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 المعلومات العامة واألنشطة  -1
 

بتاريخ   1010573360تعد الشركة "شركة مساهمة مقفلة" مسجلة في الرياض في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم  
 2019إبريل  15هـ الموافق 1440شعبان  9
 

الشركة األم النهائية هي شركة االتصاالت العمانية  الشركة مملوكة بالكامل من شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )"الشركة األم"(.
 ش.م.ع.ع، ُعمان. 

 
الصادرة   202012/أ ش/  57يتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمات تمويل لألفراد بناء موافقة البنك المركزي السعودي )"ساما"( رقم  

 .   2020ديسمبر   20هـ الموافق  1442جمادى األولى   15بتاريخ 
 

 .  سنة بدءا  منذ تاريخ التسجيل بالسجل التجاري 49مدة الشركة 
 

  ، المملكة العربية السعودية.11351، الرياض 295814 هو ص. ب.العنوان المسجل للشركة 
 

.   2019سبتمبر    30هـ الموافق  1441صفر    1تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بتاريخ  
  للتمويل" تم تغيير اسم الشركة من "شركة مدفوعات زين المحدودة" إلى "شركة تمام  2020وخالل سنة 

 
 
 أسس اإلعداد  -2
 

صدارات تم إعداد هذه القوائم المالية للشركة وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإل
  األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 
 أسس القياس

 
 تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا ما هو مبين في االيضاحات. 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض

 
 وقد تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب لاير سعودي.  تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.
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 تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة  -3
 

 التي تطبقها الشركة  على المعايير المحاسبية  المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت

ا من السنة الحالية وتطبقها الشركة، إال أن، هذه المعايير والتفسي  رات تكون المعايير والتفسيرات والتعديالت التالية سارية المفعول بدء 
 والتعديالت ليس لها أي أثر على القوام المالية للسنة مالم يرد خالف ذلك أدناه:

 

تاريخ   الوصف  المعايير والتفسيرات والتعديالت 
 السريان 

المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  على  التعديالت 
اإليجار" 16) "عقود  اإليجار   - (  امتيازات 

بكوفيد   الوسيلة   19  -المتعلقة  تطبيق  تمديد 
 العملية.  

)كوفيد كورونا  فايروس  جائحة  لتفشي  منح 19-نتيجة  تم   ،)
للمستأجرين. إيجار  مايو   امتيازات  مجلس  2020في  قام  م، 

المحاسبة الدولية بنشر تعديال  على المعيار الدولي للتقرير  معايير  
( الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين من  16المالي )

المرتبط بكوفيد اإليجار  امتياز  إذا كان  يعد تعديال     19-تقييم ما 
اإليجار. قام2021مارس    31وفي   لعقد  معايير   ،  مجلس 

افيا  لتمديد تاريخ الوسيلة العملية المحاسبة الدولية بنشر تعديال  إض 
يمكن للمستأجرين  .2022يونيو    30  إلى  2021يونيو    30من  

بنفس الطريقة التي   هذهاختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار  
لم تكن تعديالت لعقد اإليجار. إذا  وفي  يقومون فيها بالمحاسبة 

االمتياز عن  المحاسبة  ذلك  عن  سينتج  الحاالت،  من   العديد 
فيها   يحصل  التي  )الفترات(  الفترة  في  متغيرة  إيجار  كدفعات 

 الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى تخفيض الدفعات.

الفترات 
السنوية التي  
تبدأ في أو بعد 

يونيو   1
2022 . 

المعيار  على  النطاق  التعديالت ضيقة  عدد من 
( المالي  للتقرير  المحاسبة 3الدولي  ومعيار   )

( )(  16الدولي  الدولي  المحاسبة  (،  37ومعيار 
وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي  

( المالي  للتقرير 1للتقرير  الدولي  والمعيار   )
( )9المالي  الدولي  المحاسبة  ومعيار   )41  )

 (. 16والمعيار الدولي للتقرير المالي )

( "تجميع 3تحدث التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
(  3ل" تحديث اإلشارة في المعيار الدولي للتقرير المالي )األعما

المتطلبات  تغيير  دون  المالي  للتقرير  المفاهيمي  اإلطار  إلى 
 المحاسبية لعمليات تجميع األعمال. 

  
( "الممتلكات 16تحظر التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

بنود   من  بند  أي  تكلفة  من  الخصم  الشركة  على  والمعدات" 
تم  الم التي  السلع  بيع  من  المحصلة  المبالغ  والمعدات  متلكات 

 انتاجها أثناء تجهيز الشركة األصل للغرض الذي أنشئ من أجله.
هذه  البيع  متحصالت  بإثبات  الشركة  ستقوم  ذلك،  من  وبدال  

 والتكاليف ذات الصلة في قائمة الدخل. 
  

( الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت  ( 37وتحدد 
المحتملة" "المخصص والموجودات  المحتملة  وااللتزامات  ات، 

العقد  كان  إذا  ما  تقييم  عند  بإدراجها  الشركة  تقوم  التي  التكلفة 
ا.   خاسر 

  
الدولي   المعيار  على  بسيطة  تعديالت  السنوية  التحسينات  تقدم 

( "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول  1للتقرير المالي )
( "األدوات المالية"، معيار  9للتقرير المالي )مرة، المعيار الدولي  
( "الزراعة" واألمثلة التوضيحية المرفقة 41المحاسبة الدولي )

 ( "عقود اإليجار".16بالمعيار الدولي للتقرير المالي ) 

الفترات 
السنوية التي  
تبدأ في أو بعد 

يناير  1
2022 . 
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 )تتمة( تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة  -3
 

 المعايير الجديدة التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد 
 

 الوصف  المعايير والتفسيرات والتعديالت 
تاريخ  
 السريان 

المحاسبة  معيار  على  تعديالت 
( "عرض القوائم المالية" 1الدولي )

 عند تصنيف المطلوبات. 

( الدولي  المحاسبة  معيار  على  هذه  النطاق  التعديالت ضيقة  (  1توضح 
"عرض القوائم المالية" أنه يتوقف تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير  

 التي أعد عنها التقرير. متداولة بناء على الحقوق الموجودة في نهاية الفترة  
التقرير  لتاريخ  الالحقة  األحداث  أو  المنشأة  بتوقعات  التصنيف  يتأثر  ال 

كما توضح  المالي )على سبيل المثال: استالم إعفاء أو خرق للتعهدات(.
( عندما يشير إلى "تسوية"  1التعديالت ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي )

 االلتزام.  
أن   مالحظة  مسودة يرجى  أصدر  قد  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس 

 تعديالت جديدة تقترح تغيرات على هذا التعديل.

بداية مؤجل حتى 
المحاسبية  الفترات

يناير  1في 
2024 . 

معيار  على  النطاق  تعديالت ضيقة 
( الدولي  وبيان  1المحاسبة   )

( المحاسبة 2الممارسات  ومعيار   )
 ( 8الدولي )

ا التعديالت ضيقة  )توضح  الدولي  المحاسبة  معيار  على  هذه  (  1لنطاق 
"عرض القوائم المالية" أنه يتوقف تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير  
 متداولة على الحقوق الموجودة في نهاية الفترة التي أعد عنها التقرير. 

التقرير  لتاريخ  الالحقة  األحداث  أو  المنشأة  بتوقعات  التصنيف  يتأثر  ال 
كما توضح  المثال: استالم إعفاء أو خرق للتعهدات(.المالي )على سبيل  

( عندما يشير إلى "تسوية"  1التعديالت ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي )
 االلتزام.  

مسودة  أصدر  قد  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أن  مالحظة  يرجى 
 تعديالت جديدة تقترح تغيرات على هذا التعديل.

 

النطاق   معيار تعديالت ضيقة  على 
( الدولي  وبيان  1المحاسبة   )

المحاسبة   2الممارسات   ومعيار 
 ( 8الدولي )

ومساعدة  المحاسبية  السياسة  إفصاحات  تحسين  إلى  التعديالت  تهدف 
التقديرات   في  التغييرات  بين  التمييز  على  المالية  القوائم  مستخدمي 

 المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية.

الفترات السنوية 
التي تبدأ في أو  

يناير   1بعد 
2023 . 

المحاسبة  معيار  على  التعديالت 
( المؤجلة    -(12الدولي  الضريبة 

والمطلوبات  بالموجودات  المتعلقة 
 الناشئة عن معاملة واحدة

عن   المؤجلة  الضرائب  إثبات  الشركات  من  التعديالت  هذه  تتطلب 
مبا عنها  ينشأ  لها  األولي  اإلثبات  عند  التي،  متساوية المعامالت  لغ 

 للفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة القابلة لالستقطاع. 

الفترات السنوية 
التي تبدأ في أو  

يناير   1بعد 
2023 . 

( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )
في   معدل  هو  كما  التامين"  "عقود 

 2021ديسمبر

المالي ) للتقرير  الدولي  المعيار  المعيار محل  يسمح ( والذي  4يحل هذا 
وسيغير   حاليا  بممارسات واسعة النطاق في المحاسبة عن عقود التأمين.

( بشكل أساسي من المحاسبة عن كافة  17المعيار الدولي للتقرير المالي )
المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار التي يتم فيها االشتراك 

 بصورة اختيارية.

الفترات السنوية 
التي تبدأ في أو  

 1بعد 
 . 2023يناير

الدولي   المعيار  على  التعديالت 
( المالي  ومعيار 10للتقرير   )
 ( 28المحاسبة الدولي )

أو  الزميلة  وشركته  المستثمر  بين  الموجودات  في  المساهمة  أو  البيع 
 مشروعه المشترك.

متاح للتطبيق  
االختياري/تم 
تأجيل تاريخ 
سريان هذه  

التعديالت ألجل 
 غير مسمى
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  السياسات المحاسبية الهامة -4
 

 الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ما عدا الموجودات قيد اإلنشاء 

  واألراضي.
 

لها على مدى  المتبقية  القيم  الموجودات ناقصا   إثبات االستهالك بشطب تكلفة  األعمار اإلنتاجية لها وذلك باستخدام طريقة القسط   يتم 
ويتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية فترة التقرير المالي السنوية، باإلضافة إلى   الثابت.

 أثر أي تغييرات في التقديرات التي يتم المحاسبة عنها على أساس مستقبلي. 
 
 رسملة المصاريف الالحقة وذلك فقط إذا كان من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للمصاريف إلى الشركة. يتم  
 

 تطبق الشركة معدالت االستهالك السنوية التالية للممتلكات والمعدات الخاصة بها:

 العمر  
 % 33.33 أجهزة الحاسب اآللي 

 
إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من استمرار  يتم التوقف عن  
أي بند من بنود الممتلكات والمعدات أو االستغناء عنه بالفرق بين  ويتم تحديد أي مكسب أو خسارة ناتجة عن استبعاد استخدام األصل.

 الدفترية لألصل ويتم اثباتها في الربح أو الخسارة. متحصالت البيع والقيمة 
 

يبدأ استهالك الموجودات قيد اإلنشاء عندما تكون الموجودات جاهزة للغرض التي  تُسجل الموجودات قيد اإلنشاء بالتكلفة، وال تستهلك.
ى ممتلكات ومعدات أو موجودات غير أنشئت من أجله.  عندما تكون الموجودات جاهزة للغرض الذي أنشأت من أجله، يتم تحويلها إل

يتم رسملة تكاليف التمويل الناتجة عن القروض لتمويل إنشاء الموجودات المؤهلة خالل الفترة المطلوب فيها استكمال وتجهيز  ملموسة.
 األصل للغرض الذي أنشئ من أجله. 

 
  الموجودات غير الملموسة 

أعمار إنتاجية محددة، والتي يتم شراؤها بصورة مستقلة، بالتكلفة ناقصا  اإلطفاء المتراكم وخسائر تقيد الموجودات غير الملموسة التي لها  
يتم مراجعة  يتم إثبات اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة. االنخفاض المتراكمة في القيمة، إن وجدت.
هاية فترة التقرير المالي السنوية، مع األثر الناتج عن أي تغيرات في التقديرات التي يتم العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في ن

  المحاسبة عنها على أساس مستقبلي.
 

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر انتاجي محدد، بل يتم اختبارها سنويا  للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها  
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجي  دها أو على مستوى الوحدة المدرة للنقدية. وذلك إما لوح

وإال يتم التغيير من "عمر غير  غير محدد سنويا  وذلك للتأكد فيما إذا كان التقويم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي ال يزال هناك ما يؤيده،
 مر محدد" على أساس مستقبلي. محدد" إلى "ع

 
 تطبق الشركة المعدالت السنوية التالية إلطفاء الموجودات غير الملموسة:

 
 العمر  

  %20 برامج الحاسب اآللي وأنظمة تكنولوجيا المعلومات 
 

مستقبلية متوقعة من االستخدام أو  يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع اقتصادية  
يتم إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة، التي يتم قياسها بالفرق بين صافي   االستبعاد.

  متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، في الربح أو الخسارة وذلك عند التوقف عن إثبات األصل. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -4
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

تقرير مالي، بمراجعة القيم الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسة الخاصة بها للتأكد فيما إذا    كل فترة تقوم الشركة، في نهاية  
المو القابلة  جودات.كان هناك دليل يشير إلى وقوع خسارة انخفاض في قيمة هذه  القيمة  الدليل، يتم تقدير  وفي حالة وجود مثل هذا 

لتحديد   األصل  لذلك  )إن وجدت(.  مدى خسارةلالسترداد  القيمة  في  القابلة   االنخفاض  القيمة  تقدير  فيها  يمكن  التي ال  الحاالت  وفي 
وعند إمكانية  درة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل.لالسترداد ألصل فردي، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة الم

تحديد أساس معقول ومتماثل للتخصيص، فإنه يتم أيضا تخصيص الموجودات الجماعية إلى كل وحدة مدرة للنقدية، أو يتم بطريقة أخرى  
 تماثل للتخصيص. الوحدات المدرة للنقدية التي يمكن أن يحدد لها أساس معقول وم تخصيصها إلى أصغر مجموعة من

 

وعند تقييم القيمة قيد االستخدام، يتم  تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصة تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام. 
الذي يعكس تقديرات السوق الحالية  خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة 

  للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل التي لم يتم بشأنها تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.
 

للنقدية( بأقل من قيمته الدفترية، عندئذ تخفض القيمة   وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل )أو الوحدة المدرة 
يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة  في الربح  الدفترية لذلك األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القيمة القابلة لالسترداد لها. 

 أو الخسارة. 
 

حدة المدرة للنقدية( إلى القيمة وإذا ما تم الحقا  عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو الو
ما لو  المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها في 

تم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض ي  لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل )أو الوحدة المدرة للنقدية( في السنوات السابقة.
 في القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة.

 
 النقد واألرصدة لدى البنوك 

  يتكون وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقدية لدى البنوك.
 

 منافع الموظفين 
 

 منافع نهاية الخدمة 
وحدة االئتمان المتوقعة، باإلضافة إلى عمليات التقويم االكتواري التي  للموظفين باستخدام طريقة   يتم تحديد مخصص منافع نهاية الخدمة

إن عمليات إعادة القياس، التي تتضمن المكاسب والخسائر االكتوارية، يتم إظهارها فورا    يتم إجراؤها في نهاية كل فترة تقرير مالي.
األخرى، مع إثبات الزيادة أو النقص في الدخل الشامل اآلخر  في قائمة التغيرات في حقوق الملكية كاحتياطي إعادة قياس/ االحتياطيات

ولن يعاد تصنيف عمليات إعادة القياس المثبتة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة في الفترات  في الفترة التي تحدث فيها.
  الالحقة.

 

تجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في الربح أو  يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة النا
يتم  يتم احتساب العمولة بتطبيق معدل الخصم في بداية الفترة إلى صافي التزام أو اصل المنافع المحددة. الخسارة كتكاليف خدمة سابقة.

 تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي: 

في ذلك تكلفة الخدمة الحالية، تكلفة الخدمة السابقة، باإلضافة إلى األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات تقليص   تكلفة الخدمة )بما •
  األيدي العاملة والتسويات(،

  مصروف العمولة، و •

  عمليات إعادة القياس •
 

الربح أو   المحددة في  المنافع  الموظفين تقوم الشركة بإظهار أول مكونين من مكونات تكاليف  البنود المعنية "رواتب  الخسارة ضمن 
  ومخصصات ذات عالقة".
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 منافع الموظفين )تتمة( 
 

 منافع التقاعد
االجتماعية. للتأمينات  العامة  المؤسسة  إلى  السعوديين  لموظفيها  التقاعد  اشتراكات  بدفع  الشركة  برنامج   تقوم  يمثل  االشتراكات وهذا 

  يتم إثبات المدفوعات كمصاريف عند تكبدها. المحددة.
 

 منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم إثبات االلتزام الخاص بالمنافع المستحقة للموظفين بشأن األجور والرواتب واإلجازة السنوية واإلجازة المرضية وتذاكر طيران في  

  ة بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة.الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات العالق
 

 يتم قياس المطلوبات المثبتة بشأن منافع الموظفين قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل الخدمة ذات الصلة. 
 

 العمالت األجنبية 

العملة الوظيفية للشركة )العمالت األجنبية( والمسجلة باللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة يتم إثبات المعامالت التي تتم بعمالت غير  
النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة في ذلك    تحويل البنودمالي، يعاد    فترة تقريروفي نهاية كل   بتاريخ المعامالت.

يتم إثبات فروقات التحويل عن البنود   أجنبية. التاريخية بعملةال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها وفق ا للتكلفة  التاريخ.
 النقدية في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها.

 
 الزكاة 

 يتم تجنيب الزكاة وفقا  ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية، وعلى أساس مبدأ االستحقاق.
 يتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية، إن وجدت، التي قد تُستحق عن الربوط النهائية خالل السنة التي يتم فيها إنهاء تلك الربوط. 

 
 س المالرأ

 تصنف األدوات المالية التي تصدرها الشركة كحقوق ملكية فقط إلى الحد الذي ال تستوفي فيه تعريف االلتزام المالي أو األصل المالي.
 وتصنف األسهم العادية للشركة كأدوات حقوق الملكية. 

 
 المخصصات 

الشركة ناتج عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل أن يتعين على  يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي )قانوني أو متوقع( على 
 الشركة سداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به.

 
  االلتزامات المحتملة

ال يتم إثبات االلتزامات المحتملة كالتزام ما لم يكن عندما  وال يتم اثبات الموجودات المحتملة كأصل حتى يكون تحقيقها في حكم المؤكد.  
من المحتمل أن يتطلب األمر استخدام موارد اقتصادية صادرة كنتيجة ألحداث سابقة لسداد التزام حالي أو نظامي أو متوقع وعندما   يكون

يع األعمال ان كان يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل يتم اثبات االلتزامات المحتملة الناشئة عن تجم يتم تقدير القيمة بشكل موثوق به.
 موثوق فيه. 
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  اإليرادات

 اإليرادات من التمويل
يمثل معدل العمولة الفعلي السعر الذي يخصم   يتم اثبات اإليرادات من التمويل في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة العمولة الفعلية.

 ية. بالضبط الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية إلى التكلفة المطفأة لألداة المال
 

وعند احتساب معدل العمولة لألدوات المالية، بخالف الموجودات ذات المستوى االئتماني المنخفض، تقوم الشركة بتقدير التدفقات النقدية  
وبالنسبة للموجودات المالية ذات  لمستقبلية بعد األخذ بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية وليس خسائر االئتمان المتوقعة.ا

رة المستوى االئتماني المنخفض، يتم استخدام معدل العمولة الفعلي المعدل بمخاطر االئتمان باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المقد
 شامال  خسائر االئتمان المتوقعة.

 
 يشتمل احتساب معدل العمولة الفعلي على تكاليف المعامالت واألتعاب المدفوعة أو المستلمة التي تعتبر جزءا  ال يتجزأ من معدل العمولة 

 ت مالية أو مطلوبات مالية.وتشتمل تكاليف المعامالت على التكاليف العرضية التي تتعلق مباشرة باقتناء أو إصدار موجودا الفعلي.
 

 قياس التكلفة المطفأة والدخل من التمويل

المالي عند االثبات األول الذي يتم به قياس األصل المالي أو االلتزام  التزام مالي ما المبلغ  المطفأة ألصل مالي ما أو  التكلفة  ي تمثل 
متراكم باستخدام طريقة العمولة الفعلية ألي فرق بين المبلغ األولي مطروحا  منه المبلغ األصلي المدفوع، وزائدا  أو ناقصا  اإلطفاء ال

 والمبلغ بتاريخ االستحقاق، بعد تعديله، بالنسبة للموجودات المالية بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة. 
 

 خسائر االئتمان المتوقعة.يمثل إجمالي القيمة الدفترية ألصل مالي ما التكلفة المطفأة ألي أصل مالي قبل تعديلها مقابل مخصص 
 

وعند احتساب الدخل من التمويل، يطبق معدل العمولة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل )عندما ال يكون األصل ذو مستوى 
 ائتماني منخفض( أو على التكلفة المطفأة لاللتزام. 

 
منخفض بعد االثبات األولي، يتم احتساب الدخل من التمويل من خالل  إال أنه وبالنسبة للموجودات المالية التي يصبح مستواها االئتماني  

المالي. المطفأة لألصل  التكلفة  على  الخاص  الفعلي  العمولة  ائتماني  تطبيق معدل  األصل ذو مستوى  فيها  يعد  لم  التي  الحاالت  وفي 
 منخفض، فإنه يعاد احتساب الدخل من التمويل على أساس إجمالي.

 
المالية التي كانت ذات مستوى ائتماني منخفض عند االثبات األولي لها، يتم احتساب دخل العمولة وذلك بتطبيق    بالنسبة للموجودات

ال يعاد احتساب دخل العمولة على أساس إجمالي حتى لو  معدل العمولة الفعلي المعدل بمخاطر االئتمان على التكلفة المطفأة لألصل.
 تحسنت مخاطر االئتمان على األصل. 

 
 ألدوات المالية ا

  الموجودات المالية

فيما يلي بيان  تصنف الشركة موجوداتها المالية إلى أحد فئات التصنيف المبينة أدناه، بناء على الغرض الذي تم شراء األصل من أجله.
 السياسة المحاسبية للشركة لكل فئة: 
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 )تتمة(  األدوات المالية
 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

رات تصنف الموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع إثبات التغي 
ى الشركة أي موجودات مقتناة ألغراض  ليس لد في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة في إيرادات التمويل أو فئة المصروفات.

 المتاجرة وال تقوم طوعا  بتصنيف أي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

بات التغيرات في القيمة العادلة في الدخل  يتم قيد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مع إث
عند استبعاد أي حساب بالقيمة العادلة من خالل   الشامل اآلخر وتجميعها في القيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الشامل االخر.

الشامل   والدخلأو الخسارة  احتياطي الدخل الشامل االخر يتم إعادة تصنيفه مباشرة الى األرباح المبقاة وال يتم تصنيفه ضمن الربح  
  اآلخر.

للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر بتاريخ التسوية واثبات أي  يتم إثبات المبيعات والمشتريات 
جد لدى الشركة أي موجودات ال يو متغيرات بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية بالقيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الشامل اآلخر.

 ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.   مالية مثل هذه.

 التكلفة المطفأة 

ا أنواع ا أخرمديني اتنشأ هذه الموجودات بشكل أساسي من توفير الخدمات للعمالء )مثل   ى من لتمويل اإلسالمي(، ولكنها تتضمن أيض 
لغ الموجودات المالية يتمثل هدفها في االحتفاظ بهذه الموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تمثل فقط دفعات من المب

يتم قيدها يتم إثباتها في األصل بالقيمة العادلة زائدا  تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باالستحواذ عليها أو إصدارها، و األصلي والعمولة.
 الحق ا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي، ناقص ا مخصص االنخفاض في القيمة، ان وجدت.  

 القياس الالحق للموجودات المالية

 تقاس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالتكلفة المطفأة الحقا :

 بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و اقتناء األصل المالي ضمن نموذج األعمال  •

أن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على   •
 المبلغ األصلي القائم. 

 الشروط التالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:يتم قياس أدوات الدْين، الحق ا، التي تستوفي 

أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات  •
 المالية، و 

ية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على  أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقد •
 المبلغ األصلي القائم. 

 ال يوجد لدى الشركة أي أدوات دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  

لدى الشركة أي موجودات مالية ال يوجد   تُقاُس تلقائي ا جميع الموجودات المالية األخرى الحق ا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
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 األدوات المالية )تتمة( 

المتاجرة، يجوز للشركة أن تختار بشكل ال رجعة فيه عرض   المقتناة ألغراض  الملكية غير  عند االثبات األولي الستثمارات حقوق 
  يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على حده. التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر.

يقاس األصل المالي في األصل )ما لم يكن مديني التمويل االسالمي الذي ال يتضمن مكون تمويل هام تم قياسه في األصل بسعر المعاملة( 
في حالة البنود غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح    –تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ عليه    -ائد ا  بالقيمة العادلة ز

 أو الخسارة. 

ويتم تخفيض التكلفة المطفأة بحسب خسائر االنخفاض  تقاس هذه الموجودات الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.
 يتم إثبات دخل العمولة ومكاسب وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. القيمة )انظر أدناه(.  في

 كما يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن التوقف عن اإلثبات في الربح أو الخسارة. 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة من مديني التمويل االسالمي والنقد وما في حكمه  والذمم المدينة االخرى.تتكون 
  (، تقاس مخصصات الخسائر وفق أي من األسس التالية:9وطبقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 
ا    12االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث تعثر محتملة خالل  شهرا : وتمثل خسائر    12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى   - شهر 

 بعد تاريخ التقرير المالي؛ و
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر: وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن كافة أحداث التعثر المحتملة على مدى   -

  العمر المتوقع لألداة المالية.
 

س مخصصات الخسائر بمبلغ مساٍو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، باستثناء األدوات المالية التالية والتي  تقوم الشركة بقيا
 شهرا : 12يتم قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لها على مدى  

 
 سندات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ التقرير المالي؛ و  -
واألرصدة لدى البنوك التي لم تزيد المخاطر االئتمانية المتعلقة بها زيادة جوهرية منذ االثبات األولي لها ) أي مخاطر    أوراق الدين -

  التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالية(.

  قعة على مدى العمر.مديني التمويل اإلسالمي بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتو اختارت الشركة قياس مخصصات خسائر

وعند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان المتعلقة بأصل مالي قد زادت بصورة جوهرية منذ اإلثبات األولي، وعند تقدير خسائر االئتمان  
ويشتمل ذلك على معلومات   المتوقعة، تنظر الشركة في المعلومات المؤيدة والمعقولة المالئمة والمتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما.

 كمية ونوعية وتحليل تستند إلى خبرة الشركة السابقة وتقويم االئتمان الذي يجريه الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلية.

  30الشركة أن مخاطر االئتمان على األصل المالي قد ازدادت زيادة جوهرية في حال كانت متأخرة عن السداد ألكثر من    وتفترض
 تعتبر الشركة أن األصل المالي متعثرا  عن السداد عند:  ا .يوم

ال يتوقع من الجهة المقترضة سداد التزاماتها االئتمانية للشركة بالكامل دون قيام الشركة باتخاذ أي إجراءات مثل تسييل الضمانات   -
 )في حالة االحتفاظ بها(، أو 

ا. 90الموجودات المالية متأخرة عن السداد أكثر من  -   يوم 

األقصى للفترة التي يتم اعتبارها عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة الحد األقصى للفترة التعاقدية التي تتعرض الشركة بشأنها    الحديمثل  
   لمخاطر االئتمان.



  شركة تمام للتمويل
 مساهمة مقفلة( )شركة شخص واحد  

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )كافة المبالغ باللاير السعودي( 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -4

 األدوات المالية )تتمة( 
 

  قياس خسائر االئتمان المتوقعة
اتمثل خسائر االئتمان   تقاس الخسائر االئتمانية بالقيمة الحالية للعجز النقدي )أي  مرجح باالحتماالت لخسائر االئتمان.  المتوقعة تقدير 

  الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها(.

 توقعة بمعدل العمولة الفعلي لألصل المالي.خسائر االئتمان الم وتخصم

  الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض
الدين  تقوم الشركة، بتاريخ كل تقرير مالي، بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا كانت الموجودات المالية التي تم قيدها بالتكلفة المطفأة وأوراق  

العادلة من خالل   بالقيمة  ائتماني منخفض.المدرجة  الشامل اآلخر ذات مستوى  ائتماني  الدخل  بأنه ذو مستوى  المالي  يعتبر األصل 
  منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

  عرض االنخفاض في القيمة
 لمقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. مخصصات الخسائر المتعلقة بالموجودات المالية ا خصميتم 

ويعرض مخصص خسارة االنخفاض في القيمة ذي الصلة بالتمويل االسالمي والذمم المدينة األخرى بشكل منفصل في قائمة الربح أو  
  الشامل اآلخر. والدخلالخسارة 

  التوقف عن اثبات الموجودات المالية 
صل  تقوم الشركة بالتوقف عن إثبات األصل المالي فقط عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل، أو عند قيامها بتحويل األ 

إلى منشأة اخرى بشكل كامل. لملكية األصل  المصاحبة  المخاطر والمنافع  ق المالي وجميع  الشركة بتحويل جميع  وفي حالة عدم  يام 
المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل أو االحتفاظ بها بشكل كامل واستمرت في السيطرة على األصل المحول، فإنها تقوم بإثبات 

قد   التي  بالمبالغ  المتعلق  االلتزام  المحتفظ بها في األصل وكذلك  الشركة سدادها.  يتعينحصتها  الشركة على  بكافة    وإذا ما احتفظت 
المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل المالي المحول، فإن الشركة تستمر في إثبات األصل المالي، كما تقوم أيضا  بإثبات القروض 

 المرهونة للمتحصالت المستلمة. 

 المطلوبات المالية

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة، واثبات التغيرات في تقيد المطلوبات المالية المدرجة 

ليس لدى الشركة أي مطلوبات محتفظ بها لغرض المتاجرة ولم تخصص أية مطلوبات  القيمة العادلة في حساب قائمة الربح أو الخسارة.
 الخسارة.  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

 يتم قياس المطلوبات المالية الحق ا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العمولة الفعلية. 

 الدائنة األخرى التي يتم اثباتها بشكل أولي بالقيمة العادلة التي تم قيدها الحقا  باستخدام طريقة العمولة الفعلية.  والذمموتطفأ الحسابات 

 التوقف عن اإلثبات
دال االلتزام المالي بأخر من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة جوهري ا، أو بتعديل شروط التزام حالي بشكل جوهري،  في حالة استب

يتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية  عندئذ يتم اعتبار مثل هذا االستبدال أو التعديل كتوقف عن اثبات االلتزام األصلي واثبات التزام جديد.
 الربح أو الخسارة.المعنية في قائمة 

 مقاصة األدوات المالية 
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة  

  المطلوبات في آن واحد.   المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد



  شركة تمام للتمويل
 مساهمة مقفلة( )شركة شخص واحد  
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 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )كافة المبالغ باللاير السعودي( 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -5
 

استخدام التقديرات واالفتراضات   السعودية،يتطلب إعداد القوائم المالية، طبقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  
 الهامة المحددة التي تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة بتاريخ التقرير

يتم تقويم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وذلك بناء  على   المالي ومبالغ اإليرادات والمصاريف المسجلة خالل فترة التقرير المالي.
تقوم الشركة بإجراء  الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل على توقعات لألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقا  للظروف.

 وقد تختلف التقديرات المحاسبية الناتجة عن ذلك عن النتائج الفعلية ذات العالقة.  واالفتراضات بشأن المستقبل. التقديرات
 

  التقديرات الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
 

الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القيمة يحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو  
يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على أساس البيانات  األعلى للقيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة قيد االستخدام.

ل لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكاليف المتاحة لمعامالت البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عاد
يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس  يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. العرضية لبيع األصل.

الهيكلة التي لم تلتزم بها بالشركة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة الموازنة التقديرية للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة  
تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل  التي من شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. 

الت وكذلك  المخصومة  النقدية  التدفقات  في طريقة  المستخدم  المستخدم  الخصم  النمو  ومعدل  المتوقعة  المستقبلية  الواردة  النقدية  دفقات 
 ألغراض االستقراء.

 
 االنخفاض في قيمة مديني التمويل اإلسالمي

 

االئتمان يتم اجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل لمديني التمويل االسالمي بناء  على نموذج خسائر االئتمان المتوقعة بقيمة تساوي خسائر  
وعند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان المتعلقة بأصل مالي قد زادت بصورة جوهرية منذ اإلثبات األولي،   المتوقعة على مدى العمر.

 ا.وعند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة، تنظر الشركة في المعلومات المؤيدة والمعقولة المالئمة والمتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهم
الخبراء بما في ذلك   الذي يجريه  السابقة وتقويم االئتمان  إلى خبرة الشركة  ويشتمل ذلك على معلومات كمية ونوعية وتحاليل تستند 

 المعلومات المستقبلية.
 

 األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة 
 

ا هاما  من اجمالي   يتم اجراء تقدير لألعمار االنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة التي تشكل جزء 
يتم إجراء هذه التقديرات على أساس االستخدام المتوقع للعمر  موجودات الشركة ألغراض حساب االستهالك واإلطفاء على التوالي.

 برة والبيانات القابلة للمالحظة عند توفرها.يتم تحديد القيمة المتبقية على أساس الخ اإلنتاجي.
 

 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين 
 

تم اإلفصاح عن هذه التقديرات في اإليضاح  تقوم الشركة بإجراء تقديرات مختلفة في تحديد مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين.
(13.) 
 

 مخصص الزكاة 
 

بالضرورة درجة من التقدير واألحكام بشأن بعض البنود التي ال يمكن تحديد معالجتها بشكل نهائي يتضمن حساب محمل الزكاة للشركة  
قد ينتج عن الحل   يتم التوصل إلى حل مع السلطات الضريبية المعنية أو، حسبما هو مالئما ، من خالل إجراءات نظامية رسمية.  حتى

  نقدية هامة.النهائي لبعض هذه البنود أرباح وخسائر و/أو تدفقات 
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 النقد لدى البنك   -6
 2022  2021 
    

 8,845,876  29,008,219 نقد لدى البنوك

 
 

 التمويل االسالمي والذمم المدينة األخرى -7
 2022 

 
 2021 

     

 41,610,123  369,109,395 مديني تمويل إسالمي 
 ( 161,062)  ( 887,032) دخل تمويل غير مكتسب 

 368,222,363  41,449,061 
 (2,719,803)  ( 36,354,290) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ناقصا :

 38,729,258  331,868,073 صافي مديني التمويل اإلسالمي 
 169,435  2,381,590 ذمم مدينة اخرى  

 
 
 
 
 
 

334,249,663  38,898,693 

 
  متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وبالتالي تعتبر غير تقليدية في طبيعتها.إن كافة تسهيالت التمويل المقدمة من قبل الشركة 

 
يتم مراجعة هذه اإلجراءات وتحديثها بصورة  تقوم الشركة بوضع إجراءات لفحص االئتمان قبل القيام بمنح االئتمان إلى عمالئها الجدد.

 السابقة.   لم تكن هناك أي تغييرات في هذه اإلجراءات عن السنة مستمرة.
 

 
 

2022 
 

 2021 
     

 35,423,021   289,467,553 عاملة 
 3,306,237  42,400,520 غير عاملة 

 331,868,073  38,729,258 

 
 الحركة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 2022  2021 
    

 165,150  2,719,803 رصيد افتتاحي  
 ( 330,827)  ( 5,916,780) لسنة خالل امبالغ مشطوبة 
 2,885,480  39,551,267 محمل للسنة

 2,719,803  36,354,290 رصيد ختامي

 
 عند تحديد إمكانية استرداد مديني التمويل اإلسالمي، تقوم الشركة بأخذ أي تغيير في الجودة االئتمانية لمديني التمويل االسالمي بعين

ا  المنح األولي لالئتمان حتى نهاية فترة التقرير المالي.االعتبار وذلك اعتبارا  من تاريخ   إن تركز مخاطر االئتمان يعتبر محدود ا نظر 
 ال تحتفظ الشركة بأي ضمانات منخفضة القيمة بشأن مديني التمويل االسالمي.  لكبر قاعدة العمالء وتنوعها.



  شركة تمام للتمويل
 )شركة شخص واحد مساهمة مقفلة( 

 )تتمة(  الماليةإيضاحات حول القوائم 
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )كافة المبالغ باللاير السعودي( 
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 التمويل االسالمي والذمم المدينة األخرى )تتمة( -7
 

 يلي: الحركة في التمويل االسالمي ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة هي كما 
 

 إجمالي القيمة الدفترية  مخصص خسارة االئتمان  

 

 
 

 1المرحلة 
)خسائر االئتمان  
المتوقعة على مدى  

 شهراً(  12

 2المرحلة 
)خسائر االئتمان  
المتوقعة على  

مدى العمر بشأن  
الزيادة الجوهرية  

في مخاطر  
 االئتمان( 

 
 3المرحلة 

)خسائر االئتمان  
المتوقعة على  
مدى العمر ذات  
مستوى ائتماني  

 منخفض( 

 
 
 
 

 اإلجمالي 

 
 

 1المرحلة 
)خسائر االئتمان  
المتوقعة على  

 شهراً(  12مدى 

 2المرحلة 
)خسائر االئتمان  
المتوقعة على  

مدى العمر بشأن  
الزيادة الجوهرية  

في مخاطر  
 االئتمان( 

 3المرحلة 
)خسائر االئتمان  
المتوقعة على  
مدى العمر ذات  
مستوى ائتماني  

 منخفض( 

 
 
 
 

 اإلجمالي 
         

 41,449,061 5,371,650 4,338,772 31,738,639 2,719,803 2,358,903 305,031 55,869 2022يناير   1في 
         

         تحويالت: 
  1إلى مدى العمر )من المرحلتين -

 ( 2إلى المرحلة  3و
(1,986) 1,986 -     -     (1,636,352 ) 1,636,352 -     -     

إلى مستوى ائتماني منخفض )من  -
 ( 3إلى المرحلة  2و 1المرحلتين 

(9,624) (40,437) 50,061 -     (3,573,004 ) (526,353 ) 4,099,357 -     

إلى خسائر االئتمان المتوقعة على  -
  2شهرا  )من المرحلتين  12مدى 

 ( 1إلى المرحلة  3و

1,460 (1,460) -     -     21,189 (21,189) -     -     

 361,466,511 65,112,201 100,778,662 195,575,648 34,342,729 25,135,305 8,753,793 453,631  الناشئة حديثا  
 (28,774,578) 793,392 ( 4,418,841) (25,149,129) 5,210,389 5,431,811 ( 181,025) (40,397) )صافي(  محمل للفترة 
 ( 5,918,631) ( 5,918,631) - - ( 5,918,631) ( 5,918,631) - - مبالغ مشطوبة 

         
         

 368,222,363 69,457,969 101,787,403 196,976,991 36,354,290 27,057,449 8,837,888 458,953 2022ديسمبر    31في 



  شركة تمام للتمويل
 )شركة شخص واحد مساهمة مقفلة( 

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )كافة المبالغ باللاير السعودي( 
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 الممتلكات والمعدات -8
 

 2022  2021 

    التكلفة 
 -  11,303 يناير 1في 

 11,303  76,685 إضافات 

 11,303  87,988  ديسمبر 31في 
    
    ستهالكاال
 -  2,449  يناير 1في 

 2,449  16,254 محمل خالل السنة 

 2,449  18,703 ديسمبر 31في 

 8,854  69,285 صافي القيمة الدفترية
 
 
 الموجودات غير الملموسة  -9
 

 

برامج الحاسب اآللي  
وأنظمة تكنولوجيا  

 المعلومات

 
 

 اإلجمالي موجودات قيد اإلنشاء
    التكلفة 

 8,365,435 118,125 8,247,310 2022يناير  1في 
 3,437,403 1,706,321 1,731,082 إضافات 
 - ( 823,030) 823,030 تحويل 

 11,802,838 1,001,416 10,801,422 2022ديسمبر  31في 
    

    االستهالك المتراكم 
 3,196,586 - 3,196,586 2022يناير  1في 

 1,940,447 - 1,940,447 محمل خالل السنة 

 5,137,033 - 5,137,033 2022ديسمبر  31في 

 6,665,805 1,001,416 5,664,389 2022ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 

 

 

برامج الحاسب اآللي  
وأنظمة تكنولوجيا  

 اإلجمالي موجودات قيد اإلنشاء  المعلومات 
    التكلفة
 7,815,774 - 7,815,774 2021يناير  1في 

 549,661 118,125 431,536 إضافات 

 8,365,435 118,125 8,247,310 2021ديسمبر  31في 
    

    االستهالك المتراكم 
 1,546,834 - 1,546,834 2021يناير  1في 

 1,649,752 - 1,649,752 محمل خالل السنة 

 3,196,586 - 3,196,586 2021ديسمبر  31في 

 5,168,849 118,125 5,050,724 2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في  

  



  شركة تمام للتمويل
 مساهمة مقفلة( )شركة شخص واحد  

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )كافة المبالغ باللاير السعودي( 
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 المبالغ مستحقة الدفع والذمم الدائنة االخرى   -10
 

 2022 
 

2021 
    

 3,450,007  14,396,153 رسوم اشتراكات
 96,282  2,557,421 بالموظفين   ةمتعلقمستحقات  

 -  1,838,381 مستحقة الدفع   فوائد
 211,026  2,908,636 ( 17)إيضاح  الزكاةمخصص 

 152,252  - إيرادات مؤجلة 

 21,700,591  3,909,567 
 
 

 المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة -11
 

 عالقة: قامت الشركة خالل السنة بالمعامالت التالية مع جهة ذات  
 

 2021 2022  الطبيعة  العالقة الجهة ذات العالقة
     

شركة االتصاالت 
 المتنقلة السعودية

  الشركة األم
 
 

مصاريف مدفوعة بالنيابة عن  
 ( 22,248,505) ( 63,646,981) الشركة 

 
تحويل ممتلكات ومعدات  

 560,964 3,514,088 وموجودات غير ملموسة 

 
  تحويل صافي األموال 

 ( 23,000,000) 87,500,000  من )إلى(
 

 المالك: مستحق إلى 
 2022  2021 
    

 13,020,474  76,681,543  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية
 

المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة   أبرمت الشركة معامالت في دورة األعمال العادية وكافة المعامالت وفق ا لشروط التعامل العادل.  
 ال تحمل عمولة، ودون ضمانات، وهي مستحقة السداد عند الطلب.

 

المؤجر ذاته الذي تقع فيه الشركة األم حيث تتحمل الشرك المبنى  ة األم ايجار المكتب وال تتحمل الشركة مصاريف تقع الشركة في 
 االيجار.

 

 بيان بالمعامالت الهامة مع الجهة ذات العالقة مع كبار موظفي اإلدارة خالل الفترة:  يليفيما 
 

  2021  2022 طبيعة المعامالت الجهات ذات العالقة 
     

 5,567,219  4,770,790 رواتب وحوافز أخرى –تعويضات كبار موظفي اإلدارة 
 199,112  183,043 مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
   .2022ديسمبر   31لم تقم الشركة بدفع أية تعويضات لمجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 



  شركة تمام للتمويل
 مساهمة مقفلة( )شركة شخص واحد  

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )كافة المبالغ باللاير السعودي( 
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 قرض مرابحة -12
 

  1  قيمتها إلىالشركة األم )بما في ذلك شركاتها التابعة( اتفاقية تسهيل رأس المال العامل تصل    أبرمت،  2020سبتمبر    27تاريخ  في  
وتكون األعباء المالية حسبما تم تحديدها ضمن االتفاقية مستحقة الدفع على أقساط ربع سنوية على مدى خمس  مليار لاير سعودي.

ويعتبر التسهيل مضمون جزئيا  بضمان من شركة االتصاالت المتنقلة كيه. اس. سي، ورهن أسهم الشركة األم المملوكة من   سنوات.
للرصيد   2022ديسمبر    31بعض المساهمين المؤسسين والتنازل عن بعض العقود والذمم المدينة ورهن الموجودات الثابتة كما في  

في   كامال  والذي سيتم سداده بشكل    2022ديسمبر    31يون لاير سعودي فقط للسنة لمنتهية في  مل  120استخدمت الشركة مبلغ   .  القائم
زائد   % 1,5بقيمة    عمولةيترتب على القرض المقوم بالدوالر االمريكي   م. مع ذلك سددت الشركة القرض كامال  في فبراير.  2023مايو  

 بور. سايزائد   %1,5اليبور ومعدل فائدة باللاير السعودي بقيمة 
 
 

 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين  -13
 

تستند االستحقاقات إلى الراتب األخير للموظفين ومدة الخدمة الخاضعة إلتمام سنة خدمة كحد  تقدم الشركة منافع نهاية الخدمة لموظفيها.
تكون التكاليف المتوقعة  والتي يتم حسابها بموجب مخصصات نظام العمل وتستحق الدفع عند استقالة أو انهاء خدمات الموظف.    ىأدن

 لهذه المنافع مستحقة الدفع على مدى سنة العمل.  
 

 ويخضع برنامج الشركة إلى المخاطر االكتوارية مثل: معدل الخصم ومخاطر الرواتب. 

 نخفاض في معدل الخصم سينتج عنه زيادة في التزام البرنامج. إن أي ا مخاطر الخصم: •

بالرجوع إلى الرواتب المستقبلية المقدرة للمشتركين  يتم احتساب القيمة الحالية اللتزام برنامج منافع نهاية الخدمة مخاطر الرواتب: •
 م. لذلك، سينتج عن أي زيادة في رواتب مشتركي البرنامج زيادة في االلتزا بالبرنامج.

 

 2022  2021 
    

 82,174  769,590  رصيد افتتاحي
 664,803  327,037 تكلفة خدمة حالية 

 1,986  13,081 الفائدةتكلفة 
 ( 106,919)  - مدفوعات

 127,546  ( 575,490) اكتوارية  رئسب( خساا)مك

 769,590  534,218 رصيد ختامي

 
 االكتوارية المثبتة في الدخل الشامل اآلخر:  الخسارة(فيما يلي بيان الحركة في المكسب )

 
 2022  2021 

    
 -  ( 127,546) رصيد افتتاحي

 ( 127,546)  575,490 أثر تسويات الخبرة  -( إعادة قياس ئرسب )خسا امك

 ( 127,546)  447,944 رصيد ختامي

 
  



  شركة تمام للتمويل
 مساهمة مقفلة( )شركة شخص واحد  

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )كافة المبالغ باللاير السعودي( 
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 للموظفين )تتمة( مخصص منافع نهاية الخدمة - 13
 

 فيما يلي استحقاق محفظة التزام المنافع غير المخصومة:  
 2022  2021 

    مساهمات موظف متوقعة
 87,110  12,179 سنة واحدة

 91,430  31,406 سنتان
 93,225  118,757 ثالث سنوات 
 85,236  71,912 أربع سنوات 
 97,403  114,333 خمس سنوات 

 614,020  1,008,167 الخمس سنوات القادمة
 

 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. واالستشاريينتم إجراء أحدث تقويم اكتواري من قبل لوكس وشركاه االكتواريين 
 

 فيما يلي االفتراضات األساسية المستخدمة ألغراض التقويم االكتواري: 
 
 2022 

 
 2021 

     
 % 13إلى    %10  %13إلى  %10 معدالت التناقص 

 % 3.0  %4.0 الزيادة في الرواتب
 % 4.0  %4.6 معدل الخصم 

 
ل  تم إثبات كافة الحركات في التزام منافع نهاية الخدمة في قائمة الربح أو الخسارة فيما عدا الربح االكتواري والذي تم إثباته في الدخ 

 الشامل اآلخر. 
 

 
 

2022  2021 

 769,590  534,218 السيناريو األساسي 
 700,788  465,356  %1الزيادة بواقع   معدل الخصم: 
 849,272  617,346  %1النقص بواقع  معدل الخصم: 

 849,272  616,998  %1الزيادة بواقع  معدل الزيادة في الرواتب:
 699,539  464,383 % 1النقص بواقع  معدل الزيادة في الرواتب:

 
 

 المصاريف التشغيلية األخرى  -14
 

 2022  2021 
    

 1,285,124  11,423,212 دعاية وتسويق

 921,027  2,978,405 اشتراكات
 190,415  1,584,563 أتعاب قانونية ومهنية

 276,766  319,741 دعم البرامج وترخيص 
 1,221,131  368,686  أخرى

 16,674,607  3,894,463 

  



  شركة تمام للتمويل
 مساهمة مقفلة( )شركة شخص واحد  

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )كافة المبالغ باللاير السعودي( 
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 رأس المال -15
 

لاير سعودي عند اإلصدار كما في    10( سهم قيمة كل سهم  5,700,000:  2021ديسمبر    31سهم )  14,800,000تمتلك الشركة  
  تاريخ التقرير المالي.

 

مليون لاير سعودي من خالل التحويل من   148مليون لاير سعودي إلى  57زيادة رأسمال الشركة من  قرر مجلس اإلدارة خالل السنة
المالك. إلى  السعودي بموجب خطاب رقم  كما تم مبلغ مستحق  المركزي  البنك  قبل  الشركة من  الزيادة في رأسمال  الموافقة على  ت 

اكتوبر    6اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ   (.2022يوليو    18هـ )الموافق  1443ذو الحجة    19بتاريخ    43102505
 تم تعديل النظام األساسي للشركة والسجل التجاري.  ارة.ووافقت على الزيادة في رأس المال التي أوصى بها مجلس اإلد 2022

 
 

 االحتياطي النظامي  -16
 

% من صافي  10طبقا  لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، قامت الشركة بتكوين احتياطي نظامي من خالل تخصيص تحويل  
 إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.  المال.من رأس  %30الدخل إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 

 
 

  مخصص الزكاة -17
 

 فيما يلي مكونات الوعاء الزكوي للشركة وفق ا لألنظمة الزكوية: 
 2022  2021 

    إضافات 
 19,933,520  96,476,620 إجمالي حقوق الملكية
 3,489,393  36,888,508 موارد اموال داخلية  

 23,422,913  133,365,128 موارد اموال  
    

    ناقًصا: 
 8,854  69,285 ممتلكات ومعدات 

 5,168,849  6,665,805 موجودات غير ملموسة
 -  187,234,911 تمويل اسالمي ن ومدين

 5,177,703  193,970,001 موجودات غير خاضعة للزكاة  

 40,596,263  369,992,972 إجمالي الموجودات 

)موجودات   للزكاة  خاضعة  " خاضعة  غير  "موجودات  ناقص  الموجودات"  اجمالي 
 176,022,971 للزكاة"( 

 35,418,560 

 20,435,523  63,448,032 االموال * موجودات خاضعة للزكاة/ اجمالي الموجودات(  صادرالوعاء الزكوي )م

    
 10,551,296  60,406,348 اجمالي الربح 
 ( 11,548,918)  26,976,099 )الخسارة( قبل الزكاةصافي الربح 
 4,220,518  107,904,396 من ضعف اجمالي الربح   %40الربح /   صافيأربع أضعاف 
 8,441,037  215,808,792 من ضعف اجمالي الربح  %80الربح /   صافيثمانية أضعاف 

 8,441,037  107,904,396 األقصى للوعاء الزكوي د األدنى / الح

 211,026  2,697,610 "مخصص زكاة خالل السنة"  %2,5زكاة مستحقة بنسبة 
 

م، يخضع الوعاء الزكوي ، فيما عدا عنصر  2019يناير    1وفقا ألنظمة الزكاة المعمول بها على السنوات التي تخضع للزكاة ابتداء من  
 (.  354/ 365* %2,5يتم تعديلها وفقا لنسبة عدد أيام السنة الميالدية إلى الهجرية )مثال:  %2,5صافي الدخل المعدل، لزكاة بنسبة 

 

  لسنة السابقة نتيجة لصافي الخسارة.  لعلى صافي عنصر الربح للسنة الحالية واجمالي الربح   %2,5نسبة تُحتسب الزكاة ب 



  شركة تمام للتمويل
 مساهمة مقفلة( )شركة شخص واحد  

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )كافة المبالغ باللاير السعودي( 
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 مخصص الزكاة )تتمة( - 17
 

 الحركة في مخصص الزكاة 
 2022  2021 

    

 -  211,026 الرصيد في بداية السنة 
 211,026  2,697,610 محمل للسنة

 211,026  2,908,636 الرصيد في نهاية السنة 
 

 الربوط الزكوية 

م، قدمت الشركة معلوماتها المتعلقة بإقراراتها الزكوية من خالل الشركة األم حيث أن الشركة 2020ديسمبر    31حتى السنة المنتهية في  
الشركة. إقرارا  زكويا  موحدا  يتضمن حسابات  قدمت  قد  بتقديم   األم  األم  الشركة  الزكوية حتى  قامت  م  2020ديسمبر    31إقراراتها 

بذاتها وقد حصلت على    2021ديسمبر    31قامت الشركة بتقديم إقرارها الزكوي األول للسنة المنتهية في   وحصلت على الشهادات.
 لم تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( بإصدار الربوط النهائية بعد. .ةالشهاد

 
 

 المالية األدوات  -18
 

متنوعة. مالية  لمخاطر  تعرضها  إلى  المالية  لألدوات  الشركة  استخدام  التعرض   يؤدي  بمراجعة حاالت  الشركة بشكل مستمر  وتقوم 
وتقع كامل المسؤولية على مجلس اإلدارة في التأسيس واالشراف على إطار  للمخاطر واتخاذ اجراءات للحد منها لمستويات مقبولة.

تم وضع   المخاطر للشركة وتطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر من خالل التعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية بالشركة.إدارة  
سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالشركة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة، ووضع الحدود والضوابط المالئمة للمخاطر 

تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بانتظام لتعكس التغيرات في ظروف  لحدود الموضوعة لها. ومراقبة المخاطر وااللتزام با
تهدف الشركة من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة، إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة يفهم فيها  السوق وأنشطة الشركة. 

والتزاماتهم. أدوارهم  الموظفين  لجنة   جميع  بسياسات تقوم  لاللتزام  اإلدارة  مراقبة  كيفية  على  باإلشراف  الشركة  في  اإلدارة  مجلس 
ويقوم قسم المراجعة  وإجراءات إدارة المخاطر، ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الشركة. 

  بدورها في الرقابة. الداخلية وقسم إدارة المخاطر بالشركة بمساعدة لجنة مجلس اإلدارة
 

 تتعرض الشركة خالل عملياتها للمخاطر المالية التالية: 

 ،مخاطر السوق  -
 ،مخاطر العمالت األجنبية  -
 ،مخاطر االئتمان  -
 ة، ودفائمخاطر معدل ال  -
 مخاطر السيولة.   -

 هذه المخاطر موضحة أدناه:
 

 مخاطر السوق 

السوق هي مخاطر تذبذب قيمة   لتغير في  مخاطر  السوق أو أسعار السوق نتيجة  للتغيرات في معدل العمولة في  المالية نتيجة  األداة 
المالية،  السوق، وتوقع االنشطة، والعرض والطلب على األوراق  األداة، وتغير في توجهات  أو  المصدرة  للجهة  االئتماني  التصنيف 

وترى إدارة الشركة أن أثر مخاطر  ومخاطر أسعار العموالت فقط.   تتعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية والسيولة في السوق.
 السوق على األدوات المالية غير جوهري.
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 إدارة مخاطر العمالت األجنبية

األمريكي. الدوالر  المثبت حالي ا مقابل  للشركة،  الوظيفية  العملة  السعودي  أسعار وبالتالي، تتعرض   يعتبر اللاير  لتقلبات  فقط  الشركة 
وبما أن اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي وأن   الصرف من المعامالت السائدة في العمالت األجنبية عدا الدوالر األمريكي.

 ر جوهري.الشركة ال تقوم بالتعامل بأي عمالت أخرى فإن إدارة الشركة ترى أن التعّرض لمخاطر العملة على األدوات المالية غي
 

 ة فائدإدارة مخاطر السيولة وال

إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة، والذي قام بدوره بوضع إطار عمل مالئم إلدارة   الكاملة بخصوص  المسؤولية  تقع 
  جل.مخاطر السيولة وإدارة متطلبات إدارة السيولة والتمويل الخاصة بالشركة على المدى القصير والمتوسط والطويل األ

 
 إدارة مخاطر االئتمان

 تشير مخاطر االئتمان إلى المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة
التفاصيل حول كيفية وتم اإلفصاح عن   وتتكون تركزات مخاطر االئتمان المحتملة بشكل أساسي من مديني التمويل اإلسالمي مالية.

  .7إدارة المخاطر االئتمانية المتعلقة بمديني التمويل اإلسالمي في اإليضاح 
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

( نموذج لالنخفاض في القيمة يتألف من ثالث مراحل بناء على التغيرات في جودة االئتمان منذ 9يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي )
ولي لها حيث أنه في حال كانت األداة المالية ذات مستوى ائتماني غير منخفض عند االثبات األولي فإنها تصنف في المرحلة  االثبات األ
ولكنها    ،الثانيةفي حال تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان منذ االثبات األولى لها فإنه يتم نقل األداة المالية إلى المرحلة   األولى.

ال تعتبر ذات مستوى ائتماني منخفض بعد، وفي حال كانت األداة المالية ذات مستوى ائتماني منخفض حينها يتم نقل األداة المالية إلى  
 المرحلة الثالثة. 

 
 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

االثبات األولي لها، فإن الشركة تأخذ في عين االعتبار   عن السداد بشكل جوهري منذ عند تحديد ما إذا كان هناك زيادة في مخاطر التعثر
ء، المعلومات الكمية والنوعية والمؤشرات المساندة والتحليل بناء  على الخبرة السابقة للشركة وتقييم مخاطر االئتمان الذي يجريه الخبرا

  ن على العمالء، والموزعين، ومديني التمويل اإلسالمي  وال تطبق الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتما بما في ذلك المعلومات المستقبلية.
 للتجوال والربط وذلك ألن الشركة تستخدم طريقة مبسطة تتطلب استخدام مخصص خسائر متوقعة على مدى العمر. 

 
( بناء   9المالي )   بالنسبة للمبالغ المستحقة من، تستخدم الشركة اعفاء مخاطر االئتمان المخفض حسبما يقتضيه المعيار الدولي للتقرير

)درجة االستثمار الفرعي( في تاريخ التقرير،  -BBBإذا تم تصنيف األداة المالية تحت  على درجات ائتمان وكالة التصنيف الخارجي.
 زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.  فترى الشركة أنها

 
 تعتبر األداة المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في حال: 

 األداة المالية لديها مخاطر منخفضة من التعثر عن السداد. أن  •

  التعاقدية للتدفقات النقدية على المدى القريب، و هأن لدى المدين قدرة قوية على الوفاء بالتزامات •

المقترض   قد تؤدي التغييرات السلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل، ولكنها لن تقلل بالضرورة، من قدرة •
 التعاقدية للتدفقات النقدية.  على الوفاء بالتزاماته

ترى الشركة أن الموجودات المالية لها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون لألصل تصنيف ائتماني خارجي "درجة االستثمار" وفقا  
عامل يعني أن الطرف المقابل  داخلي "عامل".للتعريف المفهوم عالميا  أو في حالة عدم توفر تصنيف خارجي، يكون لألصل تصنيف  

  لديه وضع مالي قوي وليس هناك مبالغ مستحقة متأخرة. 
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 )تتمة(  الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان           

 موجودات منخفضة القيمة ائتماني ا

للمقترض دفع التزاماته االئتمانية إلى الشركة بالكامل أو وجود شك كافي ترى الشركة أن األصل المالي في حالة تعثر عندما ال يرجح  
 يوما . 30بشأن إمكانية التحصيل النهائية أو اذا كان العميل قد تأخر ألكثر من 

 
 إدراج المعلومات المستقبلية

أداة قد ازدادت بشكل جوهري منذ االثبات تقوم الشركة بإدراج المعلومات المستقبلية في تقويمها فيما إذا كانت خسائر االئتمان ألية  
قامت الشركة بأداء تحليل للخبرة وتحديد الناتج االجمالي المحلي لكل منطقة جغرافية التي  األولي لها وقياسها لخسائر االئتمان المتوقعة.

م لكل  المتوقعة  االئتمان  وخسائر  االئتمان  مخاطر  على  تؤثر  أساسية  اقتصادية  كمتغيرات  فيها  التعديالت  حفظة.تعمل  تطبيق  ويتم 
االقتصادية. السيناريوهات  من  المتغيرات  لتجميع  الصلة  ذات  الكلية  الظروف  االقتصادية  والمؤيدة  المعقولة  التوقعات  هذه  وتعكس 

مات المستقبلية ويعمل توظيف المعلو المستقبلية االقتصادية الكلية التي لم يتم تجميعها ضمن حسابات خسائر االئتمان المتوقعة األساسية. 
وتتم مراجعة   على زيادة درجة الحكم المطلوبة حول كيفية تأثير التغيرات في الناتج االجمالي المحلي على خسائر االئتمان المتوقعة.

 المنهجيات واالفتراضات التي تتضمن أية توقعات للظروف االقتصادية المستقبلية بصورة منتظمة. 

 

االسالمي، تستخدم الشركة مصفوفة مخصص بناء على معدالت التعثر عن السداد السابقة التي تم مالحظتها  وبالنسبة لمديني التمويل  
 وتعديلها من أجل العوامل المستقبلية وذلك لقياس خسائر االئتمان المتوقعة كما هو مبين أدناه.

 

  2022 

 شرائح أعمار مديني التمويل اإلسالمي*

الدفترية إجمالي القيمة  
التقديرية عند التعثر عن  

  السداد 

معدل خسائر  
  االئتمان المتوقعة% 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى  

 العمر 

       
 458,953  %0.23  197,864,023  يوما   30غير مستحقة السداد/ أقل من 

ا  60 - 31  4,223,567  %6.99  60,424,822  يوم 
ا  90 - 61  4,614,321  %11.16  41,362,581  يوم 
ا  120 - 91  8,397,275  %30.00  27,990,917  يوم 
 18,660,174  %45.00  41,467,052  يوم 121-360

  369,109,395  9.85%  36,354,290 

 
 يوم يشطب  360*أي تعثر ألكثر من 

 
  2021 

 شرائح أعمار مديني التمويل اإلسالمي 

الدفترية إجمالي القيمة  
التقديرية عند التعثر عن  

  السداد 

معدل خسائر  
  االئتمان المتوقعة% 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى  

 العمر 

       
 55,869  %0.18  31,899,701  يوما   30غير مستحقة السداد/ أقل من 

ا  60 - 31  151,050  %5.71  2,645,164  يوم 
ا  90 - 61  153,981  %8.85  1,693,608  يوم 
ا  120 - 91  1,107,633  %38.57  2,956,860  يوم 
 1,251,270  %45.65  2,414,790  يوم 121-360

  41,610,123  6.54%  2,719,803 
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 مخاطر السيولة 
 

قد تنشأ   األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية.تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المنشأة في توفير  
تراكمت على الشركة خسائر اعتبارا  من   مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له. 

اماتها عند االستحقاق واالستمرار وفقا  لمبدأ االستمرارية تتوقف وتشير هذه الشروط إلى أن مقدرة الشركة على استيفاء التز ذلك التاريخ.
وتتم إدارة مخاطر السيولة من خالل مراقبة إجراء توفر األموال الكافية  على مقدرة الشركة على تجهيز أموال كافية في الوقت المناسب.

ل تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية للشركة لمطلوباتها  بصورة منتظمة للوفاء بأي تعهدات المستقبلية.  توضح الجداول التالية تفاصي
وقد تم إعداد الجدول بناء  على التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية  المالية غير المشتقة مع فترات السداد المتفق عليها.
 بناء  على أقرب تاريخ يجب على الشركة سدادها فيه. 

 
 

 أقل من سنة 
  واحدة 

 2ى إل 1
  سنتين 

 5إلى  2
  سنوات 

 5أكثر من 
  سنوات 

 اجمالي  
 التدفقات النقدية 

  التعاقدية 
 القيمة 

 الدفترية
            2022ديسمبر  31في 

             
 120,000,000  120,000,000  -  -  -  120,000,000 مرابحة القرض 
 2,658,700  2,658,700  -  -  -  2,658,700 مستحقة*  فوائد

 76,681,543  76,681,543  -  -  -  76,681,543 مستحق إلى المالك  

 2,00,510,590  -  -  -  2,00,510,590  2,00,510,590 

            
            2021بر ديسم 31في 

            
 13,020,474  13,020,474  -  -  -  13,020,474 مستحق إلى المالك  

 13,020,474  -  -  -  13,020,474  13,020,474 

 
 مستقبلية* فوائدتتضمن 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  18-1

 ادلة.ويتم تقسيم الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي إلى ثالثة مستويات في التسلسل الهرمي للقيمة الع
  على أقل مستوى للمدخالت الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة، كما يلي:ويتم تحديد هذا التقسيم بناء  

 
  األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. :  1المستوى 

 
بالنسبة لألصل أو االلتزام إما بصورة  مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة   :2المستوى 

  مباشرة )أي األسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي المشتقة من األسعار(.
 

  مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(. :3المستوى 
 

وبالتالي، ال يتم القيام باإلفصاح عن التسلسل الهرمي للقيمة  الخاصة الشركة بالتكلفة المطفأة.  تقيد كافة الموجودات والمطلوبات المالية
 العادلة الذي يتطلب تصنيف من ثالثة مستويات للقيمة العادلة. 
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  القيمة الدفترية مقابل القيمة العادلة   18-2
 

 تعتقد الشركة بأن القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية التالية تقارب قيمتها العادلة بشكل معقول: 
 النقد لدى البنك •
  تمويل اسالمي وذمم مدينة أخرى  •
 مبالغ مستحقة الدفع وذمم دائنة اخرى   •

 
 2022  2021 

    الموجودات المالية
    

    المالية بالتكلفة المطفأة: الموجودات 
 8,845,876  29,008,219 نقد لدى البنكال

 38,729,258  331,868,073 مدينو التمويل اإلسالمي 
 47,575,134  360,876,292 إجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

 47,575,134  360,876,292 إجمالي الموجودات المالية

    
    المطلوبات المالية

    
    المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة: 

 -  120,000,000 قرض مرابحة 
 13,020,474  76,681,543 المالك مبالغ مستحقة إلى 

 13,020,474  196,681,543 إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة: 
 13,020,474  196,681,543 إجمالي المطلوبات المالية 

 
 

 االلتزامات المحتملة والتعهدات   -19
 

 لم تكن هناك أية تعهدات والتزامات محتملة للشركة بتاريخ التقرير المالي.  
 
 

 بيانات المقارنة -20

 تم إعادة تبويب بعض أرقام السنة السابقة لتتماشى مع عرض الحسابات في السنة الحالية. 
 
 

 الماليةاعتماد القوائم  -21
 

 م. 2023 مارس 5تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
 


