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  ٦  �قائمة�التدفقات�النقدية
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   إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 سعودي)ال� بال(جميع المبالغ 

� 

 

 التكوين�والنشاطات -١

 العامة المعلومات ١-١

��مقفلةساهمة�إن�الشركة��ي�"شركة�م �١٠١٠٥٧٣٣٦٠السجـل�التجـاري�رقم�موجب�با�ملكة�العربية�السعودية��،الرياض�-ي�مسجلة"

 .م)�٢٠١٩بريلأ�١٥هـ�(ا�وافق��١٤٤٠شعبان�٩بتاريخ�

�٢٠٢٠١٢/أ�ش/٥٧الســـعودي��("ســـاما")�ا�رقمـــة��ي ا�ركـــز �البنـــكلمســـUVلك�وفًقـــا��وافقـــة�ليتمثـــل�نشـــاط�الشـــركة�-ـــي�تقـــديم�خـــدمات�تمويـــل�

  .م�٢٠٢٠ديسمP/�٢٠(هـ)�ا�وافق���١٤٤٢جمادى�ا�و�ى�٥الصادرة�-ي�

  .م٢٠١٩أبريل��١٥هـ�ا�وافق��١٤٤٠شعبان��٩بتاريخ��١٠١٠٥٧٣٣٦٠بالسجل�التجاري�رقم��التسجيلسنة�تبدأ�من�تاريخ��٤٩مدة�الشركة�

 .السعودية�،�ا�ملكة�العربية١١٣٥١،�الرياض��٢٩٥٨١٤إن�العنوان�ا�سجل�للشركة�هو�صندوق�بريد�

خـyل�و م)�تـم�تحويـل�الشـركة�مـن�شـركة�ذات�مسـئولية�محـدودة�إ�ـى�شـركة�مسـاهمة�مقفلـة.��٢٠١٩سـبتمP/��٣٠(ا�وافـق��ه�١٤٤١صفر��١-ي�

  تم�تغي0/�اسم�الشركة�من�"شركة�مدفوعات�زين�ا�حدودة"�إ�ى�"شركة�تمام�للتمويل".�م،٢٠٢٠عام�

والشــركة�اnم��ــي�شــركة�تابعــة�لشــركة�ا�تصــا�ت�ا�تنقلــة��،لــة�الســعودية�("الشــركة�اnم")الشــركة��ــي�شــركة�تابعــة�لشــركة�ا�تصــا�ت�ا�تنق

  ش.�الكويت�("مجموعة�زين").�مجموعة�زين��ي�شركة�تابعة�للشركة�العمانية�لyتصا�ت�ش.م.ع.ع�،�سلطنة�عمان.

 أسس�ا7عداد -٢

-ــي�ا�ملكــة�العربيــة�الســعودية�وا�عــاي0/�واZصــدارات�اnخــرى��ا�عتمــدةا�ي�ا�ــ�قريــر الدوليــة�للتوفقــا�للمعــاي0/��للشــركةالقــوائم�ا�اليــة��أعــدت�هــذه

  للمراجع0ن�وا�حاسب0ن.ا�عتمدة�من�الهيئة�السعودية�

 أسس�القياس

 ما�لم�يرد�خyف�ذلك�-ي�اZيضاحات.��،ا�الية�عLى�أساس�التكلفة�التاريخية�القوائمهذه��أعدت

  العملة�الوظيفية�وعملة�العرض

  ا�الية�بالريال�السعودي�وهو�العملة�الوظيفية�للشركة.�تم�تقريب�جميع�ا�بالغ�إ�ى�أقرب�ريال�سعودي.�لقوائماتعرض�هذه�
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 ا�عايT'�والتفسT'ات�والتعديtت - ٣

  أ)�معايT'�وتفسT'ات�وتعديtت�جديدة�سارية�!ي�السنة�الحالية.

،�ولكـــن�لـــم�يكـــن�لهـــا�تـــأث0/�جـــوهري�عLـــى�م٢٠٢٠ديســـمP/��٣١ســـنة�ا�نUVيـــة�-ـــي�الســـنوية�لل�القـــوائم�ا�اليـــةا�عـــاي0/�الجديـــدة�ال{ـــ|�تـــم�تطبيقهـــا�-ـــي�

  الشركة،��ي:

السياســات�ا�حاســبية�والتغي0ــ/ات�-ــي�التقــديرات�ا�حاســبية���٨ا�عيــار�الــدو�ي�للمحاســبةو ،�القــوائم�ا�اليــةعــرض��١ا�عيــار�الــدو�ي�للمحاســبة• 

  تعريف�ا�واد)؛��-مبادرة�اZفصاح��-واnخطاء�(تعديل�

 التنقيحات�عLى�اZطار�ا�فاهيم|�Zعداد�التقارير�ا�الية.• 

 

  سارية�بعدال�غT'ب)�معايT'�وتفسT'ات�وتعديtت�جديدة�

لمحاسبة�وال{|�تعتP/�سارية�-ي�الف¤/ات�لالدولية�عاي0/�ا�مجلس��الصادرة�عنهناك�عدد�من�ا�عاي0/�والتعديyت�عLى�ا�عاي0/�والتفس0/ات�

  ال{|�قررت�الشركة�عدم�اعتمادها�-ي�وقت�مبكر.�ا�حاسبية�ا�ستقبلية

  :م٢٠٢١يناير��١التعديyت�التالية�سارية�ا�فعول�للف¤/ة�ال{|�تبدأ�-ي�أو�بعد�

  ا�الية"�ع�ى�تصنيف�ا�طلوبات�القوائم،�"عرض�١للمحاسبة�الدوRي�ا�عيارتعديtت�ع�ى�

متداولــــة�أو�غ0ــــ/�كأن�ا�طلوبــــات�مصــــنفة��توضــــح�ا�اليــــة"�،�القــــوائمض�،�"عــــر ١ا�عيــــار�الــــدو�ي�للمحاســــبة�هــــذه�التعــــديyت�ضــــيقة�النطــــاق�إن

أو�اnحداث�بعـد�تـاريخ�التقريـر�(عLـى�سـبيل��ا�نشأةمتداولة،�اعتماًدا�عLى�الحقوق�ا�وجودة�-ي�·Uاية�ف¤/ة�التقرير.���يتأثر�التصنيف�بتوقعات�

 عندما�يش0/�إ�ى�"تسوية"�ال¤£ام.�١ا�عيار�الدو�ي�للمحاسبةه�استyم�تنازل�أو�خرق�للعهد).�يوضح�التعديل�أيًضا�ما�يعني�:ا�ثال

  :م٢٠٢٢يناير��١التعديyت�التالية�سارية�ا�فعول�للف¤/ة�ال{|�تبدأ�-ي�

  )�؛٣٧ا�عيار�الدو�ي�للمحاسبةتكلفة�إتمام�العقد�(تعديyت�عLى��-�ا�لزمةالعقود��-

  )�؛١٦ا�عيار�الدو�ي�للمحاسبة(تعديyت�عLى��ا�متلكات�وا�عدات:�العائدات�قبل�ا�ستخدام�ا�قصود�-

ا�عيار�الـدو�ي�للتقريـر��،�و١ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي(تعديyت�عLى��م٢٠٢٠-م٢٠١٨الدولية�للتقرير�ا�ا�ي��عاي0/ ا�التحسينات�السنوية�عLى��-

  )؛�٤١ا�عيار�الدو�ي�للمحاسبةو  ،١٦ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�ي�،�و٩ا�ا�ي

  ).٣ا�ا�ي��للتقرير إشارات�إ�ى�اZطار�ا�فاهيم|�(تعديyت�عLى�ا�عيار�الدو�ي��-

  

 سارية�بعد،�تأث0/�مادي�عLى�الشركة.اللمحاسبة،�غ0/�لالدولية�عاي0/�ا���تتوقع�الشركة�أن�يكون�nي�معاي0/�أخرى�صادرة�عن�مجلس�
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 السياسات�ا�حاسبية�ا�همة -٤

  وا�عدات�ا�متلكات

�ا�سyUVك�ا�¤/اكم�وخسائر�تظهر�ا�مت
ً
  -ي�القيمة�ا�¤/اكمة�باستثناء�ا�وجودات�تحت�اZنشاء�واnرا�Ä|.�الهبوطلكات�وا�عدات�بالتكلفة�ناقصا

مطروًحا�م�Uا�قيمها�ا�تبقية�عLى�مدى�عمرها�اZنتاÆي،�باستخدام�طريقة�القسط�الثابت.��ا�وجوداتيتم�ا�ع¤/اف�با�سyUVك�لشطب�تكلفة�

�مر  �احتساب�تأث0/�أي�تغي0/ات�-ي�تتم �مع �التقرير�السنوي، �ف¤/ة �·Uاية �ا�سyUVك�-ي �وطريقة �ا�تبقية �والقيم �ا�قدرة �اnعمار�اZنتاجية اجعة

  التقدير�عLى�أساس�مستقبLي.

  الشركة.تتم�رسملة�النفقات�الyحقة�فقط�إذا�كان�من�ا�حتمل�تدفق�ا�نافع�ا�قتصادية�ا�ستقبلية�ا�رتبطة�بالنفقات�إ�ى�

  تطبق�الشركة�معد�ت�اZهyك�السنوية�التالية�عLى�ممتلكاUjا�ومعداUjا:

  

  ٪�٢٠  نظم�ا�علومات�والخوادم

  

أو�عندما���يتوقع�أن�تنشأ�منافع�اقتصادية�مستقبلية�من�ا�ستخدام�ا�ستمر�لÈصل.�أي��البيعيتم�استبعاد�بند�من�ا�متلكات�وا�عدات�عند�

�ناشئة�ع عLى�أنه�الفرق�ب0ن�عائدات�ا�بيعات��هيتم�تحديدا�متلكات�وا�عدات�من�بند�اي�� ن�التخلص�من�أو�استبعادمكسب�أو�خسارة

  والقيمة�الدف¤/ية�لÈصل�ويتم�ا�ع¤/اف�به�-ي�الربح�أو�الخسارة.

جاهزة�لyستخدام��ا�وجوداتكون�تحت�اZنشاء�عندما�ت�ا�وجوداتقيد�اZنشاء�بالتكلفة�و��يتم�اسyUVكها.�يبدأ�اسyUVك��ا�وجوداتتظهر�

غ0/�ملموسة.�تتم�رسملة��موجوداتجاهزة�لyستخدام�ا�قصود�م�Uا،�يتم�تحويلها�إ�ى�ممتلكات�ومعدات�أو��ا�وجوداتا�قصود.�عندما�تكون�

  ستخدام�ا�قصود.ا�ؤهلة�خyل�الف¤/ة�ا�طلوبة�Zكمال�وإعداد�اnصل�لy �ا�وجوداتلتمويل�إنشاء��؛تكاليف�التمويل�عLى�القروض

  

  غT'�ا�لموسة�ا�وجودات

��تدرج �ا�حددة �ذات�اnعمار�اZنتاجية �و �عل}Uا�ا�ستحوذا�وجودات�غ0/�ا�لموسة �ا�¤/اكم �اZطفاء �ناقًصا �بالتكلفة �منفصل خسائر�البشكل

تتم�مراجعة�العمر�و عمار�اZنتاجية�ا�قدرة.�عLى�اn بناًء�القيمة،�إن�وجدت.�يتم�إثبات�اZطفاء�عLى�أساس�القسط�الثابت��لهبوط�-ي�¤/اكمة�لا

  اZنتاÆي�ا�قدر�وطريقة�اZطفاء�-ي�·Uاية�ف¤/ة�التقرير�السنوي،�مع�حساب�تأث0/�أي�تغي0/ات�-ي�التقدير�عLى�أساس�مستقبLي.

سنوًيا،�إما�بشكل�فردي�أو�عLى��القيمة�هبوط��يتم�إطفاء�ا�وجودات�غ0/�ا�لموسة�ذات�اnعمار�اZنتاجية�غ0/�ا�حددة،�ولكن�يتم�اختبار�

 nعمارلتحديد�ما�إذا�كانت��؛سنوًيا�ةر�غ0/�ا�حدداعممستوى�وحدة�توليد�النقد.�تتم�مراجعة�تقييم�اnإذا�لم�محتملةغ0/�ا�حددة���تزال��ا�.

  التغي0/�-ي�العمر�اZنتاÆي�من�غ0/�محدد�إ�ى�محدد�عLى�أساس�مستقبLي.يتم�يكن�اnمر�كذلك،�

  غ0/�ا�لموسة:�موجوداUjامعد�ت�اZطفاء�السنوية�التالية�عLى��تطبق�الشركة

  

  ٪�٢٠  برامج�حاسب�ا�ي

  

�يتم��ةغ0/�ا�لموس�ا�وجوداتيتم�استبعاد� عند�ا�ستبعاد�،�أو�عندما���يتوقع�أي�منافع�اقتصادية�مستقبلية�من�ا�ستخدام�أو�ا�ستبعاد.

والقيمة�الدف¤/ية�لÈصل�-ي��=�ا�بالغ�ا�ستلمةبالفرق�ب0ن�صا-ي�ة�غ0/�ا�لموس�با�وجودات/اف�اnرباح�أو�الخسائر�الناتجة�عن�إلغاء�ا�ع¤�قياس

  الربح�أو�الخسارة�عند�استبعاد�اnصل.
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  (تتمة)�السياسات�ا�حاسبية�ا�همة -٤

  غT'�ا�الية�ا�وجوداتقيمة��الهبوط�!ي

راجع�الشركة�
ُ
هذه�أن��مايش0/�إ�ىلتحديد�ما�إذا�كان�هناك��؛ا�لموسة�وغ0/�ا�لموسة�وداUjا�وجالقيم�الدف¤/ية��--ي�·Uاية�كل�ف¤/ة�تقرير�-ت

القيمة.�-ي�حالة�وجود�مثل�هذه�ا�ؤشر،�يتم�تقدير�القيمة�القابلة�لyس¤/داد�لÈصل�من�أجل��الهبوط�-يقد�تعرضت�لخسائر��ا�وجودات

��الهبوط�-يتحديد�مدى�خسارة� الشركة��درتق،�محددتقدير�ا�بلغ�القابل�لyس¤/داد�nصل��ن-ي�حال�عدم�التمكن�مالقيمة�(إن�وجدت).

�كذلك� وزع
ُ
�ت �وثابت�للتوزيع، �أساس�معقول �تحديد �يمكن �وعندما �اnصل. �إل}Uا �ينتم| �ال{| �النقد �توليد �لوحدة �لyس¤/داد �القابل ا�بلغ

النقد�ال{|�يمكن��توليدمجموعة�من�وحدات�،�أو�يتم�توزيعها�بخyف�ذلك�عLى�أصغر�للوحدةالشركات�إ�ى�وحدات�توليد�النقد��موجودات

  تحديد�أساس�توزيع�معقول�وثابت�لها.

قيمة�ا�ستخدام،�يتم�خصم��يم،�أ�Uما�أعLى.�عند�تقيمقيمة�ا�ستخدا�وأ�البيعالقيمة�القابلة�لyس¤/داد��ي�القيمة�العادلة�ناقًصا�تكاليف�

قبل�الضريبة�الذي�يعكس�تقييمات�السوق�الحالية�ما�استخدام�معدل�خصم�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�ا�قدرة�إ�ى�قيمUVا�الحالية�ب

  للقيمة�الزمنية�للنقود�وا�خاطر�الخاصة�باnصل�ال{|�يتم�تقدير�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�لها.�لم�يتم�تعديلها.

الدف¤/ية،�يتم�تخفيض�القيمة�الدف¤/ية�لÈصل�(أو�لنقد)�بأقل�من�القيمة�ا�توليد-ي�حال�تم�تقدير�القيمة�القابلة�لyس¤/داد�nصل�(أو�وحدة�

�-ي�الربح�أو�الخسارة.ا�توليدوحدة�
ً
  لنقد)�إ�ى�القيمة�القابلة�لyس¤/داد.�يتم�إثبات�خسائر�الهبوط�مباشرة

�تتم�زيادة�القيمة�الدف¤/ية�لÈصل�(أو�وحدة�
ً
�عاد�تقديرها�القابلة�لنقد)�إ�ى�القيمة�اا�توليدعندما�يتم�عكس�خسارة�الهبوط�-ي�القيمة��حقا

ال{|�تمت�زيادUjا�عن�القيمة�الدف¤/ية�ال{|�كان�من�ا�مكن�تحديدها�إذا�لم�يتم�ا�ع¤/اف�لyس¤/داد،�بحيث���تزيد�القيمة�الدف¤/ية�ا�عدلة�

�ا�توليد(أو�وحدة��-ي�القيمة�لÈصل�الهبوطبخسارة� القيمة�مباشرة�-ي�يتم�ا�ع¤/اف�بعكس�خسارة�انخفاض�لنقد)�-ي�السنوات�السابقة.

  .ةالربح�أو�الخسار 
  

  يةرصدة�البنكاs و النقد�

 .يشمل�النقد�والنقد�ا�عادل�النقد�-ي�الصندوق�والنقد�-ي�البنوك

  

  منافع�ا�وظفTن

  مكافأة�·Uاية�الخدمة

،�مـع�إجـراء�تقيـيم�قعـةا�تو يتم�تحديد�مخصص�مكافأة�·Uاية�الخدمة،�وهو�عبارة�عن�خطة�مزايا�محددة،�باستخدام�طريقة�وحـدة�ا�ئتمـان�

ـــدرج�إعـــادة�القيـــاس،�ال{ـــ|�تشـــمل�ا�كاســـب�والخســـائر�الناتجـــة�عـــن�التقيـــيم�ا�ا
ُ
-ـــي�قائمـــة��فـــوراكتـــواري،�كتـــواري�-ـــي�·Uايـــة�كـــل�ف¤ـــ/ة�تقريـــر.�وت

ادة�القيـاس�أي�خصـم�أو�ائتمـان�-ـي�الـدخل�الشـامل�اnخـر�-ـي�الف¤ـ/ة�ال{ـ|�تحـدث�ف}Uـا.�وتـدرج�عمليـات�إعـ�عكـسمـع��ا�لكية�حقوق �-ي�التغ0/ات

التغ0ــ/ات�-ــي�القيمــة�الحاليــة�مــن�.�الyحقــة�الف¤ــ/ات�-ــي�رةأو�الخســا�الــربحن�يــتم�إعــادة�تصــنيفها�ضــمن�لــا�ع¤ــ/ف��Uــا�-ــي�الــدخل�الشــامل�ا)خــر�

ف�خـدمات�،�يـتم�إثباUjـا�مباشـرة�-ـي�الـربح�أو�الخسـارة�كتكـاليتقليصـها�أو�الخطـة�عLـى�تعـديyت�إجـراءال¤£امات�ا�نـافع�ا�حـددة،�والناتجـة�عـن�

مــــن�ف¤ــــ/ات�ســــابقة.�يــــتم�احتســــاب�الفائــــدة�عــــن�طريــــق�اســــتخدام�ســــعر�الخصــــم�-ــــي�بدايــــة�الف¤ــــ/ة�عLــــى�ال¤£امــــات�منــــافع�ا�ــــوظف0ن�ا�حــــددة�أو�

صنف�تكاليف�ا�نافع�ا�حددة�عLى�النحو�التا�ي:ا�وجودات.�
ُ
  وت

�التقلـــــيصذلك�ا�كاســــب�والخســـــائر�الناتجــــة�عـــــن�تكلفــــة�الخدمـــــة�الســــابقة،�وكـــــو الخدمـــــة�(بمــــا�-ـــــي�ذلــــك�تكلفـــــة�الخدمــــة�الحاليـــــة،��فیتکــــال •

  والتسوية)؛

 مصروفات�الفوائد؛ •

  إعادة�القياس. •

 ".رواتب�ا�وظق0ن�وتكاليف�ذات�صلة“�العنصرين�اnول0ن�لتكاليف�ا�نافع�ا�حددة�-ي�الربح�أو�الخسارة�-ي�بند��الشركة�عرضت
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  (تتمة)�ا�همة�ا�حاسبية�السياسات.��٤

  

 ستحقاقات�التقاعدا

جتماعيــة.�ويمثــل�ذلــك�خطــة�مســاهمة�محــددة.�دفع�الشــركة�اشــ¤/اكات�التقاعــد�عــن�موظف}Uــا�الســعودي0ن�إ�ــى�ا�ؤسســة�العامــة�للتأمينــات�ا� تــ

 وتسجل�ا�دفوعات�كمصاريف�عند�تكبدها.

  منافع�ا�وظف0ن�قص0/ة�اnجل

وتـــــذاكر��،جـــــازات�ا�رضـــــيةواZ �،جـــــازات�الســـــنويةواZ �،اتـــــبوالرو �،ع¤ـــــ/اف�بـــــا�ل¤£ام�با�نـــــافع�ا�ســـــتحقة�للمـــــوظف0ن�فيمـــــا�يتعلـــــق�بـــــاnجور يـــــتم�ا� 

 السفر-ي�الف¤/ة�ال{|�يتم�ف}Uا�تقديم�الخدمة�ذات�العyقة�با�بلغ�غ0/�ا�خصوم�من�ا�نافع�ا�توقع�دفعها�مقابل�تلك�الخدمة.

منــافع�ا�توقــع�دفعهــا�مقابــل�الخدمــة�ذات�ا�ع¤ــ/ف��Uــا�فيمــا�يتعلــق�بمنــافع�ا�ــوظف0ن�قصــ0/ة�اnجــل�بــا�بلغ�غ0ــ/�ا�خصــوم�لل�ا�طلوبــاتوتقــاس�

  العyقة.
  

  العمtت�اsجنبية

(العمـyت�اnجنبيــة)،�وال{ـ|��ــي�الريـال�الســعودي�وفقـا�nســعار��الوظيفيـة�للشــركةع¤ـ/اف�با�عــامyت�ال{ـ��تــتم�بعمـyت�أخــرى�غ0ـ/�العملــة�يـتم�ا� 

لصـرف�اعـادة�تحويـل�البنـود�النقديـة�ا�قومـة�بـالعمyت�اnجنبيـة�بأسـعار�-ـي�·Uايـة�كـل�ف¤ـ/ة�تقريـر،�يـتم�إوالصرف�السائدة�-ي�تاريخ�ا�عـامyت.�

ع¤ـ/اف�السائدة�-ي�ذلـك�التـاريخ.���يـتم�إعـادة�تحويـل�البنـود�غ0ـ/�النقديـة�ال{ـ|�يـتم�قياسـها�مـن�حيـث�التكلفـة�التاريخيـة�بعملـة�أجنبيـة.�يـتم�ا� 

  ة�ال{|�تنشأ�ف}Uا.-ي�الف¤/ �ةبفروقات�الصرف�عLى�البنود�النقدية�-ي�الربح�أو�الخسار 
  

  الزكاة

بواســـطة�وتحتســـب�ا�جموعـــة�ككـــل.��ســـاسأتقـــديم�الزكـــاة�عLـــى��يـــتمالزكـــاة�وتخصصـــها�وفقـــا�للـــوائح�ا�اليـــة�الســـعودية.�اnم��الشـــركةتحتســـب�

 الشركة�اnم�
ً
  ف¤/ة�ا�شمولة�بالتقرير.الب�Uاية��باستخدام�معد�ت�الزكاة�السارية�أو�ا�طبقة�جوهريا

 

  ا�ال�رأس

ا�ـا�ي�أو�اnصـل�ا�ـا�ي.��ا�ل¤ـ£امكحقـوق�ملكيـة�فقـط�إ�ـى�الحـد�الـذي���تسـتو-ي�فيـه�تعريـف��الصـادرة�عـن�الشـركةيف�اnدوات�ا�اليـة�يتم�تصن

  كأدوات�حقوق�ملكية.�للشركةيتم�تصنيف�اnسهم�العادية�
  

  خصصاتا�

�يكون�لدى� ��تيجةن�استد��ي)أو�قانوني�(ل¤£ام�حا�ي�ا�الشركةيتم�إثبات�ا�خصصات�عندما تكون�الشركة� ومن�ا�حتمل�أنحدث�سابق،

  .مطالبة�بتسوية�ا�ل¤£ام�ويمكن�عمل�تقدير�موثوق��بلغ�ا�ل¤£ام
  

  ا�حتملة�ا�طلوبات

كال¤£ام�إ��إذا�كان�من��ا�حتملة�با�طلوباتا�حتملة�كأصل�ح{��يصبح�تحقيقها�مؤكًدا�تقريًبا.���يتم�ا�ع¤/اف��با�وجودات��يتم�ا�ع¤/اف�

؛�ويمكن�تقدير�استد��يا�حتمل�نتيجة�أحداث�سابقة�أن�يكون�هناك�تدفق�خارÆي�للموارد�ا�قتصادية�لتسوية�ال¤£ام�حا�ي�أو�قانوني�أو�

  اnعمال�إذا�كان�من�ا�مكن�قياس�قيمUVا�العادلة�بشكل�موثوق.�تجميعالناشئة�عن��ا�حتملةموثوق.�يتم�ا�ع¤/اف�با�طلوبات��ا�بلغ�بشكل
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  (تتمة)�ا�همةا�حاسبية��السياسات���-�٤

  ا7يرادات

 aمن�التمويل�اتيرادا  

مــن�التمويــل�-ــي�الــربح�أو�الخســارة�باســتخدام�طريقــة�معــدل�الفائــدة�الفعLــي.�"معــدل�الفائــدة�الفعLــي"�هــو�ا�عــدل�الــذي��اZيــراداتيــتم�إثبــات�

  العمر�ا�توقع�لÈداة�ا�الية�أو�التكلفة�ا�طفأة�لÈداة�ا�الية.يخصم�بالضبط�ا�دفوعات�النقدية�ا�ستقبلية�ا�قدرة�أو�ا�قبوضات�خyل�

الشـــــركة�التــــدفقات�النقديـــــة��در القيمـــــة�ا�ئتمانيــــة�،�تقــــ�هابطــــةعنــــد�احتســــاب�معـــــدل�الفائــــدة�الفعLــــي�لـــــÈدوات�ا�اليــــة�بخـــــyف�ا�وجــــودات�

لـــيس�الخســـائر�ا�ئتمانيـــة�ا�توقعـــة.�بالنســـبة�للموجـــودات��ا�ســـتقبلية�مـــع�اnخـــذ�-ـــي�ا�عتبـــار�جميـــع�الشـــروط�التعاقديـــة�لـــÈداة�ا�اليـــة،�ولكـــن

القيمـــة�ا�ئتمانيـــة،�يـــتم�احتســـاب�معـــدل�الفائـــدة�الفعLـــي�ا�عـــدل�حســـب�ا�ئتمـــان�باســـتخدام�التـــدفقات�النقديـــة�ا�ســـتقبلية��هابطـــةا�اليـــة�

  ا�قدرة�بما�-ي�ذلك�خسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة.

�عـــامyت�والرســـوم�ا�دفوعـــة�أو�ا�ســـتلمة�ال{ـــ|�تشـــكل�جـــزًءا���يتجـــزأ�مـــن�معـــدل�الفائـــدة�يتضـــمن�حســـاب�معـــدل�الفائـــدة�الفعLـــي�تكـــاليف�ا

  الفعLي.�تتضمن�تكاليف�ا�عاملة�التكاليف�اZضافية�ال{|�يمكن�أن�تنسب�مباشرة�إ�ى�ا�ستحواذ�عLى�أصل�ما�ي�أو�ال¤£ام�ما�ي�أو�إصداره.

  من�التمويل�aيراداتواقياس�التكلفة�ا�طفأة�

اnصل�ا�ا�ي�أو�ا�ل¤£ام�ا�ا�ي�عند�ا�ع¤/اف�اnو�ي�مطروًحا�منه�به�ا�طفأة"�لÈصل�ا�ا�ي�أو�ا�ل¤£ام�ا�ا�ي��ي�ا�بلغ�الذي�يقاس��"التكلفة

ا�إليه،�أصل�ا�بلغسداد��دفعات
ً
ا�بلغ�الفائدة�الفعلية�nي�فرق�ب0ن�ذلك�معدل�ال¤/اكم|�باستخدام�طريقة��اZطفاء�مطروًحا�منهأو��ومضاف

  nي�مخصص�خسارة�ائتمان�متوقعة.�تم�تعديلهاا�ستحقاق،�وبالنسبة�للموجودات�ا�الية،�-ي�تاريخ�بلغ�ا�اnو�ي�و 

  "إجما�ي�القيمة�الدف¤/ية�لÈصل�ا�ا�ي"�هو�التكلفة�ا�طفأة�لÈصل�ا�ا�ي�قبل�تعديل�أي�مخصص�خسارة�ائتمان�متوقعة.

�هابطمعدل�الفائدة�الفعLي�عLى�إجما�ي�القيمة�الدف¤/ية�لÈصل�(عندما���يكون�اnصل�من�التمويل،�يتم�تطبيق��اZيراداتعند�احتساب�

  القيمة�ا�ئتمانية)�أو�عLى�التكلفة�ا�طفأة�لyل¤£ام.

�من�التمويل�عن�طريق�اZيراداتومع�ذلك،�بالنسبة�للموجودات�ا�الية�ال{|�انخفضت�قيمUVا�ا�ئتمانية�بعد�ا�ع¤/اف�اnو�ي،�يتم�احتساب�

ائتمانًيا،�فعندئٍذ�يعود�حساب��هابط�القيمةعLى�التكلفة�ا�طفأة�لÈصل�ا�ا�ي.�إذا�لم�يعد�اnصل�الخاص�تطبيق�معدل�العمولة�الفعLي�

  من�التمويل�إ�ى�اnساس�اZجما�ي.�اZيرادات

احتسـاب�إيـرادات�الفوائـد�عـن�طريـق�تطبيــق�،�يــتم�ا�ع¤ـ/اف�اnو�ـيائتمانًيـا�عنـد��للهبـوط�-ــي�القيمـةبالنسـبة�للموجـودات�ا�اليـة�ال{ـ|�تعرضـت�

معــدل�الفائــدة�الفعLــي�ا�عــدل�حســب�ا�ئتمــان�عLــى�التكلفــة�ا�طفــأة�لÈصــل.���يعــود�احتســاب�دخــل�الفوائــد�إ�ــى�اnســاس�اZجمــا�ي،�ح{ــ��لــو�

  تحسنت�مخاطر�ا�ئتمان�لÈصل.
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  �اsدوات�ا�الية

  ليةاsصول�ا�ا

تصنف�الشركة�أصولها�ا�الية�-ي�إحدى�الفئات�ا�وضحة�أدناه�،�اعتماًدا�عLى�الغرض�الذي�تم�شراء�اnصل�من�أجله.�السياسة�ا�حاسبية�

  للشركة�لكل�فئة��ي�كما�يLي:

  القيمة�العادلة�من�خtل�الربح�أو�الخسارة�

ا�ركز�ا�ا�ي�بالقيمة�العادلة�مع�ا�ع¤/اف��قائمةمن�خyل�الربح�أو�الخسارة�-ي�يتم�إدراج�ا�وجودات�ا�الية�ال{|�يتم�تقييمها�بالقيمة�العادلة�

التمويل�أو�بند�ا�صروفات.�ليس�لدى�الشركة�أي�أصول�محتفظ��Uا�للمتاجرة��إيراداتبالتغ0/ات�-ي�القيمة�العادلة�-ي�الربح�أو�الخسارة�-ي�

  أو�الخسارة.و��تصنف�أي�أصول�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خyل�الربح�

  القيمة�العادلة�من�خtل�الدخل�الشامل�اlخر�

لدخل�تدرج�القيمة�العادلة�للموجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خyل�الدخل�الشامل�ا)خر�مع�ا�ع¤/اف�بالتغ0/ات�-ي�القيمة�العادلة�-ي�ا

�القيمة�العادلة�من�خyل�حساب�احتياطي�الدخل�ال �تصنيف�أي�رصيد�الشامل�ا)خر�وا�¤/اكمة�-ي �يتم�إعادة �عند�البيع، شامل�ا)خر.

�أو�الخسارة� �الربح �إ�ى �تصنيفه �إعادة �و��يتم �اnرباح�ا�بقاة �إ�ى �الشامل�ا)خر�مباشرة �الدخل �احتياطي �من�خyل �العادلة ضمن�القيمة

  والدخل�الشامل�ا)خر.

لعادلة�من�خyل�الدخل�الشامل�ا)خر�بتاريخ�السداد�مع�إدراج�أي�مش¤/يات�ومبيعات�ا�وجودات�ا�الية�ا�قاسة�بالقيمة�اب�ا�ع¤/افيتم�

أي��تغ0/�-ي�القيمة�العادلة�ب0ن�تاريخ�ا�تاجرة�وتاريخ�التسوية�-ي�القيمة�العادلة�من�خyل�احتياطي�الدخل�الشامل�ا)خر.�ليس�لدى�الشركة

  من�خyل�الدخل�الشامل�ا)خر.ليس�لدى�الشركة�أي�أدوات�مالية�مقاسة�بالقيمة�العادلة��.موجودات�مالية

  ا�طفأةالتكلفة�

�هذه�ا�وجودات�بشكل�أسا��|�من�توف0/�السلع�والخدمات�للعمyء �ال(عLى�سبيل�ا�ثال�مدينو��تنشأ �أنواًعا�تورق) �تتضمن�أيًضا ،�ولك�Uا

ية�التعاقدية�والتدفقات�النقدية�أخرى�من�ا�وجودات�ا�الية�حيث�يكون�الهدف�ا�حتفاظ��Uذه�ا�وجودات�من�أجل�جمع�التدفقات�النقد

مبدئًيا�بالقيمة�العادلة�زائًدا�تكاليف�ا�عاملة�ال{|�تنسب�مباشرة�إ�ى��ا�ع¤/اف��Uافائدة.�يتم�الو �أصل�ا�بلغ�التعاقدية��ي�مجرد�مدفوعات

اقًصا�مخصص�الهبوط�-ي�القيمة،�إن�حيازUjا�أو�إصدارها،�ويتم�تسجيلها��حًقا�بالتكلفة�ا�طفأة�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفعLي�ن

  وجد.

  القياس�الtحق�ل�صول�ا�الية

  يتم��حًقا�قياس�أدوات�الدين�ال{|�تستو-ي�الشروط�التالية�بالتكلفة�ا�طفأة:

  .تحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية��Uدف�إ�ى�ا�حتفاظ�بموجودات�مالية�من�أجلضمن�نموذج�أعمال�يتم�محتفظ�به�اnصل�ا�ا�ي�� •

�ا�بلغ�� • �عLى �والفائدة �إ�ى�تدفقات�نقدية�تكون�فقط�مدفوعات�ا�بلغ�اnصLي �تواريخ�محددة �-ي تؤدي�الشروط�التعاقدية�لÈصل�ا�ا�ي

  اnسا��|�القائم.



   تمام للتمويلشركة 
  ) مقفلة( شركة مساھمة 

 

   إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 سعودي)ال� بال(جميع المبالغ 

�� 

 

  (تتمة)�ا�همةا�حاسبية��السياسات���-�٤

  (تتمة)�اsدوات�ا�الية

  قيمة�العادلة�من�خyل�الدخل�الشامل�ا)خر:يتم��حًقا�قياس�أدوات�الدين�ال{|�تستو-ي�الشروط�التالية�بال

  .يتم�ا�حتفاظ�باnصل�ا�ا�ي�ضمن�نموذج�أعمال�يتم�تحقيق�هدفه�من�خyل�جمع�التدفقات�النقدية�التعاقدية�وبيع�ا�وجودات�ا�الية• 

غ�اnصـــLي�والفائـــدة�عLـــى�ا�بلـــغ�تـــؤدي�الشـــروط�التعاقديـــة�لÈصـــل�ا�ـــا�ي�-ـــي�تـــواريخ�محـــددة�إ�ـــى�تـــدفقات�نقديـــة�تكـــون�فقـــط�مـــدفوعات�ا�بلـــ• 

  اnسا��|�القائم.

  ليس�لدى�الشركة�أي�أدوات�دين�مقاسة�بالقيمة�العادلة�من�خyل�الدخل�الشامل�ا)خر.

لــــيس�لــــدى�الشــــركة�أي��بشــــكل�اف¤/اÄــــ�|،�يــــتم�قيــــاس�جميــــع�ا�وجــــودات�ا�اليــــة�اnخــــرى��حًقــــا�بالقيمــــة�العادلــــة�مــــن�خــــyل�الــــربح�أو�الخســــارة.

  مالية�مقاسة�بالقيمة�العادلة�-ي�الربح�أو�الخسارة.�موجودات

ستثمار�-ي�حقوق�ا�لكية�غ0/�محتفظ�به�للمتاجرة�،�قـد�تختـار�الشـركة�بشـكل���رجعـة�فيـه�عـرض�التغي0ـ/ات�الyحقـة�ا� عند�ا�ع¤/اف�اnو�ي�ب

  ساس�كل�استثمار�عLى�حدة.-ي�القيمة�العادلة�لyستثمار�-ي�الدخل�الشامل�ا)خر.�يتم�إجراء�هذه�ا�نتخابات�عLى�أ

مبدئًيا�بسعر�ا�عاملة)�مبدئًيا�بالقيمة�العادلـة�باZضـافة��يقاسبدون�عنصر�تمويLي�جوهري�تورق�يتم�قياس�اnصل�ا�ا�ي�(ما�لم�يكن�مديون�

  ربح�أو�الخسارة.إ�ى�تكاليف�ا�عاملة�ال{|�يمكن�أن�تنسب�مباشرة�إ�ى�ا�ستحواذ�،�للبند�غ0/�ا�درج�بالقيمة�العادلة�من�خyل�ال

القيمـة��الهبـوط�-ـييتم�تخفيض�التكلفة�ا�طفأة�بخسـائر�و �حًقا�بالتكلفة�ا�طفأة�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفعLي.��تقاس�ا�وجودات

لخســـارة.�يـــتم�قيمـــة�-ـــي�الـــربح�أو�اال�والهبـــوط�-ـــي�ها،وخســـائر وأربـــاح�صـــرف�العمـــyت�اnجنبيـــة��،(انظـــر�أدنـــاه).�يـــتم�ا�ع¤ـــ/اف�بـــإيرادات�الفوائـــد

  ا�ع¤/اف�بأي�مكسب�أو�خسارة�من�إلغاء�ا�ع¤/اف�-ي�الربح�أو�الخسارة.

  والذمم�ا�دينة�اnخرى.�،والنقد�وما�-ي�حكمه�،ا�وجودات�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة�من�مدينو�تورق�تتضمن

  التالية:�،�يتم�قياس�مخصصات�الخسارة�عLى�أي�من�اnسس��٩يبموجب�ا�عيار�الدو�ي�للتقرير�ا�ا�

عن�السداد�ا�حتملة�-ي�غضون��التعÑ/شهًرا:�هذه��ي�الخسائر�ا�ئتمانية�ا�توقعة�الناتجة�عن�أحداث��١٢خسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة��دة��-

  .شهًرا�بعد�تاريخ�التقرير�١٢

عن�السداد�ا�حتملة��التعÑ/يع�أحداث�خسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة�عLى�مدى�العمر:�هذه��ي�الخسائر�ا�ئتمانية�ا�توقعة�ال{|�تنتج�عن�جم�-

  عLى�مدى�العمر�ا�توقع�لÈداة�ا�الية.

تقيس�الشركة�مخصصات�الخسارة�بمبلغ�يساوي�الخسائر�ا�ئتمانية�ا�توقعة�عLى�مدى�العمر�وال{|�يتم�قياسها�كخسائر�خسائر�فادحة�

  :يLي�باستثناء�ما�،شهًرا��١٢دة�

  .ات�مخاطر�ائتمانية�منخفضة�-ي�تاريخ�التقريرسندات�الدين�ال{|�تم�تحديد�أ·Uا�ذ�-

عن�السداد�عLى�مدى�العمر�ا�توقع�لÈداة��التعÑ/ال{|�لم�تزداد�ف}Uا�مخاطر�ا�ئتمان�(أي�مخاطر��البنكيةسندات�الدين�اnخرى�واnرصدة��-

  ا�الية)�بشكل�ملحوظ�منذ�ا�ع¤/اف�اnو�ي.

   



   تمام للتمويلشركة 
  ) مقفلة( شركة مساھمة 

 

   إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 سعودي)ال� بال(جميع المبالغ 

�� 

 

  (تتمة)�ا�همةا�حاسبية��السياسات���-�٤

 s(تتمة)�دوات�ا�اليةا  

  اختارت�الشركة�قياس�مخصصات�الخسارة��ديÒ|�التورق�بمبلغ�يساوي�الخسائر�ا�ئتمانية�ا�توقعة�عLى�مدى�الحياة.

�تقدير�خسائر�ا�ئتمان� �وعند �ا�ع¤/اف�اnو�ي �كب0/�منذ �زادت�بشكل �قد �ما�ي �بأصل �الخاصة �كانت�مخاطر�ا�ئتمان �إذا �ما �تحديد عند

�من��ا�توقعة،�تأخذ
ً
yي�له.�يتضمن�ذلك�كÓالشركة�-ي�ا�عتبار�ا�علومات�ا�عقولة�والداعمة�ذات�الصلة�وا�تاحة�دون�تكلفة�أو�مجهود���دا

  ا�علومات�والتحليyت�الكمية�والنوعية،�بناًء�عLى�الخP/ة�التاريخية�للشركة�وتقييم�ا�ئتمان�بما�-ي�ذلك�ا�علومات�التطلعية.

يوًما.�تعتP/�الشركة�أن��٣٠ا�ئتمان�عLى�اnصل�ا�ا�ي�قد�زادت�بشكل�كب0/�إذا�تأخر�موعد�ا�ستحقاق�أكÑ/�من��تف¤/ض�الشركة�أن�مخاطر 

  اnصل�ا�ا�ي�قد�تخلف�عن�السداد�عندما:

  .جد)من�غ0/�ا�حتمل�أن�يدفع�ا�ق¤/ض�ال¤£اماته�ا�ئتمانية�للشركة�بالكامل،�دون�اللجوء�إ�ى�إجراءات�مثل�تحقيق�الضمان�(إن�و �-

  يوًما.�٩٠تجاوز�اnصل�ا�ا�ي�ف¤/ة�استحقاق�تزيد�عن��-

  أق���Ôف¤/ة�يتم�أخذها�-ي�ا�عتبار�عند�تقدير�خسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة��ي�أق���Ôف¤/ة�تعاقدية�تتعرض�خyلها�الشركة��خاطر�ا�ئتمان.

  خسائر�ا7ئتمان�ا�توقعةقياس�

�بخسائر�ا �تقدير�مرجح �ي� �ا�توقعة �حا�ت�العجز�خسائر�ا�ئتمان �لجميع �الحالية �القيمة �أ·Uا �عLى �قياس�خسائر�ا�ئتمان �يتم �ئتمان.

  النقدي�(أي�الفرق�ب0ن�التدفقات�النقدية�ا�ستحقة�للمنشأة�وفًقا�للعقد�والتدفقات�النقدية�ال{|�تتوقع�الشركة�تلق}Uا).

  يتم�خصم�خسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة�بسعر�الفائدة�الفعLي�لÈصل�ا�ا�ي.

  ا�الية�للموجودات�القيمة�ا7ئتمانية�بوط�!ياله

ا�الية�ا�درجة�بالتكلفة�ا�طفأة�وأوراق�الدين�بالقيمة�العادلة�من�خyل�الدخل��ا�وجوداتم�الشركة�ما�إذا�كانت�يّ -ي�تاريخ�كل�تقرير،�تق

وقوع�حدث�أو�أكÑ/�من�اnحداث�ال{|�لها�تأث0/�"�عند�هابطائتماني��مستوى .�يعتP/�اnصل�ا�ا�ي�"ذو�هابطائتماني��مستوى ذو�الشامل�ا)خر�

  ضار�عLى�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�ا�قدرة�لÈصل�ا�ا�ي.

  القيمة�!ي�الهبوط�عرض

� �القيمة�الدف¤/ية��للموجوداتتخصم�مخصصات�الخسارة �من�إجما�ي �للموجوداتا�الية�ا�قاسة�بالتكلفة�ا�طفأة �ومخصصات�خسارة.

  .والدخل�الشامل�ا�خر�تعرض�منفصلة�-ي�قائمة�الربح�أو�الخسارةالتورق�والذمم�ا�دينة�اnخرى�تعلقة�با��الهبوط�-ي�القيمة

  ةا�الي�با�وجوداتإلغاء�ا7عj'اف�

� �فقط�عند �ا�ع¤/اف�باnصل�ا�ا�ي �بإلغاء �الشركة �أو�عند�تحويل��انUVاء�صyحيةتقوم �للتدفقات�النقدية�من�اnصل، الحقوق�التعاقدية

أو�ا�حتفاظ�بشكل��هاومزاياا�لكية�.�إذا�لم�تقم�الشركة�بتحويل�جميع�مخاطر�أخرى �منشأةإ�ى��هاومزايالكية�ا�ا�ا�ي�وجميع�مخاطر�اnصل�

�-ي�اnصل�وا�طلوبات�ا�رتبطة�با�بالغ�ال{|�قد�كب0/� واستمرت�-ي�السيطرة�عLى�اnصل�ا�حول،�فإن�الشركة�تع¤/ف�بحصUVا�ا�حتفظ��Uا

U{صل�يتع0ن�علnصل�ا�ا�ي�ا�حول،�تستمر�الشركة�-ي�ا�ع¤/اف�باnا�دفعها.�إذا�احتفظت�الشركة�بشكل�كب0/�بجميع�مخاطر�ومزايا�ملكية�ا

  ا�ا�ي�وتع¤/ف�أيًضا�با�ق¤/اض�ا�ضمون�للعائدات�ا�ستلمة.



   تمام للتمويلشركة 
  ) مقفلة( شركة مساھمة 

 

   إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 سعودي)ال� بال(جميع المبالغ 

�� 

 

  (تتمة)�ا�همةا�حاسبية��السياسات���-�٤

  (تتمة)�اsدوات�ا�الية

  الربح�أو�الخسارة�القيمة�العادلة�من�خtل

ا�ركز�ا�ا�ي�بالقيمة�العادلة�مع�ا�ع¤/اف��قائمةيتم�إدراج�ا�طلوبات�ا�الية�ال{|�يتم�تقييمها�بالقيمة�العادلة�من�خyل�الربح�أو�الخسارة�-ي�

�مطلوباتلم�تصنف�أي�محتفظ��Uا�للمتاجرة�و �مطلوباتالربح�أو�الخسارة.�ليس�لدى�الشركة�أي��قائمةبالتغ0/ات�-ي�القيمة�العادلة�-ي�

  مالية�بالقيمة�العادلة�من�خyل�الربح�أو�الخسارة.

  �حًقا،�يتم�قياس�ا�طلوبات�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة�باستخدام�طريقة�معدل�الفائدة�الفعLي.

�با�اnرصدة، �بالقيمة�العادلة�ويتم�إدراجها��حًقا �مبدئًيا لتكلفة�ا�طفأة�باستخدام�طريقة�والذمم�الدائنة�اnخرى،�وال{|�يتم�ا�ع¤/اف��Uا

  معدل�الفائدة�الفعLي.

  

  إلغاء�ا7عj'اف

قرض�بشروط�مختلفة��عند
ُ
أو�يتم�تعديل�شروط�ال¤£ام�قائم�بشكل�جوهري،��اختyفا�جوهريا،استبدال�ال¤£ام�ما�ي�حا�ي�بآخر�من�نفس�ا�

�ل¤£ام�اnصLي�وا�ع¤/اف�بال¤£ام�جديد.�يتم�ا�ع¤/اف�بالفرق�-ي�با�إلغاء�ا�ع¤/اففإن�مثل�هذا�التبادل�أو�التعديل�يتم�التعامل�معه�عLى�أنه�

  الربح�أو�الخسارة.�قائمةالقيم�الدف¤/ية�ذات�الصلة�-ي�

  

  مقاصة�اsدوات�ا�الية

انوني�واجب�النفاذ�ا�بلغ�-ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�إذا�كان�هناك�حق�ق�اZبyغ�عن�صا-يويتم��،ا�الية�وا�طلوباتا�الية��ا�وجودات�تتم�مقاصة

صا-ي،�لتحقيق�اnصول�وتسوية�ا�ل¤£امات�-ي�العLى�أساس��ا�بلغ�هناك�نية�لتسويةو �،ا�بالغ�ا�ع¤/ف��Uا�للتعويض�عن-ي�الوقت�الحا�ي�

  وقت�واحد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   تمام للتمويلشركة 
  ) مقفلة( شركة مساھمة 

 

   إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 سعودي)ال� بال(جميع المبالغ 

�� 

 

  
  ا�همةا�حاسبية��فj'اضاتوا7 �والتقديراتاsحكام� -٥

�للمعــــاي0/�الد�ا�اليــــة�القــــوائميتطلــــب�إعــــداد�
ً
ا�عتمــــدة�-ــــي�ا�ملكــــة�العربيــــة�الســــعودية�اســــتخدام�بعــــض�التقـــــديرات��للتقريــــر�ا�ـــــا�يوليــــة�وفقــــا

درجــة��ال{ــ|�تــؤثر�عLــى�ا�بــالغ��ا�همــةوا�ف¤/اضــات�
ُ
-ــي�تــاريخ��كمــا�فصــاح�عــن�ا�وجــودات�وا�طلوبــات�ا�حتملــةواZ �،وا�طلوبــات�،للموجــوداتا�

درجـــة�ل�،التقريـــر
ُ
�لیإ�دتستنو�ر مستم�لبشک�مnحکاوا�راتیدلتقا�متقیی�میتخـــyل�الف¤ـــ/ة�ا�شـــمولة�بـــالتقرير.��وا�صـــروفات�،Úيـــراداتوا�بـــالغ�ا�

.�تقـوم�الشــركة�بعمــل�الحاليــة�ظــروفلا�-ــي�ظـل�لةومعق�اھنأ�دُیعتق�لمستقبلیةا�داثnحا�تقعاوت�كلذ�في�بما،�رى خأ�لمواوعــ�السـابقة�رةلخبا

�ما�تساوي�النتائج�الفعلية�ذات�الصلة.التقديرا�نتائجتقديرات�واف¤/اضات�تتعلق�با�ستقبل.�إن�
ً
  ت�ا�حاسبية�،�بحكم�تعريفها،�نادرا

  التقديرات�الجوهرية�!ي�تطبيق�السياسات�ا�حاسبية

  الهبوط�!ي�قيمة�اsصول�غT'�ا�الية

العادلـة��هي�أعLى�مـن�قيمتـ�و قيمته�القابلة�لyس¤/داد،��النقد�توليد�وحدة-ي�القيمة�عندما�تتجاوز�القيمة�الدف¤/ية�لÈصل�أو��الهبوطيحدث�

.�تستند�القيمة�العادلة�ناقًصا�تكاليف�ا�ستبعاد�إ�ى�البيانات�ا�تاحة�من�معامyت�البيـع�ا�لزمـة�ال{ـ|�ا�ستخدام�قيمةو �البيعناقًصا�تكاليف�

اnصـل.�يسـتند�حسـاب��بعاد�سـتناقًصـا�التكـاليف�اZضـافية��،يمكـن�مyحظUVـا�ال{ـ|�سـوق التتم�عLى�أسس�تجارية��وجودات�مماثلة�أو�أسـعار�

القادمــة�و��تشــمل�ســنوات��الخمــس��م0£انيــةســتمدة�مــن�ا�التــدفقات�النقديــة�.�إ�ــى�نمــوذج�التــدفقات�النقديــة�ا�خصــومة�ا�ســتخدام�قيمــة

النقـد��توليـدلوحـدة�ال{ـ|�مـن�شـأ·Uا�تعزيـز�أداء�اnصـل��ا�همـةأو�ا�سـتثمارات�ا�سـتقبلية��،بعـد�الشـركةأنشطة�إعادة�الهيكلة�ال{|�لم�تل¤ـ£م��Uـا�

�ال{|�يتم�اختبارهـا.�يعتPـ/�ا�بلـغ�القابـل�لyسـ¤/داد�أكÑـ/�حساسـية��عـدل�الخصـم�ا�سـتخدم�-ـي�نمـوذج�التـدفقات�النقديـة�ا�خصـومة�باZضـافة

  .إ�ى�التدفقات�النقدية�ا�ستقبلية�ا�توقعة�ومعدل�النمو�ا�ستخدم�nغراض�ا�ستقراء

 

  الهبوط�!ي�قيمة�ذمم�التورق

قدير�ا�بلغ�ا�مكن�تحصيله�من�مديÒ|�تـورق�بنـاًء�عLـى�نمـوذج�خسـارة�ا�ئتمـان�ا�توقعـة�بمبلـغ�يسـاوي�الخسـائر�ا�ئتمانيـة�ا�توقعـة�عLـى�يتم�ت

.�عنــد�تحديــد�مــا�إذا�كانــت�مخــاطر�ا�ئتمــان�الخاصــة�بأصــل�مــا�ي�قــد�زادت�بشــكل�كب0ــ/�منــذ�ا�ع¤ــ/اف�اnو�ــي�وعنــد�تقــدير�خســائر�العمــرمــدى�

توقعــة،�تأخــذ�الشــركة�-ــي�ا�عتبــار�ا�علومــات�ا�عقولــة�والداعمــة�ذات�الصــلة�وا�تاحــة�دون�تكلفــة�أو�مجهــود���داÓــي�لــه.�يتضــمن�ا�ئتمــان�ا�

�مــن�ا�علومــات�والتحلــيyت�الكميــة�والنوعيــة،�بنــاًء�عLــى�الخPــ/ة�التاريخيــة�للشــركة�وتقيــيم�ا�ئتمــان�ا�ســتن0/�بمــا�-ــي�ذلــك�ا�عل
ً
yومــات�ذلــك�كــ

  التطلعية.

  

 sنتاجياعماaا�لموسة�وا�وجوداتوالقيم�ا�تبقية�للممتلكات�وا�عدات��ةر�ا�'Tغ  

�يـــتم�عمـــل�تقـــدير�لÈعمـــار�اZنتاجيـــة�والقـــيم�ا�تبقيـــة�للممتلكـــات�وا�عـــدات�وا�وجـــودات�غ0ـــ/�ا�لموســـة،�وال{ـــ|�تشـــكل�جـــزًءا�كب0ـــً/ا�مـــن�إجمـــا�ي

تـــوا�ي.�يـــتم�عمـــل�هـــذه�التقـــديرات�عLـــى�أســـاس�ا�ســـتخدام�ا�توقـــع�لÈعمـــار�الشـــركة،�nغـــراض�حســـاب�ا�ســـyUVك�واZطفـــاء�عLـــى�ال�موجـــودات

  اZنتاجية.�يتم�تحديد�القيمة�ا�تبقية�بناًء�عLى�الخP/ة�والبيانات�ال{|�يمكن�مyحظUVا�عند�توفرها.

  مخصص�مكافأة��"اية�الخدمة�للموظفTن

للمـوظف0ن.�تــم�اZفصـاح�عـن�هــذه�التقـديرات�-ــي�إيضـاح�رقــم��تقـوم�الشـركة�بعمــل�تقـديرات�مختلفــة�لتحديـد�مخصـص�مكافــأة�·Uايـة�الخدمــة

١٢. 



   تمام للتمويلشركة 
  ) مقفلة( شركة مساھمة 

 

   إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 سعودي)ال� بال(جميع المبالغ 

�	 

 

  

 كو البن�لدىالنقد� -٦

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

 ٦٧٨٬٥٩١ ١٨٬٥٥٩٬٣١٠ نقد�لدى�البنوكال

 

 خرى اs دينة�ا�ذمم�وال�التورق -٧

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

 ٩٣٬٦٩٣ ٢٬٧٣٢٬٦٣٢  التورق�مدينو

 )٣٨٬١٠٢( )١٦٥٬١٥٠(  خسائر�ا�ئتمان�ا�توقعةخصم:�مخصص�

 ٥٥٬٥٩١ ٢٬٥٦٧٬٤٨٢  �التورق�دينةا�ذمم��صا-ي

  ٤٢ ١٨٬٦٠٥  خرى اn دينة�ا�ذمم�ال

  ٥٥٬٦٣٣  ٢٬٥٨٦٬٠٨٧  

  

؛�عLى�معد�ت�الخسارة�التاريخية�ومعد�ت�الخسارة�ا�شتقة�التاريخيةتستند�الخسارة��.يوًما�٣٠يبلغ�متوسط�ف¤/ة�ا�ئتمان�عLى�الذمم�ا�دينة�

�الحالية �الظروف ��،لتعكس�ا�علومات�حول �ا�ستقبلية. �للظروف�ا�قتصادية �والداعم �بمخصص�مقابل�و والتنبؤ�ا�عقول تع¤/ف�الشركة

ا�توقعة�مع�اnخذ�-ي�ا�عتبار�أعمار�ا�دين0ن�ا�تأخرين�عن�السداد�وال{|�تزداد�كلما��خسارة�ا�ئتمان�ا�توقعة�بناًء�عLى�نموذج�خسائر�ا�ئتمان

  لتاريخية�تش0/�إ�ى�أن�احتمالية�اس¤/داد�ا�بالغ�تقل�كلما�تأخر�ا�بلغ.nن�الخP/ة�ا�؛تأخر�ا�دينون�-ي�السداد

تتم�مراجعة�هذه�اZجراءات�وتحديUÞا�بشكل�مستمر.�لم�تطرأ�أي�و تقوم�الشركة�بإجراءات�التدقيق�ا�ئتماني�قبل�منح�ا�ئتمان�للعمyء�الجدد.�

  .ةالسابق�السنةتغي0/ات�عLى�هذه�اZجراءات�عن�

   



   تمام للتمويلشركة 
  ) مقفلة( شركة مساھمة 

 

   إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 سعودي)ال� بال(جميع المبالغ 

�
 

 

 (تتمة)�خرى اs دينة�ا�ذمم�وال�التورق���-�٧

  

  :،�صا!ياستحقاقها�موعد�عنا�تأخرة�التورق��ذمم�أعمار

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

 ٥٥٬٥٩١ ٢٬٥٣٧٬٩٦٧  يوم��٩٠ى�إيوم��٦٠

 - ٢٩٬٥١٥  يوم��١٨٠ى�إيوم��١٢٠

  ٥٥٬٥٩١  ٢٬٥٦٧٬٤٨٢ 

  

-ي�قيمUVا�وال{|�انخفضت�جودة�ا�ئتمان�الخاصة��Uا��لهبوطلم�تكن�هناك�مبالغ�-ي�تاريخ�التقرير�لم�تتأخر�عن�موعد�استحقاقها�و��تعرضت�

  منذ�منح�ا�ئتمان�اnو�ي.

  

  الحركة�!ي�مخصص�الديون�ا�شكوك�!ي�تحصيلها

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

 - ٣٨٬١٠٢  الرصيد�ا�فتتاßي

 ٣٨٬١٠٢ ١٢٧٬٠٤٨  حمل�خyل�السنة�ا�

  ٣٨٬١٠٢  ١٦٥٬١٥٠  ال�Uائيالرصيد�

  

تورق�من�تاريخ�منح�ا�ئتمان�مبدئًيا�الورق،�تأخذ�الشركة�-ي�ا�عتبار�أي�تغي0/�-ي�جودة�ا�ئتمان��دين�تال�وعند�تحديد�قابلية�اس¤/داد�مدين

ترك0£�مخاطر�ا�ئتمان�محدود�بسبب�حقيقة�أن�قاعدة�العمyء�كب0/ة�وغ0/�مرتبطة.���تحتفظ�الشركة�بأي�ضمانات�إن�ح{��·Uاية�ف¤/ة�التقرير.�

  .قيمUVا�طتهبا�دينة�ال{|��التورقعLى�ذمم�
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 سعودي)ال� بال(جميع المبالغ 

�� 

 

 ممتلكات�ومعدات -٨

  

نظم�ا�علومات�

 جماRياa  تحت�اaنشاء�موجودات والخوادم

        لتكلفة�ا

 -  - -  م٢٠٢٠يناير���١كما�!ي

  ٧٬٦٢٨٬٢٧٤  ٥٠٬٠٠٠ ٧٬٥٧٨٬٢٧٤  إضافات

  ٧٬٦٢٨٬٢٧٤  ٥٠٬٠٠٠ ٧٬٥٧٨٬٢٧٤  م٢٠٢٠ديسم)'��٣١كما�!ي�
        

        ا7س#"tكات�

  -  -  -  م٢٠٢٠يناير���١كما�!ي

  ١٬٥١٢٬٤٥٩  -  ١٬٥١٢٬٤٥٩  إضافات

  ١٬٥١٢٬٤٥٩  -  ١٬٥١٢٬٤٥٩  م٢٠٢٠ديسم)'��٣١كما�!ي�

 ٦٫١١٥٫٨١٥  ٥٠٫٠٠٠ ٦٫٠٦٥٫٨١٥  م٢٠٢٠ديسمP/��٣١كما�-ي�صا-ي�القيمة�الدف¤/ية�

  -  -  -  م٢٠١٩ديسمP/��٣١كما�-ي�صا-ي�القيمة�الدف¤/ية�

  

 موجودات�غT'�ملموسة -٩

  ب�اRيسحابرامج�  

    لتكلفة�ا

  -  م٢٠٢٠يناير��١ي�كما�!

  ١٨٧٬٥٠٠  إضافات

  ١٨٧٬٥٠٠  م٢٠٢٠ديسم)'��٣١كما�!ي�

    
    �ا7س#"tك

  -  م٢٠٢٠يناير��١كما�!ي�

  ٣٤٬٣٧٥  إضافات

  ٣٤٬٣٧٥  م٢٠٢٠ديسم)'��٣١كما�!ي�

  ١٥٣٬١٢٥  م٢٠٢٠ديسمP/��٣١صا-ي�القيمة�الدف¤/ية�كما�-ي�

  -  م٢٠١٩ديسمP/��٣١صا-ي�القيمة�الدف¤/ية�كما�-ي�

  

  أخرى �ذمم�دائنةو �تحقاتمس -١٠

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ٣٬٨٥٠  ١٨٣٬١٧٥  �ا�ستحقات

  ٢٠٩  -  ذمم�دائنة�أخرى 

  ٤٬٠٥٩  ١٨٣٬١٧٥  
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�� 

 

  

 ذات�العtقة�طرافs مبالغ�مستحقة� -١١

 sقة�ذات�طرافاtقة�طبيعة  العt٢٠١٩  ٢٠٢٠  الصفة  الع  

  ١١٥٬٩١٧  ٨٬٤٤٧٬١٦٧  اتمصروف  ماn �الشركة  السعوديةشركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�

  
  موجودات  

٧٬٨١٥٬٧٧٤  -  

  

 sقة�ذات�طرافاt٢٠١٩  ٢٠٢٠      الع  

  ٧٧٥٬٩١٦  ١٧٬٠٣٨٬٨٥٧      السعوديةشركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�

  

  

 مخصص�مكافأة��"اية�الخدمة�للموظفTن -١٢

�لسنة�دنىالحد�اn �مدة�الخدمة،�بشرط�إكمالو يعتمد�ا�ستحقاق�عLى�الراتب�ال�Uائي�للموظف0ن�و �،·Uاية�الخدمة��وظف}Uا�مكافأة�الشركة�تقدم

عLى��ا�نافعه�الخدمة،�ويتم�احتسا�Uا�وفًقا�nحكام�قانون�العمل�وتدفع�عند�استقالة�ا�وظف�أو�إ·Uائه.�يتم�استحقاق�التكاليف�ا�توقعة�لهذ

  عام�التوظيف.�مدى

  معدل�الخصم�ومخاطر�الراتب.�:�خاطر�اكتوارية�مثل�الشركةتتعرض�خطة�

  دل�الخصم�س0£يد�من�ال¤£امات�الخطة.مخاطر�الخصم:�إن�انخفاض�مع• 

مخاطر�الراتب:�يتم�احتساب�القيمة�الحالية��ل¤£امات�خطة�منافع�·Uاية�الخدمة�بالرجوع�إ�ى�الرواتب�ا�ستقبلية�ا�قدرة�للمشارك0ن�-ي�• 

  .الخطة�ال¤£امالخطة.�عLى�هذا�النحو،�فإن�زيادة�رواتب�ا�شارك0ن�-ي�الخطة�سوف�تزيد�من�

 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  -  -  الرصيد�ا�فتتاßي�

  -  ٨٢٬١٧٤  تكلفة�الخدمة�الحالية

  -  ٨٢٬١٧٤  الرصيد�الختامي
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   إيضاحات حول القوائم المالية
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 سعودي)ال� بال(جميع المبالغ 

�� 

 

  (تتمة)�مخصص�مكافأة��"اية�الخدمة�للموظفTن�-�١٢

  م�طريقة�وحدة�ا�ئتمان�ا�توقعة.وأجريت�باستخدا�،ي0نخP/اء�اكتواري0ن�ومستشار �لوكس�شركة�تم�إجراء�التقييم�ا�كتواري�اnخ0/�من�قبل

  وكانت�ا�ف¤/اضات�الرئيسية�ا�ستخدمة�nغراض�التقييم�ا�كتواري�عLى�النحو�التا�ي:

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  -  %١٣%اRى�١٠  معد�ت�التناقص

  -  %٣  زيادة�الرواتب

  -  %٣٫٦٥  معدل�الخصم

توارية�ال{|�يتم�إدراجها�-ي�الدخل�الشامل�ا�ك�اnرباحيتم�إثبات�جميع�الحركات�-ي�ال¤£امات�مكافأة�·Uاية�الخدمة�-ي�الربح�أو�الخسارة�باستثناء�

  .ا)خر

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  -  ٨٢٬١٧٤  السيناريو�اnسا��|

  -  ٧١٬٠٥٤  ٪�١معدل�الخصم:�زيادة�بنسبة�

  -  ٩٥٬٥١٨  ٪�١معدل�الخصم:�انخفاض�بنسبة�

  -  ٩٥٬٤٦٨  ٪�١معدل�تصاعد�الرواتب:�زيادة�بنسبة�

  -  ٧٠٬٨٩٠  ٪�١معدل�تصاعد�الرواتب:�انخفاض�بنسبة�

  

 رأس�ا�ال� -١٣

� �إ�ى �الشركة �مال �رأس �تقسيم ��١٠،٠٠٠تم �بقيمة ��١٠سهم �للسهم. �سعودي �و ريال �عام �بمبلغ�م٢٠٢٠خyل �ا�ال �رأس �زيادة �تمت ،

�وبالتا�ي��١٩،٩٠٠،٠٠٠ �-ي�ريال�سعودي، سهم��٢،٠٠٠،٠٠٠مليون�ريال�سعودي�مقسم�إ�ى��٢٠بلغ�رأس�ا�ال��م،٢٠٢٠ديسمP/��٣١كما

  .لسهمريال�سعودي�ل�١٠بقيمة�

  

 الزكاة�مخصص -١٤

  وحصلت�عLى�الشهادات�-ي�ح0ن�لم�يتم�استyم�الربوط�ال�Uائية.�م،٢٠١٩ديسمP/��٣١ح{��ا�جمعة�إقراراUjا�الزكوية��ا�م�الشركةقدمت�

  .عة�بأكملهااZقرار�الزكوي�ا�وحد�من�الشركة�اnم�للمجمو يتم�اثبات�مخصص�الزكاة�بالقوائم�ا�الية�ا�جمعة�للشركة�اnم�حيث�يتم�تقديم�

  

 اsدوات�ا�الية -١٥

� �استخدام ��الشركةإن �ا�خاطر�ا�الية. �من �متنوعة ��جموعة �يعرضها �ا�الية �الشركةلÈدوات �للمخاطر�وتتخذ��باستمرار �وتراجع تعرضاUjا

  للشركة،إدارة�ا�خاطر�إجراءات�للحد�م�Uا�عند�ا�ستويات�ا�قبولة.�يتحمل�مجلس�اZدارة�ا�سؤولية�الكاملة�عن�إنشاء�ومراقبة�إطار�عمل�



   تمام للتمويلشركة 
  ) مقفلة( شركة مساھمة 

 

   إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 سعودي)ال� بال(جميع المبالغ 

�� 

 

�  

  (تتمة)�اsدوات�ا�الية�-�١٥

�تم�وضع�سياسات�إدارة�ا�خاطر�بالشركةوتطوير�ومراقبة�سياسات�إدارة�ا�خاطر�بالتعاون�الوثيق�مع�وحدات�التشغيل� لتحديد��للشركة؛.

طر�وا�ل¤£ام�بالحدود.�تتم�مراجعة�سياسات�لوضع�حدود�وضوابط�مناسبة�للمخاطر،�ومراقبة�ا�خاو ،�الشركةوتحليل�ا�خاطر�ال{|�تواجهها�

�ا�خاطر�بانتظام �إدارة ��؛وأنظمة �ظروف�السوق�وأنشطة �Ujدف�الشركةلتعكس�التغ0/ات�-ي من�خyل�معاي0/�وإجراءات�التدريب��الشركة.

عLى�كيفية��بالشركةنة�مجلس�اZدارة�تشرف�لجو واZدارة�إ�ى�تطوير�بيئة�رقابية�منضبطة�وبناءة�يفهم�ف}Uا�جميع�ا�وظف0ن�أدوارهم�وال¤£اماUjم.�

.�الشركةمراقبة�اZدارة�لyل¤£ام�بسياسات�وإجراءات�إدارة�ا�خاطر�ومراجعة�مدى�كفاية�إطار�إدارة�ا�خاطر�فيما�يتعلق�با�خاطر�ال{|�تواجهها�

  .ركةبالشيتم�مساعدة�لجنة�مجلس�اZدارة�-ي�دورها�الرقابي�من�خyل�التدقيق�الداخLي�وإدارة�ا�خاطر�

  :التالية�ا�الية�للمخاطر�عملياUjا�خyل�من�الشركة�تتعرض

 السوق �مخاطر •

 ا�جنبية�العمyت�مخاطر •

 ا�ئتمان�مخاطر •

 الفائدة�أسعار�مخاطر •

  السيولة�مخاطر •

  

  مخاطر�السوق 

�للتغ0/ات�-ي�أسعار�الفائدة�-
ً
��؛ي�السوق�أو�سعر�السوق ُيقصد�بمخاطر�السوق�ا�خاطر�ال{|�تتعلق�بتقلب�قيمة�اnدوات�ا�الية�نتيجة

ً
نتيجة

�،والعرض�والطلب�عLى�اnوراق�ا�الية�،وأنشطة�ا�ضاربة�،السوق ب�اZحساسوالتغ0/�-ي��،للتغ0/�-ي�التصنيف�ا�ئتماني�لجهة�اZصدار�أو�اnداة

لشركة�أن�مخاطر�السوق�لÈدوات�وتعتقد�إدارة�ا�خاطر�العمyت�اnجنبية�ومخاطر�أسعار�الفائدة�فقط.��الشركةوالسيولة�-ي�السوق.�تتعرض�

 .�ا�الية�غ0/�جوهرية

  إدارة�مخاطر�العمtت�اsجنبية

�ه �السعودي �و�الريال �الوظيفية �و �للشركةالعملة �فإن �لذلك، �فقط�لتقلبات�أسعار�الصرف�من��الشركةمربوط�بالدو�ر�اnمريكي. معرضة

تعتقد�إدارة�الشركة�أن�مخاطر�،�بالدو�ر�اnمريكي�إ��عامyتا���تجري �الشركة�أنوبما��ا�عامyت�ال{|�تتم�بعمyت�أجنبية�غ0/�الدو�ر�اnمريكي.

 .�العمyت�لÈدوات�ا�الية�غ0/�جوهرية

 إدارة�مخاطر�الفوائد�والسيولة

�Zدارة�مخاطر�السيول �مناسًبا �الذي�وضع�إطاًرا �ال�Uائية�عن�إدارة�مخاطر�السيولة�عLى�عاتق�مجلس�اZدارة، �تمويل�تقع�ا�سؤولية ة�Zدارة

  الشركة�عLى�ا�دى�القص0/�وا�توسط�والطويل�ومتطلبات�إدارة�السيولة.

  إدارة�مخاطر�ا7ئتمان

تتكون�ال¤/كزات�ا�حتملة�و بال¤£اماته�التعاقدية�مما�يؤدي�إ�ى�خسارة�مالية�للشركة.�الطرف�ا�قابل�وفاء��عدمتش0/�مخاطر�ا�ئتمان�إ�ى�مخاطر�

  .٧-ي�إيضاح��بالتورقئتمان�ا�تعلقة�� فصاح�عن�تفاصيل�كيفية�إدارة�مخاطر�اZ تورق.�تم�االا��|�من�مديÒ|��خاطر�ا�ئتمان�بشكل�أس



   تمام للتمويلشركة 
  ) مقفلة( شركة مساھمة 

 

   إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 سعودي)ال� بال(جميع المبالغ 

�� 

 

  (تتمة)�اsدوات�ا�الية�-�١٥

  قياس�خسارة�ا7ئتمان�ا�توقعة�

حيث��اnو�يجودة�ا�ئتمان�منذ�ا�ع¤/اف�-ي�القيمة�بناًء�عLى�التغي0/ات�-ي��للهبوطنموذج�"ا�راحل�الثyث"���٩للتقرير�ا�ا�ييحدد�ا�عيار�الدو�ي�

ا�ع¤/اف��عند.�إذا�كانت�هناك�زيادة�كب0/ة�-ي�مخاطر�ا�ئتمان�١ا�ع¤/اف�اnو�ي�-ي�ا�رحلة��عندقيمUVا��Ujبطيتم�تصنيف�اnداة�ا�الية�ال{|�لم�

ذو�مستوى�ائتماني�اnداة�ا�الية��قيمة�وإذا�كانت�ي�هابط،ذو�مستوى�ائتمانقيمUVا����تعتP/ولكن��،٢اnو�ي،�يتم�نقل�اnداة�ا�الية�إ�ى�ا�رحلة�

  .٣،�يتم�بعد�ذلك�نقل�اnداة�ا�الية�إ�ى�ا�رحلة�هابط

  

  !ي�مخاطر�ا7ئتمان�جوهريةالزيادة�ال

�إذا�كانت�مخاطر� �،ومات�الكميةعن�السداد�قد�زادت�بشكل�كب0/�منذ�ا�ع¤/اف�اnو�ي،�تأخذ�الشركة�-ي�ا�عتبار�ا�عل�التعÑ/عند�تحديد�ما

�للشركة�،وا�ؤشرات�،والنوعية �التاريخية �الخP/ة �عLى �بناًء �ا�ساندة �ا�علومات��،والتحليyت �ذلك �-ي �بما ��خاطر�ا�ئتمان، �الخP/اء وتقييم

� �للعمyءو التطلعية. ��،وا�وزع0ن�،بالنسبة �معاي0/�مخاطر�ا�التورقوالربط�ب0ن �-ي �كب0/ة �زيادة �ئتمان�nن���تنطبق�مستحقات�التورق�عLى

ا�يتطلب�استخدام�مخصص�خسارة�متوقعة�مدى�الحياة.
ً
  الشركة�تستخدم�نهًجا�مبسط

��٩للتقرير�ا�ا�يبالنسبة�للمبالغ�ا�ستحقة�من�البنوك،�تستخدم�الشركة�اZعفاء�من�مخاطر�ا�ئتمان�عLى�النحو�ا�سموح�به�-ي�ا�عيار�الدو�ي�

�إذا�تم�تصنيف�اnداة�ا�الية�تحت�بناًء�عLى�درجات�ائتمان�وكالة�التصنيف�الخا �¤/ى ف،�ستثمار�الفرÓي)�-ي�تاريخ�التقرير(درجة�ا� �-BBBرÆي.

  -ي�مخاطر�ا�ئتمان.�جوهريةزيادة��أ·Uا�الشركة

  تعتP/�اnداة�ا�الية�ذات�مخاطر�ائتمانية�منخفضة�إذا:

  .عن�السداد�التعÑ/ اnداة�ا�الية�لد�Uا�مخاطر�منخفضة�من�• 

  .درة�قوية�عLى�الوفاء�بال¤£اماته�بالتدفقات�النقدية�التعاقدية�عLى�ا�دى�القريبلدى�ا�دين�ق• 

�ا�ق¤/ض�عLى�•  �إ�ى�قدرة �لن�تقلل�بالضرورة، �ولك�Uا �ا�دى�الطويل، �الظروف�ا�قتصادية�والتجارية�عLى قد�تؤدي�التغي0/ات�السلبية�-ي

  الوفاء�بال¤£اماته�بالتدفقات�النقدية�التعاقدية.

أن�ا�وجودات�ا�الية�لها�مخاطر�ائتمانية�منخفضة�عندما�يكون�لÈصل�تصنيف�ائتماني�خارÆي�"درجة�ا�ستثمار"�وفًقا�للتعريف��ةترى�الشرك

قوي�ا�فهوم�عا�ًيا�أو�-ي�حالة�عدم�توفر�تصنيف�خارÆي،�يكون�لÈصل�تصنيف�داخLي�"لÈداء".�اnداء�يعÒ|�أن�الطرف�ا�قابل�لديه�وضع�ما�ي�

  مبالغ�مستحقة�متأخرة.وليس�هناك�

 ذي�قيمة�ائتمانية�هابطة�ا�وجودات

���ُيرجح�للمق¤/ض�دفع�ال¤£اماته�ا�ئتمانية�إ�ى�الشركة�بالكامل�أو�وجود�شك�كاٍف�بشأن��تعÑ/ أن�اnصل�ا�ا�ي�-ي�حالة��ترى�الشركة عندما

  يوًما.�٣٠من��تأخر�nكÑ/ إمكانية�التحصيل�ال�Uائية�أو�إذا�كان�العميل�قد�

  

  

  



   تمام للتمويلشركة 
  ) مقفلة( شركة مساھمة 

 

   إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 سعودي)ال� بال(جميع المبالغ 

�� 

 

  (تتمة)�اsدوات�ا�الية�-�١٥

  دمج�ا�علومات�التطلعية

�ا�علومات� �بدمج �الشركة �زادت�بشكل�ملحوظ�منذ��التطلعيةتقوم �قد �ما �بأداة �كانت�مخاطر�ا�ئتمان�الخاصة �إذا ��ا �كل�من�تقييمها -ي

� �وقياس �اnو�ي �ا�توقعةا�ع¤/اف �مخاطر�ا�ئتمان �أجرت �إجما�الشركة. �وحددت �تاريخًيا
ً

yا�تحليU{ف� �تعمل �جغرافية �لكل �ا�حLي �الناتج �ي

�يتم�تطبيق�التعديyت�ا�قتصادية�الكلية�مخاطر�ا�ئتمان�ا�توقعة�و �،كمتغ0/ات�اقتصادية�رئيسية�تؤثر�عLى�مخاطر�ا�ئتمان لكل�محفظة.

لظروف�ا�قتصاد�الكLي�ا�ستقبلية�داعمة�العقولة�و ا�تنبؤات�هذه�الذات�الصلة��لتقاط�ا�ختyفات�من�السيناريوهات�ا�قتصادية.�تعكس�

يؤدي�دمج�ا�علومات�التطلعية�إ�ى�زيادة�درجة�الحكم�الyزم�لكيفية�و اnساسية.��ا�ئتمان�ا�توقعة�ر مخاطال{|�لم�يتم�تسجيلها�ضمن�حسابات�

ف¤/اضات�بما�-ي�ذلك�أي�توقعات�للظروف�.�تتم�مراجعة�ا�نهجيات�وا� مخاطر�ا�ئتمان�ا�توقعةتأث0/�التغي0/ات�-ي�الناتج�ا�حLي�اZجما�ي�عLى�

  .ا�قتصادية�ا�ستقبلية�بانتظام

عن�السداد�التاريخية�ال{|�تمت�مyحظUVا�وتعديلها�وفًقا��التعÑ/بالنسبة��ديÒ|�التورق،�تستخدم�الشركة�مصفوفة�مخصص�بناًء�عLى�معد�ت�

  ب0ن�أدناه.للعوامل�ا�ستقبلية�لقياس�خسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة�عLى�النحو�ا�

  

        ٢٠٢٠  

 العمري  التحليل فئات

 التجارية ل�رصدة

  التورق لعمtء ا�دينة

  
مجمل�القيمة�الدفj'ية�

  ا�قدرة�عن�التع]'

معدل�خسارة�

ئتمان�ا�توقعةا7   

�مانئتخسارة�ا7 

  العمر�مدىا�توقعة�

  ٢٠٬٠٥٩  %٠٫٩٧  ٢٬١٧٠٬٧٢٤    يوم�٣٠غ0/�مستحقة�/�أقل�من�

�٦٠-٣١� 
ً
  ٤٬٧٧٨  %١٫٤٥  ٣٣٠٬٣٠٢    يوما

�٩٠-٦١� 
ً
  ٣٬٢٥٢  %٥  ٦٥٬٠٣٠    يوما

�١٨٠-٩١� 
ً
  ٢٩٬٥١٥  %٥٠  ٥٩٬٠٣٠    يوما

 �١٨١أكÑ/�من�
ً
  ١٠٧٬٥٤٦  %١٠٠  ١٠٧٬٥٤٦    يوما

    ١٦٥٫١٥٠    ٢٬٧٣٢٬٦٣٢  

 

  .٪�من�إجما�ي�الذمم�ا�دينة�القائمة٤١،�خصصت�الشركة�مخصًصا�عاًما�بنسبة�م٢٠١٩خyل�عام�



   تمام للتمويلشركة 
  ) مقفلة( شركة مساھمة 

 

   إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 سعودي)ال� بال(جميع المبالغ 

�� 

 

  )(تتمة�اsدوات�ا�الية�-�١٥

  مخاطر�السيولة

باnدوات�ا�الية.�قد�تنتج�مخاطر�السيولة�عن��لسداد�ال¤£اماته�ا�تعلقةاnموال��توف0/مخاطر�السيولة��ي�مخاطر�مواجهة�الشركة�صعوبة�-ي�

ه�الشروط�إ�ى�تش0/�هذو الشركة�عجز�م¤/اكم�ح{��ذلك�التاريخ.�فلدى�عدم�القدرة�عLى�بيع�أصل�ما�ي�بسرعة�بمبلغ�قريب�من�قيمته�العادلة.�

ل�أن�قدرة�الشركة�عLى�الوفاء�بال¤£اماUjا�عند�استحقاقها�وا�ستمرار�عLى�أساس�مبدأ�ا�ستمرارية�تعتمد�عLى�قدرة�الشركة�عLى�ترتيب�أموا

ستقبلية.�توضح�كافية�-ي�الوقت�ا�ناسب.�تتم�إدارة�مخاطر�السيولة�من�خyل�ا�راقبة�ا�نتظمة�عLى�توفر�أموال�كافية�للوفاء�بأي�ال¤£امات�م

.�تم�إعداد�الجداول�التالية�بالتفصيل�تاريخ�ا�ستحقاق�التعاقدي�ا�تبقي�للشركة��ل¤£اماUjا�ا�الية�غ0/�ا�شتقة�مع�ف¤/ات�السداد�ا�تفق�عل}Uا

 فيه�بالدفع.الجداول�بناًء�عLى�التدفقات�النقدية�غ0/�ا�خصومة�للمطلوبات�ا�الية�بناًء�عLى�أقرب�تاريخ�يمكن�مطالبة�الشركة�

  

 خtل�سنة 

من�سنة�إRى�

  سنتTن

�سنتTن�من

�خمس�إRى

  سنوات

أك]'�من�

خمس�

 اaجماRي سنوات

القيمة�

  الدفj'ية

             م٢٠٢٠ديسم)'��٣١كما�!ي�

  ١٧٬٠٣٨٬٨٥٧ ١٧٬٠٣٨٬٨٥٧ - - - ١٧٬٠٣٨٬٨٥٧ مستحق�nطراف�ذات�عyقة

 ١٧٬٠٣٨٬٨٥٧ ١٧٬٠٣٨٬٨٥٧ - - - ١٧٬٠٣٨٬٨٥٧  

              م٢٠١٩/�ديسم٣١�Pكما�-ي�

 ٧٧٥٬٩١٦ ٧٧٥٬٩١٦ -  - - ٧٧٥٬٩١٦ مستحق�nطراف�ذات�عyقة�

  ٧٧٥٬٩١٦ ٧٧٥٬٩١٦ -  - - ٧٧٥٬٩١٦ 
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  (تتمة)�اsدوات�ا�الية�-�١٥

  القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية  ١-١٥

� �-ي �العادلة �بالقيمة �ا�وجودات�وا�طلوبات�ا�قاسة �تجميع �ا�وحد�قائمةيتم �للقيمة��-ي�ةا�ركز�ا�ا�ي �الهرمي ثyثة�مستويات�من�التسلسل

  ا�ستخدمة�-ي�قياس�القيمة�العادلة،�عLى�النحو�التا�ي:�ا�همةالعادلة.�يتم�تحديد�هذا�التجميع�عLى�أساس�أدنى�مستوى�من�ا�دخyت�

  ا�تطابقة.�ا�طلوباتأو��للموجودات(غ0/�ا�عدلة)�-ي�اnسواق�النشطة��ا�درجة:�اnسعار�١ا�ستوى�

وال{|�يمكن�مyحظUVا�للموجودات�أو�ا�طلوبات،�إما�مباشرة�(أي�كأسعار)�أو��١ضمن�ا�ستوى�ا�عروضة�اnسعار��بخyف:�مدخyت��٢ستوى�ا

  بشكل�غ0/�مباشر�(أي�مشتقة�من�اnسعار).

  ).مyحظUVايمكن��أو�ا�طلوبات�ال{|���تستند�إ�ى�بيانات�سوق�يمكن�مyحظUVا�(مدخyت�� �ا�وجوداتمدخyت�:��٣وى لمستا

��.ةفأطلما�بالتکلفة�کةرللش�لمالیةا�تباولطلموا�وداتجولما�جمیع�درجت �عن��.ا�الية�دواتاn �مشتقاتباستثناء �اZفصاح �يتم �لم لذلك،

  لقيمة�العادلة�الذي�يتطلب�تصنيف�من�ثyث�مستويات�للقيمة�العادلة.التسلسل�الهرمي�ل

  القيمة�الدفj'ية�القيمة�العادلة  ٢-١٥

  :P/�الشركة�أن�القيمة�الدف¤/ية�للموجودات�وا�طلوبات�ا�الية�التالية��ي�تقريب�معقول�لقيمUVا�العادلة:تعت

 النقد�لدى�البنوك� •

 التورق�والذمم�ا�دينة�اnخرى  •

 ا�ستحقات�والذمم�الدائنة�اnخرى  •

  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

    ا�الية�ا�وجوادت

      ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة:�ا�وجودات

  ٦٧٨٬٥٩١  ١٨٬٥٥٩٬٣١٠  البنوك�لدى�النقد

  ٥٥٬٥٩١  ٢٬٥٦٧٬٤٨٢  مدينو�التورق

  ٧٣٤٬١٨٢  ٢١٬١٢٦٬٧٩٢  ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة�ا�وجوداتإجماRي�

  ٧٣٤٬١٨٢  ٢١٬١٢٦٬٧٩٢  ا�الية�ا�وجوداتإجماRي�

      

    ا�الية�ا�طلوبات

      ا�طلوبات�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة:

  ٧٧٥٬٩١٦  ١٧٬٠٣٨٬٨٥٧  مستحق�nطراف�ذات�عyقة

  ٧٧٥٬٩١٦  ١٧٬٠٣٨٬٨٥٧  ا�طلوبات�ا�الية�بالتكلفة�ا�طفأة:إجماRي�

      

  ٧٧٥٬٩١٦  ١٧٬٠٣٨٬٨٥٧  ةا�طلوبات�ا�الي�إجماRي
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� 

 �محتملةل�jامات�ا -١٦

  ير.ر عLى�الشركة�-ي�أي�من�تواريخ�التق�محتملةلم�تكن�هناك�ال¤£امات�

  
  �١٩–ا�j'تب�ع�ى�وباء�كوفيد��اsثر  -١٧

من�يه�التجارية،�وما�ترتب�عل�اnنشطة)�-ي�معظم�البلدان�إ�ى�تعطل��١٩-أدى�تف�å|�ف0/وس�كورونا�ا�ستجد�(كوفيد��،م٢٠٢٠عام��ايةبد-ي�

تتعاون�مع�الهيئات�الرقابية�ا�حلية�Zدارة�التعطل�ا�حتمل�-ي�اnعمال�و باستمرار�اnثر،��الشركةتراقب�و أثر�سلæ|�عLى�اnنشطة�ا�قتصادية.�

  .الوباءف�å|�بسبب�ت

�لتف�å|�و 
ً
�-ي�ا�عتبار��،والتقديرات�،وتغ0/ات�-ي�اnحكام�تعديyتمن�وجود�أي��الشركة،�تحققت�الف0/وسنظرا وإدارة�ا�خاطر�يتع0ن�أخذها

 Zا�-ي�القوائم�ا�الية.�واUي�ا�ف¤/اضات�الرئيسية�حول�مصادر�التقديراتو فصاح�ع�Lخرى�ال{|�قد�فيما�يnى��الرئيسية�ا�ستقبلية�واLتنطوي�ع

  مخاطر�جوهرية�تتسبب�-ي�إجراء�تسويات�مادية�عLى�القوائم�ا�الية.

  
  قيمة�ا�وجودات�غ0/�ا�الية�الهبوط�-ي

القيمة�وأي�حا�ت�عدم�تأكد�جوهرية�فيما�يتعلق�با�متلكات�وا�عدات�وخلصت�إ�ى��الهبوط�-يمن�وجود�أي�مؤشرات�عLى��الشركةتحققت�

  .�١٩-عLى�وباء�كوفيد��أنه���يوجد�أثر�مادي�م¤/تب

  
  قيمة�ا�وجودات�ا�الية�زالهبوط�-يخسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة�

� �ا�توقعة�الشركمةطبقت �لخسائر�ا�ئتمان �القائمة �النماذج �عLى �تقديرية �إضافية �ا�رجحة�ب�وذلك�؛مخصصات �السيناريوهات تطبيق

اخ�ا�قتصادي�للسوق�الذي�تزاول�فيه�أنشطUVا.�كما�قامت�الشركة�بتقييم�با�حتما�ت�عLى�عوامل�ا�قتصاد�الكLي�ذات�الصلة�ا�تعلقة�با�ن

م¤/تب�عLى��جوهري القيمة،�وخلصت�إ�ى�أنه���يوجد�أثر��الهبوط�-يلتحديد�وجود�أي�مؤشرات�عLى��؛التعرضات�-ي�القطاعات�ا�حتمل�تأثرها

  .�١٩-وباء�كوفيد�

  
  ا�حتملة�ا�ل¤£امات

،�بما�-ي�ذلك�أي�تحديات�تعاقدية�وتغي0/ات�-ي�اnعمال�أو�العyقات�التجارية�ب0ن�العمyء�ضطرابات�تشغيليةتقييم�تأث0/�أي�اب�الشركةقامت�

  .قضاياولم�يتم�تسجيل�أي��ا�حتملةوا�وردين،��Uدف�الزيادة�ا�حتملة�-ي�ا�ل¤£امات�

  ا�ستمرارية

�كانت�منشأة�مستمرة�-ي�ضوء�الظروف�ا�قتصا�أجرت�الشركة �إذا دية�الحالية�وجميع�ا�علومات�ا�تاحة�حول�ا�خاطر�والشكوك�تقييم��ا

-ي�التطور،�ولكن�-ي�الوقت��١٩-كوفيدورأس�ا�ال�والسيولة.�قد�يستمر�تأث0/��للشركةالتوقعات�ال{|�تغطي�اnداء�ا�ستقبLي��أعدتا�ستقبلية.�

ظهر�التوقعات�أن�
ُ
التشغيLي�وأن�موقفها�ا�ستمر���يزال�غ0/�متأثر�إ�ى�حد�كب0/�ولم�لد�Uا�موارد�كافية�لyستمرار�-ي�الوجود��الشركةالحا�ي�ت

  عLى�أساس�ا�ستمرارية.القوائم�هذه��أعدت�،نتيجة�لذلكو يتغ0/.�
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 أرقام�ا�قارنة� -١٨

  لسنة�الحاليةل�القوائم�ا�الية�مع�عرض�لتتوافقمبالغ�السنوات�ا�اضية�تم�إعادة�تصنيف�بعض�

  

 �وحدةا�ا�الية�القوائم�ع�ى�ا�وافقة -١٩

  م.٢٠٢١مارس��٣٠ا�الية�-ي��القوائمعLى�مجلس�اZدارة��وافق

  




