  ذمم مديني عقود مرابحة

 (897,135,150)  (1,076,726,889)  ذمم مديني عقود إجارة 

 (1,319,343)  (1,243,376)  مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 5,131,241  89,489,895  مستحقة ومطلوبات أخرى مصروفات

 (4,380,451,076)  (5,097,683,490)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 (918,431)  (20,017,849) 8 شراء ممتلكات ومعدات

 (5,126,875)  (3,096,629) 9 شراء موجودات غير ملموسة

 --  319,500   المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

 (6,045,306)  (22,794,978)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 --  3,500,000,000 13 متحصالت من إصدار رأس المال

 --  5,964,461,628 11 ن متحصالت من إصدار أدوات دي

 3,635,000,000  (3,210,000,000) 10 )المسدد( / المتحصل من قروض قصيرة األجل

 1,596,552,556  (580,068,575) 10 )المسدد( / المتحصل من وديعة البنك المركزي السعودي

 (47,177,503)  (102,971,832)  عموالت خاصة مدفوعة

 5,184,375,053  5,571,421,221  شطة التمويليةصافي النقد الناتج من األن

     

 797,878,671  450,942,753  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

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

 869,580,861  1,320,523,614 4 نقد وما في حكمه في نهاية السنة

     

 202,042,932  446,615,694  خالل السنةعموالت خاصة مستلمة 

 (47,177,503)  (102,971,832)  عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة

     

     معلومات إضافية غير نقدية:

 3,301,486  11,539,325 8        موجودات حق االستخدام

 (2,964,505)  (11,195,792) 12 التزامات عقود اإليجار



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
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 الشركة وطبيعة أنشطتها  .1
 

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

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

ركزي السعودي ترخيصاً كامالً للشركة للعمل كشركة تمويل عقاري بموجب  م(. وقد منح البنك الم2017مارس    27)الموافق  

 م(.2017سبتمبر  21هـ )الموافق  1439محرم  1بتاريخ  201709/ع ش/48الترخيص رقم 

 

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

 حلول طويلة وقصيرة األجل لمشتري المنازل. 

 

 إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو كما يلي:

 

 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري 

 ، واجهة الرياض07، الوحدة ولالدور األ

 مطارالملك خالد الدولي  - 9435

   3727 – 13413الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 

 اإلعداد أسس  .2
 

 بيان االلتزام   ( أ

 
 تم إعداد هذه القوائم المالية للشركة: 

 
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة   (أ

  السعودية للمراجعين والمحاسبين؛ و  
 المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للشركة. وتماشياً مع نظام الشركات  ( ب

 

 أسس القياس  ( ب

 
اسها  يتم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية والتكلفة التاريخية باستثناء مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والتي يتم قي 

باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. تقوم الشركة بعرض بنود قائمة المركز المالي وفقاً  بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية  
 لمبدأ السيولة. 

 
 عملة العرض والنشاط   ( ج

 
يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل أيضاً عملة النشاط للشركة. تم عرض المعلومات المالية بالمبالغ الكاملة 

 بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك.
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ( د

رى  إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخ

للمراجعين والمحاسبين يتطلب استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي الصادرة من الهيئة السعودية  

تؤثر على المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات. كما يتطلب من اإلدارة ممارسة أحكامها عند القيام بتطبيق السياسات المحاسبية  

يرات واالفتراضات بشكل مستمر والتي تعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى  الخاصة بالشركة. يتم تقييم هذه األحكام والتقد

  تشمل الحصول على المشورة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يُعتقد أنها معقولة ضمن الظروف.

 
تتعلق بشكل أساسي بالخسائر االئتمانية  إن التقديرات المحاسبية الهامة التي تتأثر بهذه التوقعات وحاالت عدم التأكد المرتبطة بها  

على التقديرات في اإليضاح المالئم في هذه القوائم    19- المتوقعة. وقد تم عرض المزيد من التوضيح حول مدى تأثير جائحة كوفيد
 المالية.

 
أثرت المراجعة على تلك الفترة فقط، أو يتم إثبات أثر مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات، إذا 

  في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا أثرت المراجعة على كال الفترتين الحالية والمستقبلية. وفيما يلي أهم المجاالت التي قامت 
 فيها اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات: 

 
 ( 21ية )إيضاح خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المال •
 ( 24قياس القيمة العادلة )إيضاح  •
 ( 26المنح الحكومية )إيضاح  •



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .2
 

 فيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة عند إعداد هذه القوائم المالية: 
 

 التغير في السياسات المحاسبية  أ( 

المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية  تتماشى السياسات المحاسبية   

م. واستناداً إلى اعتماد معيار جديد وبعد أخذ البيئة االقتصادية الحالية باالعتبار، تُطبق السياسات المحاسبية التالية  2020ديسمبر  31في 

م لتحل محل أو تعدل أو تضيف إلى السياسات المحاسبية المقابلة المنصوص عليها في القوائم المالية السنوية  2021  يناير  1اعتباراً من  

 م.2020لسنة 
 

 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة بواسطة الشركة 

اعتباراً من السنة الحالية ويتم تطبيقها من قبل الشركة، ومع ذلك ليس ألي  إن المعايير أو التفسيرات أو التعديالت التالي سارية المفعول 

 منها أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للسنة، ما لم ينص على خالف ذلك أدناه:

المعايير والتفسيرات  

 والتعديالت 

 

 البيان 
 

 تاريخ السريان 

تعديالت على المعيار الدولي 

والمعيار  7للتقرير المالي 

 4الدولي للتقرير المالي 

والمعيار الدولي للتقرير المالي 

إصالح المؤشر المرجعي   -  16

 (. 2المرحلة )- لمعدل الفائدة 

( القضايا الناشئة عن تطبيق اإلصالحات، بما في 2تتناول تعديالت المرحلة )

( المرحلة  تعديالت  تقدّم  بديل.  بآخر  مرجعي  مؤشر  استبدال  إعفاءات  2ذلك   )

إضافية مؤقتة من تطبيق متطلبات محددة لمحاسبة التحوط وفقاً لمعيار المحاسبة  

المتأثرة بشكل    عالقات التحوطعلى    9والمعيار الدولي للتقرير المالي    39الدولي  

في  المنتهية  للسنوات  إلزامياً  ليس  التطبيق  أن  ومع  إيبور.  إصالح  من  مباشر 

 المبكر.م، يُسمح بالتطبيق 2021سبتمبر 

السنوية   للفترات 

في   تبدأ    1التي 

أو  2021يناير   م 

 بعد ذلك التاريخ. 

 

التعديل على المعيار الدولي 

"عقود  16للتقرير المالي 

امتيازات اإليجار   -اإليجار" 

 19- المتعلقة بكوفيد

(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. وقد تتخذ هذه  19- نتيجة لجائحة )كوفيد

االمتيازات أشكاالً عدة، بما في ذلك إعفاءات من الدفع وتأجيل دفعات اإليجار.  

م تعديالً على المعيار 2020مايو  28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

يقدّم وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتقييم ما إذا    16الدولي للتقرير المالي  

يعتبر تعديالً على عقد اإليجار. وبإمكان   19- كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد

المستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار هذه كما لو أنها ال تُعد تعديالً على 

عقد اإليجار. وفي العديد من الحاالت، يؤدي ذلك إلى حساب االمتيازات كدفعات  

الذي أدّى    متغيرة لعقد اإليجار في الفترة/الفترات التي يقع فيها الحدث أو الظرف

 إلى تخفيض قيمة الدفعة. 

السنوية   الفترات 

في   تبدأ    1التي 

أو 2020يونيو   م 

 بعد ذلك التاريخ. 

 المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول بعد 

بعد   أو  للفترات في  السارية  المحاسبة  التالية على معايير  التعديالت  الدولية  المحاسبة  اختارت  2022يناير    1أصدر مجلس معايير  م. 

 الشركة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات وليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة. 

المعايير والتفسيرات  

 والتعديالت 

 

 البيان 

 

 تاريخ السريان 

التعديل على المعيار الدولي 

"عقود  16للتقرير المالي 

امتيازات اإليجار   -اإليجار" 

، تمديد  19- المتعلقة بكوفيد

 الوسيلة العملية 

(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. أصدر مجلس  19- نتيجة لجائحة )كوفيد

م تعديالً للمعيار الدولي للتقرير المالي 2020معايير المحاسبة الدولية في مايو  

اإل  16 امتياز  كان  إذا  ما  لتقييم  للمستأجرين  اختيارية  عملية  وسيلة  يجار يقدّم 

بكوفيد معايير   19- المتعلق  مجلس  أصدر  اإليجار.  عقد  على  تعديالً  يعتبر 

في   الدولية  الوسيلة  2021مارس    31المحاسبة  تاريخ  لتمديد  إضافياً  تعديالً  م 

من   إلى  2021يونيو    30العملية  المستأجرين 2022يونيو    30م  وبإمكان  م. 

عد تعديالً على عقد اإليجار.  اختيار حساب امتيازات اإليجار هذه كما لو أنها ال تُ 

وفي العديد من الحاالت، يؤدي ذلك إلى حساب االمتيازات كدفعات متغيرة لعقد 

اإليجار في الفترة/الفترات التي يقع فيها الحدث أو الظرف الذي أدّى إلى تخفيض 

 قيمة الدفعة. 
 

السنوية   الفترات 

في   تبدأ    1التي 

أو  2021أبريل   م 

 التاريخ بعد ذلك 
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 تاريخ السريان  البيان  المعايير والتفسيرات والتعديالت 

عدد من التعديالت محدودة  

النطاق على المعيار الدولي  

معيار  و 3للتقرير المالي 

 37و  16 المحاسبة الدولي

وبعض التحسينات السنوية  

على المعيار الدولي للتقرير 

معيار  و 9و  1المالي 

المعيار  و 41 المحاسبة الدولي

 16 الدولي للتقرير المالي

تحديث مرجع في   - "تجميع األعمال"   3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

المالي   للتقرير  الدولي  مفاهيم  3المعيار  المتطلبات    إلطار  تغيير  دون  المالي  التقرير 

 المحاسبية لتجميع األعمال.

الفترات السنوية  

 1التي تبدأ في 

م أو 2022يناير 

الدولي   .بعد ذلك التاريخ المحاسبة  معيار  على  والمعدات  16التعديالت  واآلالت  يمنع "الممتلكات   "

المنتجة من تكلفة الممتلكات واآلالت  الشركة من خصم المبالغ المحصلة من بيع البنود  

تقوم  ذلك  من  وبدالً  المقصود.  لالستخدام  األصل  بإعداد  الشركة  قيام  والمعدات عند 

 الشركة بإثبات عائدات المبيعات هذه والتكاليف المرتبطة بها في قائمة الدخل. 

الدولي    المحاسبة  معيار  على  والمطلوبات    37التعديالت  المحتملة  "المخصصات 
تُحدد التكاليف التي على الشركة إدراجها عند تقييم ما إذا كان    واألصول المحتملة"

 العقد سيتسبب بتكبد خسائر.

تؤدي التحسينات السنوية إلى إجراء تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي   

والمعيار الدولي للتقرير المالي "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة"،  1

الدولي    9 المحاسبة  ومعيار  المالية"،  األمثلة   41"األدوات  فضاًل عن  "الزراعة"، 

 16التوضيحية المرفقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي 

التعديالت على معيار المحاسبة 

"عرض القوائم   1الدولي 

المالية"، على تصنيف  

 المطلوبات 

"عرض القوائم   1التعديالت محدودة النطاق على معيار المحاسبة الدولي  توضح هذه  

المالية" أن المطلوبات مصنفة على أنها متداولة أو غير متداولة حسب الحقوق القائمة  

 في نهاية التقرير.

يؤجل للفترات  

المحاسبية التي 

يناير   1تبدأ بعد 

بتوقعات   م 2024 التصنيف  يتأثر هذا  )على سبيل  وال  التقرير  تاريخ  بعد  األحداث  أو  المنشأة 

المثال الحصول على تنازل أو اإلخالل بالتعهدات(. كما يوضح التعديل ما يعنيه معيار 

 عندما يشير إلى "تسوية" التزام.  1المحاسبة الدولي 

يرجى المالحظة أن مجلس معايير المحاسبة الدولية قد أصدر مسودة تعرض جديدة   
 يقترح فيها تغييرات على هذا التعديل. 

تعديالت محدودة النطاق على  

، وبيان 1معيار المحاسبة الدولي 

ومعيار المحاسبة   2الممارسة 

 8الدولي 

 

تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم 

في   التغيرات  بين  التمييز  على  السياسات  المالية  في  والتغيرات  المحاسبية  التقديرات 

 المحاسبية. 

الفترات السنوية  

 1التي تبدأ في 

م أو 2023يناير 

 .بعد ذلك التاريخ

المعيار الدولي للتقرير 

"عقود التأمين" كما  17 المالي

 م 2020تم تعديله في يونيو 

والذي يسمح حالياً بمجموعة ، 4يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي 

واسعة من الممارسات في المحاسبة عن عقود التأمين. سيعمل المعيار الدولي للتقرير 

على إحداث تغيير جذري في عملية المحاسبة التي تقوم بها المنشآت التي  17المالي 

 تُصدر عقود التأمين وعقود االستثمار ذات سمات المشاركة التقديرية. 

ية  الفترات السنو

 1التي تبدأ في 

م أو 2023يناير 

 .بعد ذلك التاريخ

 األدوات المالية  ( أ

 تصنيف الموجودات المالية 

تصنف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على أنه يتم قياسها كما يلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 الربح أو الخسارة. الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل 
 

 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال تصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

  الخسارة

 االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى  (أ

اآلجال التعاقدية للموجودات المالية تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والربح   ( ب

 على المبلغ األصلي القائم.

 اآلخرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

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

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 ع موجودات مالية؛ و يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبي  •
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اآلجال التعاقدية للموجودات المالية تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والربح على   •

 المبلغ األصلي القائم.
 

العادلة من خالل   بالقيمة  الدين المدرجة  إثبات األرباح  إن أدوات  العادلة مع  بالقيمة  قياسها الحقاً  يتم إعادة  الدخل الشامل اآلخر 

والخسائر الناتجة بسبب التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. يتم إثبات إيرادات الفائدة ومكاسب وخسائر الصرف  

 األجنبي في قائمة الربح أو الخسارة. 

 

ثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق  عند اإل  أدوات حقوق الملكية:

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

 أساس كل أداة على حدة. 

 

 جة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالية المدر

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

 

متطلبات  إضافة لذلك، وعند اإلثبات األولي، يحق للشركة أن تحدد بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي  

أو   الربح  من خالل  العادلة  بالقيمة  مالية  كموجودات  اآلخر،  الشامل  الدخل  من خالل  العادلة  بالقيمة  أو  المطفأة  بالتكلفة  القياس 

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

 

ات المالية الحقاً إلثباتها األولي، إال في الفترة التي تقوم فيها الشركة بتغيير نموذج أعمالها بهدف ال يتم إعادة تصنيف الموجود

 إدارة الموجودات المالية. 

 

 تقييم نموذج األعمال

تجري الشركة تقييماً للهدف من نموذج األعمال الذي من خالله يتم االحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس  

 شكل أفضل طريقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة.  تتضمن المعلومات التي أُخذت في االعتبار ما يلي:ب 

 

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

االحتفاظ بمعلومات أسعار فائدة محددة، أو مطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة    اكتساب إيرادات فوائد متعاقد عليها، أو

 المطلوبات التي تمول هذه الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع هذه الموجودات؛ 

 تقييم كيفية أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلدارة الشركة.  •

ال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة هذه  المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعم •

 المخاطر؛ 

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

 النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها، و

المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. إال أن  تكرار حجم وتوقيت   •

المعلومات حول نشاط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند عزلها، ولكن كجزء من التقييم الكلي لكيفية تحقيق أهداف الشركة  

 دفقات النقدية. المذكورة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق الت 
 

يستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بشكل معقول بعد استبعاد سيناريوهات "الحالة األسوأ" أو "حالة الضائقة".  

تصنيف  بتغيير  الشركة  تقوم  للشركة، ال  األصلية  التوقعات  تختلف عن  بطريقة  األولي  اإلثبات  بعد  النقدية  التدفقات  تحققت  إذا 

جودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ولكنها تدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستقبلية المو

 الناشئة حديثاً أو التي تم شراءها حديثًا.
 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة 

التقييم، يعّرف المبلغ األصلي على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي. وتعد الفائدة ثمن القيمة لغرض هذا  

الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان واإلقراض األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة محددة وتكاليف اإلقراض  

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

 

قدية  وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة، تأخذ الشركة باالعتبار الشروط التعا

تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية    لألداة. وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى

 التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط. وعند إجراء هذا التقييم، تأخذ الشركة باالعتبار ما يلي:

 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.  •

 خصائص الرافعة المالية؛  •

 آجال السداد والتمديد؛ •

 وط التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )بدون حق الرجوع لترتيبات الموجودات(؛ و الشر •

 أي إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة.  - الخصائص التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقود  •
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 المالية تصنيف المطلوبات 

تقوم الشركة بقياس مطلوباتها المالية بالتكلفة المطفأة. تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة على إصدار  

 التمويالت، والتكاليف التي تعد جزءاً ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي.

 

 التوقف عن اإلثبات 

 الموجودات المالية 

صل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو قيامها بتحويل حقوق  تتوقف الشركة عن إثبات األ 

تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خاللها انتقال جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي بشكل جوهري  

الحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري وال تحتفظ بالسيطرة على  أو التي ال تقوم الشركة من خاللها بتحويل أو ا

 األصل المالي. 
 

عند التوقف عن إثبات األصل المالي )أدوات الدين(، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء  

المقابل المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام  (  1من األصل الذي تم التوقف عن إثباته( ومجموع )

( أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر، يتم إثباتها في قائمة الربح أو  2جديدة تم تحمله( و )

 الخسارة. 
 

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

تحتفظ بالسيطرة على هذه الموجودات، تستمر الشركة بإثبات الموجودات بقدر مدى استمراريتها في المشاركة، ويتحدد ذلك من 

 خالل حجم تعرضها للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة. 
 

 المطلوبات المالية 

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

 عمليات تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 الموجودات المالية 

للموجودات المعدلة مختلفة بشكل جوهري.  إذا تم تعديل شروط الموجودات المالية، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية  

يتم  المالية األصلية  الموجودات  النقدية من  للتدفقات  التعاقدية  الحقوق  فإن  بشكل كبير، عندئِذ  النقدية مختلفة  التدفقات  وإذا كانت 

ات موجودات مالية جديدة  اعتبارها على أنها منقضية. وفي هذه الحالة، يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية األصلية ويتم إثب 

 بالقيمة العادلة.
 

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

اإلجمالية للموجودات المالية    التوقف عن إثبات الموجودات المالية. وفي هذه الحالة، تقوم الشركة بإعادة احتساب القيمة الدفترية

ويثبت المبلغ الناتج عن تعديل القيمة الدفترية اإلجمالية على أنه تعديل ربح أو خسارة ضمن قائمة الربح أو الخسارة. وإذا تم القيام  

ة.  وفي حاالت  بهذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض، عندئِذ يتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر االنخفاض في القيم

 أخرى، يتم عرضها كدخل فائدة. 
 

 المطلوبات المالية 

تتوقف الشركة عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة مختلفة  

المعدلة بالقيمة العادلة. إن الفرق بين القيمة بشكل جوهري. وفي هذه الحالة، يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة استناداً إلى الشروط  

 الدفترية للمطلوبات المالية المسددة والمطلوبات المالية الجديدة بالشروط المعدلة، يتم إثباته في قائمة الربح أو الخسارة. 
 

 االنخفاض في القيمة 

تالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل  تثبت الشركة مخصصات خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة من األدوات المالية ال

 الربح أو الخسارة: 

 الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة )ذمم مديني عقود مرابحة وذمم مديني عقود إجارة(؛ و  •

 التزامات القرض المصدرة.  •

 

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

 شهراً:  12على أنها خسائر ائتمانية متوقعة على مدى 

 االستثمار في أدوات الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير، و •

 ر االئتمانية بشكل كبير منذ اإلثبات األولي لها.سندات مالية أخرى والتي من خاللها لم تزيد المخاط •

 

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

 للتعريف المفهوم دولياً بـ "درجة االستثمار".

 

ل جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في سداد  شهرا تمث   12إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  

 شهرا بعد تاريخ التقرير. 12األداة المالية والتي من المحتمل حدوثها خالل 
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 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 تقدير االحتمال المرجح للخسائر االئتمانية. ويتم قياسها كما يلي:إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي 

 

النقد  • الحالية لجميع حاالت العجز في  بالقيمة  التقرير: تقاس  تاريخ  التي ال تنخفض قيمتها االئتمانية في  المالية  الموجودات 

 النقدية التي تتوقع الشركة تحصيلها(. )الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات 

الحالية   • والقيمة  اإلجمالية  الدفترية  القيمة  بين  بالفرق  تقاس  التقرير:  تاريخ  في  ائتمانيا  القيمة  المنخفضة  المالية  الموجودات 

 للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. 

التد • بين  الحالية للفرق  بالقيمة  تقاس  التعاقدية المستحقة للشركة إذا تم سحب  التزامات القرض غير المسحوبة:  النقدية  فقات 

 االلتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تحصيلها.
 

 الموجودات المالية المعاد هيكلتها 

بسبب   بأخرى جديدة  قائمة  مالية  استبدال موجودات  تم  إذا  أو  تعديلها  أو  المالية  الموجودات  التفاوض على شروط  إعادة  تم  إذا 

الخسائر  الصع وتقاس  المالية  الموجودات  إثبات  التوقف عن  يجب  كان  إذا  ما  حول  تقييم  يجري  عندئِذ  للمقترض،  المالية  وبات 

 االئتمانية المتوقعة كما يلي: 

إذا لم ينتج عن إعادة الهيكلة المتوقعة توقف عن إثبات الموجودات القائمة، عندئِذ تدرج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن  •

 الموجودات المالية المعدلة في احتساب حاالت العجز في النقدية من الموجودات القائمة. 

 

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

مة عند التوقف عن إثباتها. ويتم إدراج هذا المبلغ عند احتساب حاالت  الجديدة على أنها تدفقات نقدية نهائية من الموجودات القائ 

العجز في النقدية من الموجودات النقدية القائمة التي تخصم من التاريخ المتوقع للتوقف عن اإلثبات إلى تاريخ التقرير باستخدام 

 معدل الربح الفعلي األصلي للموجودات المالية القائمة. 

 

 منخفضة القيمة االئتمانية الموجودات المالية 

ة.  تجري الشركة تقييماً في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تقيد بالتكلفة المطفأة منخفضة القيمة االئتماني 

دية المستقبلية المقدرة  وتعد الموجودات المالية "منخفضة القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير سلبي على التدفقات النق

 للموجودات المالية. 

 

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

 

 الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو الُمصدر؛  •

 اإلخالل بالعقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد؛  •

 إعادة هيكلة عقود إجارة أو مرابحة مستحقة من قبل الشركة بشروط ال تأخذها الشركة في االعتبار. •

 يصبح من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو  •

 اختفاء السوق النشطة لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية.  •
 

جارة والمرابحة التي تم إعادة التفاوض بشأنها بسبب التدهور في وضع المقترض يتم اعتبارها في العادة اإلإن ذمم مديني عقود  

على أنها منخفضة القيمة االئتمانية ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر عدم استالم تدفقات نقدية تعاقدية قد انخفضت بشكل كبير 

جارة والمرابحة التي تجاوزت تاريخ  اإلت أخرى لالنخفاض في القيمة. إضافة لذلك، فإن ذمم مديني عقود  وأنه ال توجد أي مؤشرا

 يوًما أو أكثر تعد منخفضة القيمة.  90استحقاقها ألكثر من 
 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي 

 مانية المتوقعة في قائمة المركز المالي كما يلي: يتم عرض مخصصات الخسارة المتعلقة بالخسائر االئت 

 

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

 للموجودات؛ 

 التزامات القرض: تعرض عادةً كمخصص في المطلوبات األخرى.  •

لى عنصر مسحوب وغير مسحوب وعندما ال تتمكن الشركة من تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة  عندما تشتمل األداة المالية ع •

لكال  مجمعة  خسارة  مخصص  الشركة  تعرض  المسحوب:  العنصر  عن  منفصل  بشكل  القروض  التزامات  عنصر  على 

م عرض أي زيادة لمخصص  العنصرين. يتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للعنصر المسحوب. ويت 

 الخسارة عن إجمالي مبلغ العنصر المسحوب كمخصص؛ و 

أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: لم يتم إثبات مخصص الخسارة في قائمة المركز المالي   •

عن مخصص الخسارة ويتم إثباته في احتياطي  ألن القيمة الدفترية لهذه الموجودات هي قيمتها العادلة. ومع ذلك، يتم اإلفصاح  

القيمة العادلة. يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والتغيرات بين التكلفة المطفأة للموجودات  

 والقيمة العادلة ويتم إثباتها خالل الدخل الشامل اآلخر. 
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 الشطب 

يتم شطب الموجودات المالية )سواء جزئيًا أو كليًا( عندما ال يكون هناك توقع واقعي باالسترداد. إال أن الموجودات المالية التي يتم 

المبلغ المطلوب  شطبها قد ال تزال تخضع ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام بإجراءات الشركة نحو استرداد المبالغ المستحقة. إذا كان  

القيمة   بعد ذلك مقابل  تطبيقه  يتم  الذي  المخصص  إلى  كإضافة  أوالً  الفارق  يعامل  المتراكم،  الخسارة  أكبر من مخصص  شطبه 

 الدفترية اإلجمالية. أي استردادات الحقة تضاف إلى مصروف الخسارة االئتمانية.

 

 تقييم الضمانات  

الموجو على  االئتمانية  مخاطرها  من  تكون  للتقليل  ممكناً.  ذلك  كان  حيثما  الضمانات  استخدام  إلى  الشركة  تسعى  المالية،  دات 

المدينة   المالية واالعتمادات المستندية أو خطابات الضمان والعقارات والذمم  النقد واألوراق  الضمانات في أشكال متعددة، مثل 

لتقاص. ال يتم تسجيل الضمانات في قائمة المركز المالي والموجودات غير المالية األخرى والتعزيزات االئتمانية مثل اتفاقيات ا

 للشركة ما لم يتم استعادة ملكيتها. 

 

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

تحديدها بسهولة، باستخدام النماذج يتم تقييم الضمانات غير المالية، مثل العقارات، على األخرى التي ليس لها قيم سوقية يمكن  

 أساس المعلومات المقدمة ألطراف أخرى مثل وسطاء الرهن العقاري، أو استناداً إلى مؤشرات أسعار المساكن.

 

 استعادة ملكية الضمانات  

ت التي تم استعادة ملكيتها يمكن أن تكون أفضل استخدام لعملياتها الداخلية  إن سياسة الشركة تكمن في تحديد ما إذا كانت الموجودا 

أم يجب بيعها. يتم تحويل الموجودات المقرر أن يتم استخدامها على أفضل وجه في العمليات إلى فئة الموجودات ذات الصلة بقيمة  

تحويل الموجودات التي تم تحديد أن بيعها هو أفضل  أقل من قيمتها المستحقة أو القيمة الدفترية لألصل األصلي المضمون. يتم  

ية  خيار إلى الموجودات المتاحة للبيع بقيمها العادلة )إذا كانت موجودات مالية( والقيمة العادلة ناقصاً تكلفة بيع الموجودات غير المال

 في تاريخ استعادة الملكية، تماشياً مع سياسة الشركة.  

 

 

تمتلك الشركة عقارات أو موجودات أخرى في محفظة األفراد لديها، ولكنها تقوم بتوظيف وكالء   في سياق أعمالها العادية، ال

خارجيين السترداد األموال، عادة في المزاد، لتسوية الديون غير المسددة. يتم إرجاع أي أموال فائضة إلى العمالء / الملتزمين.  

 بموجب عمليات إعادة الملكية القانونية في قائمة المركز المالي. ونتيجة لهذه الممارسة، لم يتم تسجيل العقارات السكنية

 

 التزامات القرض  ( أ

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

 

العادلة، ويتم إطفاء القيمة العادلة  إن الضمانات بتوفير القروض بأسعار فائدة أقل من سعر السوق يتم القياس األولي لها بالقيمة  

بإصدار   الشركة  تقم  لم  أكبر.  أيهما  الخسارة،  قيمة مخصص  أو  المطفأة  بالقيمة  تقاس  الضمان. والحقاً،  األولية على مدى عمر 

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

 

 المنح الحكومية  ( ب

مية متعلقة باإليرادات إذا كان هناك تأكيد معقول على استالمها وأن الشركة ستكون ملتزمة بالشروط  تقوم الشركة بإثبات منحة حكو

المرتبطة بالمنحة. تعامل المنفعة من وديعة حكومية مقدمة بمعدل ربح أقل من معدل الربح في السوق على أنها منحة حكومية  

"األدوات المالية".    9لسوق وقياسها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  متعلقة بالدخل. يتم إثبات وقياس الوديعة بسعر أقل من ا

 ً   ويجب قياس المنفعة من معدل الفائدة أقل من معدل الفائدة السائدة في السوق بالفرق بين القيمة العادلة األولية للوديعة المحددة وفقا

"المحاسبة عن   20محاسبة عن المنفعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  والمتحصالت المستلمة. يتم ال  9للمعيار الدولي للتقرير المالي  

المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية". يجب إثبات المنح الحكومية في قائمة الربح أو الخسارة على أساس منتظم  

أن تقوم بالتعويض عنها، على أنها مصروف.  على مدى الفترات التي تثبت فيها الشركة التكاليف المتعلقة بها، والتي تستهدف المنح  

تُسجل   النهائي، عندئِذ  المستفيد  العميل هو  النهائي هو الشركة. وعندما يكون  المستفيد  المنحة فقط عندما يكون  إثبات دخل  ويتم 

 الشركة فقط المبالغ المدينة والدائنة ذات الصلة. 

 

 العقارات األخرى   ( ج

ي لألعمال على بعض العقارات أو تحتفظ بها لتسوية القروض والذمم المدينة. وتُعتبر هذه  تستحوذ الشركة خالل السياق االعتياد

العقارات كموجودات محتفظ بها لغرض البيع ويتم قيدها مبدئياً بصافي القيمة القابلة للتحقق لالستثمارات في عقود اإليجار التمويلي 

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

 العقارات. 
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 العقارات األخرى )يتبع(  ( ج

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

في مكاسب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع هذه الموجودات إلى الحد الذي ال يتجاوز فيه االنخفاض التراكمي يتم إثباته في قائمة  

 الربح أو الخسارة. ويتم إثبات المكاسب أو الخسائر عند استبعاد هذه العقارات في قائمة الربح أو الخسارة. 

 

 حكمه النقد وما في  ( د

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية وحسابات  

 يوماً أو أقل.  90التوفير لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ذات تاريخ استحقاق أصلي 

 

 ذمم مديني عقود مرابحة هـ(      

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

 عقود مرابحة بالتكلفة المطفأة. 

 

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

األصل. يتكون سعر البيع من التكلفة زائداً هامش ربح متفق عليه. يشمل إجمالي المبالغ المستحقة بموجب عقود بيع بشراء هذا  

المرابحة إجمالي مدفوعات البيع المستقبلية المتعلقة باتفاقية المرابحة )عقد بيع المرابحة المستحق(. يتم تسجيل الفرق بين عقود بيع  

ألصل المباع كأرباح مرابحة غير مكتسبة وألغراض العرض، يتم خصمها من إجمالي المبالغ المستحقة  المرابحة المستحقة وتكلفة ا

 ضمن ذمم مديني عقود مرابحة. 

 

 ذمم مديني عقود إجارة   ( و

جارة الموجودات المحولة بموجب عقد تأجير تمويلي بموجب اتفاقية تأجير إسالمي وتثبت القيمة الحالية  اإلتمثل ذمم مديني عقود  

لدفعات عقد التأجير كذمم مدينة وتسجل ضمن "ذمم مديني عقود إجارة". يتم إثبات الفرق بين إجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية  

  للذمم المدينة كإيرادات إجارة غير مكتسبة.

 

 الموجودات غير الملموسة  ( ز

القيمة، إن وجدت.   المتراكم وخسائر االنخفاض في  بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء  الملموسة مبدئيا  بالموجودات غير  يتم االعتراف 

التكاليف التي تكون مرتبطة بمنتجات البرامج المحددة بصورة مباشرة والتي تسيطر عليها الشركة ولها منافع اقتصادية محتملة  

تجاوز سنة واحدة يتم تسجيلها كموجودات غير ملموسة. التكاليف التي تكون مرتبطة بصيانة برامج الحاسب اآللي يتم تسجيلها ت 

 كمصروفات عند تكبدها. 

 

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

للموجودات على عمرها اإلنتاجي ما لم يكن العمر اإلنتاجي غير محدد. إن العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة هو  

سنوات. تتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية فترة التقرير والمحاسبة عن تأثير أي تغيير في التقدير على   3

 لي. أساس مستقب 
 

 الممتلكات والمعدات   ( ح

يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم استهالك التكلفة ناقصاً القيمة  

 يتم استهالك  المتبقية المقدرة للممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. ال

 أرض للتملك الحر. 

 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفئات الرئيسية للموجودات: 

 سنوات  

سنوات،   10- 5على مدى فترة عقد اإليجار أو  التحسينات على العقارات المستأجرة 

 أيهما ينتهي أوالً 

  5 -  3 معدات مكتبية وأثاث وتجهيزات 

 5 حاسب آلي وملحقاته 

 5 السيارات 
 

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

عندئذ  الظروف إلى عدم إمكانية استردادها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد لها،  

 . تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد لها والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة المستخدمة

 

أرباح وخسائر  تحديد  يتم  لزم األمر.  إذا  تعديلها  التقرير ويتم  بتاريخ  للموجودات  المتبقية  اإلنتاجية والقيمة  يتم مراجعة األعمار 

االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية. ويتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة. يتم تحديد أرباح وخسائر االستبعادات  

 بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتدرج في قائمة الربح أو الخسارة.
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 والمعدات )يتبع( الممتلكات   ( ح

 

تحمل مصروفات اإلصالح والصيانة على قائمة الربح أو الخسارة. ويتم رسملة التحسينات التي تزيد، بصورة جوهرية، من قيمة  

 أو عمر األصل المعني.
 

 الذمم الدائنة التجارية واألخرى  (ط

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

 أم ال.

 

 المخصصات  (ي

يتم تسجيل المخصصات )بخالف مخصصات االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية( عندما يكون من الممكن إجراء تقدير موثوق 

االلتزامات.  لى تدفق خارجي للموارد لتسوية هذه  به لاللتزام الحالي أو المتوقع نتيجة ألحداث سابقة التي من المحتمل أن تؤدي إ

  مراجعة المخصصات في تاريخ كل قائمة مركز مالي وتسويتها لتعكس أفضل التقديرات الحالية. يتم

 

 المحاسبة عن عقود اإليجار   ( ك

 موجودات حق االستخدام / التزامات عقود اإليجار  

تقييماً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. ويكون تجري الشركة عند اإلثبات األولي في بداية العقد  

العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل. يتم  

 ة توجيه استخدام هذه الموجودات. تحديد السيطرة إذا كانت معظم المنافع تتدفق إلى الشركة ويمكن للشرك

  

عند بدء أو عند إعادة تقييم العقد الذي يتضمن مكون إيجاري، تقوم الشركة بتوزيع المقابل في العقد على كل مكون إيجاري على  

ونات  أساس أسعارها المستقلة المالئمة. ومع ذلك، فقد اختارت الشركة عدم فصل المكونات غير اإليجارية والمحاسبة عن المك

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

 

 موجودات حق االستخدام  

 تطبق الشركة نموذج التكلفة وتقيس موجودات حق االستخدام بالتكلفة؛ 

 ناقصاً أي استهالك متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة، و  .1

 المعدلة ألي إعادة قياس التزامات عقود اإليجار للتعديالت على عقد اإليجار.  .2

 

 التزامات عقود إيجار  

اإلثبات األولي هي القيمة الحالية لكافة الدفعات المتبقية للمؤجر، يتم خصمها باستخدام معدل الفائدة إن التزامات عقود اإليجار عند  

ما تستخدم  للفرع. وعادةً  المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، معدل االقتراض اإلضافي  إذا كان هذا  الضمني في عقد اإليجار أو، 

 الشركة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم. 

 

 س الشركة التزامات عقود اإليجار بعد تاريخ بداية العقد من خالل:تقي 

 زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات عقود اإليجار؛  .1

 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار التي تمت، و   .2

 اإليجار. إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل على عقد  .3

 

يتم قياس التزام عقد اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي. يتم إعادة القياس عندما يكون هناك تغير في 

مدفوعات عقود اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في المؤشر أو السعر، إذا كان هناك تغير في تقدير الشركة للمبلغ المتوقع  

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

 

عندما يعاد قياس التزامات عقود اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية على القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام، أو يتم 

 الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى الصفر. تسجيلها في قائمة الربح أو 

 

 يجار الموجودات منخفضة القيمة إقصيرة األجل وعقود   اإليجارعقود 

اختارت الشركة عدم إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود إيجار الموجودات قصيرة األجل التي لها فترة إيجار تبلغ 

أقل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات. تقوم الشركة بإثبات دفعات    شهراً أو  12

 اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. 
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 المالية مقاصة األدوات   ( ل

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق قانوني ملزم بمقاصة المبالغ 

 المسجلة أو عندما تعتزم الشركة تسويتها على أساس الصافي، أو إثبات الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.  
 

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

 وكما هو مفصح عنه بشكل محدد في هذه السياسات المحاسبية. 

 

 تاريخ التسوية المحاسبية  (م

وبيعها بتاريخ التسوية. تتطلب العمليات  يتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء الموجودات المالية  

االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو األعراف  

 سوية.السائدة في السوق. تقوم الشركة بالمحاسبة عن أي تغير في القيمة العادلة بين تاريخ التداول وتاريخ الت 
 

إن العقد الذي يقضي أو يسمح بالتسوية على أساس الصافي للتغيير في قيمة العقد ال يُعد عقداً اعتيادياً. وبدالً من ذلك، يتم احتساب 

 هذا العقد كمشتق في الفترة ما بين تاريخ التداول وتاريخ التسوية. 

 

 االحتياطي النظامي  ( ن

يتعين على الشركة تحويل    وفقا لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي ٪ من دخلها للسنة )بعد الزكاة وخصم  10للشركة، 

 ٪ من رأس المال. 30الخسائر المرحلة( إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 

 

 إثبات اإليرادات/المصروفات   ( س

 

 دخل ومصروفات العمولة الخاصة 

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

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

 إلى التكلفة المطفأة لألداة المالية. 

 

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

باألخذ باالعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية، ولكن ليست خسائر ائتمانية متوقعة. وبالنسبة للموجودات المالية منخفضة  

يتم احتساب معدل   بما في ذلك  القيمة االئتمانية،  المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  باستخدام  لالئتمان  المعدل وفقاً  الفعلية  الفائدة 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

 

يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلية تكاليف المعاملة واألتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل 

فعلية. تتضمن تكاليف المعاملة تكاليف إضافية يمكن أن تنسب مباشرة إلى شراء أو إصدار موجودات مالية أو مطلوبات  الفائدة ال

 مالية.

 

إن "التكلفة المطفأة" للموجودات المالية أو المطلوبات المالية هي المبلغ الذي من خالله يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات  

ت األولي ناقصاً مدفوعات أصل المبلغ، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق  المالية عند اإلثبا

 بين المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق، ويتم تعديله، بالنسبة للموجودات المالية، ألي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة. 

 

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

 متوقعة. 

 

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

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

 

وبالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة القيمة االئتمانية بعد اإلثبات األولي لها، يتم احتساب إيرادات دخل العموالت  

لية منخفضة القيمة ائتمانياً،  الخاصة بتطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للموجودات المالية. إذا لم تعد الموجودات الما

 عندئِذ فإن احتساب دخل الفائدة يعود إلى األساس اإلجمالي. 

 

ة بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية عند اإلثبات األولي لها، يتم احتساب إيرادات الفائدة بتطبيق معدل الفائد

للموجودات. إن احتساب إيرادات الفائدة ال يعود إلى األساس اإلجمالي، حتى لو تحسنت   الفعلي المعدل ائتمانياً على التكلفة المطفأة

 المخاطر االئتمانية للموجودات. 

 

 يتم تسجيل دخل العموالت من الودائع البنكية ورسوم عدم االستخدام على أساس االستحقاق. 
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            المصروفات  ( ع

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

 

 مكافأة نهاية الخدمة  ( ف

العمل في المملكة العربية  يتم احتساب المنافع المستحقة لموظفي الشركة في نهاية خدماتهم على أساس التقييم االكتواري وفقاً لنظام  

 السعودية. ويتم إدراجها تحت بند المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي.

 

       العمالت األجنبية  ( ص

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية بالريال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث تلك المعامالت. يتم 

المالي. تدرج جميع  تحويل الموجودات   قائمة المركز  تاريخ  بأسعار الصرف السائدة في  بالعمالت األجنبية  النقدية  والمطلوبات 

الفروق في قائمة الربح أو الخسارة. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت بالعمالت األجنبية في قائمة الربح أو  

 الخسارة الموحدة خالل الفترة. 

 

 النقد وما في حكمه .4
 

  

 ات إيضاح

 ديسمبر    31

 م 2021

ديسمبر   31 

 م 2020

     

 1,295  7,463  نقد في الصندوق 

     النقد لدى البنوك:

 18,857,197  135,944,027  حسابات جارية  -

 850,722,369  759,351,360 1- 4 وديعة تحت الطلب  -

 --  425,220,764 2- 4 ودائع سوق المال  -

  1,320,523,614  869,580,861 

 

 (.٪1م: 2020ديسمبر  31سنوياً ) ٪0,5يمثل هذا البند وديعة لدى بنك محلي وتحمل معدل عائد بنسبة  4-1

  31سنوياً )  ٪1.1تحمل معدل عائد بنسبة  و م2022يناير    16تستحق في  مرابحة لدى بنك محلي  وديعة    المالودائع سوق  تمثل   2- 4

 م: ال شيء(. 2020ديسمبر 

 

 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي  .5
 

 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  مرابحة إجمالي ذمم مديني عقود 

 ( 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 

 

 

 م 2020ديسمبر  31  

 اإلجمالي   الشركات قطاع   قطاع األفراد   

       

 4,359,851,641  1,076,623,443  3,283,228,198  عاملة 

 536,540  --  536,540  غير عاملة 

 4,360,388,181  1,076,623,443  3,283,764,738  إجمالي ذمم مديني عقود مرابحة 

 ( 5,638,781)  (38,490)  ( 5,600,291)  مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 4,354,749,400  1,076,584,953  3,278,164,447  ذمم مديني عقود مرابحة، صافي 

 

  



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

18 

 

 ذمم مديني عقود المرابحة، صافي )يتبع(  -5

مليون لاير    1,895لألفراد من المؤسسة العامة للتقاعد بمبلغ  المرابحة  قامت الشركة خالل السنة بشراء محافظ ذمم مديني عقود        1- 5

ألفراد على المحفظة المشتراة  لالمرابحة  مليون لاير سعودي(. تشتمل ذمم مديني عقود    3,359م:  2020ديسمبر    31سعودي )

 ال شيء( م: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2,461.7خالل السنة بخصم من صندوق التنمية العقارية بمبلغ 

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

 المخاطر والمنافع المرتبطة بها عالوة على السيطرة إلى الشركة. 

مليون   282.8م: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 369.2م، يشتمل الرصيد على أقساط تبلغ 2021ديسمبر  31كما في 

 .المرابحةم: ال شيء( تم دفعها لشراء ذمم مديني عقود  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  896.8لاير سعودي( وخصم بمبلغ  
 

 التغييرات في القيمة الدفترية اإلجمالية: يوضح الجدول التالي كذلك     2- 5
  م2021ديسمبر  31  

 

 

 ة المرابح إجمالي ذمم مديني عقود 

 

الخسائر االئتمانية  

 12المتوقعة على مدى 

 شهرا  

الخسائر االئتمانية  

 المتوقعة على مدى العمر 

غير منخفضة القيمة 

 االئتمانية 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

منخفضة القيمة  العمر  

 االئتمانية 

 

 

 اإلجمالي 

 4,360,388,181 536,540 75,786,995 4,284,064,646 م 2021يناير  01القيمة الدفترية اإلجمالية كما في 

 -- ( 509,366) ( 60,204,053) 60,713,419 شهراً  12المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

  -االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المحول إلى الخسائر 

 غير منخفضة القيمة االئتمانية 
(9,361,798 ) 9,361,798 -- -- 

  -المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 منخفضة القيمة االئتمانية 
(1,142,231 ) (879,403 ) 2,021,634 -- 

 4,351,361,734     662,645  4,127,909 4,346,571,180 التغيرات في التعرضات وإعادة القياس 

 8,711,749,915     2,711,453  28,193,246  8,680,845,216 م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

  م 2020ديسمبر  31  

 

 
 المرابحة إجمالي ذمم مديني عقود 

 

الخسائر االئتمانية  

 12المتوقعة على مدى 

 شهراً 

االئتمانية  الخسائر 
 المتوقعة على مدى العمر 
غير منخفضة القيمة  

 االئتمانية 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

العمر منخفضة القيمة  

 االئتمانية 

 

 

 اإلجمالي 

 777,776,212 -- -- 777,776,212 م 2020يناير  01القيمة الدفترية اإلجمالية كما في 

 3,582,611,969 536,540 75,786,995 3,506,288,434 القياس التغيرات في التعرضات وإعادة 

 4,360,388,181   536,540  75,786,995 4,284,064,646 م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 يعرض الجدول التالي مطابقة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لذمم مديني عقود مرابحة:  3- 5
 م2021ديسمبر  31 

 

 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

 شهرا   12

 

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 م 2021يناير  1الرصيد كما في 

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

  -المتوقعة على مدى العمر المحول إلى الخسائر االئتمانية 

 غير 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 
 

 م  2020ديسمبر  31 

 

 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية  

 العمر  المتوقعة على مدى

 غير منخفضة القيمة

  االئتمانية 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

العمر منخفضة  

 اإلجمالي   القيمة االئتمانية 

 --  --  --      -- يناير   1الرصيد 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 ديسمبر 31الرصيد في 



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

19 

 

 مرابحة، صافي )يتبع( الذمم مديني عقود      . 5
 

 إن الجودة االئتمانية لذمم مديني عقود مرابحة هي كما يلي:  4- 5

  م 2021ديسمبر   31 

 اإلجمالي  القطاع التجاري قطاع األفراد  

 8,523,158,928 1,156,209,185 7,366,949,743 ليست متأخرة السداد وليست منخفضة القيمة 

    السداد وليست منخفضة القيمة: متأخرة 

ً  30إلى  1من  -   157,686,288 --  157,686,288 يوما

ً  60إلى  31 -   18,266,852 --  18,266,852 يوما

ً  90إلى  61 -   9,926,394 --  9,926,394 يوما

 2,711,453    -    2,711,453 منخفضة القيمة 

 7,555,540,730 1,156,209,185 8,711,749,915 

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

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

 

  م 2020ديسمبر  31 

 اإلجمالي  القطاع التجاري  قطاع األفراد  

 4,234,499,045 1,076,623,443 3,157,875,602 القيمة ليست متأخرة السداد وليست منخفضة 

    متأخرة السداد وليست منخفضة القيمة: 

ً  30إلى  1من  -   49,565,601 -- 49,565,601 يوما

ً  60إلى  31 -   71,689,604 -- 71,689,604 يوما

ً  90إلى  61 -   4,097,391 --  4,097,391 يوما

 536,540 -- 536,540 منخفضة القيمة 

 3,283,764,738 1,076,623,443 4,360,388,181 

 ( 5,600,291) (38,490) ( 5,600,291) االئتمانية المتوقعة مخصص الخسائر 

        4,354,749,400   1,076,584,953     3,278,164,447 مرابحة، صافي الذمم مديني عقود  

 

ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  7,380مقابل رهن عقارات مرابحة ممولة بمبلغ  المرابحة لألفراد  يتم تأمين ذمم مديني عقود        5- 5

مليون لاير سعودي(. تضمنت طريقة التقييم المستخدمة لتحديد القيمة العادلة للضمانات مجموعة من طرق التكلفة    5,115م:  2020

 مقيمين خارجيين مستقلين بموافقة مجلس الشركة. والسوق ويتم تنفيذها من قبل 

 

 ذمم مديني عقود إجارة، صافي .6
 

  

 

 ديسمبر    31

 م 2021

 ديسمبر   31 

 م 2020

     

 3,451,310,885  5,119,875,925  إجمالي ذمم مديني عقود إجارة 

 ( 1,163,624,972)  ( 1,760,351,914)  يخصم: دخل غير مكتسب 

  3,359,524,011  2,287,685,913 

 ( 9,363,088)  ( 11,762,184)  ناقصاً: مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 2,278,322,825  3,347,761,827  ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

 

مليون    1,337.9التمويل بمبلغ  خالل السنة، قامت الشركة بشراء محافظ ذمم مديني عقود إجارة من بعض البنوك المحلية وشركات        1- 6

 مليون لاير سعودي(.  1,059م: 2020ديسمبر  31لاير سعودي )

 

بموجب شروط الشراء، تشتري الشركة الحقوق والملكية والمنافع في محافظ ذمم مديني عقود إجارة. ونتيجة لذلك، فقد تم نقل  

 المخاطر والمنافع المرتبطة بها عالوة على السيطرة إلى الشركة. 

 

مليون   24.8م: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 46.1م، يشتمل الرصيد على أقساط تبلغ 2021ديسمبر  31كما في 

  لاير سعودي( تم دفعها لشراء ذمم مديني عقود إجارة. 



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

20 

 

 ذمم مديني عقود اإلجارة، صافي )يتبع(  .6
 

    يوضح الجدول التالي كذلك التغييرات في القيمة الدفترية اإلجمالية: 2- 6
  م2021ديسمبر  31  

 

 

 إجمالي ذمم مديني عقود إجارة 

 

الخسائر االئتمانية  

 12المتوقعة على مدى 

 شهرا  

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

العمر غير منخفضة  

 القيمة االئتمانية 

االئتمانية  الخسائر 

المتوقعة على مدى  

العمر منخفضة القيمة  

 االئتمانية 

 

 

 اإلجمالي 

 2,287,685,913 28,715,190 83,888,011 2,175,082,712 م 2021يناير  01القيمة الدفترية اإلجمالية كما في 

 -- ( 2,436,305) ( 42,825,539) 45,261,844 شهراً  12المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

غير   -المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 منخفضة القيمة االئتمانية 
(31,062,575 ) 32,064,534 (1,001,959 ) -- 

  -المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 منخفضة القيمة االئتمانية 
(12,436,724 ) (16,524,660 ) 28,961,384 -- 

 1,071,838,098   1,137,145 2,416,204 1,068,284,749 التغيرات في التعرضات وإعادة القياس 

 3,359,524,011    55,375,455 59,018,550 3,245,130,006 م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

  م 2020ديسمبر  31  

 

 

 عقود إجارة إجمالي ذمم مديني 

 

الخسائر االئتمانية  

 12المتوقعة على مدى 

 شهراً 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

العمر غير منخفضة 

 القيمة االئتمانية 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى العمر  

 منخفضة القيمة االئتمانية 

 

 

 اإلجمالي 

 1,391,181,876 2,455,188 33,754,373 1,354,972,315 م 2020يناير  01القيمة الدفترية اإلجمالية كما في 

 -- ( 675,217) ( 13,846,570) 14,521,787 شهراً  12المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

غير   -المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 منخفضة القيمة االئتمانية 
(60,678,800 ) 60,678,800 -- -- 

  -المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 منخفضة القيمة االئتمانية 
(13,553,231 ) (9,422,947 ) 22,976,178 -- 

 896,504,037 3,959,041 12,724,355 879,820,641 التغيرات في التعرضات وإعادة القياس 

 2,287,685,913 28,715,190 83,888,011 2,175,082,712 م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 رة: يعرض الجدول التالي مطابقة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لذمم مديني عقود إجا 3- 6
 م  2021ديسمبر  31 

 

 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

  شهرا   12

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

  غيرالعمر

 منخفضة القيمة

  االئتمانية 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

 العمر 

 منخفضة القيمة

 اإلجمالي   االئتمانية 

 9,363,088  3,459,289  2,753,902  3,149,897 في بداية السنة 

 --  ( 19,909)  ( 235,263)  255,172 شهراً  12المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر غير  

 منخفضة القيمة االئتمانية 
(1,336,947 )  1,343,276  (6,329 )  -- 

  -المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 منخفضة القيمة االئتمانية 
(1,701,899 )  (1,782,803 )  3,484,702  -- 

 2,399,096      143,818   ( 344,409)   2,599,687  صافي التغيرات األخرى للسنة 

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

 م  2020ديسمبر  31 

 

 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

  غيرالعمر

 منخفضة القيمة

  االئتمانية 

 

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

العمر منخفضة القيمة  

 اإلجمالي   االئتمانية 

 8,181,504  574,015  2,427,249  5,180,240 في بداية السنة 

 --  ( 878)  ( 89,727)  90,605 شهراً  12المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر غير  

 منخفضة القيمة االئتمانية 
(2,003,400 )  2,003,400  --  -- 

  -المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

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

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

 9,363,088  3,459,289   2,753,902  3,149,897 ديسمبر  31الرصيد كما في 



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

21 

 

 ذمم مديني عقود اإلجارة، صافي )يتبع(  .6
 

 فيما يلي جودة االئتمان لذمم ذمم مديني عقود إجارة:  4- 6

 

 ديسمبر    31  

 م 2021

 ديسمبر   31 

 م 2020

     

 2,113,470,189  3,054,438,053  ليست متأخرة السداد وليست منخفضة القيمة 

     متأخرة السداد وليست منخفضة القيمة: 

ً  30إلى  1من  -   61,612,523  190,691,953  يوما

ً  60إلى  31 -   57,079,573  40,862,590  يوما

ً  90إلى  61 -   26,808,438  18,155,960  يوما

 28,715,190   55,375,455   منخفضة القيمة 

 2,287,685,913  3,359,524,011  اإلجمالي 

 ( 9,363,088)  ( 11,762,184)   االئتمانية المتوقعة مخصص الخسائر 

 2,278,322,825   3,347,761,827  ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

 

تأمين ذمم        6-5 بمبلغ  يتم  م: 2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  4,808مديني عقود إجارة مقابل رهن عقارات إجارة ممولة 

مليون لاير سعودي(. تضمنت طريقة التقييم المستخدمة لتحديد القيمة العادلة للضمانات مجموعة من طرق التكلفة والسوق    3,426

 قة مجلس الشركة ويتم تنفيذها من قبل مقيمين خارجيين مستقلين بمواف

 

 يتم تسجيل سندات ملكية العقارات التي تمولها الشركة باسم الشركة.  

 

 فيما يلي استحقاق ذمم مديني عقود إجارة المحتفظ بها:    6- 6

 

 ديسمبر    31  

 م 2021

 ديسمبر   31 

 م 2020

     

 253,474,445  425,967,457  بحد أقصى سنة 

 965,907,435  1,374,731,841  سنوات  5أكثر من سنة وأقل من 

   2,231,929,005  3,319,176,627  سنوات 5أكثر من 

   3,451,310,885  5,119,875,925  إجمالي ذمم مديني عقود إجارة  

 ( 1,163,624,972)  ( 1,760,351,914)  ربح غير محقق 

   3,359,524,011  2,287,685,913 

 

 والموجودات األخرى المدفوعات مقدما   .7

 

 

 ديسمبر    31

 م 2021

 ديسمبر   31 

 م 2020

     

 1,558,644  3,583,470  مدفوعات مقدمة 

 1,204,421  --   سلف لموظفين

 406,805  829,776  موجودات أخرى 

  4,413,246  3,169,870 
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 الممتلكات والمعدات، صافي  .8

 م 2021

التحسينات على  

العقارات  

  المستأجرة 

المعدات  

واألثاث  

  السيارات   المكتبي 

أجهزة الحاسب  

  اآللي 

موجودات حق 

 االستخدام 

  

األعمال  

الرأسمالية  

 اإلجمالي   تحت التنفيذ 

              التكلفة: 

 13,079,888  --   5,079,203  3,002,936  1,094,210  622,297  3,281,242 في بداية السنة 

 20,017,849  5,906,487  13,575,676  439,162  -  96,524  --  إضافات 

 --   ( 574,575)  --  574,575  -  --   --  تحويالت 

 ( 9,265,338)  --   (5,079,203)  --  (478,510)  ( 430,883)  ( 3,276,742) استبعادات وشطب 

 23,832,399  5,331,912  13,575,676  4,016,673  615,700  287,938  4,500 في نهاية السنة 

              

              االستهالك المتراكم: 

 4,861,256  --   1,777,717  1,540,286  236,139  272,855  1,034,259 في بداية السنة 

 5,426,290  --   2,290,311  1,062,966  119,728  130,063  1,823,222 المحمل للسنة 

 ( 5,406,448)  --   ( 2,031,677)  --   ( 232,728)  ( 287,127)  ( 2,854,916) استبعادات وشطب 

 4,881,098  --   2,036,351  2,603,252  123,139  115,791  2,565 في نهاية السنة 

              القيمة الدفترية: 

 18,951,301  5,331,912  11,539,325  1,413,421  492,561  172,147  1,935 في نهاية السنة 

 

 م 2020

التحسينات على 

العقارات  

  المستأجرة 

المعدات  

واألثاث  

  السيارات   المكتبي 

الحاسب  أجهزة 

  اآللي

موجودات حق  

 االستخدام 

  

األعمال 

الرأسمالية تحت  

 اإلجمالي   التنفيذ 

              التكلفة: 

 12,161,457  --  5,079,203  2,731,705  478,510  590,797  3,281,242 في بداية السنة 

 918,431  --  --  271,231  615,700  31,500  -- إضافات 

 13,079,888  --  5,079,203  3,002,936  1,094,210  622,297  3,281,242 في نهاية السنة 

              

              االستهالك المتراكم:

 2,391,279  --  761,880  970,597  130,177  150,610  378,015 في بداية السنة 

 2,469,977  --  1,015,837  569,689  105,962  122,245  656,244 المحمل للسنة 

 4,861,256  --  1,777,717  1,540,286  236,139  272,855  1,034,259 في نهاية السنة 

              القيم الدفترية: 

 8,218,632  --  3,301,486  1,462,650  858,071  349,442  2,246,983 في نهاية السنة 
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 الموجودات غير الملموسة، صافي .9

  م 2021 

 

برامج الحاسب  

  اآللي 

األعمال   

الرأسمالية تحت  

  اإلجمالي   التنفيذ 

       : التكلفة

  15,675,145  1,414,012  14,261,133 في بداية السنة 

  3,096,629  2,232,425  864,204 إضافات 

  --   ( 3,129,026)  3,129,026 تحويالت 

  18,771,774  517,411  18,254,363 في نهاية السنة 

       

       اإلطفاء المتراكم: 

  8,307,292  --   8,307,292 في بداية السنة 

  4,187,997  --   4,187,997 المحمل للسنة 

  12,495,289  --   12,495,289 في نهاية السنة 

       القيمة الدفترية: 

  6,276,485  517,411  5,759,074 في نهاية السنة 

 

  م 2020 

 

برامج الحاسب  

  اآللي 

األعمال الرأسمالية  

  اإلجمالي   تحت التنفيذ

       فة: التكل

  10,548,270  --  10,548,270 في بداية السنة 

  5,126,875  1,414,012  3,712,863 إضافات 

  15,675,145  1,414,012  14,261,133 في نهاية السنة 

       

       اإلطفاء المتراكم: 

  4,405,675  --  4,405,675 في بداية السنة 

  3,901,617  --  3,901,617 المحمل للسنة 

  8,307,292  --  8,307,292 في نهاية السنة 

       القيم الدفترية: 

  7,367,853  1,414,012  5,953,841 في نهاية السنة 

 

 أرصدة للبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية األخرى   .10
 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021ديسمبر   31 إيضاحات   

      

 1,526,226,796  991,939,009 26  المركزي السعودي أرصدة للبنك  

 3,644,758,701  425,234,128 1- 10  قروض قصيرة األجل 

   1,417,173,137  5,170,985,497 

 3.635  م:2020ديسمبر    31مليار لاير سعودي )   425يمثل هذا البند مبالغ مقترضة من بنوك تجارية محلية بإجمالي مبلغ قدره    10-1

 أشهر وتحمل تكاليف اقتراض بمعدالت متفق عليها. 3مليار لاير سعودي( بفترات استحقاق متفاوتة حتى 

 

ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  0.23م، يشمل الرصيد مصروف عمولة خاصة مستحقة بمبلغ  2021ديسمبر    31كما في  

 مليون لاير سعودي(.  9.8م: 2020
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 أدوات الدين المصدرة  .11

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

  10إلى    5مليون لاير سعودي( بفترات استحقاق تتراوح من    750م:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  6,750مبلغ وقدره  

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

 بشكل نصف سنوي. 
 

 فيما يلي الخصائص األساسية ألدوات الدين المصدرة: 

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

       

 م 2018ديسمبر  6 م 2018ديسمبر  6 م 2019فبراير  21 م2021مارس  3 م2021مارس  3 م 2021ديسمبر  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  5 سنوات  5 سنوات  7 سنوات  10 سنوات  10 الفترة األصلية 
  10إلى  7من 

 سنوات 

       دفعات األرباح 

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

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

4.66 ٪ 

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

 الضمانات
مضمونة بواسطة  

 وزارة المالية 

مضمونة بواسطة  

 وزارة المالية 

مضمونة بواسطة  

 وزارة المالية 
 غير مضمونة غير مضمونة غير مضمونة

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

 غير قابلة للتحويل  غير قابلة للتحويل  غير قابلة للتحويل  قابلة للتحويل غير  غير قابلة للتحويل  غير قابلة للتحويل  أخرى 
 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  .12

 

ديسمبر    31 إيضاحات 

 م 2021

ديسمبر   31 

 م 2020

 9,457,708  35,086,892  أتعاب تقديم الخدمة 

 7,669,700  34,044,231 1- 12 ذمم دائنة

 58,811,238  20,319,007 2- 12 إيرادات المؤجلة 

 2,964,505  11,195,792  التزامات عقود اإليجار 

     مصروفات مستحقة: 

 3,404,875  5,125,588 16 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - 

 1,242,800  3,819,908  خدمات قانونية ومهنية  - 

 4,324,901  10,993,699  مصروفات متعلقة بالموظفين ومجلس اإلدارة  - 

 --  2,720,369  أتعاب دعم االئتمان - 

 908,915  2,267,221   أخرى  - 

  125,572,707  88,784,642 

مليون لاير سعودي( مقابل   3.6م:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  5.8يشمل ذلك المبالغ المستحقة للجهات المنشئة البالغة    12-1

 المدفوعة من قبلهم نيابة عن العمالء وفقًا التفاقيات الخدمة. بعض حاالت النقص النقدي 

 

 يمثل هذا البند إيرادات مؤجلة غير مطفأة على الودائع الخالية من األرباح التي تم الحصول عليها من البنك المركزي السعودي.  12-2

 

 رأس المال .13

لاير سعودي    5,000,000,000م، بلغ رأس المال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  2021ديسمبر    31كما في  

مقسمة  لاير سعودي    1,500,000,000م:  2020ديسمبر    31لاير سعودي لكل سهم )  10سهم بقيمة    500,000,000إلى  مقسمة  

بقيمة    150,000,000إلى   العامة    10سهم  االستثمارات  صندوق  قبل  من  بالكامل  مملوك  وهو  الواحد(  للسهم  سعودي  لاير 

 )"المساهم"(. 

 

 االحتياطي النظامي .14

السع الشركات  لنظام  تحويل  وفقا  الشركة  يتعين على  الشركة األساس،  الزكاة وخصم    ٪10ودي ونظام  للسنة )بعد  أرباحها  من 

ديسمبر    31من رأس المال. خالل السنة المنتهية في    ٪30الخسائر المرحلة( إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  

 مليون لاير سعودي(.  0.4م: 2020ديسمبر  31لسنة )مليون لاير سعودي من صافي الربح ل 9.5م، تم تحويل مبلغ 2021
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  .15
 

 اإلجراءات النظامية  ( أ

 م، لم تكن هناك أي إجراءات نظامية قائمة ضد الشركة. 2020م و2021ديسمبر  31كما في 
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان  ( ب

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 297.5لدى الشركة التزامات عقود مرابحة غير مستخدمة تبلغ م، 2021ديسمبر  31كما في 

 مليون لاير سعودي(. 450م: 2020

 

 التزامات منافع الموظفين  .16
 

 وصف عام  ( أ

قيد   يتم  السائد.  السعودي  العمل  نظام  بناًء على  لموظفيها  الخدمة  نهاية  الشركة خطة مكافأة  للتقييم تطبق  وفقاً  االستحقاقات 

 االكتواري بموجب طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في حين يتم دفع التزام مدفوعات المنافع عند استحقاقها. 

 

 فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي والحركات في االلتزامات خالل السنة استنادا  إلى قيمتها الحالية:  ( ب

 م 2020  م 2021   

 1,751,985  3,404,875   التزامات المنافع المحددة في بداية السنة 

 1,440,244  1,987,303   تكلفة الخدمة الحالية 

 62,588  105,551   تكلفة العموالت الخاصة 

 ( 414,942)  ( 135,813)   منافع مدفوعة 

 565,000  ( 236,328)    / خسائر اكتوارية غير مثبتة   )أرباح(

 3,404,875  5,125,588   التزامات المنافع المحددة في نهاية السنة 

 المحمل للسنة  ( ج

 م 2020  م 2021   

      

 1,440,244  1,987,303   تكلفة الخدمة الحالية 

 62,588  105,551    تكلفة العموالت الخاصة 

   2,092,854  1,502,832 

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

 م 2020  م 2021   

      

 ٪ 3.10  ٪ 3.60   معدل الخصم 

 ٪ 3.00  ٪ 3.00   المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب 

 60  60   عمر التقاعد العادي

 حساسية االفتراضات االكتوارية هـ( 

م بناًء على االفتراضات االكتوارية  2020م و  2021ديسمبر    31يبين الجدول أدناه حساسية تقييم التزامات المنافع المحددة كما في  

 الرئيسية المبينة في اإليضاح )د( أعاله.

  م 2021

 سيناريو األساس 

التغير في  

 االفتراضات 

الزيادة في   

  االفتراضات 

النقص في   

 االفتراضات 

      

 760,562  ( 627,516)  ٪1 معدل الخصم  

 ( 637,178)  758,544  ٪1 للزيادة في الرواتب المعدل المتوقع 

 ( 38,847)  50,177  سنة عمر التقاعد العادي
 

  م 2020

      سيناريو األساس 

      

 530,380  ( 433,860)  ٪1 معدل الخصم  

 ( 437,542)  528,208  ٪1 المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب 

 50,249  (51,976)  سنة  عمر التقاعد العادي

 

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



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

26 

 

 التزامات منافع الموظفين )يتبع(  .16
 

 االستحقاق المتوقع  ( و

 فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع اللتزامات المنافع المحددة غير المخصومة لخطة نهاية الخدمة: 

 م 2020  م 2021   التدفقات النقدية المتوقعة على مدى التالي  

 17,265  274,157   سنة  - 

 930,168  903,288   سنوات  5إلى  2 - 

 440,364  1,072,542   سنوات  10إلى  6 - 

 4,112,646  6,510,037   سنوات  10أكثر من  - 

 

 دخل العمولة الخاصة  .17

 م 2020  م 2021   

      

 102,948,234  178,092,226   مديني عقود إجارةذمم 

 80,703,400  219,398,667   أفراد  - ذمم مديني عقود مرابحة 

 20,586,391  13,871,564   شركات قطاع ال - 

 1,951,840  12,190,908   ودائع بنكية 

   423,553,365  206,189,865 

 

 مصروفات العمولة الخاصة  .18

 م 2020  م 2021   

      

 31,101,041  123,188,893   أدوات دين مصدرة 

 25,697,594  5,744,356    قروض قصيرة األجل 

    128,933,249  56,798,635 

 

 أتعاب تقديم الخدمة .19
 

تتمثل أتعاب تقديم الخدمة في التعويض المدفوع لبعض الجهات الُمنشئة واألطراف األخرى )"مقدمي الخدمة"( عن تقديم خدمات  

مرابحة نيابة عن الشركة. يعمل مقدمو الخدمات هؤالء بصفتهم وكياًل يدعم الشركة في تحصيل أقساط  الجارة واإللذمم مديني عقود  

 ابحة واألعمال األخرى المتعلقة بها. ال يتحمل مقدمو الخدمة هؤالء أي مخاطر ائتمانية.ذمم مديني عقود إجارة والمر

 

 المصروفات العمومية واإلدارية األخرى .20
 م 2020  م 2021   

      

 6,792,635  8,635,475   أتعاب قانونية ومهنية 

 3,764,335  3,979,500   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومصروفات اجتماعات 

 1,891,911  3,136,270   دعم وصيانة تكنولوجيا معلومات 

 214,129  2,295,720   مرافق خدمية 

 1,305,698  1,188,853   إعالنات وتسويق 

 626,557  65,585   مصروفات سفر 

 1,139,368  726,774   اشتراكات 

 5,565,466  6,174,478    أخرى 

    26,202,655   21,300,099 

 مخصص خسائر االنخفاض في القيمة االئتمانية  .21
 م 2020  م 2021   

     إيضاحات  

 1,181,584  2,399,096  6 ذمم مديني عقود إجارة

 5,638,781  1,071,640   5 ذمم مديني عقود مرابحة

    3,470,736  6,820,365 
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 لعالقةالمعامالت مع األطراف ذات ا .22
 

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

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

الستثمارات العامة )"شركات شقيقة"( أو لديها أعضاء مجلس إدارة مشتركين مع مجلس إدارتها المشتركة من خالل صندوق ا

 )"أعضاء مجلس اإلدارة"(. يمثل موظفو اإلدارة العليا الرئيس التنفيذي والتابعين له مباشرةً.

 

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

 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

 م2020  م2021  طبيعة األرصدة األطراف ذات العالقة

 شركات شقيقة

 

 

 

 

 453,628,123  3,779,880,593  محتفظ بهاأدوات دين 

 401,158,908  400,925,600  ذمم مديني عقود مرابحة

 510,676  880,839  رسوم خدمات دائنة

 851,883,084  854,260,437  أرصدة لدى البنوك

 1,756,375,785  --  قروض قصيرة األجل

 638,310  8,534,635  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
 

  
 

  

 1,814,420  2,131,878  بعد انتهاء التوظيف ما منافع  موظفو اإلدارة العليا
 

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

 م2020  م2021  طبيعة المعامالت األطراف ذات العالقة

 مجلس اإلدارة

ت اجتماع مجلس اإلدارة مصروفا

 (20)إيضاح 

 
3,979,500  3,764,335 

      

 شركة شقيقة

 

 4,899,227  7,425,758  دخل عمولة خاصة

 4,005,819  10,807,730  رسوم خدمات 

 23,634,745  73,217,829  مصروف عمولة خاصة 

 300,000  945,000  مصروفات عمومية وإدارية أخرى 

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

 م2020  م2021  طبيعة المعامالت األطراف ذات العالقة

 10,593,720  16,596,032  منافع موظفين قصيرة األجل موظفو اإلدارة العليا

 683,817  317,458  بعد انتهاء التوظيف ما منافع  
 

 31مليون لاير سرررعودي ) 387.8بشرررراء محافظ ذمم مديني عقود إجارة من شرررركة شرررقيقة بمبلغ قامت الشرررركة خالل الفترة  (د

بخصررررم من شررررركة شررررقيقة بمبلغ مليون لاير سررررعودي(. وقامت الشررررركة كذلك بشررررراء محافظ  199.27م: 2020ديسررررمبر 

 م: ال شيء(2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2,461.7
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رض أنشررطة الشررركة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر االئتمان ومخاطر السرريولة ومخاطر السرروق )بما في ذلك تتع

مخاطر معدل الربح ومخاطر أسررررعار حقوق الملكية ومخاطر العمالت(. يركز برنامج إدارة مخاطر االئتمان الكلي للشررررركة على 

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

تتم إدارة المخاطر بموجب السياسات المعتمدة من قبل اإلدارة. تقوم اإلدارة بالتحديد والتقييم ولديها مبادئ مكتوبة إلدارة المخاطر 

ر معدالت األرباح ومخاطر االئتمان واستثمار السيولة الشاملة التي تغطي مجاالت محددة، مثل مخاطر العمالت األجنبية ومخاط

 الفائضة.
 

 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسرررررارة مالية. قامت 

ئتمانية للعمالء وموافقات ائتمان رسررمية والحصررول على الشررركة بتحديد إجراءات إلدارة مخاطر االئتمان تشررمل تقييم الجودة اال

 ضمانات.

 

تتبع الشرررركة آلية تصرررنيف ائتمان كأداة إلدارة جودة مخاطر االئتمان. يفّرق تصرررنيف االئتمان بين المحافظ المنتظمة والمتعسررررة 

  ويوزع المخصصات وفقاً لذلك.
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ى ذمم مديني عقود مرابحة وإجارة عن طريق االحتفاظ بالضمانات.يتم التخفيف من مخاطر االئتمان عل

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

م2020م2021

 1,320,516,151869,579,566 نقد لدى البنوك

8,711,749,9154,360,388,181 ذمم مديني عقود مرابحة

3,359,524,0112,287,685,913 ذمم مديني عقود إجارة

 406,805 829,776موجودات متداولة أخرى

13,392,619,8537,518,060,465

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

 الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية -وقعة الخسائر االئتمانية المت

لتحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر في السرررداد لألداة المالية زادت بشررركل جوهري منذ إثباتها األولي، تأخذ الشرررركة باالعتبار 

ن معلومات وتحليل المعلومات المعقولة والمسرررررراندة التي تكون مالئمة ومتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. وهذا يتضررررررم

نوعي وكمي استناداً إلى الخبرة التاريخية للشركة وتقييم الخبير االئتماني، بما في ذلك المعلومات التي تتسم بالنظرة المستقبلية.

 إن الهدف من التقييم هو تحديد ما إذا كانت الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قد حدثت للتعرض من خالل مقارنة: 

  لمتبقي الحتمالية التعثر في السداد كما في تاريخ قائمة المركز المالي، معالعمر ا -

العمر المتبقي الحتمالية التعثر في السداد لهذا الوقت والتي تم تقديرها عند اإلثبات األولي للتعرض )تم تعديلها متى ما كان  -

 ذلك مالئماً للتغيرات في توقعات السداد(.

 لتعثر في السدادإنشاء هيكل أجل احتمالية ا

. ويحدد نموذج مصرررفوفة التحول يُشرررتق هيكل أجل احتمالية التعثر في السرررداد من مصرررفوفات التحول )نهج سرررلسرررلة ماركوف(

 احتمالية التعثر في سداد الذمم المدينة عن طريق تتبع الحركة التاريخية للذمم المدينة.

 ئتمان قد ازدادت بشكل جوهريتحديد ما إذا كانت مخاطر اال

سداد  شركة باعتبارها أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث في موعد ال يتجاوز عندما يكون األصل متأخر ال تأخذ ال

 يوًما إال في حالة النقض. يتم تحديد أيام التأخر في السرررداد من خالل حسررراب عدد األيام منذ أقدم تاريخ اسرررتحقاق 30ألكثر من 

انقضرررى فيما يتعلق بالسرررداد الكامل الذي لم يتم اسرررتالمه. يتم تحديد تواريخ االسرررتحقاق دون األخذ باالعتبار أي فترة سرررماح قد 

 تكون متاحة للمقترض.

تقوم الشرررررركة بمراقبة مدى كفاءة المعايير المسرررررتخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق المراجعات 

 لتأكيد أن المعايير قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد.الدورية 

اسرررررتناداً إلى منهجية االنخفاض في القيمة  3والمرحلة  2والمرحلة  1تقوم الشرررررركة بتصرررررنيف موجوداتها المالية إلى المرحلة 

 المطبقة، كما هو مبين أدناه:

سررربة لألدوات المالية التي لم تتعرض لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ إثباتها األولي ولم تنخفض قيمتها : بالن1المرحلة 

شهًرا، ويتم احتساب  12االئتمانية عند نشأتها، تقوم الشركة بإثبات مخصص استناداً إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

صل )دون خصم مخصصات االئتمان(. وسيتم تصنيف جميع الحسابات عند نشأتها كمرحلة الربح بالقيمة الدفترية اإلجمالية لأل

 ، وتستثنى من ذلك فقط الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الناشئة )إن وجدت(.1

ولي إال أنها لم تنخفض : بالنسررررربة لألدوات المالية التي تعرضرررررت لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ إثباتها األ2المرحلة 

جودتها االئتمانية )ال يوجد دليل موضرروعي لالنخفاض في القيمة(، تقوم الشررركة بإثبات مخصررص الخسررائر االئتمانية المتوقعة 

 على مدى العمر. 

شركة، يتم نقل جميع التعرضات إلى المرحلة  سبة للمحفظة المملوكة من قبل ال سداد لمدة التي يكون فيها العميل متأخر ا 2بالن ل

 يوم أو أكثر )أصل المبلغ أو دفعات الفائدة( خالل السنة.  30

سبة لألدوات المالية التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها االئتمانية )يوجد دليل موضوعي لالنخفاض في القيمة 3المرحلة  : بالن

العمر. إن عملية تحديد التعثر في السرررداد الذي  في تاريخ التقرير(، تقوم الشرررركة بإثبات الخسرررائر االئتمانية المتوقعة على مدى

يررومرررا أو أكررثررر )تررعررثررر الررمررلررتررزمرريررن فررعررلرريرررا( يررتررم اسرررررررتررخررردامررهرررا كررمرررحررلرررة  90يررمررثرررل تررجررراوز االسرررررررتررحررقررراق لررمررردة 

3.
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 الموجودات المالية المعدلة

قد يتم تعديل الشروط التعاقدية لعقود اإلجارة أو ذمم مديني عقود مرابحة )القرض( لعدد من األسباب تشمل التغير في ظروف  

الحالي للعميل. إن القرض الحالي الذي تم تعديل  السوق، واستمرار العميل، وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدني االئتماني المحتمل أو 

للسياسة   وفقاً  العادلة  بالقيمة  جديد  بشأنه كقرض  التفاوض  إعادة  تم  الذي  القرض  إثبات  ويتم  إثباته  التوقف عن  يتم  قد  شروطه 

 المحاسبية. 
 

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

 االئتمانية للموجودات قد زادت بشكل جوهري يعكس مقارنة لما يلي:

 إن العمر المتبقي للتعثر في السداد في تاريخ التقرير يستند إلى الشروط المعدلة، و - 

 ألولي استناداً إلى الشروط التعاقدية األصلية.إن العمر المتبقي للتعثر في السداد يتم تقديره استناداً على المعطيات عند اإلثبات ا - 
 

 عادةً ما تتضمن الشروط المعدلة تمديد فترة االستحقاق أو تغيير توقيت مدفوعات األرباح.
 

 تعريف التعثر في السداد 

 تعتبر الشركة أن الموجودات المالية متعثرة السداد عندما:

 

التزاماته االئتمانية للشـركة بالكامل، دون قيام الشـركة باللجوء إلى اإلجراءات  يكون هناك احتمال بعدم قيام المقترض بسـداد  - 

 مثل تحصيل الضمان، أو

 يوًما في أي التزام ائتماني هام للشركة.  90عندما يكون المقترض متأخر السداد ألكثر من  - 
 

 إدراج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل 

ــتقبل في كال التقييمين الذين تجريهما حول ما إذا كانت مخاطر   ــم بالنظرة التطلعية للمسـ ــركة بدمج المعلومات التي تتسـ تقوم الشـ

ئتمان لألداة قد زادت بشـكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها وقيامها بقياس الخسـائر االئتمانية المتوقعة. واسـتناداً إلى المشـورة  اال

ــاد واألـخذ في االعتـبار بعض المعلوـمات الـخارجـية الفعلـية  ــول عليـها من رئيس إدارة المـخاطر وخبراء االقتصــ التي تم الحصــ

ــركة ببعض ــتقبلية. وقد تم  والمتوقعة، قامت الشـ ــائر االئتمانية المتوقعة لدمج معلومات النظرة المسـ التعديالت على نموذج الخسـ

إجراء تحليل الحســـاســـية للتحقق من مدى تأثير االقتصـــاد الكلي من أجل تقييم التغير في الخســـائر االئتمانية المتوقعة. وقد يؤدي  

 سائر االئتمانية المتوقعة.نقاط أساس في الخ 6إلى تحول مقداره  ٪10التحول بنسبة 

 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 إن المدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل هيكل أجل المتغيرات التالية:

 احتمالية التعثر في السداد؛ (1

 الخسارة بافتراض التعثر في السداد؛ (2

 التعرض عند التعثر في السداد. (3
 

تقديرات احتمالية التعثر في الـسداد تمثل تقديرات في تاريخ معين، والتي يتم احتـسابها بناًء على نماذج إحـصائية )طريقة تقدير  إن 

معدل الخسارة(وتقييمها مقابل مختلف الفئات األخرى لألطراف المقابلة والمصروفات. وتستند هذه النماذج اإلحصائية إلى بيانات 

ـظة التموـيل التي تـتألف من عواـمل كمـية ونوعـية. وإذا ـكان الطرف اآلخر أو التعرض يتنـقل بين فـئات ـتاريخـية مـحدودة عن محف

ــداد. كـما يتم تـقدير هيـكل احتـمالـية التعثر في  ــنيف، عـندـئذ  يؤدي ذـلك إلى تغير في التـقدير المرتبط ـباحتـمالـية التعثر في الســ التصــ

 ة للتعرضات.السداد بعد األخذ باالعتبار االستحقاقات التعاقدي 
 

تمثل الخسـارة بافتراض التعثر في السـداد حجم الخسـارة المحتملة في حالة وجود تعثر في السـداد. تقوم الشـركة بتقدير مؤشـرات  

 الخسارة بافتراض التعثر في السداد بناًء على تاريخ معدالت استرداد المطالبات لألطراف األخرى المتعثرة في السداد.
 

لتعثر في الـسداد التعرـضات المتوقعة عند وقوع التعثر في الـسداد. تـستخلص الـشركة التعرـضات عند التعثر تمثل التعرـضات عند ا

ــموح بـها بموجب العـقد بـما في ذلك  ــداد من التعرض الـحالي للطرف اآلخر والتغيرات المحتمـلة على القيـمة الـحالـية المســ في الســ

 مالي إجمالي القيمة الدفترية له. اإلطفاء. تمثل التعرضات عند التعثر في السداد ألصل 
 

ـشهراً للموجودات المالية التي من خاللها لم تزيد مخاطر   12ورهناً باـستخدام الحد األقـصى الحتمالية التعثر في الـسداد على مدى 

للحد األقصـى للفترة   االئتمان جوهرياً، تقوم الشـركة بقياس الخسـائر االئتمانية المتوقعة باألخذ باالعتبار مخاطر التعثر في السـداد

التعاقدية )بما في ذلك أي خيارات تمديد للمقترض( والتي من خاللها تعرضـت لمخاطر االئتمان، حتى إذا اعتبرتها الشـركة لفترة 

ــداد   ــركة لديها الحق لطلب ســ ــى للفترة التعاقدية يمنح للتاريخ الذي تكون فيه الشــ أطول، ألغراض إدارة المخاطر. الحد األقصــ

 القرض.
 

 الضمانات

تحتفظ الـشركة خالل الـسياق االعتيادي ألنـشطة اإلقراض الخاـصة بها بـضمانات وذلك كتأمين للتقليل من مخاطر االئتمان في ذمم 

عقارات. ويتم االحتفاظ بهذه الـضمانات بـشكل رئيـسي مقابل ذمم مديني مديني عقود إجارة والمرابحة. وتتكون هذه الـضمانات من 

عقود إجارة وذمم مديني عقود المرابحة ويتم إدارتها مقابل التعرـضات المالئمة بـصافي قيمتها القابلة للتحقق. بالنـسبة للموجودات  

اظ بمعلومات كمية عن الضــمانات المحتفظ بها المالية التي انخفضــت قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير، من الضــروري االحتف

 كتأمين إلى المدى الذي تقلل فيه هذه الضمانات من مخاطر االئتمان.
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 السيولة مخاطر 
السداد نقداً أو من خالل موجودات مالية أخرى. تراقب الشركة وتدير بنية  تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الشركة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها عن طريق

وقعة للموجودات المتوازنة والتمويل الكافي للوفاء بمتطلبات السرررررريولة. ويعرض الجدول أدناه تحلياًل للموجودات والمطلوبات: تم تحديد االسررررررتحقاقات المتالسرررررريولة لموجوداتها ومطلوباتها للتأكد من توفر النقدية 

 وما في حكمه دون تاريخ استحقاق ثابت. والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية بتاريخ التقرير حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي النهائي. وألغراض العرض، تم عرض النقد
 التدفقات النقدية التعاقدية   

  حتى ثالثة أشهر  القيمة الدفترية 

أكثر من ثالثة أشهر 

  أكثر من سنة  بحد أقصى سنة

دون تاريخ استحقاق 

 اإلجمالي  محدد

            م1202ديسمبر  31

            الموجودات

 1,320,523,614  895,302,850  --  --  425,220,764  1,320,523,614 نقد وما في حكمه

 8,705,039,494  369,230,793  6,660,860,050  743,199,813  931,748,838  8,705,039,494 ذمم مديني عقود مرابحة

 3,347,761,827  46,087,493  3,110,414,833  130,528,657  60,730,844  3,347,761,827 ذمم مديني عقود إجارة 

 13,373,324,935  1,417,700,446  873,728,470  9,771,274,883  1,310,621,136  13,373,324,935 

            المطلوبات

 1,417,173,137  --  185,108,279  549,260,986  682,803,872  1,417,173,137 أرصدة للبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية األخرى

 6,761,750,795  --  6,750,000,000  4,482,917  7,267,878  6,761,750,795 ين مصدرةأدوات د

 125,572,707  61,656,985  8,811,000  1,468,500  53,636,222  125,572,707 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 8,304,496,639  743,707,972   555,212,403   6,943,919,279    61,656,985   8,304,496,639  

  5,068,828,296   1,248,961,151   2,827,355,604   318,516,067   673,992,474   5,068,828,296 الفجوة
 

 التدفقات النقدية التعاقدية   

 القيمة الدفترية 

 

 حتى ثالثة أشهر

أكثر من ثالثة أشهر  

 بحد أقصى سنة

 

 أكثر من سنة 

دون تاريخ استحقاق  

 محدد

 

 الياإلجم

            م2020ديسمبر  31

            الموجودات

 869,580,861  869,580,861  --  --  --  869,580,861 نقد وما في حكمه

 4,360,388,181  282,849,873  2,777,787,452  549,278,543  750,472,313  4,360,388,181 ذمم مديني عقود مرابحة

 2,287,685,913  24,800,554  2,134,876,567  96,069,920  31,938,872  2,287,685,913 ذمم مديني عقود إجارة 

 7,517,654,955  782,411,185  645,348,463  4,912,664,019  1,177,231,288  7,517,654,955 

            المطلوبات

 5,170,985,497  --  798,758,065  655,051,415  3,717,176,017  5,170,985,497 أرصدة للبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية األخرى

 758,165,989  --  750,000,000  925,712  7,240,277  758,165,989 أدوات دين مصدرة

 88,784,642  3,404,875  19,083,705  28,959,602  37,336,460  88,784,642 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 6,017,936,128  3,761,752,754   684,936,729   1,567,841,770  3,404,875   6,017,936,128 

 1,499,718,827   1,173,826,413  3,344,822,249  ( )39,588,266   (2,979,341,569)   1,499,718,827 الفجوة
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 مخاطر السوق 

المالية بسبب التغيرات في المتغيرات  مخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات  

العمالت   السوق إلى مخاطر  تصنيف معدالت  يمكن  العمالت األجنبية.  الخاصة وأسعار صرف  العمولة  أسعار  السوق مثل  في 

 ومخاطر معدالت األرباح ومخاطر أسعار حقوق الملكية كما يلي: 
 

 مخاطر العملة 

تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.    مخاطر العملة وهي المخاطر المتمثلة في احتمالية

تتعرض الشركة للتذبذبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل السياق االعتيادي ألعمالها. لم تقم الشركة بإجراء أي معامالت  

 رضة بشكل جوهري لمخاطر العمالت. هامة بعمالت بخالف الريال السعودي والدوالر األمريكي، وعليه فهي غير مع
 

 مخاطر معدل الربح 

مخاطر معدالت األرباح هي عدم التأكد من األرباح المستقبلية الناتجة عن التقلبات في معدالت األرباح. تنشأ المخاطر عندما يكون  

زمنية محددة. إن أهم مصدر لمخاطر  هناك عدم تطابق في الموجودات والمطلوبات الخاضعة لتسويات معدل األرباح خالل فترة  

معدالت األرباح كما في تاريخ قائمة المركز المالي هو ذمم مديني عقود إجارة، حيث يتم عكس تقلبات معدالت األرباح، إن وجدت،  

ركة غير في نتائج العمليات. وتحمل ذمم مديني عقود المرابحة الخاصة بالشركة عمولة بسعر ثابت متفق عليه، وبالتالي فإن الش

معرضة لمخاطر معدل الربح على ذمم مديني عقود المرابحة. تظهر التقلبات في معدالت التمويل لذمم مديني عقود إجارة، إن  

 وجدت، في قائمة الربح أو الخسارة. 

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

 أو الخسارة للشركة. إن حساسية الدخل هي تأثير التغيرات المفترضة في معدالت األرباح على إيرادات اإلجارة. 

 

 التأثير على الدخل  التغير في المتغيرات  

 1,965,599 15-+/ م 2021ديسمبر   31 

  2,745,820 15- +/ م 2020ديسمبر  31

 

 الملكية مخاطر أسعار أدوات حقوق 

 

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

أسعار السوق )بخالف تلك الناتجة عن مخاطر العمالت أو مخاطر معدل الربح(، سواء الناتجة عن عوامل خاصة بُمصدر أداة 

 العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق.  مالية فردية أو

 

مبر  31كما في  تثمارات في حقوق الملكية، وبالتالي فإن الـشركة غير معرضـة لمخاطر  2021ديـس م، ال توجد لدى الـشركة أي اـس

 أسعار حقوق الملكية.

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .24
 

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

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

 الحاالت التالية: 

  ق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو في السو  - 

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

 

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

 المالية.
 

 تتكون األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية. 

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة  

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

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

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

 أو غير مباشرة. 

 لى القيمة العادلة المسجلة وال تتم وفقا لبيانات قابلة للمالحظة في السوق.  : طرق تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير هام ع3المستوى 
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 القيم الدفترية والقيمة العادلة  (أ

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

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

 الموجودات المالية 

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 

م 2020ديسمبر  31

القيمة الدفترية  

القيمة العادلة 

اإلجمالي 3المستوى   2المستوى 1المستوى 

4,722,466,945 4,722,466,945  -- -- 4,354,749,400  ذمم مديني عقود مرابحة

2,705,420,382 2,705,420,382  -- -- 2,278,322,825  ذمم مديني عقود إجارة

 المطلوبات المالية 

م 2021ديسمبر   31

القيمة الدفترية 

القيمة العادلة 

اإلجمالي 3المستوى 2المستوى 1المستوى 

6,579,130,165 6,579,130,165  --  -- 6,761,750,795  أدوات دين مصدرة 

 م 2020ديسمبر  31

القيمة الدفترية 

القيمة العادلة 

اإلجمالي 3المستوى 2المستوى 1المستوى 

819,775,041 819,775,041  --  -- 758,165,989  أدوات دين مصدرة 

 قياس القيم العادلة  (أ

 التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  .1

م. 2020م و  2021ديسمبر    31لم يتم إجراء أي تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل السنوات المنتهية في  

 القابلة للمالحظة طرق التقييم والمدخالت الهامة غير  .2

م، باإلضافة  2020م و2021ديسمبر  31في  3يبين الجدول أدناه أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيم العادلة في المستوى 

 إلى المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة المستخدمة. 

طريقة التقييم النوع 

الموجودات والمطلوبات المالية التي تم 

اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة والمصنفة في  

تشمل ذمم مديني عقود مرابحة   3المستوى 

 وإجارة وأدوات الدين المصدرة. 

 

يتم تقدير تقييم ذمم مديني  

واإلجارة  عقود المرابحة  

باستخدام التدفقات النقدية  

التعاقدية المخصومة وفقاً  

 ألحدث عائد. 

قامت اإلدارة بتقدير أن القيمة الدفترية لألدوات المالية األخرى تقارب بصورة كبيرة القيمة العادلة. 
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 إدارة رأس المال .25

تتمثل أهداف الشــركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة الشــركة على االســتمرار في العمل وفقاً لمبدأ االســتمرارية،  

ــها من قبل اإلدارة تقيس مدى كفاية  ــب كفاية رأس المال التي يتم مراقبتها وقياس والحفاظ على وجود قاعدة رأس مال قوية. إن نس

ارـنة بنو الي، رأس الـمال وذـلك بمـق ة المركز الـم ائـم ة، إن وـجدت، في ـق د رأس الـمال المؤـهل مع الموجودات وااللتزاـمات المحتمـل

 باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. 

 

 برامج ومبادرات الدعم التي أطلقها البنك المركزي السعودي .26

ــعودي في ـمارس  19- لمواجـهة كوفـيد مج دعم تموـيل القـطاع الـخاص لتـقديم اـلدعم الالزم م برـنا2020، أطلق البـنك المركزي الســ

( وفقًا لتعريف البنك المركزي السـعودي  2والمرحلة   1للمنشـآت المتناهية الصـغر والصـغيرة ومتوسـطة الحجم المؤهلة )المرحلة  

أطلقه    هـــــ. وكجزء من برنامج الدفعات المؤجلة الذي1438جمادى اآلخرة   16بتاريخ    381000064902بموجب تعميمه رقم 

م، أجلت الشــركة  2022م ومع التمديد اإلضــافي الذي تم الحقاً للبرنامج حتى مارس  2020في مارس  الســعودي  البنك المركزي  

الدفعات على تـسهيالت اإلقراض ومددت فترات االـستحقاق لجميع المنـشآت المتناهية الـصغر والـصغيرة ومتوـسطة الحجم المؤهلة  

 كما يلي:

 برنامج الدعم

  
 األقساط المؤجلة 

)بماليين الرياالت  

 السعودية( 

 
 تكلفة التأجيل 

)بماليين الرياالت  

 السعودية( 

 م 2020سبتمبر  - م 2020أبريل 
  

806.02   
 

10.33   

 م 2020ديسمبر  - م 2020أكتوبر 
  

302.13   
 

2.07   

 م2021مارس  –م 2021يناير 
  

453.15   
 

3.36   

 م2021يونيو  –م 2021أبريل 
  

453.15   
 

2.88   

 م2021يونيو  –م 2021أبريل 
  

 --     
 

 --     

 م 2021سبتمبر  - م 2021يوليو 
  

 --     
 

 --     

 م 2021ديسمبر  - م 2021أكتوبر 
  

 --     
 

 --     

 م2022مارس  –م 2022يناير 
  

 --     
 

 --     

 

اعتبرت إعفاءات الدفع بمثابة دعم ســـيولة قصـــير األجل لمعالجة النقص المحتمل في التدفق النقدي للُمقترضـــين.  بدءاً من يوليو 

ـــطة الحجم التي ـما تزال تـتأثر ـبالـتدابير  2021 ــغيرة ومتوســ ــغر والصــ ــآت المتـناهـية الصــ م، انطبق ـهذا اـلدعم فقط على المنشــ

 فيما يتعلق بهذا الخصوص.السعودي لتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي تماشياً مع ا 19- االحترازية لكوفيد

 

ــهيالت االئتـمانـية وتم مـعالجتـها وفـقاً   ــبي للتغيرات الـمذكورة أعاله في آـجال التســ تم إجراء تقييم للتحقق من ـمدى الـتأثير المـحاســ

 كتعديل في شروط الترتيب. 9لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

ــركة بموجب برنامج البنك المركزي   ــلة التي تكبدتها الشـ ــعودي  ولتعويض التكلفة ذات الصـ والهيئات الحكومية األخرى، فقد السـ

مليار لاير سعودي   1.85م ودائع متعددة بدون عائد بقيمة 2020م و  2021خالل سنة  السعودي  تلقت الشركة من البنك المركزي  

 نح حكومية.بآجال استحقاق مختلفة، وهي مؤهلة كم

 

وبناًء على خطاب وارد من البنك المركزي السـعودي، فقد قررت اإلدارة أن المنح الحكومية تتعلق بشـكل أسـاسـي بالتعويض عن 

خســارة التعديل المتكبدة من تأجيل الدفعات. تمت المحاســبة عن المنفعة المتعلقة بمعدل التمويل المدعوم على أســاس منتظم، وفقاً  

 المنح الحكومية. لمتطلبات محاسبة

 

ـــنة   ــت اإلدارة بعض األحـكام عـند إثـبات وقـياس دـخل المنـحة ـهذا. وبحلول نـهاـية ســ م، تم إثـبات إجـمالي ربح ـقدره  2020ـمارســ

مليون لاير سـعودي من  17.69مليون لاير سـعودي في قائمة الدخل وتأجيل المبلغ المتبقي. نشـأ دخل المنحة البالغ قدره   15.75

م. خالل الـسنة المنتهية في  2021ديـسمبر   31مليون لاير ـسعودي مـستلمة خالل الـسنة المنتهية في   453بمبلغ    الوديعة بدون عائد

مليون لاير ـسعودي(   15.8م: 2020ديـسمبر   31مليون لاير ـسعودي )  2.88م، تم إثبات مبلغ إجمالي وقدره  2021ديـسمبر   31

ديســمبر  31مليون لاير ســعودي كما في   20.3 دخل منحة مؤجل بقيمة يفي قائمة الدخل فيما يتعلق بالودائع ذات الصــلة بإجمال

 مليون لاير سعودي(.  74.7م: 2020ديسمبر  31م )2021

  

  



 الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري 

 مساهمة سعودية مقفلة()شركة 
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 الزكاة  .27

ــتثمارات العامة، من الزكاة وفقاً للوائح الهيئة المطبقة في   ــندوق االسـ ــركة تابعة مملوكة بالكامل لصـ ــركة، وهي شـ تم إعفاء الشـ

العربية الســعودية، كما حصــلت على إعفاء محدد من هيئة الزكاة والضــريبة والجمارك بهذا الخصــوص بموجب خطاب  المملكة 

ــرـكة تـقدم  2018فبراير   25هـــــــــ )الموافق  1439جـمادى اآلخرة   9بـتاريخ    20501/15/1439رقم  م(. ومع ذـلك، ـكاـنت الشــ

 إقراراتها الزكوية للهيئة سنوياً.

 

م(، فقد تم التنازل عن اإلعفاء الزكوي  2021فبراير  12هــ )الموافق   29/6/1442بتاريخ   35657وبموجب األمر الملكي رقم 

ومع ذلك، فقد المذكور أعاله على بعض الـشركات المملوكة بالكامل، بـشكل مباـشر أو غير مباـشر، لـصندوق االـستثمارات العامة.  

ــركة من الزكاة لعام  يناير   11الموافق  (هـــــــ  1443\6\8بتاريخ   1156لوزاري رقم لقرار اموجب اب  م2021تم تأكيد إعفاء الش

 .)م2022

 

 ربحية السهم .28

نوات المنتهية في  هم الواحد للـس ية للـس اـس هم األـس اب ربحية الـس مبر  31تم احتـس نة 2020م و 2021ديـس يم صـافي ربح الـس م بتقـس

في عدد األسهم المتزايدة )يرجى االطالع  على التغير المترتب الرجعي  سهم لبيان األثر مليون   500العائد إلى مالكي األسهم على 

 (.13على اإليضاح 

 حقةاألحداث الال .29

مليون لاير ســعودي في الشــركة الوطنية    18.8م، قامت الشــركة باالســتثمار بقيمة 2021ديســمبر  31الحقاً للســنة المنتهية في 

 المساندة لخدمات التمويل.
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