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 تقرير حول مراجعة القوائم المالية
 

 رأينا
 

للتمويل )"الشركة"( كما في   من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة ينال  في رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، 
التاريخ وفقاً للمعاي2022ديسمبر    31 المنتهية في ذلك  المالي وتدفقاتها النقدية للسنة  وأداءها  المالي المعتمدة في  ،  ير الدولية للتقرير 

 المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
 

 ما قمنا بمراجعته
 

 تتألف القوائم المالية للشركة مما يلي:
 

 .2022ديسمبر   31قائمة المركز المالي كما في   •

 الدخل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.قائمة  •
المنتهية في ذلك التاريخ. •  قائمة الدخل الشامل للسنة 

المنتهية في ذلك التاريخ.   •  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة 

 قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. •

الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.إيضاحات حول القوائم المالية، التي تتضمن السياسات ا •  لمحاسبية 
 

 أساس الرأي
 

ضيحها لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم تو
 .مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم الماليةفي تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم  

 
كأساس إلبداء رأينا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية و  مناسبة 

 
 االستقالل

 
مستقلون عن الشركة وفقاً  معايير االستقالل الدولية( ، المعتمدة في    للميثاق الدولي لسلوك و آداب المهنة للمحاسبينإننا  )بما في ذلك 

 .الميثاق  ابمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذالمتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، كما التزمنا  "( ، الميثاقالمملكة العربية السعودية )"
 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
 

السعودية  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  
ارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومتطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة،  والمعايير واإلصد

من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت ناتجة    وعن نظام الرقابة الداخلية الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية خالية 
 عن غش أو خطأ.

 
عن األمور    -عند الضرورة    -عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح  

يقي المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنِو اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حق
 بخالف ذلك.  

 
 مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.  مجلس اإلدارةإن 
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 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية
 

معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد  
التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية  من  التأكيد المعقول مستوى عاٍل  وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد  أو خطأ،  غش 

ة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عند المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجع
بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن  التحريفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية،  وجوده. يمكن أن تنتج 

 لى هذه القوائم المالية.تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً ع
 

لمهني  وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم ا
 ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:

 

مخاطر وجود  • القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  تحديد وتقييم  تحريفات جوهرية في 
مخاطر عدم اكتشاف أي  كأساس إلبداء رأينا. إن  مراجعة كافية ومناسبة  مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة 

الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش تعد أكبر من المخاطر الناتجة عن  
 متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.

 

الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس   • الحصول على فهم ألنظمة الرقابة 
 داخلية للشركة.لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة ال

 
قامت بها  • واإلفصاحات ذات العالقة التي  المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية  مدى مالءمة السياسات  تقييم 

 اإلدارة.
 

مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناءً على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، وتحد • يد ما استنتاج 
كبير حول قدرة الشركة على االستمرار   عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك  إذا كان هناك 
في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم  

إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ  المالية، أو تعديل رأي نا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا 
 تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في أعمالها.

 

ك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت  تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذل •
 واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

 
نقوم بإبالغ لجنة المراجعة، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك  

 ام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خالل مراجعتنا.أي أوجه قصور هامة في نظ
 

 برايس وترهاوس كوبرز
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 معلومات عن الشركة 1
 

للتمويل  مقفلة تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية. تعمل  شركة ينال  )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية 
التجاري رقم   )الموافق  1421شوال    21الصادر في الرياض بتاريخ    1010163957الشركة بموجب السجل  (،  2001يناير    16هـ 

)ال1421صفر   27بتاريخ   99والرخصة غير الصناعية رقم   ( الصادرة عن وزارة التجارة، ورخصة شركة  2000مايو   31موافق  هـ 
)الموافق  1435/  4/27بتاريخ    201403/أ ش/7تمويل رقم   ( الصادرة عن البنك المركزي السعودي )"ساما"(،  2014فبراير   27هـ 

 : خمسة فروع( في المملكة العربية السعودية.2021من خالل فروعها الخمسة )
 

)الموافق  1440ربيع األول  1في  (، حصلت الشركة على شهادة عدم ممانعة قابلة للتجديد من ساما للقيام بأعمال 2018نوفمبر   10هـ 
 المرابحة على السلع في المملكة العربية السعودية.

 
 يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض على العنوان التالي:

 
للتمويل  شركة ينال 

 السليمانية  -المظهر    7690
 1وحدة رقم  
 2692  -  12621الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

 لدى الشركة الفروع التالية:
 

 الموقع  التاريخ  رقم السجل التجاري للفرع
     

 الدمام  هـ1425جمادى األولى   9  2050046083
 جدة  هـ1425جمادى األولى   9  4030150057
 الجبيل  هـ1432ربيع األول  9  2055013067
 خميس مشيط  هـ1432ربيع األول  9  5855036378
 مكة المكرمة  هـ1436ربيع اآلخر   26  4031090240

 
تهدف الشركة إلى تقديم عقود اإليجار التمويلي للموجودات المنقولة وغير المنقولة وتمويل المرابحة إلى كافة القطاعات االقتصادية في  

 السعودية.المملكة العربية  
 
 أسس اإلعداد 2
 

المنتهية في  المالي المعتمدة في المملكة    2022ديسمبر    31أعدت القوائم المالية للشركة كما في وللسنة  وفقاً للمعايير الدولية للتقرير 
 والمحاسبين.العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين  

 
المعدَّلة إلدراج القياس بالقيمة العادلة لأل دوات المالية  أعدت هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، 

إثبات مطلوبات المنافع   المحددة للموظفين بالقيمة المشتقة. ومع ذلك، نظراً لما يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي، يتم 
 الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
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 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه:
 
 معايير وتفسيرات جديدة 3-1
 
 وتفسيرات جديدة مطبقة من قبل الشركةمعايير   أ(
 

التالية التي كانت سارية المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد   1أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعايير والتعديالت المحاسبية 
 . قدرت اإلدارة أن هذه التعديالت ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.2022يناير  

 
 تاريخ السريان  البيان المعيار والتفسير والتعديالت

   
 ممتلكات ومصنع ومعدات:

 
متحصالت قبل االستخدام المقصود  

المحاسبة    – تعديالت على معيار 
 16الدولي رقم  

"الممتلكات والمصنع والمعدات" أي    16يحظر التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  
تكلفة بند الممتلكات والمصنع والمعدات أي متحصالت مقبوضة  منشأة من أن تقتطع من  

المنشأة بإعداد األصل لالستخدام على الوجه المقصود   من بيع البنود المنتجة أثناء قيام 
منه. كما يوضح التعديل أيضًا أنه على المنشأة أن "تختبر ما إذا كان األصل يعمل بشكل  

األداء الفني و المادي لألصل. علمًا بأن األداء المالي لألصل  صحيح" عند قيامها بتقييم 
التقييم. ينبغي على المنشآت أن تفصح بشكل منفصل عن مبالغ  غير ذي صلة بهذا 
المتحصالت والتكاليف المتعلقة بالبنود المنتجة والتي ال تكون من مخرجات األنشطة  

 االعتيادية للمنشأة.

 2022يناير   1

   
 المفاهيمي اإلشارة إلى اإلطار  

 
المعيار الدولي للتقرير    تعديالت على
 3المالي رقم  

تجميع المنشآت وذلك    3تم إجراء تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
لتحديث الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية وإضافة استثناء إلثبات 

المحتملة ضمن   والمطلوبات  رقم  المطلوبات  الدولي  المحاسبة  معيار   37نطاق 
الرسوم. تؤكد   21المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة وتفسير 

 التعديالت أنه يجب عدم إثبات الموجودات المحتملة في تاريخ االستحواذ. 

 2022يناير   1

   
مرهقة   عقد  تكلفة  –عقود   إنجاز 

المحاسبة   معيار  على  تعديالت 
 37الدولي رقم  

أن التكاليف المباشرة لتنفيذ العقد  37يوضح التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  
العقد ومخصص التكاليف األخرى المرتبطة مباشرة  تتضمن التكاليف اإلضافية لتنفيذ 
بتنفيذ العقود. وقبل إثبات مخصص منفصل للعقد المكلف، تقوم المنشأة بإثبات أي خسارة  

 في القيمة قد وقعت على الموجودات المستخدمة في تنفيذ العقد.انخفاض  

 2022يناير   1

   
المعايير  على  السنوية  التحسينات 

المالي للتقرير  للدورة    الدولية 
2018-2020 

 : 2020تم إجراء تحسينات على المعايير التالية وتم االنتهاء منها في مايو  
 

 األدوات المالية   -  9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   •

 عقود اإليجار  -  16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   •

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة    -  1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   •
 األولى

 الزراعة  -  41معيار المحاسبة الدولي رقم   •

 2022يناير   1
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 )تتمة(  معايير وتفسيرات جديدة 3-1
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة غير المطبقة حتى تاريخه ب(
 

 تاريخ السريان  البيان المعيار والتفسير والتعديالت
   

المالي رقم  الدولي للتقرير  المعيار 
"عقود التأمين"، كما تم تعديله   17

 2020في يونيو  

، والذي يسمح  4الدولي للتقرير المالي رقم  يحل هذا المعيار محل المعيار  
 حاليًا بمجموعة واسعة من الممارسات في المحاسبة عن عقود التأمين. 

الفترات السنوية التي تبدأ في 
 .2023يناير   1أو بعد  

   
باعتبارها  المطلوبات  تصنيف 

تعديالت   -متداولة أو غير متداولة  
 1الدولي رقم    المحاسبةعلى معيار  

النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم    1توضح التعديالت محدودة 
القوائم المالية أن المطلوبات تصنف على أنها متداولة أو غير  عرض 

نه في  الحقوق القائمة  إلى  استنادًا  يتأثر متداولة،  التقرير. ال  فترة  اية 
)مثل  التقرير  لتاريخ  الالحقة  األحداث  أو  المنشأة  بتوقعات  التصنيف 
الحصول على تنازل أو مخالفة للتعهد(. كما توضح التعديالت أيضًا ما 

عندما يشير إلى "تسوية" التزام. يمكن    1يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم  
لوبات، ال سيما بالنسبة للمنشآت التي  أن تؤثر التعديالت على تصنيف المط 

االعتبار سابقًا نوايا اإلدارة لتحديد التصنيف وبالنسبة لبعض  أخذت في 
 المطلوبات التي يمكن تحويلها إلى حقوق ملكية. 

 
ينبغي تطبيق تلك التعديالت بأثر رجعي وفقًا للمتطلبات العادية في معيار  

 .8المحاسبة الدولي رقم  

السنوية التي تبدأ في الفترات  
 .2023يناير   1أو بعد  

 
معايير  مجلس  أصدر 
مسودة   الدولي  المحاسبة 
عرض تقترح تغييرات أخرى 
التعديالت   سريان  وتأجيل 

على    2024يناير    1حتى  
 األقل.

   
  -  اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

المحاسبة    تعديالت معيار  على 
وبيان الممارسة رقم   1الدولي رقم  

الدولية    2 المعايير  ضوء  في 
 للتقرير المالي

 1قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم  
لمطالبة المنشآت باإلفصاح عن السياسات المحاسبة ذات األهمية النسبية  

امة. تحدد التعديالت ماهية "معلومات ذات  بدالً عن السياسات المحاسبة اله 
تكون   متى  تحديد  السياسة المحاسبية" وتشرح كيفية  عن  أهمية نسبية 
أن  كذلك  وتوضح  نسبية.  أهمية  ذات  المحاسبية  السياسة  معلومات 
المعلومات التي ليست ذات أهمية نسبية عن السياسة المحاسبية ال تحتاج  

اإلفصاح   المعلومات  إلى اإلفصاح عنها. إذا تم  إخفاء  فال يجب  عنها، 
 المحاسبية الجوهرية.

الفترات السنوية التي تبدأ في 
 .2023يناير   1أو بعد  

   
المحاسبية   التقديرات   - تعريف 

المحاسبة    تعديالت معيار  على 
 8الدولي رقم  

"السياسات المحاسبية    8يوضح التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  
التقديرات المحاسبية واألخطاء" كيفية تمييز الشركات بين والتغيرات في  

 التغييرات في السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية.

الفترات السنوية التي تبدأ في 
 .2023يناير   1أو بعد  

   
المتعلقة   المؤجلة  الضريبة 

الناشئة    بالموجودات والمطلوبات 
تعديالت على    -من معاملة واحدة  

 12معيار المحاسبة الدولي رقم  

ضرائب الدخل من    12تتطلب التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  
اإلثبات  المعامالت التي، عند  الضريبة المؤجلة على  إثبات  الشركات 

الخاضعة للخصم    المبدئي، تؤدي إلى مبالغ متساوية من الفروقات المؤقتة
إيجار  عقود  المعامالت مثل  والخاضعة للضريبة. ستنطبق عادةً على 
موجودات ومطلوبات   المستأجرين والتزامات التفكيك وستتطلب إثبات 

 الضريبة المؤجلة اإلضافية. 

الفترات السنوية التي تبدأ في 
 .2023يناير   1أو بعد  

   
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير  

المحاسبة   10رقم   المالي ومعيار 
 28الدولي رقم  

توضح هذه التعديالت المعالجة المحاسبية لبيع أو المساهمة في الموجودات  
بين المستثمر وشركاته الزميلة أو مشاريعه المشتركة. تؤكد التعديالت أن  

الموجودات غير النقدية المباعة  المعالجة المحاسبية تعتمد على ما إذا كانت  
أو المساهَم بها في شركة زميلة أو مشروع مشترك تشكل "عمالً تجارياً"  

المالي رقم   المعيار الدولي للتقرير  في  "تجميع    3)على النحو المحدد 
 المنشآت"(.

ينطبق   مجلس    -ال  قرر 
الدولي   المحاسبة  معايير 
تطبيق   تاريخ  بتأجيل 
المشروع على طريقة حقوق  

 الملكية.
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية هامة 3-2
 

األخرى  يتطلب إعداد القوائم المالية، طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات  
السعودية للمراجعين والمحاسبين، استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على الصادرة عن الهيئة 

تقييم  للشركة. يتم  المحاسبية  السياسات  من اإلدارة استخدام األحكام عند تطبيق  كما يتطلب  مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة. 
الخبرة وعوامل أخرى تتضمن الحصول على المشورة المهنية  التقديرات واالفتراضات واألحكام  مستمرة وذلك على أساس  بصورة 

 وتوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة وفقا للظروف.
 

االئتمانية المتوقعة،  إن التقديرات المحاسبية الهامة التي تتأثر بهذه التوقعات وحاالت عدم التأكد المرتبطة بها تتعلق بشكل رئيسي بالخسائر 
القيمة القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية.  وقياس القيمة العادلة، وتقييم 

 
الفترة،  كانت تؤثر فقط على تلك  التعديالت في حال  التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تمّ فيها إجراء تلك  أو  يتم إثبات 

 والفترات الالحقة في حال كانت التعديالت تؤثر على كال الفترتين؛ الحالية والمستقبلية.في فترة التعديل  
 

نية خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، قامت اإلدارة بعمل تقديرات وأحكام مهمة للقوائم المالية فيما يتعلق بالخسارة االئتما
على المركز المالي واألداء المالي للشركة خالل السنة    19-عدم وجود أثر جوهري لكوفيدالمتوقعة على الموجودات المالية. بالنظر إلى  

التي تستعين بها الشركة في تقدير الخسائر االئتمانية 2022ديسمبر    31المنتهية في   قامت اإلدارة بتعديل عوامل االقتصاد الكلي   ،
مليون لاير سعودي. لمزيد   1.46اض في الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ  المتوقعة. نتج عن التعديالت على عوامل االقتصاد الكلي انخف

 )د(.  8-3من التفصيل يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم  
 

الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية، والتي تم تطبيقها بشكل منتظم مبينة أدناه:  إن السياسات المحاسبية 
 
 ير ملموسةممتلكات ومعدات وموجودات غ 3-3
 

  تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. وتتضمن التكلفة النفقات العائدة
 مباشرة القتناء الموجودات.

 
من    يتمللموجودات أو  الدفترية القيمةتدرج التكاليف الالحقة ضمن  كموجودات منفصلة، إن لزم األمر، وذلك فقط عندما يكون  إثباتها 

مرتبطة بالبند، ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يتم رسملة مستقبلية  المنشأة فوائد اقتصادية    المحتمل أن تتدفق إلى 
استب الممتلكات والمعدات، ويتم  بند  من  عنصر  المتكبدة الستبدال  تكاليف التكلفة  تحميل  ويتم  االستخدام.  من  األصل المستبدل  عاد 

الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها.  اإلصالحات والصيانة األخرى على قائمة الدخل خالل 
 

 بقية.يحمل االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر المبين أدناه، بعد األخذ في االعتبار القيمة المت
 

 السنوات 
  

 10 تحسينات على عقار مستأجر
 5 أثاث وتجهيزات مكتبية

 5 سيارات
 4 معدات تقنية المعلومات

 
 يتم تحميل االستهالك على اإلضافات من الشهر الذي يكون فيه األصل متاحاً لالستخدام. وال يتم تحميل استهالك في شهر االستبعاد.

 
قيمة األصل  القابلة لالسترداد  يتم تخفيض  قيمته  القيمة الدفترية لألصل  القابلة لالسترداد في الحال عندما تتجاوز  الدفترية إلى قيمته 

 المتوقعة.
 

 يتم تحميل األرباح/ الخسائر عند استبعاد الممتلكات والمعدات، إن وجدت، على قائمة الدخل في الفترة التي نشأت فيها.
 

المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات والطرق المستخدمة للموجودات، عندما يكون ذلك مالئما في كل تاريخ يتم فحص وتعديل القيم  
 قائمة المركز المالي.
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 )تتمة(  ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة 3-3
 

القيمة الدفترية غير  قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن  يتم فحص جميع الموجودات لتحري االنخفاض في 
 قابلة لالسترداد.  

 
تتكون الموجودات غير الملموسة من برمجيات الحاسب اآللي والتراخيص المستحوذ عليها من قبل الشركة وتقاس بالتكلفة ناقصا اإلطفاء  
المتراكم. وتتم رسملة النفقات الالحقة على موجودات برمجيات الحاسب اآللي فقط عندما تؤدي الى زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية 
المتضمنة في األصل الذي تتعلق به. وتدرج جميع النفقات األخرى كمصاريف عند تكبدها. يتم احتساب اإلطفاء على مدار تكلفة األصل  

على أساس القسط الثابت على امتداد عمره اإلنتاجي المتوقع من تاريخ توفره لالستخدام. إن العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات  ويتم إطفاؤه  
 غير الملموسة للفترة الحالية وفترات المقارنة هو أربع سنوات.

 
 صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي وتمويل المرابحة 3-4
 

 تمويليعقد إيجار  
 

كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل للمستأجر بصورة جوهرية كعقود   يتم تصنيف عقود اإليجار التي تقوم الشركة فيها بتحويل 
عقود اإليجار التمويلي في بداية عقد اإليجار بالقيمة العادلة للموجودات المؤجرة والقيمة الحالية للحد األ دنى  إيجار تمويلي. يتم تسجيل 

 لدفعات اإليجار، أيهما أقل.
 

 يتضمن إجمالي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي مجموع الدفعات المستقبلية على عقود اإليجار التمويلي )ذمم مدينة من عقود إيجار(، 
الذمم المدينة لإليجار وتكلفة األ صل المؤجر كإيرادات تمويلي غير باإلضافة إلى القيمة المتبقية المقدرة المستحقة. يتم تسجيل الفرق بين 

الشركة على دفعات مقدمة على  التمويلي. تحصل  مكتسبة، وألغراض العرض يتم خصمها من إجمالي االستثمار في عقود اإليجار 
يرادات  اإليجار مع الحق في تسويتها مقابل القيمة المتبقية للموجودات المؤجرة. وألغراض العرض، تخصم هذه الدفعات المقدمة وكذلك إ

 اإليجار المدفوعة مقدماً من إجمالي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي.
 

 تمويل المرابحة
 

محددة وبيعها للعمالء بسعر   تمثل المرابحة شكالً من أشكال التمويل اإلسالمي حيث تقوم الشركة، بناءً على طلب عمالئها، بشراء سلع 
 باإلضافة إلى األرباح، تدفع على أساس مؤجل على شكل أقساط.يساوي التكلفة على الشركة  

 
 مخصصات 3-5
 

يتم إثبات المخصصات في حال كان لدى الشركة التزام قائم نظامي أو ضمني نتيجة ألحداث وقعت في السابق ويمكن تقدير مبلغه بشكل 
لتسوية االلتزام. يتم فحص المخصصات في تاريخ كل قائمة مركز  موثوق ومن المحتمل أن يتطلب ذلك تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية  

 مالي وتعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية.
 
 موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع 3-6
 

يسية تقوم الشركة بتصنيف الموجودات غير المتداولة، إن وجدت، كمحتفظ بها للبيع إذا كانت قيمتها الدفترية يمكن استردادها بصورة رئ
معاملة بيع بخالف االستخدام المستمر.  من خالل 

 
ات خسائر يتم تحميل الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع بقيمتها الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أيهما أقل. يتم إثب

مبدئي أو الحق للموجودات غير المتداولة للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع. يتم   االنخفاض في القيمة ضمن قائمة الدخل ألي تخفيض 
اثبات المكاسب الالحقة في القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع إلى الحد الذي ال يتجاوز ف يه تحميل أي دخل إيجار على قائمة الدخل. يتم 

 .للبيعكمحتفظ بها   تصنيفهاإذا تم  استهالكاً  يتم  المتداولة ال  غيرخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة المسجلة سابقًا. الموجودات  
 
 المشتقة ومحاسبة التحوط الماليةاألدوات   3-7
 

العادلة  بالقيمة  المشتقة مبدئياً    الماليةفي األصل إثبات األدوات    يتمألسعار الفائدة.    تعرضها  لتقليلالمشتقة    الماليةتستخدم الشركة األدوات  
، إيجابية القيمةوذلك عندما تكون  ماليةالعادلة. وتدرج المشتقات كموجودات   بالقيمةقياسها    يعادإبرام عقد المشتقات، وبعد ذلك   بتاريخ

 .سلبيةالعادلة    القيمةعندما تكون  ماليةوتدرج كمطلوبات  
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 )تتمة(  المشتقة ومحاسبة التحوط الماليةاألدوات   3-7
 

عن   قائمة الدخل،   القيمة  تغيراتتدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة  عدا الجزء الفعّال من تحّوطات  فيماالعادلة للمشتقات مباشرة في 
 .المساهمينإثباته في قائمة التغيرات في حقوق   يتمالذي    النقديةالتدفقات  

 
  النقديةفي التدفقات    التغيراتوالتي تغطي مخاطر  النقديةالتحوط كتحوط مخاطر التدفقات    عملياتوألغراض محاسبة التحوط، تصنف  

في    أجنبيةأو مخاطر عمالت  كبيرحدوثها بشكل  يتوقعسواءً كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجودات أو مطلوبات تم إثباتها أو معاملة  
 إثباتها.  يتمالتزامات مؤكدة لم  

 
محاسبة التحوط  تطبيقتحّوط المخاطر التي تود الشركة   عملية  وتوثيق بتخصيص رسميةالتحوط تقوم الشركة بصورة  عمليةوعند بدء  
إدارة المخاطر المتعلقة    وتوثيقبشأنها،   أداة التحوط، والبند أو المعاملة    تحديدعلى    التوثيق  يشتملالتحوط.   بعمليةأهداف استراتيجية 

العادلة للبند    القيمةفي    التغيراتفي  تسويتهاأداة التحوط عند   فعاليةمدى   تقييمالشركة في   وطريقةالمخاطر المتحوطة،   وطبيعةالمغطاة،  
 المرتبطة بالمخاطر المتحوطة. النقديةالذي تم التحوط له أو التدفقات  

 
في تحقيق التغيرات الناتجة عن المقاصة بالقيمة العادلة أو التدفقات النقدية ويتم تقييمها بشكل   عالية  فعاليةبأن تكون لهذه التحوطات   يتوقع

التي خصصت ألجلها. من المتوقع أن يكون التحوط فعاالً للغاية    الماليةمستمر للتأكد من وجود واستمرارية فعاليتها خالل فترات التقارير  
لة أو التدفقات النقدية العائدة إلى المخاطر المتحوط لها التي تم خاللها تخصيص التحوط بواسطة إذا تم مقاصة التغيرات في القيمة العاد

٪ وكان من المتوقع أن تحقق هذه المقاصة في فترات مستقبلية. يتم إثبات عدم فعالية التحوط، إن 125٪ إلى  80أداة التحوط في نطاق  
 وجدت، في قائمة الدخل.

 
ال  يتم محاسبة  انتهاء التوقف عن    مؤهلةأو عندما لم تعد تلك األداة    تنفيذهاأو   إنهاؤهاأو  بيعهاأداة التحّوط أو   سريانتحّوط وذلك عند 

أو الخسارة المتراكمة، المثبتة سابقاً ضمن    يتمالمتوقعة،    للعملياتلمحاسبة تحّوط المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة   االحتفاظ بالربح 
صافي    تحويل  يتمالمتوقعة. وفي الحاالت التي ال يتوقع حدوث المعاملة المتحوطة،    العمليةحدوث   لحينلكية  حقوق الملكية، في حقوق الم

 الربح أو الخسارة المتراكمة، المثبتة ضمن حقوق الملكية، إلى قائمة الدخل للفترة.
 
 األدوات المالية 3-8
 
 اإلثبات المبدئي أ(
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة المالية.تقوم الشركة مبدئيًا بإثبات  
 

 التصنيف ب(
 

 تصنف الشركة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية:
 
قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. -  الموجودات التي سيتم 
قياسها الحقًا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.الموجودات التي   -  و  سيتم 
قياسها بالتكلفة المطفأة. -  تلك التي سيتم 
 

 أدوات الدين
 

 أدوات الدين هي تلك األدوات التي تستوفي تعريف المطلوبات المالية من وجهة نظر الجهة المصدرة.  
 

 يعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على:
 

 نموذج أعمال الشركة إلدارة األصل. •

 خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل. •
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 )تتمة(  التصنيف ب(
 

 )تتمة( أدوات الدين
 

فقط  نموذج العمل: يعكس نموذج العمل كيفية إدارة الشركة للموجودات من أجل توليد   التدفقات النقدية. أي إذا كان هدف الشركة هو 
جودات.  تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع المو

المثال، يتم االحتفاظ بالموجودات المال ية ألغراض المتاجرة(، يتم تصنيف الموجودات المالية  إذا لم يكن أي من هذين ينطبقان )على سبيل 
قائمة الدخل.  كجزء من نموذج العمل "اآلخر" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 

 
  التدفقاتأو لتحصيل    التعاقدية  النقدية  التدفقاتالعمل باالحتفاظ بموجودات لتحصيل    نموذجمدفوعات أصل الدين والربح فقط: عندما يقوم  

 اختبارمدفوعات أصل الدين والربح فقط ) تمثل المالية  لألدوات النقدية  التدفقاتإذا كانت  ما  بتقييمالشركة   تقوم،  والبيع  التعاقدية ديةالنق
 "مدفوعات أصل الدين والربح فقط"(. عند إجراء هذا التقييم، تدرس الشركة ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متوافقة مع ترتيبات

قراض األساسية، أي أن األرباح )أو إيرادات العمولة الخاصة( ال تشمل إال مقابل للقيمة الزمنية للموارد، ومخاطر االئتمان، ومخاطر  اإل
التعاقدية تعرضاً للمخاطر أو   اإلقراض األساسية. عندما تُدخل الشروط  مع ترتيبات  اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح يتفق 

م قائمة  تقلبات تتعارض  العادلة من خالل  تصنيف الموجودات المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة  يتم  اإلقراض األساسية،  ع ترتيبات 
 الدخل.

 
كما موضح في النقطة )ج( أدناه.  وفقاً لهذه العوامل، تقوم الشركة بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها إلى واحدة من فئات القياس الثالثة 

 
 أدوات حقوق الملكية

 
أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المصدّر، أي األدوات التي ال تحتوي على التزام تعاقدي  

دليل على وجود فائدة متبقية من صافي موجودات المصدّر.  بالدفع، وبأنه 
 

 ج( أدناه.يتم توضيح التصنيف والقياس الالحق ألدوات حقوق ملكية الشركة في النقطة )
 

 القياس ج(
 

المبدئي، تقيس الشركة الموجودات المالية بقيمتها العادلة زائدًا أو ناقصًا، في حالة األصل المالي الذي لم يتم قياسه ب القيمة عند اإلثبات 
قائمة الدخل الشامل اآلخر، تكاليف المعامالت العائدة بشكل مباشر إلى اقتناء األصل   المالي. تُحتسب تكاليف معامالت  العادلة من خالل 

قائمة الدخل كمصاريف في قائمة الدخل.  الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل 
 

 القياس الالحق ألدوات الدين
 

للتصنيف تستخدمها يعتمد على نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدية للموجودات. يوجد ثالث فئات قياس 
 الشركة في تصنيف أدوات الدين الخاصة بها، وهي:

 
التدفقات النقدية، والتي  - قياس تلك  التعاقدية، حيث يتم  التدفقات النقدية  التكلفة المطفأة: الموجودات التي يتم االحتفاظ بها لتحصيل 

مدفوعات ألصل الدين أو الربح، بالتكلفة المطفأة. يتم   قياسها الحقاً تتمثل فقط في  التي يتم  من أداة الدين  إثبات الربح أو الخسارة 
بالتكلفة المطفأة والتي ال تشكل جزءاً من عالقة التحوط في الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات األصل أو عندما تنخفض قيمته. 

 يتم حساب الربح من هذه الموجودات المالية باستخدام طريقة العائد الفعلي.
 
قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات  ال -

المالية، حيث تمثل التدفقات النقدية للموجودات مدفوعات أصل الدين والربح فقط، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  
ة في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر، عدا إثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة، والربح من يتم تسجيل الحرك

أداة مالية )اإليرادات( وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية والتي يتم إثباتها في الربح أو الخسارة. عند إلغاء إثبات الموجودات  
الرب ضمن الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو المالية، تتم إعادة تصنيف  المتراكمة المثبتة سابقاً  ح أو الخسارة 

من هذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التمويل  إدراج الربح  )الخسائر( األخرى. يتم  ضمن األرباح /  إثباتها  الخسارة ويتم 
 باستخدام طريقة العائد الفعلي.
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قائمة الدخل: يتم قياس الموجودات التي ال تتوافق مع المعايير المتعلقة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة - من   القيمة العادلة من خالل 

قياسه  خالل الدخل الشامل اآلخر  الدين، الذي يتم  إثبات الربح أو الخسارة من استثمار  قائمة الدخل. يتم  بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل والذي ال يعتبر جزءاً من عالقة التحوط، ضمن قائمة الدخل ويتم عرضه بالصافي في  الحقاً بالقيمة العادلة من خالل 

فيها. يتم إدراج الدخل من هذه الموجودات المالية في إيرادات    قائمة الدخل ضمن األرباح/ )الخسائر( األخرى في الفترة التي ينشأ 
 التمويل.

 
 القياس الالحق ألدوات حقوق الملكية

 
القيمة   قائمة الدخل. قررت إدارة الشركة عرض أرباح وخسائر  تقيس الشركة جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 
العادلة على استثمارات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة في الدخل الشامل اآلخر. يتم االختيار على أساس كل أداة على حدة عند 

 اإلثبات المبدئي وهو غير قابل لإللغاء. تحتفظ الشركة حالياً باستثمار واحد فقط في حقوق الملكية.
 

ئر القيمة العادلة في قائمة الدخل بعد استبعاد االستثمار وال يتم إثبات االنخفاض في القيمة أو  ال يوجد إعادة تصنيف الحقة ألرباح وخسا
  عكس االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل. يتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المبقاة

 بعد استبعاد االستثمار.
 

ات األرباح من هذه االستثمارات في قائمة الدخل كإيرادات أخرى عند إثبات حق الشركة في استالم الدفعات ما لم تمثل يتم إثبات توزيع
 بوضوح استعادة جزء من تكلفة االستثمار، وفي هذه الحالة يتم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر.

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية د(
 

االئتمان المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للشركة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية  يتم تقدير خسارة 
الذمم المدينة من عقود اإليجار وفقاً للمعيار   التي تتوقع الشركة استالمها، مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي المستخدم في قياس 

"عقود اإليجار". عند احتساب التدفقات النقدية المتوقع استالمها، يتم النظر في احتمالية التخلف عن السداد    16ير المالي رقم  الدولي للتقر
المتأخرة   والخسارة في حالة التخلف عن السداد )أي حجم الخسارة إذا كان هناك تخلف عن السداد( ويعتمد التقييم ذو الصلة على البيانات 

الم ومعلومات مستقبلية تتضمن عوامل االقتصاد الكلي.التاريخية  إجمالي  سعر النفط ومثل    عدلة بواسطة عوامل خاصة بالمستأجرين 
 .الثابت  تكوين رأس المال

 
متوقعة ما يلي:  يعكس قياس خسائر ائتمانية 

 

متحيزة ومرجحة باالحتماالت يتم تحديدها من خالل تقييم مجموعة من النتائج   •  المحتملة.قيمة غير 
 
 و  القيمة الزمنية للموارد. •
 
التقرير حول األحداث الماضية والظروف الحالية   • المعلومات المعقولة والداعمة المتاحة دون جهد أو تكلفة غير مبررة في تاريخ 

 وتوقعات الظروف االقتصادية المستقبلية.
 

 تعريف التخلف عن السداد:
 

 خلف عن السداد عندما:تعتبر الشركة أن األصل المالي في حالة ت
 
 أو  ال يكون من المرجح أن المقترض سوف يقوم بسداد التزاماته االئتمانية للشركة بالكامل. •

 يوًما على أي التزام ائتماني جوهري للشركة.  90يكون المقترض متأخر السداد ألكثر من   •
  



 شركة ينال للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر    31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 الت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بالريا

 

16 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 )تتمة( األدوات المالية 3-8
 
 )تتمة(  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية د(
 

 )تتمة(  تعريف التخلف عن السداد:
 

 عند تقييم ما إذا كان المقترض في حالة تخلف عن السداد، تضع الشركة في اعتبارها المؤشرات التالية:
 

 مثل انتهاكات التعهد.  -النوعية   •

 و  سداد االلتزام اآلخر لنفس المصدر للشركة.مثل وضع التخلف عن السداد وعدم    -الكمية   •
التي تم تطويرها داخلياً والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية. •  بناءً على البيانات 
 

قد تتفاوت المدخالت في تقييم ما إذا كانت إحدى الموجودات المالية في حالة تخلف عن السداد وأهميتها مع مرور الوقت لتعكس التغيرات  
 الظروف.في 

 
 ذمم مدينة من عقود اإليجار

 
بموجب   كما هو مسموح به  من عقود اإليجار"، تطبق الشركة منهًجا مبسطًا  التمويلي "ذمم مدينة  لالستثمار في عقود اإليجار  بالنسبة 

 ر منذ اإلثبات المبدئي.، حيث يتطلب أن يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العم9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
 

 ذمم مرابحة مدينة
 

 فيما يلي تصنيف الموجودات المالية للشركة:
 
: تمثل الموجودات المالية التي لم تتدهور بشكل كبير في جودة االئتمان منذ االثبات المبدئي، أو العمالء الذين لديهم مخاطر  عاملة 1

 الوفاء بالتدفقات النقدية التعاقدية.منخفضة للتخلف عن السداد ولديهم قدرة قوية على 
 

تمثل ذمم المرابحة المدينة للشركة بشكل أساس قروض الشركات. كما تعتقد اإلدارة أن معلومات التأخر في السداد هي األساس األنسب  
 30كون متأخرة السداد لمدة  لتقييم الزيادة في مخاطر االئتمان، وبناءً على خبرة اإلدارة وتحليل األعمال األخرى، فإن األرصدة التي ت

 يوماً أو أقل ال تتسبب في زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وتعتبر عاملة.
 

 تقوم الشركة بقياس مخصص الخسارة للموجودات المالية العاملة بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة االثني عشر شهًرا. بحيث
مدى   يكون العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل المتوقعة على  المتوقع. تعتبر الخسائر   العمرأقل من اثني عشر شهراً، ويتم قياس الخسائر 

المتوقعة الناتجة عن أحداث   المتوقعة لفترة االثني عشر شهراً جزءًا من الخسائر االئتمانية  في السداد في الموجودات    التخلفاالئتمانية 
 تاريخ التقرير.  المالية المحتملة خالل اثني عشر شهراً بعد 

 
المبدئي ولكن ليس لها  2 منخفضة األداء: وتتمثل في الموجودات المالية التي تدهورت بشكل كبير في جودة االئتمان منذ االثبات 

دليل موضوعي على وقوع حدث خسارة ائتمانية ويفترض أن يكون العميل قد تأخر عن سداد الدفعات / األقساط التعاقدية ألكثر  
 يوًما.  30من  

 
مدى العمر   المتوقعة على  االئتمانية  مساٍو للخسائر  ذات األداء الضعيف بمبلغ  الشركة مخصص الخسارة للموجودات المالية  تقيس 

 اإلنتاجي، أي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التخلف عن السداد المحتملة على مدى عمر الموجودات المالية.
 
التقرير. يحدث التخلف غير العا 3 ملة: وتتمثل في الموجودات المالية التي لها دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة في تاريخ 

 يوماً بعد استحقاقها. 90عن سداد أصل مالي عندما يفشل العميل في تسديد المدفوعات / األقساط التعاقدية خالل 
 

 المالية غير العاملة بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.تقيس الشركة مخصص الخسارة للموجودات  
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 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة:
 

 الخسارة االئتمانية المتوقعة هي هيكل اآلجال للمتغيرات التالية:المدخالت الرئيسية في قياس  
 
 احتمالية التخلف عن السداد. •

 الخسارة بافتراض التخلف عن السداد. •

 التعرض عند التخلف عن السداد. •
 

تغيير جوهري على مخاطر  تضع الشركة في االعتبار احتمالية التخلف عن السداد عند اإلثبات المبدئي للموجودات وفيما إذا كان هناك  
االئتمان على أساس االستمرارية على مدى كل فترة تقرير. تم وضع نموذج االنخفاض في القيمة بعد األخذ في االعتبار احتمالية التخلف 

ال الناتج  يعكسان  ويتم تعديلهما بحيث  المعلومات السابقة للشركة إلى ذلك،  ذلك التخلف حيث تشير  من  مستقبلي  عن السداد والخسارة 
المتوقع بما يتضمن عوامل االقتصاد الكلي مثل سعر النفط وإجمالي تكوين رأس المال الثابت. تستمد الشركة التعرض عند التخلف عن 
السداد من التعرض الحالي للطرف المقابل والتغييرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن التعرض  

 التخلف عن السداد ألصل مالي هو قيمته الدفترية.عند 
 

 بالنسبة للموجودات المالية، يتم احتساب خسارة االئتمان على أنها القيمة الحالية )بمعدل الربح الفعلي( للفرق بين:
 

 و  التدفقات النقدية التعاقدية المطلوبة لمنشأة بموجب العقد. )أ(
 

 الشركة استالمها.التدفقات النقدية التي تتوقع   )ب(
 

 مشطوبات
 

 يتم شطب الموجودات المالية وفقًا للمعايير التالية:
 

 أيام التأخر عن السداد نوع عميل عقد اإليجار التمويلي أو تمويل مرابحة
  

 3يوًما بعد التصنيف إلى المرحلة    720 المنشآت متناهية الصغر والصغيرة
  

والشركات، أو التعرضات المضمونة بضمانات عقارية،  عمالء المنشآت المتوسطة 
 بغض النظر عن حجم العميل

 3يوًما بعد التصنيف إلى المرحلة    1080

 
 عندما يتم شطب الموجودات المالية، تستمر الشركة في أنشطة اإلنفاذ، وبعد الشطب، يتم إثبات المستردات كإيرادات أخرى.

 
 التصنيف والقياس الالحق  -المطلوبات المالية  هـ(
 

م تُصنف  يتم قياس جميع المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة المعدل الفعلي أو القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. ل
قائمة الدخل وليس لديها نية حالية لذلك. إن  طريقة المعدل الفعلي هي المعدّل الذي  الشركة أي مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 بدئي.يتم به خصم الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة على مدى العمر المتوقع لاللتزام المالي إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلثبات الم
 
 إلغاء إثبات األدوات المالية و(
 

تعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي، أو عندما تقوم الشركة بتحويل تلغي الشركة إثبات األصل المالي فقط عندما تنقضي الحقوق ال
مخاطر ومزايا الملكية المرتبطة بشكل أساسي باألصل المالي إلى طرف آخر. عند استبعاد األصل المالي، يتم  األصل المالي وجميع 

القيمة الدفترية لألصل ومجموع المقابل المستلم والذمم ا  لمدينة في قائمة الدخل.إثبات الفرق بين 
 

و إلغائه  تلغي الشركة إثبات االلتزام المالي )أو جزء من االلتزام المالي( من قائمة المركز المالي إال عند تنفيذ االلتزام المحدد في العقد أ
الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي المُلغى والمقابل المادي المدفوع و  الذمم الدائنة في قائمة الدخل.أو انقضائه. ويتم إثبات 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 منافع نهاية الخدمة للموظفين 3-9
 

مبالغ مستحقة تدفع كمبالغ مقطوعة لجميع الموظفين المعينين وفقاً لشروط وأحكام نظام العمل    مكافئةإن   نهاية الخدمة للموظفين تمثل 
انتهاء عقودهم. يتم احتساب المبالغ المسددة عند نهاية الخدمة على أساس رواتب وبدالت الموظفين   السعودي المطبقة على الشركة عند 

 .نظام الهمل السعوديوسنوات خدماتهم المتراكمة، كما هو منصوص عليه في األخيرة نهاية الخدمة  
 

منافع يتم حساب مبلغ االلتزام باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة من أجل إجراء تقدير موثوق للتكلفة النهائية للشركة فيما يتعلق بال
 ية من إعادة قياس االلتزام فورا في قائمة الدخل الشامل.المستحقة للموظفين. ويتم إثبات األرباح أو الخسائر االكتوار

 
 وارية. إن األرباح والخسائر االكتوارية هي التغيرات في القيمة الحالية لاللتزام نتيجة تعديالت الخبرة وآثار التغيرات في االفتراضات االكت

 
 قياس القيمة العادلة 3-10
 

 كل قائمة مركز مالي. تاريخالعادلة في   بالقيمةمثل المشتقات   الماليةاألدوات    بقياس تقوم الشركة  
 

التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين في   تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن استالمه مقابل بيع أصل ما أو دفعه مقابل تحويل 
القياس.  السوق في تاريخ 

 
االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا   تقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام

 على افتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
 

المالي في الحسبان قدرة األطراف في السوق على توفير منافع اقتصادية باست القيمة العادلة لألصل غير  قياس  خدام األصل فيما  يأخذ 
 يحقق أفضل منفعة منه أو بيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق يمكنه استخدام األصل لتحقيق أفضل منفعة منه.

 
القيمة العادلة وتعظيم استخدام المدخالت التي يمكن   كافية لقياس  مع الظروف وتتوافر لها بيانات  تستخدم الشركة أساليب تقييم تتالءم 

 وتقليص استخدام المدخالت التي ال يمكن رصدها.  رصدها ذات العالقة
 
 العقود بالطرق العادية 3-11
 

ا  المشتريات والمبيعات بالطرق العادية للموجودات المالية هي العقود التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تقرها عموم 
المشتريات والمبيعات "العادية" للموجودات المالية في تاريخ التسوية، أي التاريخ األنظمة أو العرف السائد في السوق. يتم إثبات جميع 

 الذي يتم فيه تسليم الموجودات إلى أو بواسطة الشركة.
 
 المقاصة 3-12
 

ملزم إلجرا  نظامي  وجود حق  الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند  مقاصة بين  ء  يتم إجراء 
مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس  

 الوقت. وبالمثل تتم مقاصة بنود الدخل والمصاريف لهذه الموجودات والمطلوبات بالصافي مع تسجيل صافي المبلغ في القوائم المالية.
 
 ات حق االستخدام والتزام اإليجارموجود 3-13
 

من قِبل  األصل المؤجر متاًحا لالستخدام  فيه  التاريخ الذي يكون  عقود اإليجار كحق استخدام أصل والتزام مصاحب، في  يتم إثبات 
 الشركة. يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار مبدئيًا على أساس القيمة الحالية.

 
 مطلوبات إيجارية

 
الفائدة  يتم قياس المطلوبات اإليجارية مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، مخصومة باستخدام معدل  

 الضمني في عقد اإليجار، إذا كان يمكن تحديد هذا المعدل أو معدل االقتراض اإلضافي للشركة.
 

طلوبات اإليجارية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويُعاد قياس المطلوبات اإليجارية عندما يكون يتم الحقاً قياس الم
ممارسة خيار الشراء أو   عن تغيير في المعدل، أو إذا غيرت الشركة تقييمها حين  هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة 

مقابلة للدخل على القيمة الدفترية لحق التمديد أو اإلنهاء. ع ندما يتم إعادة قياس المطلوبات اإليجارية على هذا النحو، يتم إجراء تسوية 
القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى صفر.  استخدام أصل، أو يتم تسجيلها في قائمة الدخل إذا تم تخفيض 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 )تتمة( موجودات حق االستخدام والتزام اإليجار 3-13
 

 موجودات حق االستخدام
 

 يتم قياس موجودات حق االستخدام مبدئياً بالتكلفة التي تتضمن التالي:
 
 مبلغ القياس المبدئي للمطلوبات اإليجارية. -
 جار مقبوضة.أي مدفوعات إيجار يتم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إي -
 أي تكاليف مباشرة مبدئية. -
 تكاليف التجديد. -
 

القيمة االسمية لودائع  فإن الفرق بين  ال يتم تضمين ودائع الضمان القابلة لالسترداد في القياس األولي لحق استخدام أصل. ومع ذلك، 
دفعة   إيجار إضافية مدفوعة مقدماً، ووفقاً لذلك تضاف إلى القيمة  الضمان القابلة لالسترداد وقيمتها العادلة في بداية عقد اإليجار يمثل 

 الدفترية األولية لحق استخدام أصل ويسجل في قائمة الدخل على مدى فترة اإليجار كجزء من استهالك تلك الموجودات.
 

القسط الثابت، أيهما أقصر. باإلضافة  يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار على أساس 
إلى ذلك، يتم تخفيض موجودات حق االستخدام بشكل دوري من خالل خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها مقابل بعض  

 عمليات إعادة القياس للمطلوبات إيجارية.
 

 مدة عقد اإليجار
 

التمديد، أو  عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعت بار جميع الحقائق والظروف التي تشكل حافًزا اقتصاديًا لممارسة خيار 
يتم   عدم ممارسة خيار اإلنهاء. تتوفر خيارات التمديد في مدة عقد اإليجار فقط إذا كان عقد اإليجار مؤكدًا إلى حد ما )أو لم يتم إنهاؤه(.

أو تغيير جوهري في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن  فحص تقييم مدة عقد اإليجار في حالة حدوث حدث جوهري  
 سيطرة المستأجر.

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة

 
يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصاريف  

 شهراً أو أقل. 12دخل. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها  في قائمة ال
 
 الزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 3-14
 

هيئة الزكاة والضريبة    لألنظمةيخضع المساهمون السعوديون في الشركة للزكاة ويخضع مساهموها غير السعوديين لضريبة الدخل وفقًا  
 والجمارك )"الهيئة"(، كما هو مطبق في المملكة العربية السعودية.

 
 الزكاة

 
مصروف   الهيئة. يتم تحميل  الشركة للزكاة وفقًا ألنظمة  الزكاة كضريبة دخل تخضع  المحاسبة عن  قائمة الدخل. ال تتم  الزكاة على 

 وبالتالي ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.
 

 ضريبة الدخل
 

الدخل للفترة هو الضريبة المستحقة على اإليرادات الخاضعة للضريبة للفترة وفقاً لمعدل ضريبة الدخل    مصروف ضريبةالقيد الدائن أو 
المطبق في المملكة العربية السعودية، ويتم تعديله وفقاً للتغيرات في موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة المنسوبة للفروقات المؤقتة  

 والخسائر الضريبية غير المستخدمة.
 
فترة التقرير في  يت فعلي بنهاية  م احتساب مصروف ضريبة الدخل الحالية على أساس أنظمة الضرائب المطبقة أو التي ستُطبق بشكٍل 

ات  المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة وتُدر دخاًل خاضعًا للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم المواقف المتخذة في اإلقرار 
يتعلق بالحاالت التي يخضع فيها التنظيم الضريبي المطبق للتفسير. ويتم تكوين المخصص المناسب لها على أساس المبالغ    الضريبية فيما

 المتوقع أن تسدد للسلطات الضريبية.
 

فيها تلك الربوط. التعديالت الناجمة عن ربوط ضريبة الدخل النهائية في الفترة التي تنشأ   تُسّجل 
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 )تتمة(  المحاسبية الهامةالسياسات   3
 
 )تتمة(  الزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 3-14
 

 ضريبة دخل مؤجلة
 

اض  يتم تقديم ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق المؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغر
لمستخدمة ألغراض الضريبة. يستند مبلغ الضريبة المؤجلة المقدمة إلى الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية إعداد التقرير المالي والمبالغ ا

 القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات باستخدام معدالت الضريبة التي تم تطبيقها أو المطبقة بشكل أساسي في تاريخ التقرير. يتم إثبات
الذي يكون فيه من المحتمل توفر األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل ويمكن استخدام االئتمانات.  أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد  

 يتم تخفيض أصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يعد فيه من المحتمل تحقيق المنافع الضريبية ذات الصلة.
 

المتداولة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة وتنوي للشركة التسوية على يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة 
 أساس صافي المبلغ، أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

 
فيها الضريبة ببنوٍد مثبتة في الدخل الشامل الحاالت التي ترتبط  اآلخر أو    يتم إثبات الضريبة المؤجلة والحالية في قائمة الدخل، باستثناء 

 مباشرة في حقوق الملكية. وفي هذه الحالة، يتم أيضاً إثبات الضريبة في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية.
 

 ضريبة القيمة المضافة
 

المعمول بها في المملكة العربية السعودية. تكون  هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك  تخضع الشركة لضريبة القيمة المضافة وفقًا لألنظمة  
الق من )أ( تحصيل الذمم  مخرجات ضريبة  الدفع إلى السلطات الضريبية على أساس األسبق  يمة المضافة المتعلقة باإليرادات مستحقة 

الفاتورة. يمكن استرداد ضريبة المدخالت إلى حد  من العمالء أو )ب( تسليم الموجودات / الخدمات للعمالء أو )ج( تاريخ  المدينة 
فاتورة ضريبة القيمة المضافة. تسمح السلطات الضريبية بتسوية ضريبة القيمة المضافة على    اإلمدادات الخاضعة للضريبة وعند استالم

الدفع في قائمة المركز المالي على  القيمة المضافة مستحقة  أساس صافي. يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة مستحقة القبض أو ضريبة 
 أساس صافي ويتم اإلفصاح عنها كأصل أو التزام.

 
 يل مدخالت ضريبة القيمة المضافة غير القابلة لالسترداد على قائمة الدخل كمصروف.ويتم تحم

 
 نقد وما يماثله 3-15
 

بما في ذلك السحوبات على المكشوف واالستثمارات ذات االستحقاق  من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك  النقد وما يماثله  يتكون 
العقد.األصلي لفترة ثالثة أشهر أو أقل من    تاريخ 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 3-16
 

التي تعمل فيها الشركة. تم عرض هذ  االقتصادية الرئيسية  قياسها باستخدام عملة البيئة  البنود المدرجة في هذه القوائم المالية يتم  ه  إن 
تقريب السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم  جميع المعلومات المالية المعروضة باللاير   القوائم المالية باللاير 

 السعودي إلى أقرب لاير سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.
 
 تحويل العمالت األجنبية 3-17
 
باستخدام أسعـار الصـرف السائدة في تواريخ تلك المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات   األجنبيةالمعامالت التي تتم بالعمالت   تحويل  يتم

إثبات   بتاريخإلى اللاير السعودي بأسعار الصرف السائدة   تحويلها فيجري  األجنبيةالتي تتم بالعمالت   النقدية قائمة المركز المالي. يتم 
الناتجة عن   من  في أسعار ا التغيراتاألرباح والخسائر  قياسها  التي تمّ  البنود غير النقدية  لصرف ضمن اإليرادات أو المصاريف. إن 

التي تم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في تاريخ المعاملة المبدئي ال يتم إعادة تحويلها في   التكلفة التاريخية في عمالت أجنبية  حيث 
قائمة المركز المالي.  تاريخ 

 
 االحتياطيات  بين  والتحويالتاألرباح المقترحة   توزيعات 3-18
 

باستثناء    وتجنيب التوزيعات قائمة المركز المالي تم اعتبارها    التجنيباتاالحتياطيات،  والتي تم إجراؤها لتاريخ  النظام،  التي يتطلبها 
 .التحويل /  تم فيها االعتماديفي السنة التي   الماليةتم تسجيلها في القوائم  يمعدلة و غيركأحداث  
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 عقود اإليجار التمويلي وتمويل المرابحة -إثبات اإليرادات   3-19
 

طريقة المعدل الفعلي.  التمويلي وتمويل المرابحة باستخدام  إثبات اإليرادات من عقود اإليجار  السعر الذي يتم   هو الفعلي  العائديتم 
للموجودات أو   من)أو لفترة أقصر، حسبما هو مالئم(   المتوقع  العمرعلى مدى    المقدرة  تقبليةالمس النقدية  التدفقاتاستخدامه في خصم 

 .الدفتريةقيمتها   إلىالمالية    المطلوبات
 

 الخدمة. تقديم يتموالخدمات األخرى ضمن اإليرادات عندما    بالتنفيذيتم إثبات أتعاب الخدمات المحملة المتعلقة  
 
 االقتراضتكاليف   3-20
 

الفترة الزمنية الالزمة إلتمام وإعداد األصل   يتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة القتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل خالل 
قيد تكاليف االقتراض األخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها  لالستخدام المحدد له أو للبيع كجزء من تكاليف ذلك األصل. يتم 

 التكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة عند اقتراض األموال.جميع ا. تتكون تكاليف االقتراض من إيرادات العمولة الخاصة وفيه
 
 ضرائب استقطاع 3-21
 

غير المقيمين مقابل الخدمات المقدمة والبضائع المشتراة وذلك وفقاً لنظام    للموردينيتم اقتطاع ضريبة االستقطاع من المدفوعات المقدمة  
 الضريبة المطبق في المملكة العربية السعودية ويتم دفعها مباشرة إلى الهيئة على أساس شهري.

 
 السياسة المحاسبية المتعلقة بالمنح الحكومية 3-22
 

منحة حكومية متعلقة   بالدخل، إذا كان هناك تأكيد معقول حول استالمها وستلتزم الشركة بالشروط المرتبطة بالمنحة. تقوم الشركة بإثبات 
يتم التعامل مع منافع الوديعة الحكومية بمعدل ربح أقل من السوق كمنحة حكومية متعلقة بالدخل. يتم إثبات الوديعة بسعر أقل من السوق 

المالي   القيمة العادلة    9وقياسها وفقًا للمعيار الدولي للتقرير  المنافع بمعدل ربح أقل من السوق بالفرق بين  قياس  األدوات المالية. يتم 
والمتحصالت المستلمة. تتم المحاسبة عن المنافع وفقًا لمعيار المحاسبة   9األولية للوديعة المحددة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

ية في قائمة الدخل األولية على أساس منتظم على مدى الفترات التي تثبت الشركة فيها التكاليف  . يتم إثبات المنحة الحكوم20الدولي رقم  
 ذات الصلة التي تهدف المنحة إلى تعويضها.
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 ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة 4
 

 
 موجودات

  حق االستخدام
 تحسينات على
  عقار مستأجر

 أثاث
  سيارات  وتجهيزات مكتبية

 معدات
 المجموع  تقنية المعلومات

            التكلفة:
 12.852.544  5.407.696  351.850  2.278.822  1.519.257  3.294.919 2022يناير    1كما في  

 924.730  368.672  400.000  -  156.058  - إضافات خالل السنة
 (361.707)  (361.707)  -  -  -  - استبعادات خالل السنة

 13.415.567  5.414.661  751.850  2.278.822  1.675.315  3.294.919 2022ديسمبر    31كما في  
            

            االستهالك المتراكم:
 12.250.890  5.025.630  331.264  2.260.988  1.338.089  3.294.919 2022يناير    1كما في  

 334.078  214.315  42.834  8.743  68.186  - المحمل للسنة
 (361.707)  (361.707)  -  -  -  - استبعادات للسنة

 12.223.261  4.878.238  374.098  2.269.731  1.406.275  3.294.919 2022ديسمبر    31كما في  
            

            صافي القيمة الدفترية:
 1.192.306  536.423  377.752  9.091  269.040  - 2022ديسمبر    31كما في  

            
            التكلفة:

 12.728.864  5.235.590  401.850  2.277.248  1.519.257  3.294.919 2021يناير    1في  كما  
 173.680  172.106  -  1.574  -  - إضافات خالل السنة

 (50.000)  -  (50.000)  -  -  - استبعادات خالل السنة
 12.852.544  5.407.696  351.850  2.278.822  1.519.257  3.294.919 2021ديسمبر    31كما في  

            
            االستهالك المتراكم:

 12.065.219  4.876.542  371.764  2.250.433  1.271.561  3.294.919 2021يناير    1كما في  
 235.671  149.088  9.500  10.555  66.528  - المحمل للسنة

 (50.000)  -  (50.000)  -  -  - استبعادات للسنة
 12.250.890  5.025.630  331.264  2.260.988  1.338.089  3.294.919 2021ديسمبر    31كما في  

            
            صافي القيمة الدفترية:

 601.654  382.066  20.586  17.834  181.168  - 2021ديسمبر    31كما في  

 
  215.537: 2021لاير سعودي )  971.157لاير سعودي( وتبلغ صافي قيمتهما الدفترية    1.680.543: 2021لاير سعودي )  2.516.507وتراخيص تبلغ تكلفتهما  تحتفظ الشركة ببرمجيات حاسب آلي 

 لاير سعودي(.  70.805: 2021لاير سعودي )  80.344لاير سعودي(. يبلغ اإلطفاء المحمل للسنة 
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 استثمارات حقوق الملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 5
 

من ملكية رأس  2.3لاير سعودي للسهم الواحد بنسبة  10سهماً بسعر   89.285لاير سعودي مقابل    892.850استثمرت الشركة مبلغ    ٪
التمويلي" )"سّجل"(. وقد تم ت عقود اإليجار  العقود المتعلقة بعقود اإليجار مال "الشركة السعودية لتسجيل  أسيس شركة سّجل لتسجيل 

 التمويلي وتعديالتها وتسجيل ونقل سندات ملكية الموجودات بموجب عقود اإليجار التمويلي.
 

 من تسلسل القيمة العادلة. 3يتم تصنيف استثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة تحت المستوى  
 
 االستثمار في عقود اإليجار التمويليصافي  6
 
 إجمالي وصافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي:  بينالتسوية   يلي  فيما 6-1
 

  إيضاح 

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
      

 1.281.816.785  1.215.405.792   ذمم مدينة من عقود اإليجار
 660.029.049  602.912.609   القيمة المتبقية

 1.941.845.834  1.818.318.401  2-6 إجمالي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي
 (653.009.289)  (600.292.249)   ودائع ضمان غير مستردة

 (57.594.971)  (56.000.345)   إيجارات مدفوعة مقدماً 
 1.231.241.574  1.162.025.807   صافي الذمم المدينة

 (131.732.272)  (145.191.500)   إيرادات إيجار تمويلي غير مكتسبة

 1.099.509.302  1.016.834.307  2-6 المجموع الفرعي
 (67.887.938)  (70.700.694)   خسارة تعديل

 40.127.745  58.997.964   إيرادات من عقود اإليجار التمويلي المعدلة

 1.071.749.109  1.005.131.577   اإليجار التمويليصافي االستثمار في عقود 
 (131.906.599)  (116.325.429)  3-6 الخسارة االئتمانية المتوقعة  

   888.806.148  939.842.510 
 (467.180.771)  (459.562.536)   استحقاق متداول  

   429.243.612  472.661.739 

 
االستثمار في عقود اإليجار التمويلي )أي الحد األدنى لمدفوعات اإليجار( وصافي االستثمار في عقود  إن االستحقاق إلجمالي   6-2

 اإليجار التمويلي )أي القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار( هو كما يلي:
 

 2021ديسمبر  31كما في   2022ديسمبر  31كما في  

 

 الحد األدنى

  لمدفوعات اإليجار

 القيمة الحالية للحد

  األدنى لمدفوعات اإليجار

 الحد األدنى

  لمدفوعات اإليجار

 القيمة الحالية للحد

 األدنى لمدفوعات اإليجار

        

 582.003.289  917.636.220  485.561.716  750.648.766 أقل من سنة واحدة

 484.293.658  1.007.847.587  513.887.194  1.051.307.608 أكثر من سنة واحدة وأقل من خمس سنوات

 5.452.162  16.362.027  5.682.667  16.362.027 أكثر من خمس سنوات

 1.818.318.401  1.005.131.577  1.941.845.834  1.071.749.109 

 
 الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة من عقود اإليجار:  يلي  فيما 6-3
 

  إيضاح 

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
      

 126.623.291  131.906.599   الرصيد في بداية السنة
 5.504.898  (14.890.467)   )عكس( تحميل الخسارة االئتمانية المتوقعة للسنة، بالصافي

 (221.590)  (690.703)  1-3-6 ديون معدومة مشطوبة

 131.906.599  116.325.429  2-3-6 الرصيد في نهاية السنة
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 )تتمة( صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي 6
 
 مبالغ مشطوبة ال تزال خاضعة لنشاط اإلنفاذ 6-3-1
 

بلغت 2022ديسمبر    31كما في  اإلنفاذ    مبالغ،  مليون لاير سعودي    94.2الديون المعدومة التي تم شطبها وال تزال خاضعة لنشاط 
 مليون لاير سعودي(.  83.4: 2021)

 
 فيما يلي تحليل التغييرات في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لالستثمار في اإليجار التمويلي: 6-3-2
 

 2022ديسمبر    31
 صافي االستثمار في

  التمويليعقد اإليجار  
 الخسائر

  االئتمانية المتوقعة
 معدالت التخلف

 السداد المتوقعة  عن

      
 %0.03-%0.00  272.562  656.732.386 غير مستحقة بعد

 %1.25-%0.04  4.792.740  238.408.773 يوًما*  90  - 1
 %7.58-%1.26  2.099  293.336 يوًما*  180 -  91

 %42.50-%7.59  1.074.069  11.215.853 يوًما  365  -  181
 %100-%42.51  -  -  يوماً  730  -  366

 %100  110.183.959  110.183.959 يوًما وحسابات محددة **  730أكثر من  

 1.016.834.307  116.325.429   

      

 2021ديسمبر    31
 صافي االستثمار في

  التمويليعقد اإليجار  
 الخسائر

  االئتمانية المتوقعة
 معدالت التخلف

 السداد المتوقعة  عن

      
 ٪0.05-٪0.00  600.013  762.829.541 غير مستحقة بعد

 ٪1.18-٪0.06  6.902.243  189.991.751 يوًما*  90  - 1
 ٪5.70-٪1.19  1.547.730  23.811.088 يوًما*  180 -  91

 ٪28.02-٪5.71  -  - يوًما  365  -  181
 ٪100-٪28.03  262.171  282.480  يوماً  730  -  366

 ٪100  122.594.442  122.594.442 يوًما وحسابات محددة **  730أكثر من  

 1.099.509.302  131.906.599   

 
مليون لاير سعودي( ضمن الفئة    84.7:  2021)مليون لاير سعودي   86.1إن صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي بمبلغ  *

يوًما مضمون بضمانات عقارية، في حين أن الرصيد مضمون بملكية السيارات  180-91يوًما و 90-1المتأخرة عن السداد من  
 واآلالت والمعدات.

 
محددة، والتي تقل عن  مليون لاير سعودي مقابل   94.6يشتمل مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة على مبلغ   **  730حسابات 

 مليون لاير سعودي(.  6.5: 2021يوًما حيث يتم رصد مخصص بالكامل لصافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي )
 
التدفقات النقدية في إطار برنامج المدفوعات المؤجلة المعلن من قبل ساما والهيئة  6-4 تم إثبات خسارة التعديل فيما يتعلق بتأجيل 

من   التأجيل، ودائع بدون أرباح  مقابل  )"منشآت"(. وقد تلقت الشركة،   ساما وتأجيلالعامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
للتسديدات. القرض من منشآت. تم إثبات منافع  المنحة الحكومية في القوائم المالية كالفرق في القيمة الدفترية والقيمة الحالية 

 
عن تمديد، باعتباره األخير، تأجيل المدفوعات لمدة ثالثة أشهر إضافية للشركات    البنك المركزي السعودي، أعلن 2021خالل ديسمبر 

الصغر وصغيرة ومتوسطة الح متناهية  متأثرة بالتدابير االحترازية لكوفيد  وتلك  جمالمؤهلة كمنشآت  ال تزال  ولديها أقساط  19-التي 
الفترة من  . تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغييرات من حيث عقود اإليجار 2022مارس    31إلى   2022يناير   1مستحقة الدفع خالل 

كتعديل من حيث إجراءات الترتيب. وقد أدى   9تقرير المالي رقم التمويلي وعقود المرابحة ومعاملتها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي لل
مليون لاير سعودي على عقود اإليجار  0.9مليون لاير سعودي و  2.8ذلك إلى قيام الشركة بإثبات خسارة التعديل في اليوم األول بمبلغ 
 .2022ديسمبر  31التمويلي وعقود المرابحة، على التوالي، خالل السنة المنتهية في  

 
 نشاء هيكل مُدد احتمالية التخلف عن السدادإ 6-5
 

معدالت الخسارة باستخدام طريقة "معدل   " بناءً على احتمالية تقدم الذمم المدينة خالل مراحل متتالية من التأخر في  التدفقيتم احتساب 
السداد على احتمالية   هياكل أجل احتمالية التخلف عن  معدالت التدفق اآلجل، السداد إلى الشطب. تستند  بناءً على  التخلف المحسوبة 

شهًرا ماضية، معدلة حسب توقعات االقتصاد.  متوسط ستة وثالثين 
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 )تتمة( صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي 6
 
 تحليل الحساسية 6-6
 

ا لمخصص الخسارة االئتمانية   31لمتوقعة لعقود اإليجار التمويلي كما في بافتراض ثبات جميع العوامل األخرى، فإن تحليل الحساسية 
 ، على النحو التالي: 2021 و 2022ديسمبر 

 

 

 زيادة في الخسارة
 االئتمانية المتوقعة

 ديسمبر  31 كما في
2022  

 زيادة في الخسارة
 االئتمانية المتوقعة

 ديسمبر  31كما في 
2021 

    
 11.374.316  6.518.808 بدالً من متوسط معدالت التدفقاستخدام الحد األقصى لمعدالت التدفق اآلجل  

 424.785  293.488 ٪10زيادة في العامل االقتصادي بنسبة 

 48.303  125.964 ٪10زيادة في الخسارة بسبب التخلف عن السداد بنسبة  

 
 صافي االستثمار في تمويل المرابحة 7
 
 الذمم المدينة من تمويل المرابحة وصافي تمويل المرابحة:  بين التسويات  يلي  فيما 7-1
 

  إيضاح 

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
      

 470.145.178  557.786.863   ذمم مدينة لتمويل المرابحة
 (52.909.149)  (63.713.997)   إيرادات تمويل المرابحة غير المكتسبة

 417.236.029  494.072.866  3-7 الفرعيالمجموع  
 (10.669.814)  (11.580.516)  4-6 خسارة تعديل

 6.347.634  9.419.530  1-18 إيرادات من تمويل مرابحة معدل
 412.913.849  491.911.880   صافي االستثمار في تمويل المرابحة

 المرابحةالخسارة االئتمانية المتوقعة على االستثمار في تمويل 
7-2 ، 
7-4  (150.646)  (1.132.343) 

   491.761.234  411.781.506 
 (145.263.644)  (194.896.484)   استحقاق متداول

   296.864.750  266.517.862 

 
 المرابحة:  لتمويلالحركة في الخسارة االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة    يلي  فيما 7-2
 

  إيضاح 

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
      

 631.151  1.132.343   الرصيد في بداية السنة
 606.436  (981.697)   )عكس( محمل الخسارة االئتمانية المتوقعة للسنة، بالصافي

 (105.244)  -   ديون معدومة مشطوبة
 1.132.343  150.646  1-2-7 الرصيد في نهاية السنة
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 )تتمة( صافي االستثمار في تمويل المرابحة 7
 
التحليل المرحلي للذمم المدينة من تمويل المرابحة والخسارة االئتمانية المتوقعة: 7-2-1  فيما يلي 
 

 المجموع  غير عاملة  منخفضة األداء  عاملة 
   )المرحلة الثالثة(  )المرحلة الثانية(  )المرحلة األولى( 

        2022ديسمبر   31
 494.072.866  -  25.548.882  468.523.984 صافي االستثمار في تمويل المرابحة

 (150.646)  -  (71.935)  (78.711) الخسائر االئتمانية المتوقعة
 493.922.220  -  25.476.947  468.445.273 المدينةصافي الذمم  

        
        2021ديسمبر   31

 417.236.029  1.306.437  -  415.929.592 صافي االستثمار في تمويل المرابحة
 (1.132.343)  (566.382)  -  (565.961) الخسائر االئتمانية المتوقعة

 416.103.686  740.055  -  415.363.631 صافي الذمم المدينة

 
 فيما يلي الحركة المرحلية إلجمالي الذمم المدينة من تمويل المرابحة: 7-3
 

 المجموع  غير عاملة  منخفضة األداء  عاملة 
   )المرحلة الثالثة(  )المرحلة الثانية(  )المرحلة األولى( 

        2022ديسمبر   31
 417.236.029  1.306.437  -  415.929.592 2022يناير    1األرصدة كما في  

 -  -  25.454.735  (25.454.735) محولة من المرحلة األولى 
 -  (338.668)  338.668  - محولة من المرحلة الثالثة
 76.836.837  (967.769)  (244.521)  78.049.127 صافي الحركات األخرى*

 52.594.392  25.548.882  (1.306.437)  76.836.837 
 494.072.866  -  25.548.882  468.523.984 2022ديسمبر    31األرصدة في  

        
 المجموع  غير عاملة  منخفضة األداء  عاملة 
   )المرحلة الثالثة(  )المرحلة الثانية(  )المرحلة األولى( 

          2021ديسمبر   31
 209.728.550  967.769  -  208.760.781 2021يناير    1األرصدة كما في  

 -  338.668  -  (338.668) محولة من المرحلة األولى 
 207.612.723  -  -  207.612.723 صافي الحركات األخرى*

 207.274.055  -  338.668  207.612.723 
 (105.244)  -  -  (105.244) المشطوب خالل الفترة

 417.236.029  1.306.437  -  415.929.592 2021ديسمبر    31األرصدة في  

 
 يشمل صافي الحركة األخرى التمويل الناشئ والتمويل المسدد والقياسات األخرى. *
 
 المرابحة حسب المرحلة:  لتمويلالحركة في الخسارة االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة    يلي  فيما 7-4
 

 المجموع  غير عاملة  منخفضة األداء  عاملة 
   )المرحلة الثالثة(  )المرحلة الثانية(  )المرحلة األولى( 

        2022ديسمبر   31
 الخسارة االئتمانية المتوقعة كما في

 1.132.343  566.382  -  565.961 2022يناير   1    
 -  -  71.669  (71.669) محولة من المرحلة األولى 

 -  (11.497)  11.497  - الثالثةمحولة من المرحلة  
 (560.709)  (554.885)  -  (5.824) موجودات مالية تمت تسويتها

 16.040  -  -  16.040 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها
 صافي إعادة قياس

 (437.028)  -  (11.231)  (425.797) الخسارة االئتمانية المتوقعة    
 (487.250)  71.935  (566.382)  (981.697) 

 الخسارة االئتمانية المتوقعة في
 150.646  -  71.935  78.711 2022ديسمبر   31    
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 )تتمة( صافي االستثمار في تمويل المرابحة 7
 
 )تتمة(  المرابحة حسب المرحلة:  لتمويلالحركة في الخسارة االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة    يلي  فيما 7-4
 

 المجموع  غير عاملة  منخفضة األداء  عاملة 
   )المرحلة الثالثة(  )المرحلة الثانية(  )المرحلة األولى( 

          2021ديسمبر   31
 الخسارة االئتمانية المتوقعة كما في

 631.151  285.521  -  345.630 2021يناير   1    
 -  69  -  (69) محولة من المرحلة األولى 

 (1.242)  -  -  (1.242) موجودات مالية تمت تسويتها
 41.984  -  -  41.984 موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها

 صافي إعادة قياس
 565.694  280.792  -  284.902 الخسارة االئتمانية المتوقعة    
 325.575  -  280.861  606.436 

 (105.244)  -  -  (105.244) المشطوب خالل السنة 
 الخسارة االئتمانية المتوقعة في

 1.132.343  566.382  -  565.961 2021ديسمبر   31    

 
 للتفاصيل(. 4-6ومقاصتها مقابل المنحة الحكومية في هذه القوائم المالية. )راجع اإليضاح  تم إثبات خسارة التعديل  7-5
 
 إنشاء هيكل مُدد احتمالية التخلف عن السداد 7-6
 

معدالت الخسارة باستخدام طريقة "معدل   التأخر في  " بناءً على احتمالية تقدم الذمم المدينة خالل مراحل متتالية من التدفقيتم احتساب 
معدالت التدفق اآلجل،  بناءً على  التخلف المحسوبة  السداد على احتمالية  التخلف عن  هياكل أجل احتمالية  السداد إلى الشطب. تستند 

شهًرا ماضية، معدلة حسب توقعات االقتصاد.  متوسط ستة وثالثين 
 
 تحليل الحساسية 7-7
 

ديسمبر    31تحليل الحساسية لمخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لتمويل المرابحة كما في  بافتراض ثبات جميع العوامل األخرى، فإن  
 كما يلي: 2021 و  2022

 

 

 زيادة في الخسارة
 االئتمانية المتوقعة

 ديسمبر  31كما في 
2022  

 زيادة في الخسارة
 االئتمانية المتوقعة

 ديسمبر  31كما في 
2021 

    
 794.246  884.742 لمعدالت التدفق اآلجل بدالً من متوسط معدالت التدفقاستخدام الحد األقصى  

 158.688  34.536 ٪10زيادة في العامل االقتصادي بنسبة 

 48.526  9.476 ٪10زيادة في الخسارة بسبب التخلف عن السداد بنسبة  

 
 دفعات مقدمة ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 8
 

  إيضاح 

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
      

 20.558.942  20.997.300   دفعة مقدمة إلى موردين
 7.898.525  5.265.683   ذمم مدينة من مساهمين سعوديين لتسوية زكاة فترة سابقة

 4.259.295  9.389.511   ضريبة القيمة المضافة المؤجلة
 3.187.333  3.730.073   مصاريف مدفوعة مقدماً 

 2.432.361  2.667.328   ذمم مدينة من المستأجرين
 -  11.036.539  1-8 ذمم مدينة من أمانة جدة 

 2.550.001  -   ذمم مدينة من ساما -منحة حكومية  
 1.840.416  2.276.080   قروض وسلف للموظفين

 164.409  801.347   أخرى
   56.163.861  42.891.282 
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 )تتمة(  دفعات مقدمة ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 8
 
مع حق االستبعاد   8-1 يتعلق ذلك بذمم مدينة مقابل أرض تحتفظ الشركة بملكيتها النظامية كضمان، بموجب عقد إيجار تمويلي، 

طوير. وفقًا لمتطلبات  والتسوية عند التخلف عن السداد. تم االستحواذ على األرض من قبل أمانة جدة كجزء من مشروع ت
الذمم المدينة   األمانة، قدمت الشركة مطالبتها وحصلت على اإلقرار على النحو الواجب كمدعِ. قامت الشركة بالمحاسبة عن 

 إلى حد صافي الذمم المدينة بموجب عقد اإليجار التمويلي.
 
 نقد وما يماثله 9
 

 

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
    

 30.800.581  33.440.346 نقد لدى البنوك
 10.563  10.129 نقد في الصندوق

 45.000.000  - ودائع ألجل تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر

 75.811.144  33.450.475 نقد وما يماثله في نهاية السنة

 
 رأس المال واالحتياطي النظامي 10

 
: 2021مليون لاير سعودي )  550مال الشركة المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل  ، بلغ رأس 2021و 2022ديسمبر  31كما في  

 لاير سعودي للسهم الواحد. 10مليون سهم( بقيمة اسمية بلغت  55: 2021مليون سهم ) 55مليون لاير سعودي( مقسماً على    550
 

 :يليكما    2021 و 2022 ديسمبر 31كما في    الملكيةنسب  بلغت  
 

 المساهمين

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
    

 209.000.000  209.000.000 البنك السعودي لالستثمار
التجارة واالستثمار  176.000.000  176.000.000 شركة تنمية 

 151.250.000  151.250.000 اليابان -شركة أوركس  
 13.750.000  13.750.000 باكستان  -المالية المحدودة  شركة أو إل بي باكستان للخدمات  

 550.000.000  550.000.000 

 
من  ٪30إلى   ٪70:  2021)  ٪30إلى    ٪70  السعوديين  غيرتبلغ حصة المساهمين السعوديين مقابل المساهمين  10-1 كما في   )

التقرير.  تاريخ 
 

من صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للسنة  ٪10  تحويلوفقاً لمتطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، يتعين  10-2
من رأس المال. إن   ٪30االحتياطي   يعادللالحتياطي عندما   التحويلإلى االحتياطي النظامي. قد تقرر الشركة التوقف عن  

 .للتوزيعقابل  غيراالحتياطي    هذا
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 األجل ةقروض ومنح طويل 11
 

  إيضاحات 

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
      

 82.561.842  80.197.931  1-11 قروض طويلة األجل
مستحقة الدفع إلى ساما  396.398.326  240.660.910  2-11 ودائع بدون أرباح بآجال استحقاق 

   320.858.841  478.960.168 
 (63.865.821)  (47.772.423)  2-11 منحة حكومية لقرض ساما ومنشآت
 37.200.298  38.027.348   مصاريف عمولة خاصة على منحة

   (9.745.075)  (26.665.523) 
 -  726.042   مصروف عمولة خاصة مستحقة

 452.294.645  311.839.808  4-11 ، 3-11 مجموع القروض والودائع، بالصافي من المنح
 (56.279)  (157.803)   ناقصاً: الرسوم غير المطفأة

   311.682.005  452.238.366 
 (277.700.369)  (271.833.038)   ناقصاً: االستحقاق المتداول

 174.537.997  39.848.967   الجزء غير المتداول من قروض وودائع طويلة األجل

 
الحصول على القروض   11-1 الصغيرة  تم  العامة للمنشآت  الهيئة  فيما يتعلق ببرنامج  االجتماعية  التنمية  من بنك  األجل  طويلة 

الدفع بحلول يناير   .2024والمتوسطة )"منشآت"( لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تستحق 
 

استلمت الشركة مبلغ 2022ديسمبر   31خالل السنة المنتهية في  11-2  سعودي كوديعة بدون أرباح من ساما مليون لاير  64.1، 
للفترة من   فائدة  2022مارس    31إلى   2021أكتوبر   1مقابل تمديد برنامج المدفوعات المؤجلة التابع لساما  . تم احتساب 

معدل التمويل المدعوم على أساس منتظم وفقًا لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية. عالوة على ذلك، قامت الشركة بإثبات دخل 
مليون    2.8بمبلغ   2022مارس   31إلى   2022يناير    1منح الحكومية مقابل تمديد برنامج المدفوعات المؤجلة للفترة من ال

 لاير سعودي.
 

 104.3: 2021مليون لاير سعودي )  329.3لدى الشركة تسهيالت قروض متجددة وغير متجددة من البنوك التجارية بمبلغ   11-3
 .2022ديسمبر   31تكن مستخدمة كما في مليون لاير سعودي( والتي لم  

 
 فيما لي جدول حركة القروض طويلة األجل وودائع ساما بدون أرباح: 11-4
 

 

 قروض
 طويلة األجل
 المجموع  عمولة خاصة  وودائع ساما

      
 452.294.645  37.200.298  415.094.347 2022يناير    1الرصيد كما في 

 120.664.967  -  120.664.967 المتحصالت خالل السنة
 23.370.285  23.370.285  - (19مبلغ محمل خالل السنة )اإليضاح  

 16.093.398  -  16.093.398 منحة حكومية
 (300.583.487)  (21.817.193)  (278.766.294) مدفوعات خالل السنة

 311.839.808  38.753.390  273.086.418 2022ديسمبر    31الرصيد كما في 

      

 

 قروض
 طويلة األجل
 المجموع  عمولة خاصة  وودائع ساما

      
 461.558.092  12.990.130  448.567.962 2021يناير    1الرصيد كما في 

 128.122.577  -  128.122.577 المتحصالت خالل السنة
 25.642.035  25.642.035  - (19مبلغ محمل خالل السنة )اإليضاح  

 (21.360.187)  -  (21.360.187) حكوميةمنحة 
 (141.667.872)  (1.431.867)  (140.236.005) مدفوعات خالل السنة

 452.294.645  37.200.298  415.094.347 2021ديسمبر    31الرصيد كما في 

 )تتمة( األجل ةقروض ومنح طويل 11
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مليون لاير سعودي( يتمثل في إطفاء    24.9: 2021مليون لاير سعودي ) 22.3يشتمل مصروف العمولة الخاصة على مبلغ  11-5

مقابل الودائع بدون أرباح لدى ساما وقرض منشآت المؤجل.  منافع المنحة المثبتة 
 

 قرض قصير األجل 12
 

  إيضاح 

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 

      
 -  56.417.437  1-12 مبلغ أصل الدين وتكلفة التمويل المستحقة  -قرض قصير األجل  

   56.417.437  - 

 
التسهيل هذا بعض  12-1 يحمل عمولة بالسعر التجاري المتفق عليه. يتضمن ترتيب  يمثل هذا قرض قصير األجل من بنك أجنبي 

 .2022ديسمبر  31التعهدات التي التزمت بها الشركة كما في  
 

 القيمة العادلة للمشتقات 13
 

: ال شيء(  2021لاير سعودي ) مليون  50اسمية بلغت  بقيمةمعدالت فائدة  بمقايضات، احتفظت الشركة  2022  ديسمبر 31كما في  
 األجل. طويلوذلك للحد من مخاطر سعر الفائدة مقابل قرض  

 
التدفقات   البالغ يمثل صافي القيمة العادلة لتحوط  : ال شيء( القيمة السوقية السلبية لمقايضات  2021لاير سعودي )  293.687النقدية 

القيمة العادلة لمقايضات   احتساب  التدفقات النقدية. يتم  التدفقات النقدية الجزء الفعال من تحوط  تحوط  معدالت الفائدة. يمثل احتياطي 
من المخاطر معدّل بهامش المخاطر المناسب  معدالت الفائدة باستخدام نموذج التدفقات النقدية الم معدل خصم خاٍل  خصومة من خالل 

 لمخاطر الطرف المقابل.
 

 الزكاة وضريبة الدخل 14
 
 الزكاة أ(
 

 الحركة في المخصص:

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
    

 9.847.576  14.856.679 يناير 1الرصيد كما في  
 9.533.543  8.318.370 السنةمخصص خالل  

 (4.524.440)  (11.067.190) مدفوع خالل السنة
 14.856.679  12.107.859 ديسمبر  31الرصيد كما في  

 
 ضريبة الدخل ب(
 

 الحركة في المخصص:

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
    

 (698.954)  1.198.270 يناير 1الرصيد كما في  
 3.965.307  3.041.782 مخصص خالل السنة

 (2.068.083)  (4.964.643) مدفوع خالل السنة
 1.198.270  (724.591) ديسمبر  31الرصيد كما في  
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 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل 14
 

 وضع الربوط 14-1
 

 .2021ديسمبر    31ال يوجد أي تغيير في وضع الربوط الزكوية وضريبة الدخل منذ  
 

القائمة المستحقة للهيئة فيما يتعلق بتسويات سنوات مطلوبات  . ال2018انهاء الربوط الزكوية والضريبة للسنوات المنتهية في ديسمبر  تم 
 كما يلي:  2017-2014سابقة متعلقة بالسنوات 

 

 تواريخ االستحقاق

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
    
 2.632.842  - 2022ديسمبر  1
 2.632.842  2.632.842 2023ديسمبر  1

 5.265.684  2.632.842 المجموع

 
 منافع نهاية الخدمة للموظفين 15
 

 

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
    

 19.607.328  20.265.652 الرصيد في بداية السنة
 2.382.361  2.198.833 تكلفة الخدمة  -مخصص خالل السنة 
 686.256  709.296 تكلفة الفائدة    -مخصص خالل السنة 

 2.908.129  3.068.617 
 (1.459.272)  (2.501.883) مدفوع خالل السنة

 (951.021)  (842.532) أرباح اكتوارية من خالل الدخل الشامل اآلخر

 20.265.652  19.829.366 الرصيد في نهاية السنة

 
التقرير:فيما يلي   15-1  االفتراضات االكتوارية الرئيسية كما في تاريخ 

 

 

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
    

 ٪3.0  %3.5 معدل الخصم
 ٪2.5  %2.0 زيادة الراتب

 60  60 سن التقاعد
 

 الحساسية لالفتراضات االكتوارية 15-2
 

منافع نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ في معدل الخصم    ٪1إن أي تغير بنسبة   مليون    0.66وزيادة الراتب كان من شأنه زيادة أو نقض 
 مليون لاير سعودي(، على التوالي. 0.85مليون لاير سعودي و  0.71: 2021مليون لاير سعودي ) 0.80لاير سعودي و

 
 ذمم دائنة 16

 
مؤجرة وعقود تمويل مرابحة التي نفذتها الشركة. بشكل عام، يبلغ متوسط   تمثل الذمم الدائنة التي ال تحمل فوائد مقابل شراء موجودات

 فترة االئتمان على مشتريات الموجودات من الموردين شهراً واحداً.
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 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 17
 

  إيضاحات 

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
      

 8.896.784  8.474.884  1-17 اإليجار المقترحذمم دائنة متعلقة بعقد  
 5.514.087  7.355.038   ذمم دائنة متعلقة بالموظفين

 4.163.424  4.642.583   ذمم دائنة خيرية
 3.402.597  2.100.061   أقساط تأمين مستحقة الدفع لموجودات مؤجرة

 2.247.775  1.467.455   مطالبات تأمين لموجودات مؤجرة تحت التسوية
 1.495.239  719.931   ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع

 1.380.625  1.732.731   نفقات قانونية ومهنية
 3.393.444  2.467.843   أخرى

   28.960.526  30.493.975 

 
المقترحة والمبالغ األخرى المستلمة مقابل الخدمات  تشمل هذه المدفوعات المقدمة واألتعاب المبدئية فيما يتعلق بعقود اإليجار  17-1

 ذات الصلة بالعقود المنفذة وغير المنفذة.
 

 إيرادات 18
 

  إيضاحات 
 ديسمبر  31

2022  
 ديسمبر  31

2021 
      

 101.930.067  96.442.610  1-18 عقد إيجار تمويلي
 30.471.790  44.609.179  1-18 تمويل المرابحة

   141.051.789  132.401.857 
 12.363.895  8.750.478  2-18 إيرادات أخرى

   149.802.267  144.765.752 

 
إثبات إيرادات عقود اإليجار التمويلي بالصافي بعد خصم تكلفة التأمين وتتضمن عكس مبلغ  18-1 مليون لاير سعودي    18.9يتم 

مليون لاير سعودي( لاير سعودي مقابل خسارة  4.3:  2021مليون لاير سعودي ) 3.1مليون لاير سعودي( و 26.3: 2021)
 التوالي. المرابحة، علىل التعديل على عقود اإليجار التمويلي وعقود تموي

 
تتضمن اإليرادات األخرى بشكل أساسي األتعاب المبدئية والرسوم األخرى المتعلقة بالعقود والدخل المحقق من الودائع قصيرة   18-2

 األجل.
 

 مصروف عمولة خاصة 19
 

  إيضاح 
 ديسمبر  31

2022  
 ديسمبر  31

2021 
      مصاريف عمولة خاصة على:

 25.642.035  23.370.285  5-11 طويلة األجلقروض  
 64.326  847.271   قرض قصير األجل

   24.217.556  25.706.361 
البنكية على المكشوف  34.537  210   عمولة السحوبات 

   24.217.766  25.740.898 
 54.757  92.238   إطفاء تكاليف معامالت ونفقات بنكية

   24.310.004  25.795.655 
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 مصاريف عمومية وإدارية 20
 

 
 ديسمبر  31

2022  
 ديسمبر  31

2021 
    

 2.800.123  5.158.961 الترخيص والنفقات القانونية والمهنية
 2.496.878  3.242.748 مصاريف اإليجار وإصالح المكاتب وصيانتها، بالصافي

 1.446.327  1.369.247 مدخالت ضريبة القيمة المضافة غير المطالب بها
 863.572  855.464 مصاريف اتصاالت

 266.362  291.013 تأمين موجودات مملوكة
 235.746  223.670 طباعة وقرطاسية 
 204.757  325.594 سفر ومواصالت

 1.442.655  721.139 أخرى
 12.187.836  9.756.420 

 
 ربحية السهم األساسية والمخفّضة 21

 
العائد للمساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم )يتم احتساب ربحية   (  55.000.000السهم األساسية والمخففة بقسمة دخل السنة 
 كما في نهاية السنة.

 
 محتملة وارتباطات التزامات 22

 

 

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
    

 10.027.353  33.601.060 عقود إيجار تمويلي وتمويل مرابحة لم تنفذ بعد

 2.000.000  2.000.000 عن الشركة  بالنيابةصادرة    بنكيةضمانات  

 
 إدارة المخاطر المالية 23

 
حدود    والقياس   طبيعتها  تحديد  عمليةمن خالل   إدارتها  ويتمجزء كامن في أنشطة الشركة    هيالمخاطر  والمراقبة المستمرة، حسب 

الشركة    للربحيةبالنسبة    هامة  هيإدارة المخاطر   عمليةالمخاطر وعناصر الرقابة األخرى. إن   المستمرة للشركة. تتعرض أنشطة 
 .السيولةعلى مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر    أساسيةالتي تشتمل بصورة    الماليةلمجموعة متنوعة من المخاطر  

 
 هيكل إدارة المخاطر 23-1
 

 مجلس اإلدارة
 

مجلس اإلدارة مسؤول عن إنشاء سياسات الشركة، بما في ذلك إطار إدارة المخاطر، كما أن المجلس مسؤول عن مراجعة أداء الشركة  
 .السياساتوضمان االمتثال لهذه  

 
 اللجنة التنفيذية

 
اإلدارة مع تفويض رئيسي لفحص مقترحات االئتمان ومراقبة األداء وتقديم التوجيه الالزم بشأن يتم إنشاء اللجنة التنفيذية من قبل مجلس  

حص المسائل التشغيلية واالستراتيجية أو األنشطة األساسية األخرى التي تحقق أعمال الشركة. باإلضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة التنفيذية بف
 األخرى.المواضيع التي ال تدخل في نطاق عمل اللجان 

 
 لجنة إدارة المخاطر

 
شاملة إلدارة المخاطر، بما في ذلك   وسياسات  قبل مجلس اإلدارة لتطوير والحفاظ على إستراتيجية  تم إنشاء لجنة إدارة المخاطر من 

التأكد من  مخاطر األمن السيبراني ومخاطر تقنية المعلومات. تعتبر لجنة إدارة المخاطر مسؤولة عن وضع إطار عمل تحمل المخاطر و
أن إطار عمل تحمل المخاطر ال يزال متسقًا مع اإلستراتيجية قصيرة وطويلة األجل، وخطة األعمال ورأس المال، باإلضافة إلى برامج  

 المكافآت والسياسات األخرى المعتمدة من مجلس اإلدارة.
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية 23
 

 )تتمة(  هيكل إدارة المخاطر 23-1
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت
 

كأعضاء في مجلس اإلدارة واللجان  تم إنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس اإلدارة لتحديد واقتراح المرشحين الختيارهم 
 فيذية.واإلدارة التنفيذية. تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بالمسؤولة عن إعداد سياسة واضحة لمكافآت األعضاء واإلدارة التن

 
 لجنة المراجعة

 
جودة   فيما يتعلق بتقييم  القيام بمسؤولياته  بمساعدة مجلس اإلدارة على  المراجعة بواسطة مجلس اإلدارة. تقوم اللجنة  لجنة  يتم تعيين 

 وسالمة التقارير المالية ومراجعتها وموثوقية الرقابة الداخلية للشركة.
 

 المراجعة الداخلية
 

والتشغيلية والمالية الرئيسية بواسطة المراجعة الداخلية. تقوم إدارة المراجعة الداخلية بفحص   المخاطر  إدارة  اجراءات  تتم مراجعة كافة
بمناقشة نتائج   الداخلية. تقوم المراجعة  والتوجيهاتواألنظمة    الداخليةكفاية السياسات واإلجراءات ذات العالقة وامتثال الشركة للسياسات  

 للجنة المراجعة. والتوصية  نتائجهاكافة األحكام مع اإلدارة واإلبالغ عن 
 

 .يليهذه المخاطر بواسطة اإلدارة موجزة كما   تقليلإن المخاطر التي تواجهها الشركة وطرق 
 

 مخاطر السوق 23-2
 

المستقبلية ألداة مالية نتيجة لتغيرات في أسعار أرباح السوق أو أسعار  مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية  
المضاربة والعرض   معدل االئتمان للمصدر أو األداة أو تغير في انطباعات السوق أو أنشطة  تغير في  السوق لألوراق المالية بسبب 

 والطلب على األوراق المالية والسيولة في السوق.
 

 ة أنواع من المخاطر: مخاطر العملة ومخاطر معدالت العمولة الخاصة ومخاطر األسعار األخرى.تتكون مخاطر السوق من ثالث
 

 مخاطر العملة 23-2-1
 

التدفقات   القيمةمخاطر تقلبات   هيمخاطر العملة   التغيرات في معدالت صرف العمالت   النقديةالعادلة أو  المستقبلية ألداة مالية بسبب 
األجنبية. وتجري المعامالت الرئيسية للشركة باللاير السعودي. تتحمل الشركة مخاطر العمالت على االقتراض بالعملة األجنبية التي تتم 

حداً أدنى للخسائ معظم  بعمالت أخرى غير اللاير السعودي. وتعتقد اإلدارة أن هناك  تقلبات أسعار الصرف حيث أن  الكبيرة بسبب  ر 
من مخاطر  لوع  والمطلوبات باللاير السعودي أو عمالت مرتبطة باللاير السعودي. النقديةالموجودات   فان الشركة ال تقوم بالتحوط  يه 

 العمالت األجنبية.
 

مليون لاير سعودي   56.25كي من بنك دولي بمبلغ ، حصلت الشركة على قرض بعملة أجنبية بالدوالر األمري2022ديسمبر   31كما في  
 : ال شيء(. 2021)
 

 تحليل الحساسية
 

مقابل الدوالر    ٪1لدى الشركة مخاطر عملة بالدوالر األمريكي، في تاريخ التقرير في حال ارتفع / انخفض سعر اللاير السعودي بواقع  
: ال شيء(  2021مليون لاير سعودي ) 0.56لسنة أعلى / أدنى بمقدار  األمريكي مع ثبات كافة المتغيرات األخرى، ستكون اإليرادات ل

 وذلك نتيجة صافي ربح / خسارة صرف العمالت األجنبية عند تحويل القرض بالعملة األجنبية.
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية 23
 

 )تتمة(  مخاطر السوق 23-2
 

 مخاطر سعر العمولة الخاصة 23-2-2
 

العمولة الخاصة هي المخاطر المتعلقة بتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر  مخاطر سعر  
العمولة الخاصة السوقية. إن تعّرض الشركة لمخاطر التغيرات في سعر العمولة الخاصة السوقية يتعلق أساسا بالتزامات ديون الشركة  

 تبطة بأسعار العمولة الخاصة المتغيرة.طويلة األجل المر
 

التي لم يتم  متغير كما في نهاية السنة خاضعة لمخاطر أسعار العمولة الخاصة  لم يكن لدى الشركة أي أدوات مالية ذات معدل فائدة 
 التحوط لها.

 
 ذات المعدالت المتغيرة  الماليةلألدوات    الحساسية تحليل

 
فإن تغير بنسبة  وفيما لو لم تكن هناك   تحوط،  نقطة أساس في سعر العمولة الخاصة للمطلوبات المالية ذات المعدالت    100ترتيبات 

 : ال شيء(.2021مليون ريـال سعودي )  0.5المتغيرة ستزيد أو تخفض اإليرادات بمبلغ  
 
 للشركة.  الماليةسنة والمطلوبات  على قائمة الدخل لل التأثيربالضرورة إلى  يشيرالذي تمّ إعداده ال   الحساسية  تحليلّن إ

 
 مخاطر األسعار األخرى 23-2-3

 
للتغيرات في أسعار مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية للتقلبات نتيجة    مخاطر األسعار األخرى هي 

معدل العمولة الخاصة أو مخاطر العملة(   عن  الناتجة  عن عوامل خاصة باألدوات  السوق )غير تلك  التغيرات ناتجة  سواء كانت تلك 
المماثلة والمتاجر بها في السوق. ليس لدى الشركة أي أدوات   المالية الفردية أو مُصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية 

 مالية خاضعة لمخاطر األسعار األخرى.
 

 مخاطر االئتمان 23-3
 

 مخاطر عدم مقدرة طرف ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.إن مخاطر االئتمان هي 
 

مليون لاير سعودي(، تبلغ الموجودات الخاضعة لمخاطر    1.472: 2021مليون لاير سعودي )  1.473من إجمالي الموجودات البالغة  
الموجودات المالية   )مليون    1.437ائتمان  في    1.452:  2021لاير سعودي  اإلدارة مخاطر االئتمان  مليون لاير سعودي(. وتحلل 

 التصنيفات التالية:
 

 

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
    

 939.842.510  888.806.148 صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي
 411.781.506  491.761.234 صافي االستثمار في تمويل المرابحة

 22.991.303  23.664.628 دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى  
 75.800.581  33.440.346 أرصدة بنكية

 1.437.672.356  1.450.415.900 

 
 صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي وتمويل المرابحة 23-3-1
 

المرابحة معرض بشكل عام لمخاطر ائتمان جوهرية. لذلك، وضعت الشركة عدداً من  إن االستثمار في عقود اإليجار التمويلي وتمويل 
واعتمادات االئتمان الرسمية وتخصيص  المالءة االئتمانية للمستأجرين  ذلك تقييم  اإلجراءات الالزمة إلدارة مخاطر االئتمان بما في 

 الحدود االئتمانية والحصول على ضمانات شخصية وإضافية.
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 )تتمة( المخاطر الماليةإدارة   23
 

 )تتمة(  مخاطر االئتمان 23-3
 

 )تتمة( صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي وتمويل المرابحة 23-3-1
 

م  تتبع الشركة أيضا آلية التصنيف االئتماني بصورة يومية كأداة إلدارة نوعية المخاطر االئتمانية لمحفظة عقود اإليجار. يتم تصنيف الذم 
أشهر والتي يُتوقع أن تكون التدفقات النقدية المستقبلية قد تأجلت، إلى أربع مجموعات فرعية   6المدينة لعقود اإليجار المستحقة ألكثر من  

ومشكوك في تحصيلها،  القياسية،  موعد استحقاقها/تحت المراقبة، ودون  كالتالي: انقضى  الداخلي بالشركة  للتصنيف االئتماني  طبقا 
 وخسارة.

 
متأخرة السداد   كان ذلك منطبقاً. كما في تاريخ المركز المالي، فإن جيدسجل سداد   لها القيمةمنخفضة   وغيرالمحفظة التي ليست  ، إن 

 الشركة لديها ضمانات كافية لتغطية كافة مخاطر االئتمان بعد تقديم الخسائر االئتمانية المتوقعة.
 

اإليجار التمويلي وتمويل المرابحة أيضًا تقديرات إضافية لمخاطر االئتمان باستخدام الخسائر يتطلب تقييم مخاطر االئتمان المتعلقة بعقود  
التخلف عن   اشتقاقها من خالل احتمالية  المتوقعة التي يتم  السداد، والخسارة   السداد، االئتمانية  عن  والتعرض للمخاطر عند التخلف 

 بافتراض التخلف عن السداد.
 

 ية التخلف عن السدادإنشاء هيكل أجل الحتمال
 

معدالت الخسارة باستخدام طريقة "معدل   " بناءً على احتمالية تقدم الذمم المدينة خالل مراحل متتالية من التأخر في  التدفقيتم احتساب 
بناءً على   التخلف المحسوبة  السداد على احتمالية  التخلف عن  هياكل أجل احتمالية  معدالت التدفق اآلجل، السداد إلى الشطب. تستند 

شهًرا ماضية، معدلة حسب توقعات االقتصاد.  متوسط ستة وثالثين 
 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
 

، عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل كبير منذ اإلثبات المبدئي، تستخدم الشركة التغييرات الكمية في احتمالية التخلف
في السداد، والخبرة التاريخية ذات الصلة، حيثما أمكن. بناءً على تاريخ تحصيل األقساط، تعتقد اإلدارة أن الزيادة الكبيرة  وحالة التأخر 

فقط عندما يكون القسط متأخراً عن موعد استحقاقه ألكثر من    يوًما. 60في مخاطر االئتمان تنشأ 
 

   قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة
 

الشركة الخس قيمة التعرض عند التخلف عن السداد  تقيس  مستوى الطرف المقابل مع األخذ في االعتبار  المتوقعة على  ائر االئتمانية 
واحتمالية التخلف عن السداد والخسارة بافتراض التخلف عن السداد ومعدل الخصم. تقديرات احتمالية التخلف عن السداد هي تقديرات  

معين، بناءً على هياكل اآلج لتقديرات التعرض بافتراض التخلف عن السداد، تستخدم الشركة  في تاريخ  ال كما هو مذكور أعاله. بالنسبة 
للمبالغ المستردة لحسابات الخسارة المعدلة بالمعلومات التطلعية. يمثل التعرض عند التخلف عن السداد التعرض المتوقع   القيمة الحالية 

لتعرض عند التخلف عن السداد من التعرض الحالي للطرف المقابل والتغييرات المحتملة  في حالة التخلف عن السداد. تشتق الشركة قيمة ا
التمويلي   العقد بما في ذلك اإلطفاء. التعرض للمخاطر عند التخلف عن السداد لعقد اإليجار  المبلغ الحالي المسموح به بموجب  على 

 كة سعر الفائدة الفعلي لكل عقد لغايات الخصم.وتمويل المرابحة هو إجمالي القيمة الدفترية. وقد استخدمت الشر
 

تعتقد إدارة الشركة أنه قد تم تكوين مخصص كاف، عند االقتضاء لمواجهة مخاطر االئتمان. عالوة على ذلك، تخضع الشركة في السياق 
مخاطر االئتمان المرتبطة بعقود  العادي لتقديم عقود اإليجار التمويلي وذمم المرابحة المدينة لضمانات شخصية إضافية للضمان   لتقليل 

اإليجار التمويلي وتمويل المرابحة. للحصول على تفاصيل إضافية حول عقود اإليجار التمويلي وتمويل المرابحة والمخاطر ذات الصلة،  
 حول هذه القوائم المالية. 7وإيضاح   6وإيضاح  8-3راجع إيضاح  
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية 23
 

 )تتمة(  مخاطر االئتمان 23-3
 

 )تتمة( صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي وتمويل المرابحة 23-3-1
 

 مخاطر التركز
 

مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع الجغرافي، أو لمن   من العمالء في أنشطة تجارية  تركيزات مخاطر االئتمان عند اشتراك عدد  تنشأ 
مات االقتصادية التي قد تؤثر على مقدرة هؤالء العمالء على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بشكل متشابه بفعل التغيرات  يكون لديهم   نفس السِّ

النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي  أو الظروف األخرى. تشير تركيزات مخاطر االئتمان إلى الحساسية  االقتصادية أو السياسية 
 أعمال أو موقع جغرافي معين.تؤثر على قطاع  

 
تقوم الشركة بإدارة مخاطر االئتمان من خالل تنويع أنشطة التأجير لضمان عدم وجود تركيز غير مبرر للمخاطر مع أفراد أو مجموعات  

التمويلي وتمويل  من العمالء في مواقع أو أعمال محددة. وفيما يلي التحليل وفقاً لفئة النشاط لصافي استثمار الشركة في عقود اإليجار
 المرابحة:

 

 
 ديسمبر  31كما في 

2022  
 ديسمبر  31كما في 

2021 

 %  لاير سعودي  %  لاير سعودي 
        

 ٪26.63  403.967.040  %29.63  447.737.824 مباني وإنشاءات
 ٪21.15  320.748.172  %17.18  259.585.626 تجارة )بالجملة / التجزئة(

 ٪17.05  258.643.665  %16.80  253.872.156 تصنيع
 ٪8.96  135.947.665  %7.73  116.786.346 وماء وغاز وخدمات صحية  كهرباء

 ٪8.70  131.944.002  %7.90  119.302.437 نقل واتصاالت
 ٪5.30  80.370.007  %4.40  66.618.101 التمويل
 ٪4.77  72.318.979  %7.42  112.096.900 خدمات

 ٪1.16  17.575.884  %1.05  15.799.462 صناعة صيد األسماك والزراعة
 ٪0.16  2.433.955  %0.74  11.121.211 مناجم وتعدين

 ٪0.01  134.475  -  - التجزئة
 ٪6.11  92.661.487  %7.15  107.987.110 قطاعات اقتراض أخرى

 1.510.907.173  100%  1.516.745.331  100٪ 

 
 ائتمانية أخرى  وتحسينات  كتأمين بهاضمانات محتفظ  

 
مخاطر االئتمان على إجمالي المبالغ المستحقة لالستثمار في عقود اإليجار التمويلي وتمويل المرابحة عن طريق االحتفاظ   يتم تخفيف 

الموجودات المؤجرة. إضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي وتمويل مرابحة مضمون من خالل  بملكية
مليون لاير سعودي    56.0مليون لاير سعودي( و  43.48:  2021مليون لاير سعودي )  24.9كفالة بمبلغ   ضمانات بنكية وضمانات

 . 2022ديسمبر  31كما في ، على التوالي،  مليون لاير سعودي( 50: 2021)
 

 أرصدة بنكية وذمم مدينة أخرى 23-3-2
 

الموجودات المالية وأن مخصص الخسارة لن يكون جوهريًا للشركة. يتم االحتفاظ  ترى الشركة أن لديها مخاطر ائتمان منخفضة على هذه  
ى  بأرصدة البنك لدى بنك يتمتع بتصنيف ائتماني جيد. وبالتالي، ال تتعرض الشركة حاليًا ألية مخاطر ائتمان جوهرية. الذمم المدينة األخر 

 ليست هامة وال تتعرض لمخاطر ائتمان جوهرية.
 

 يولةمخاطر الس 23-4
 

مخاطر السيولة ألنه من الممكن   مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية حال استحقاقها. تنشأ 
 باتأن يتعين على الشركة سداد مطلوباتها قبل التاريخ المتوقع أو أنها ستواجه صعوبة في جمع أموال للوفاء بالتزاماتها ذات الصلة بالمطلو
كافية لديها، بقدر اإلمكان، للوفاء بسداد المطلوبات   حال المالية حال استحقاقها. تتبع الشركة في إدارة السيولة نهجاً لضمان توفر سيولة 

 استحقاقها في ظل الظروف الطبيعية والصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو مخاطر في إلحاق الضرر بسمعة الشركة.
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 )تتمة( المخاطر الماليةإدارة   23
 

 )تتمة(  مخاطر السيولة 23-4
 

االستحقاقات   تاريخ  قائمة المركز المالي حتى  من تاريخ  المتبقية  الفترة  على أساس  التعاقدية للمطلوبات تم تحديدها  إن االستحقاقات 
من قبل توفر الس مبين  االستحقاق الفعلي كما هو  بعين االعتبار تاريخ  يولة في الشركة. تقوم اإلدارة بمراقبة آجال التعاقدية وال تأخذ 

غير االستحقاق لضمان توفر السيولة الكافية. يلخص الجدول أدناه آجال استحقاقات المطلوبات للشركة بناءً على التدفقات النقدية التعاقدية  
 المخصومة:

 

  سنوات 5إلى  2  شهر 12إلى  4  شهراً 3خالل  

 بدون تاريخ

 المجموع  استحقاق محدد

          2022ديسمبر  31

 115.212.148  -  -  -  115.212.148 ذمم دائنة

 مصاريف مستحقة

 28.960.526  -  -  -  28.960.526 ومطلوبات أخرى   

 12.107.859  -  -  12.107.859  - الزكاة وضريبة الدخل

 326.597.094  -  42.666.956  239.052.379  44.877.759 األجل ةقروض ومنح طويل

 57.140.611  -  -  -  57.140.611 قرض قصير األجل

 19.829.366  19.829.366  -  -  - منافع نهاية الخدمة للموظفين

 246.191.044  251.160.238  42.666.956  19.829.366  559.847.604 

          

          2021ديسمبر  31

 55.650.692  -  -  -  55.650.692 ذمم دائنة

 مصاريف مستحقة

 30.493.975  -  -  -  30.493.975 ومطلوبات أخرى   

 16.054.949  -  2.632.842  13.359.488  62.619 الزكاة وضريبة الدخل

 479.385.397  -  204.661.036  264.555.110  10.169.251 األجل ةقروض ومنح طويل

 22.660.181  22.660.181  -  -  - الخدمة للموظفينمنافع نهاية 

 96.376.537  277.914.598  207.293.878  22.660.181  604.245.194 

 
االستحقاق. يلخص الجدول أدناه القيم العادلة السلبية لألدوات المالية المشتقة جنباً إلى جنب مع القيم االسمية التي تم تحليلها بالفترة إلى  

تعلقة.  القيم االسمية، والتي تقدم مؤشراً لحجم المعامالت القائمة في نهاية السنة ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية الم
مؤشراً على تعرض الشركة لمخاطر االئتمان، والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية القيم االسمية ليست  للمشتقات،    بالتالي، 

 وال مخاطر السوق.
 

 القيمة االسمية   

 
 القيمة العادلة

 المجموع  سنوات 5 -  1  شهراً 12 -  3  شهراً  3خالل    السالبة للمشتقات
          

2022 (293.687)  4.166.667  12.500.000  33.333.333  50.000.000 

 
 الماليةالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  24

 
إن القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركين في السوق 

القيمة العادلة على افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تمت إما: قياس  القياس. ويستند   وذلك في تاريخ 
 
 الرئيسي لألصل أو االلتزام.في السوق   -
في أكثر األسواق نفعًا لألصل أو االلتزام -  .في حال غياب سوق رئيسية، 
 

السوق الرئيسية أو األكثر أفضلية. ويتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستخدام االفتراضات  الوصول الى  يجب أن يتاح للشركة  
السوق عند تسعير أي أصل أو التزام، مع افتراض أن المتعاملين في السوق يعملون من منطلق مصالحهم  التي يستخدمها المتعاملون في  

ف االقتصادية المثلى. وتأخذ القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة المتعامل في السوق لتوليد منفعة اقتصادية من خالل التوظي
 لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سيقوم بالتوظيف األمثل واألعلى لألصل.األمثل واألعلى لألصل أو من خالل البيع 

 
القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة أو عروض أسعار التجار.  تستند 

 ة باستخدام أساليب تقييم أخرى.لجميع األدوات المالية األخرى، تقوم الشركة بتحديد القيمة العادل
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 )تتمة( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 24
 

 أساليب التقييم
 

السوق التي يمكن رصدها بأقصى قدر ممكن. يتم تصنيف  القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم الشركة بيانات  قياس  عند 
 مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي:القيم العادلة إلى مستويات  

 
 : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.1المستوى   •
 

والتي يمكن رصدها لألصل أو االلتزام إما مباشرة )مثل األسعار(   1: مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى 2المستوى   •
مباشر )أي مشتقة من األسعار(.  أو بشكل غير 

 
 : مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن رصدها )مدخالت ال يمكن رصدها(.3المستوى   •
 

ة المطفأة باستثناء استثمار حقوق الملكية المصنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل  يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلف
القيم الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة تقارب  قيمتها  الشامل اآلخر ويتم قياسه بالقيمة العادلة. إن 

في التسلسل  3لمصنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تحت المستوى العادلة. يندرج االستثمار في حقوق ملكية الشركة ا
 لاير سعودي(.  892.850: 2021لاير سعودي )  892.850بمبلغ   2022ديسمبر   31الهرمي للقيمة العادلة كما في  

 
 األدوات المالية 25

 
  المطفأة، ، تم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المالية للشركة وقياسها بالتكلفة 9وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 : يليباستثناء استثمار حقوق الملكية المصنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم قياسه بالقيمة العادلة، وكان توزيعها كما  
 

 

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
    بالتكلفة المطفأة -موجودات مالية  

 939.842.510  888.806.148 صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي
 411.781.506  491.761.234 صافي االستثمار في تمويل المرابحة 

 39.703.949  52.433.788 دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
 75.811.144  33.450.475 نقد وما يماثله

    
    بالقيمة العادلة -موجودات مالية  

 892.850  892.850 استثمارات حقوق الملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
    

    بالتكلفة المطفأة -مطلوبات مالية  
 452.238.366  311.682.005 األجل ةقروض طويل

 -  56.417.437 قروض قصيرة األجل
 55.650.692  115.212.148 ذمم دائنة

 30.493.975  28.960.526 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
    

    بالقيمة العادلة -مطلوبات مالية  
 -  293.687 القيمة العادلة السالبة للمشتقات  

 
 إدارة مخاطر رأس المال 26
 

الشركة عند إدارتها لرأس المال ضمان قدرتها على االستمرار في أعمالها لذلك يمكن أن تستمر في تقديم عائدات للمساهمين  تهدف 
ومزايا ألصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال المثالي لتخفيض تكلفة رأس المال. تقوم الشركة بإدارة  

العائد على صافي الموجودات وإجراء التعديالت عليها في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. وبهدف   هيكل رأس المال بمراقبة
 الحفاظ هيكل رأس المال أو ضبطه، قد تقوم الشركة بتعديل مقدار األرباح الموزعة المدفوعة لمساهميها أو إصدار أسهم جديدة.

  



 شركة ينال للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر    31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 الت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بالريا
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 )تتمة(  إدارة مخاطر رأس المال 26
 

المنتهيتين في لم يتم   31 و  2022ديسمبر   31إجراء أي تغييرات على أهداف أو سياسات أو عمليات إدارة رأس المال خالل السنتين 
 . في تاريخ قائمة المركز المالي، كان تحليل نسبة المديونية على النحو التالي:2021ديسمبر 

 

 

 كما في
 ديسمبر 31

2022  

 كما في
 ديسمبر 31

2021 
    

 897.332.849  928.735.003 حقوق الملكية
 79.432.680  135.910.349 ديون تحمل ربح

 976.765.529  1.064.645.352 مجموع هيكل رأس المال 

    
 ٪8.13  %12.77 نسبة المديونية

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة 27

 
عالقة على صلة بالمساهمين. تتلقى الشركة دعماً فنياً من شركة أوركس  في سياق األنشطة االعتيادية، تتعامل الشركة مع أطراف ذات  

المعامالت واألرصدة الهامة   فيما يلي  الترتيبات.  للخدمات المالية المحدودة بدون تكاليف بموجب  باكستان  وشركة أو إل بي  اليابان 
 لألطراف ذات العالقة:

 

 المعامالت:

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
    مساهم  -  البنك السعودي لالستثمار

 1.774.831  14.314.831 توزيعات أرباح مدفوعة، بالصافي من مستردات الزكاة والضريبة
 -  50.000.000 متحصالت من قروض طويلة االجل

 -  726.042 مصروف عمولة خاصة
 83.324  48.249 أخرى مدفوعة  بنكيةنفقات  
 -  87.917 المكتسب على الودائع ألجلالربح 

 1.762.500  3.494.178 دفعات إيجار ومباني وما يتعلق بها
 -  2.666.761 المدفوعات *  -المشاركة في اإليجار 
 -  32.929 أتعاب اإلدارة *  -المشاركة في اإليجار 

    
    مساهم  -  السعوديةشركة تنمية التجارة واالستثمار، المملكة العربية  

 1.367.327  11.927.327 توزيعات ربح مدفوعة، بالصافي من الزكاة
    

    مساهم -  شركة أوركس اليابان
 2.268.750  11.343.750 توزيعات أرباح مدفوعة، بالصافي من الضريبة

    
    مساهم  - باكستان للخدمات المالية المحدودةشركة أو إل بي  

 206.250  1.031.250 توزيعات أرباح مدفوعة، بالصافي من الضريبة
    

 التعاوني،   التأمينوإعادة    للتأمين والخليجشركة المتوسط  
    شركة شقيقة -  السعودية    

 9.608.604  11.046.607 وأخرى متعلقة بها، بالصافي  تأمينمدفوعات أقساط  
    

    شركة شقيقة ** -شركة تكوين المتطورة للصناعات، المملكة العربية السعودية  
التمويلي  -  16.688.968 صافي االستثمار في التأجير 

    
    كبار موظفي اإلدارة

 8.857.095  10.621.619 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين
 526.031  1.051.810 منافع نهاية الخدمة

 900.000  1.180.000 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة
  



 شركة ينال للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2022ديسمبر    31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 الت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بالريا
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 )تتمة(  معامالت مع أطراف ذات عالقة 27
 

 األرصدة:

 كما في
 ديسمبر  31

2022  

 كما في
 ديسمبر  31

2021 
    مساهم  -  البنك السعودي لالستثمار

 19.253.692  21.619.176 حسابات جارية
 -  50.726.042 قروض طويلة األجل )يتضمن العمولة المستحقة(

 4.080.506  2.720.338 تسوية ذمم زكاة مدينة للفترة السابقة
 534.783  - ذمة دائنة متعلقة بالمشاركة في اإليجار
 23.977  18.826 ذمة مدينة متعلقة بالمشاركة في اإليجار

    
    مساهم  -  تنمية التجارة واالستثمارشركة  

 3.818.019  2.545.345 تسوية ذمم زكاة مدينة للفترة السابقة 
    

    شركة شقيقة  -شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، السعودية  
 4.254.522  4.514.222 دفعات مقدمة مقابل أقساط التأمين، بالصافي

    
    شركة شقيقة ** -شركة تكوين المتطورة للصناعات، المملكة العربية السعودية  

التمويلي  -  16.076.509 صافي االستثمار في التأجير 
    

    كبار موظفي اإلدارة
 3.423.232  3.419.048 منافع نهاية الخدمة للموظفين

 527.899  474.474 قروض إلى كبار موظفي اإلدارة في الشركة
 900.000  1.180.000 أتعاب حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة

 
فيها الطرف ذو الصلة بدون حق الرجوع. تتقاضى الشركة رسوًما إلدارة المحفظة.   * لدى الشركة معامالت إيجار معينة يشارك 

 مليون لاير سعودي(. 3.5:  2021) 2022ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  2بلغت قيمة هذه المحفظة  
 
 طرف ذو عالقة بسبب المنصب الذي يشغله عضو لجنة مجلس إدارة الشركة. **
 

 توزيعات أرباح 28
 

لاير سعودي للسهم( للسنة المنتهية   0.15:  2020لاير سعودي للسهم الواحد ) 0.75اقترح مجلس اإلدارة، توزيعات أرباح سنوية بمبلغ 
لاير سعودي(. وافق المساهمون على توزيعات األرباح في    8.25:  2020مليون لاير سعودي )  41.25بمبلغ   2021ديسمبر  31في 

 .2022يونيو   1وي الذي انعقد في  السن  العامةاجتماع الجمعية 
 

 موافقة مجلس اإلدارة 29
 

)الموافق  1444  رجب  11بتاريخ   تم اعتماد هذه القوائم المالية والموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة  (.2023 فبراير  2هـ 




