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اطالتكوين والنش-١

العامة املعلومات١-١

الشركة هي "شركة مساهمة   التجـاري رقم  موجب  باململكة العربية السعودية  ،الرياضفيمسجلة"  مقفلة إن  ١٠١٠٥٧٣٣٦٠السجـل 

.م٢٠١٩بريلأ ١٥املوافق ، هـ ١٤٤٠شعبان٩بتاريخ 

هائية للشــــركة هي شــــركة االتصــــاالت  الشــــركة مملوكة بالكامل من شــــركة االتصــــاالت املتنقلة الســــعودية ("الشــــركة األم"). الشــــركة األم ال

العمانية ش.م.ع.ع ، عمان. 

هلك وفًقا ملوافقة  ليتمثل نشـــــــاط الشـــــــركة في تقديم خدمات تمويل   ـــ ٢٠٢٠١٢/أ ش/٥٧الســـــــعودي  ("ســـــــاما") املرقمة ي املركز البنكلمســــ

.م٢٠٢٠ديسمبر٢٠(هـ) املوافق ١٤٤٢جمادى االولى١٥الصادرة في  

.بالسجل التجاري التسجيلسنة تبدأ من تاريخ ٤٩مدة الشركة 

.، اململكة العربية السعودية١١٣٥١، الرياض ٢٩٥٨١٤إن العنوان املسجل للشركة هو صندوق بريد 

ـــــــاهمة مقفلة. ، م٢٠١٩ســــــــبتمبر ٣٠املوافق ، ه١٤٤١صــــــــفر  ١في  ـــــــركة مسـ ـــــــئولية محدودة إلى شـ ـــــــركة ذات مسـ ـــــــركة من شـ تم تحويل الشـ

تم تغيير اسم الشركة من "شركة مدفوعات زين املحدودة" إلى "شركة تمام للتمويل".م،٢٠٢٠خالل عام و 

أسس االعداد-٢

ــــــــركةالقوائم املالية أعدت هذه  ــــــــدارات األخرى  املعتمدة املالي قريرالدولية للتوفقا للمعايير للشـــــ ــــــــعودية واملعايير واإلصـــــ في اململكة العربية الســـــ

للمراجعين واملحاسبين.املعتمدة من الهيئة السعودية 

أسس القياس 

ما لم يرد خالف ذلك في اإليضاحات. ،املالية على أساس التكلفة التاريخيةالقوائم هذه  أعدت

العملة الوظيفية وعملة العرض 

املالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للشركة. تم تقريب جميع املبالغ إلى أقرب ريال سعودي.القوائم تعرض هذه  

املعايير والتفسيرات والتعديالت-٣

املعايير الجديدة ٣٫١

ها أي ٢٠٢١يناير ١املعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تكون سارية في الفترات السنوية التي تبدأ في طبقت الشركة بعض  م أو بعدها، وليس لد

تأثير جوهري على القوائم املالية. لم تطبق الشركة في وقت مبكر أي معيار، أو تفسير، أو تعديل آخر صادر وغير ساري بعد.

واملعيار الدولي  ، ٣٩ومعيار املحاسبة الدولي ، ٩التعديالت على  املعيار الدولي للتقرير املالي املرحلة الثانية: –تصحيح قياس سعر الفائدة 

:١٦، واملعيار الدولي للتقرير املالي٤واملعيار الدولي للتقرير املالي. ٧للتقرير املالي 

 منتوفر التعديالت
ً
التقرير املالي عند اســــــــــتبدال ســــــــــعر فائدة معروض بين البنوك بســــــــــعر فائدة بديل شــــــــــبھ خاِل من اإلعفاءات تتناول آثارعددا

املخاطر. تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية:

 ليتم ،
ً
ها التصحيح مباشرة ها كتغيرات في سعر وسيلة عملية تتطلب تغيرات تعاقدية، أو تغيرات في التدفقات النقدية التي يتطل معالج

الفائدة املتقلب، بما يعادل حركة سعر الفائدة في السوق. 

.ها تصحيح سعر الفائدة بين البنوك للتحوط من التخصيصات وتوثيق التحوط دون قطع عالقة التحوط تغيرات التصاريح التي يتطل

للتحديد بشكل منفصل عندما يتم تصنيف أداة سعر الفائدة  توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية املتطلبات القابلة

حيث تنوي الشركة استخدام لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم املالية للشركة.الخاِل من املخاطر كتحوط ملكون املخاطر.

الوسائل العملية في الفترات املستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق. 
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(تتمة)املعايير والتفسيرات والتعديالت-٣

١٦تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي م٢٠٢١يونيو ٣٠بعد ١٩-امتيازات اإليجار املتعلقة بكوفيد

عيار الدولي  تعديل على امل-١٩-م، أصـــــــــــدر مجلس املعايير الدولية للمحاســـــــــــبة تعديالت بشـــــــــــأن امتيازات اإليجار املتعلقة بكوفيد٢٠٢٠مايو ٢٨في 

بشــــــــــــأن محاســــــــــــبة تعديل ١٦"عقود اإليجار". توفر التعديالت إعفاء املســــــــــــتأجرين من تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  ١٦للتقرير املالي رقم 

ـــــرة من جائحة كوفيد   ـــــئة مباشـــــ ـــــتأجر تقييم ما إ ١٩-عقد اإليجار المتيازات اإليجار الناشـــــ ـــــيلة عملية، قد ال يختار املســـــ ذا كان امتياز اإليجار . كوســـــ

من املؤجر يعد تعديل لعقد اإليجار. يقوم املستأجر الذي يختار هذا االختيار باملحاسبة عن أي تغير في دفعات اإليجار الناتجة ١٩-املتعلق بكوفيد

هـــا التغيير  بنفس الطريقـــة ١٩-عن امتيـــاز اإليجـــار املتعلق بكوفيـــد  ــــــــر  للتقالتي يفســـــ التغيير  يكن  إذا لم  ،  ١٦رير املــالي رقم  بموجــب  املعيـــار الــدولي 

 لعقد اإليجار
ً
.تعديال

٣١، قام مجلس املعايير الدولية للمحاســــــــــبة في ١٩-م، ولكن مع اســــــــــتمرار تأثير جائحة كوفيد٢٠٢٠١يونيو  ٣٠كان من املقرر تطبيق التعديل حتى 

ــيلــة العمليــة حتى  ٢٠٢١مــارس  ــــــ ــــــــنويــة التي تبــدأ في  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠م بتمــديــد فترة تطبيق الوســـــ أبريــل ١م. ينطبق التعــديــل على فترات التقــارير الســـــ

ــــــــركــة امتيــازات إيجــار متعلقــة بكوفيــد٢٠٢٢ ــــــــبحــت قــابلــة  ١٩-م أو بعــده. ومع ذلــك، لم تتلَق الشـــــ ــــــــيلــة العمليــة إذا أصـــــ هــا تخطط لتطبيق الوســـــ ، لك

ها من التطبيق. للتطبيق خالل الفترة املسموح 

ير سارية بعد  معايير صادرة وغ٣-٢

لم تطبق الشركة املعايير الجديدة واملعدلة التالية الصادرة وغير السارية بعد: 

م:٢٠٢٢يناير ١التعديالت التالية سارية للفترة التي تبدأ في 

 ٣٧تكلفة إتمام العقد (تعديالت على املعيار الدولي للمحاسبة –العقود غير املجدية.(

 ١٦ت قبل االستخدام املقصود (تعديالت على املعيار الدولي للمحاسبة املمتلكات واملعدات: املتحصال.(

 واملعيار  ١٦، و٩، و١م (تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي ٢٠٢٠-م٢٠١٨التحسينات السنوية على املعيار الدولي للتقرير املالي ،

). ٤١الدولي للمحاسبة 

٣يالت على املعيار الدولي للتقرير املالي اإلشارات إلى اإلطار العام املفاهيمي (تعد.(

م:٢٠٢٣يناير ١التعديالت التالية سارية للفترة التي تبدأ في 

 ٢وبيان املمارسة للمعيار الدولي للتقرير املالي١اإلفصاح عن السياسات املحاسبية (تعديالت على املعيار الدولي للمحاسبة  .(

 ٨تعريف التقديرات املحاسبية (تعديالت على املعيار الدولي للمحاسبة.(

 ١٢حدة (تعديالت على  املعيار الدولي للمحاسبة ضرائب الدخل املؤجلة املتعلقة باملوجودات واملطلوبات الناتجة عن معاملة وا .(
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السياسات املحاسبية املهمة-٤

واملعدات املمتلكات

هالك املتراكم وخسائر   االس
ً
في القيمة املتراكمة باستثناء املوجودات تحت اإلنشاء واألراضىي. الهبوطتظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصا

هالك لشطب تكلفة   ها قيمها املتبقية على مدى عمرها اإلنتاجي، باستخدام طريقة القسط الثابت. املوجوداتيتم االعتراف باالس مطروًحا م

هاية فترة التقرير السنوي، مع احتساب تأثير أي تغييرا  هالك في  التقدير ت في تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة والقيم املتبقية وطريقة االس

على أساس مستقبلي. 

تتم رسملة النفقات الالحقة فقط إذا كان من املحتمل تدفق املنافع االقتصادية املستقبلية املرتبطة بالنفقات إلى الشركة.

ها:  ها ومعدا تطبق الشركة معدالت اإلهالك السنوية التالية على ممتلكا

العمر

٪  ٢٠نظم املعلومات والخوادم

أو عندما ال يتوقع أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام املستمر لألصل. أي البيعيتم استبعاد بند من املمتلكات واملعدات عند  

والقيمة على أنھ الفرق بين عائدات املبيعات ه يتم تحديداملمتلكات واملعدات من بند اي مكسب أو خسارة ناشئة عن التخلص من أو استبعاد

الدفترية لألصل ويتم االعتراف بھ في الربح أو الخسارة. 

هالك  املوجودات تظهر   هالكها. يبدأ اس جاهزة لالستخدام املوجوداتتحت اإلنشاء عندما تكون  املوجوداتقيد اإلنشاء بالتكلفة وال يتم اس

ها، يتم تحوياملوجوداتاملقصود. عندما تكون   غير ملموسة. تتم رسملة  موجوداتلها إلى ممتلكات ومعدات أو  جاهزة لالستخدام املقصود م

املؤهلة خالل الفترة املطلوبة إلكمال وإعداد األصل لالستخدام املقصود.املوجوداتلتمويل إنشاء ؛تكاليف التمويل على القروض

غير امللموسةاملوجودات

املحددة  تدرج اإلنتاجية  األعمار  ذات  امللموسة  غير  هااملستحوذاملوجودات  و عل املتراكم  اإلطفاء  ناقًصا  بالتكلفة  منفصل  خسائر البشكل 

تتم مراجعة العمر و على األعمار اإلنتاجية املقدرة.  بناًء  القيمة، إن وجدت. يتم إثبات اإلطفاء على أساس القسط الثابت  لهبوط فيملتراكمة لا 

هاية فترة التقرير السنوي، مع حساب تأثير أي تغييرات في التقدير على أساس مستقبلي. اإل  نتاجي املقدر وطريقة اإلطفاء في 

املحددة، ولكن يتم اختبار   اإلنتاجية غير  األعمار  إما بشكل فردي أو على القيمةهبوطال يتم إطفاء املوجودات غير امللموسة ذات  سنوًيا، 

. إذا لم يكن  محتملةغير املحددة ال تزال  األعمارلتحديد ما إذا كانت ؛سنوًياة ر غير املحدداعممستوى وحدة توليد النقد. تتم مراجعة تقييم األ 

التغيير في العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.يتم األمر كذلك، 

هاة معدالت اإلطفاء السنوية التالية على تطبق الشرك غير امللموسة:موجودا

العمر

٪  ٢٠برامج حاسب الي

امللموساملوجوداتيتم استبعاد   اقتصادية مستقبلية من االستخدام أو االستبعاد. يتم  ةغير  ، أو عندما ال يتوقع أي منافع  عند االستبعاد 

والقيمة الدفترية لألصل في املبالغ املستلمةبالفرق بين صافي  ة  غير امللموسباملوجوداتاألرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف  قياس

األصل. الربح أو الخسارة عند استبعاد 
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(تتمة)املهمة املحاسبيةالسياسات .  ٤

غير املالية املوجوداتقيمة الهبوط في 

هاية كل فترة تقرير  القيم الدفترية   هاُتراجع الشركة في  هذه املوجودات أن  مايشير إلىلتحديد ما إذا كان هناك  ؛امللموسة وغير امللموسةملوجودا

القيمة. في حالة وجود مثل هذه املؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل من أجل تحديد مدى خسارة الهبوط فيقد تعرضت لخسائر  

حدة الشركة املبلغ القابل لالسترداد لو درتق،  محددتقدير املبلغ القابل لالسترداد ألصل  في حال عدم التمكن منالقيمة (إن وجدت).  الهبوط في

ها األصل. وعندما يمكن تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، ُتوزع كذلك   الشركات إلى وحدات توليد النقد  موجوداتتوليد النقد التي ينتمي إل

النقد التي يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها. توليد، أو يتم توزيعها بخالف ذلك على أصغر مجموعة من وحدات للوحدة 

تكاليف   ناقًصا  العادلة  القيمة  هي  لالسترداد  القابلة  االستخداوأ البيعالقيمة  تقيمقيمة  أعلى. عند  هما  أ خصم يم ،  يتم  االستخدام،  قيمة 

ها الحالية باستخدام معدل خصم   قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة  ما  التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيم

لزمنية للنقود واملخاطر الخاصة باألصل التي يتم تقدير التدفقات النقدية املستقبلية لها. لم يتم تعديلها.ا 

لنقد) بأقل من القيمة الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل (أو ا توليدفي حال تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل (أو وحدة 

 في الربح أو الخسارة. ا توليدوحدة 
ً
لنقد) إلى القيمة القابلة لالسترداد. يتم إثبات خسائر الهبوط مباشرة

الدفترية لألصل (أو وحدة   القيمة   تتم زيادة 
ً
القيمة الحقا الهبوط في  القابلة ا توليدعندما يتم عكس خسارة  املعاد تقديرها  إلى القيمة  لنقد) 

ها عن القيمة الدفترية التي كان من املمكن تحديدها إذا لم يتم اال لالسترداد، بحيث ال تزيد القيمة الدفترية املعدلة  عتراف بخسارة التي تمت زياد

. ة يتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القيمة مباشرة في الربح أو الخسار لنقد) في السنوات السابقة.  ا توليد(أو وحدة  في القيمة لألصلالهبوط

ية رصدة البنكاأل و النقد 

. يشمل النقد والنقد املعادل النقد في الصندوق والنقد في البنوك

منافع املوظفين

هاية الخدمة  مكافأة 

االئتمان   وحدة  طريقة  باستخدام  خطة مزايا محددة،  وهو عبارة عن  الخدمة،  هاية  مكافأة  مخصص  تحديد  تقييم  املتوقعةيتم  إجراء  مع   ،

هاية كل فترة تقرير. وُتدرج إعادة القياس، التي تشمل املكاسب والخسائر الناتجة عن التقييم اال ا  في التغيراتفي قائمة فورا كتواري، كتواري في 

ها في الدخل عكسمع  امللكيةحقوق  ها. وتدرج عمليات إعادة القياس املعترف  أي خصم أو ائتمان في الدخل الشامل األخر في الفترة التي تحدث ف

.  الالحقةالفتراتفيرة أو الخساالربحن يتم إعادة تصنيفها ضمن لالشامل اآلخر 

املحددة، والناتجة عن  التغيرات في ال ها مباشرة في الربح أو  تقليصهاأوالخطةعلىتعديالتإجراءقيمة الحالية من التزامات املنافع  ، يتم إثبا

ن  الخسارة كتكاليف خدمات من فترات سابقة. يتم احتساب الفائدة عن طريق استخدام سعر الخصم في بداية الفترة على التزامات منافع املوظفي

وُتصنف تكاليف املنافع املحددة على النحو التالي: املحددة أو املوجودات. 

والتسوية)؛التقليصتكلفة الخدمة السابقة، وكذلك املكاسب والخسائر الناتجة عن و تكلفة الخدمة الحالية،  الخدمة (بما في ذلك  فیتکال•

مصروفات الفوائد؛•

إعادة القياس.•

".رواتب املوظقين وتكاليف ذات صلة“العنصرين األولين لتكاليف املنافع املحددة في الربح أو الخسارة في بند الشركةعرضت

ستحقاقات التقاعد ا 

ها الســــــــــعوديين إلى املؤســــــــــســــــــــة العامة للتأمينات اال  ـــــاهمة محددة.  تدفع الشــــــــــركة اشــــــــــتراكات التقاعد عن موظف جتماعية. ويمثل ذلك خطة مســـــ

املدفوعات كمصاريف عند تكبدها.وتسجل 
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منافع املوظفين قصيرة األجل 

ــــــتحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور يتم اال  ــــــنويةواإل ،والرواتب،عتراف بااللتزام باملنافع املسـ وتذاكر الســـــــفرفي  ،جازات املرضـــــــيةواإل ،جازات السـ

ها تقديم الخدمة ذات العالقة باملبلغ غير املخصوم من املنافع املتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة. الفترة التي يتم ف

ها فيما يتعلق بمنافع املوظفين قصيرة األجل باملبلغ غير املخصوم للمنافع املتوقع دفعها مقابل الخدمة ذات العالاملطلوباتوتقاس   قة.املعترف 

العمالت األجنبية

ــــــــركــةعتراف بــاملعــامالت التى تتم بعمالت أخرى غير العملــة يتم اال  ــــــــعــار  الوظيفيــة للشـــــ ــــــــعودي وفقــا ألســـــ (العمالت األجنبيــة)، والتي هي الريــال الســـــ

ــــــائدة في تاريخ املعامالت.  ــ ــــــعار  والصـــــــــــــرف الســـــ ــ ــــ هاية كل فترة تقرير، يتم إعادة تحويل البنود النقدية املقومة بالعمالت األجنبية بأسـ ــــــــرف ا في  لصـــــ

ـــائــدة في ذلــك التــاريخ. ال يتم إعــادة تحويــل البنود غير النقــديــة التي يتم  ــــــ ــهــا من حيــث التكلفــة التــاريخيــة بعملــة أجنبيــة. يتم اال الســـــ ــــــ عتراف قيــاســـــ

ها.ة بفروقات الصرف على البنود النقدية في الربح أو الخسار  في الفترة التي تنشأ ف

الزكاة 

ـــــــابيتم  ـــــــر احتســـــ ) في اململكة العربية الســــــــــــعودية وعلى أســــــــــــاس االســــــــــــتحقاق. املبالغ ZATCAوالجمارك (ةبيالزكاة وفًقا للوائح هيئة الزكاة والضـــــ

هاء من التقييم يتم  هااإلضافية ، إن وجدت، التي قد تصبح مستحقة عند االن هاء من الربط.املحاسبة ع ها االن في السنة التي يتم ف

املال رأس 

املالي أو األصـــــل املالي. يتم االلتزامى الحد الذي ال تســـــتوفي فيھ تعريف كحقوق ملكية فقط إلالصـــــادرة عن الشـــــركةيتم تصـــــنيف األدوات املالية  

كأدوات حقوق ملكية.للشركةتصنيف األسهم العادية 

خصصات امل

تكون الشـــركة مطالبة ومن املحتمل أنحدث ســـابق،  نتيجةاســـتداللي)أو قانوني  (لتزام حالي ا الشـــركةيتم إثبات املخصـــصـــات عندما يكون لدى 

.بتسوية االلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق ملبلغ االلتزام

املحتملة املطلوبات

كالتزام إال إذا كان من املحتمل  املحتملةباملطلوبات املحتملة كأصل حتى يصبح تحقيقها مؤكًدا تقريًبا. ال يتم االعتراف  باملوجودات ال يتم االعتراف  

؛ ويمكن تقدير املبلغ بشكلاستداللينتيجة أحداث سابقة أن يكون هناك تدفق خارجي للموارد االقتصادية لتسوية التزام حالي أو قانوني أو  

ها التجميعالناشئة عن املحتملةموثوق. يتم االعتراف باملطلوبات  عادلة بشكل موثوق.األعمال إذا كان من املمكن قياس قيم

االيرادات 

من التمويلاتيراداإل 

من التمويل في الربح أو الخســــارة باســــتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. "معدل الفائدة الفعلي" هو املعدل الذي يخصــــم اإليراداتيتم إثبات 

املتوقع لألداة املالية أو التكلفة املطفأة لألداة املالية.بالضبط املدفوعات النقدية املستقبلية املقدرة أو املقبوضات خالل العمر 

الشــــــركة التدفقات النقدية املســــــتقبلية درالقيمة االئتمانية ، تقهابطةعند احتســــــاب معدل الفائدة الفعلي لألدوات املالية بخالف املوجودات  

القيمة هابطةمع األخذ في االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة املالية، ولكن ليس الخسائر االئتمانية املتوقعة. بالنسبة للموجودات املالية 
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ـــاب معدل الفائدة الفعلي ا  ـــائر  االئتمانية، يتم احتســـــ ــــ ملعدل حســــــــب االئتمان باســــــــتخدام التدفقات النقدية املســــــــتقبلية املقدرة بما في ذلك خسـ

االئتمان املتوقعة.

يتضـــــــمن حســـــــاب معدل الفائدة الفعلي تكاليف املعامالت والرســـــــوم املدفوعة أو املســـــــتلمة التي تشـــــــكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.

اإلضافية التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى االستحواذ على أصل مالي أو التزام مالي أو إصداره.تتضمن تكاليف املعاملة التكاليف

من التمويلإليراداتواقياس التكلفة املطفأة 

دفعاتاألصل املالي أو االلتزام املالي عند االعتراف األولي مطروًحا منھ بھ "التكلفة املطفأة" لألصل املالي أو االلتزام املالي هي املبلغ الذي يقاس 

ا إليھ، أصل املبلغسداد 
ً
بلغ املاألولي و املبلغ الفائدة الفعلية ألي فرق بين ذلكمعدل التراكمي باستخدام طريقة اإلطفاءمطروًحا منھأو ومضاف

ألي مخصص خسارة ائتمان متوقعة. تم تعديلهااالستحقاق، وبالنسبة للموجودات املالية،  في تاريخ 

"إجمالي القيمة الدفترية لألصل املالي" هو التكلفة املطفأة لألصل املالي قبل تعديل أي مخصص خسارة ائتمان متوقعة. 

القيمة  هابطمن التمويل، يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل (عندما ال يكون األصل اإليراداتعند احتساب 

االئتمانية) أو على التكلفة املطفأة لاللتزام. 

ها االئتمانية بعد االعتراف األولي، يتم احتساب  من التمويل عن طريق  داتاإليرا ومع ذلك، بالنسبة للموجودات املالية التي انخفضت قيم

ائتمانًيا، فعندئٍذ يعود حساب  هابط القيمةعلى التكلفة املطفأة لألصل املالي. إذا لم يعد األصل الخاص تطبيق معدل العمولة الفعلي 

من التمويل إلى األساس اإلجمالي.اإليرادات

، يتم احتســـاب إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل  االعتراف األوليائتمانًيا عند للهبوط في القيمةبالنســـبة للموجودات املالية التي تعرضـــت  

ــــــاس اإلجمالي، حتى لو تحســـــــــــنت  ــــ الفائدة الفعلي املعدل حســـــــــــب االئتمان على التكلفة املطفأة لألصـــــــــــل. ال يعود احتســـــــــــاب دخل الفوائد إلى األسـ

اطر االئتمان لألصل.مخ

األدوات املالية

األصول املالية 

تصنف الشركة أصولها املالية في إحدى الفئات املوضحة أدناه ، اعتماًدا على الغرض الذي تم شراء األصل من أجلھ. السياسة املحاسبية  

للشركة لكل فئة هي كما يلي:

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

املركز املالي بالقيمة العادلة مع االعتراف  قائمةيتم إدراج املوجودات املالية التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في 

ها للمتاجرة وال  التمويل أو بند املصإيراداتبالتغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة في  روفات. ليس لدى الشركة أي أصول محتفظ 

تصنف أي أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

رات في القيمة العادلة في الدخل  تدرج القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع االعتراف بالتغي

الشامل اآلخر واملتراكمة في القيمة العادلة من خالل حساب احتياطي الدخل الشامل اآلخر. عند البيع، يتم إعادة تصنيف أي رصيد ضمن  

لربح أو الخسارة والدخل الشامل القيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الشامل اآلخر مباشرة إلى األرباح املبقاة وال يتم إعادة تصنيفھ إلى ا 

اآلخر.
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مشتريات ومبيعات املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بتاريخ السداد مع إدراج أي تغير في  باالعترافيتم 

التسوية في القيمة العادلة من خالل احتياطي الدخل الشامل اآلخر. ليس لدى الشركة أي موجودات القيمة العادلة بين تاريخ املتاجرة وتاريخ 

ليس لدى الشركة أي أدوات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر..مالية

املطفأةالتكلفة 

ا أنواًعا أخرى تورق) ال(على ســـبيل املثال مدينو للعمالءتنشـــأ هذه املوجودات بشـــكل أســـاســـىي من توفير الســـلع والخدمات   ها تتضـــمن أيضـــً ، ولك

هـذه املوجودات من أجـل جمع التـدفقـات النقـديـة التعـاقـديـة والتـدفقـات النقـديـة التعـاقـديـة من املوجودات املـاليـة حيـث يكون الهـدف االحتفـاظ 

ـــــــــل املبلغهي مجرد مـدفوعـات هـافـائـدة. يتم  الو أصـــــ هـا أو  مبـداالعتراف  ــــــــرة إلى حيـاز ـــــــــب مبـاشـــــ ا بـالقيمـة العـادلـة زائـًدا تكـاليف املعـاملـة التي تنســـــ ئيـً

إصدارها، ويتم تسجيلها الحًقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقًصا مخصص الهبوط في القيمة، إن وجد.

القياس الالحق لألصول املالية 

الدين التي تستوفي الشروط التالية بالتكلفة املطفأة:يتم الحًقا قياس أدوات 

.تحصيل التدفقات النقدية التعاقديةهدف إلى االحتفاظ بموجودات مالية من أجلضمن نموذج أعمال يتم محتفظ بھ األصل املالي •

ي  تؤدي الشـــروط التعاقدية لألصـــل املالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات املبلغ األصـــلي والفائدة على املبلغ األســـاســـى•

القائم.

يتم الحًقا قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

.ملالي ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفھ من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املاليةيتم االحتفاظ باألصل ا •

ي تؤدي الشــــروط التعاقدية لألصــــل املالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات املبلغ األصــــلي والفائدة على املبلغ األســــاســــى•

القائم.

(تتمة)املاليةاألدوات 

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

موجوداتليس لدى الشـــركة أي  بشـــكل افتراضـــىي، يتم قياس جميع املوجودات املالية األخرى الحًقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســـارة.

بح أو الخسارة.مالية مقاسة بالقيمة العادلة في الر 

ســـــــتثمار في حقوق امللكية غير محتفظ بھ للمتاجرة ، قد تختار الشـــــــركة بشـــــــكل ال رجعة فيھ عرض التغييرات الالحقة في  اال عند االعتراف األولي ب

على أساس كل استثمار على حدة.ختيارالقيمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل اآلخر. يتم إجراء هذه اال 

مبدئًيا بســـعر املعاملة) مبدئًيا بالقيمة العادلة باإلضـــافة إلى يقاسبدون عنصـــر تمويلي جوهري تورق  يتم قياس األصـــل املالي (ما لم يكن مديون 

الل الربح أو الخسارة.تكاليف املعاملة التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى االستحواذ ، للبند غير املدرج بالقيمة العادلة من خ

ــــــــتخـدام طريقـة معـدل الفـائـدة الفعلي. تقـاس املوجودات ا بـالتكلفـة املطفـأة بـاســـــ ـــائر و الحقـً ــــ ــ ــــ القيمـة الهبوط فييتم تخفيض التكلفـة املطفـأة بخسـ

الربح أو الخســـــارة. يتم االعتراف  قيمة في الوالهبوط فيها،وخســـــائر وأرباح صـــــرف العمالت األجنبية  ،(انظر أدناه). يتم االعتراف بإيرادات الفوائد

بأي مكسب أو خسارة من إلغاء االعتراف في الربح أو الخسارة.
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هبوط األصول املالية 

والذمم املدينة األخرى.،والنقد وما في حكمھ،املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة من مدينو تورقتتضمن

، يتم قياس مخصصات الخسارة على أي من األسس التالية:٩يبموجب املعيار الدولي للتقرير املال

١٢عن السداد املحتملة في غضون التعثرشهًرا: هذه هي الخسائر االئتمانية املتوقعة الناتجة عن أحداث ١٢خسائر االئتمان املتوقعة ملدة -

. يخ التقريرشهًرا بعد تار 

عن السداد املحتملة على  التعثرخسائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر: هذه هي الخسائر االئتمانية املتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث -

مدى العمر املتوقع لألداة املالية. 

١٢والتي يتم قياسها كخسائر فادحة ملدة تقيس الشركة مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر

: يليباستثناء ما،شهًرا 

ها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير- .سندات الدين التي تم تحديد أ

ها مخاطر االئتمان (أي مخاطر البنكيةسندات الدين األخرى واألرصدة - عن السداد على مدى العمر املتوقع لألداة  التعثرالتي لم تزداد ف

املالية) بشكل ملحوظ منذ االعتراف األولي. 

اختارت الشركة قياس مخصصات الخسارة ملديني التورق بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى الحياة. 

مخاطر االئتمان الخاصة بأصل مالي قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي وعند تقدير خسائر االئتمان املتوقعة، عند تحديد ما إذا كانت

 من املعل
ً
االعتبار املعلومات املعقولة والداعمة ذات الصلة واملتاحة دون تكلفة أو مجهود ال داعي لھ. يتضمن ذلك كال ومات  تأخذ الشركة في 

النوعية، بناًء على الخبرة التاريخية للشركة وتقييم االئتمان بما في ذلك املعلومات التطلعية.والتحليالت الكمية و 

يوًما. تعتبر الشركة أن األصل ٣٠تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان على األصل املالي قد زادت بشكل كبير إذا تأخر موعد االستحقاق أكثر من 

املالي قد تخلف عن السداد عندما: 

.غير املحتمل أن يدفع املقترض التزاماتھ االئتمانية للشركة بالكامل، دون اللجوء إلى إجراءات مثل تحقيق الضمان (إن وجد)من-

يوًما.٩٠تجاوز األصل املالي فترة استحقاق تزيد عن -

تعرض خاللها الشركة ملخاطر االئتمان.أقصىى فترة يتم أخذها في االعتبار عند تقدير خسائر االئتمان املتوقعة هي أقصىى فترة تعاقدية ت

خسائر االئتمان املتوقعةقياس 

ها القيمة الحالية لجميع حاالت العجز النق دي خسائر االئتمان املتوقعة هي تقدير مرجح بخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان على أ

ها).(أي الفرق بين التدفقات النقدية املستحقة للمنشأة وفًقا  للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تلق

يتم خصم خسائر االئتمان املتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل املالي.

املاليةللموجوداتالقيمة االئتمانيةالهبوط في 

املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة وأوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل املوجودات م الشركة ما إذا كانت يّ في تاريخ كل تقرير، تق

"ذو  هابطائتماني  مستوى ذو  اآلخر   املالي  تأثير ضار على هابطائتماني  مستوى . يعتبر األصل  لها  التي  أكثر من األحداث  " عند وقوع حدث أو 

لي. التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املا

القيمة في الهبوطعرض

الهبوط ومخصصات خسارة . للموجوداتاملالية املقاسة بالتكلفة املطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجوداتتخصم مخصصات الخسارة 

. والدخل الشامل االخرتعرض منفصلة في قائمة الربح أو الخسارة التورق والذمم املدينة األخرى املتعلقة بفي القيمة
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(تتمة)األدوات املالية

ةاملاليباملوجوداتإلغاء االعتراف 

هاء صالحيةتقوم الشركة بإلغاء االعتراف باألصل املالي فقط عند   الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل، أو عند تحويل األصل املالي ان

واستمرت في  أو االحتفاظ بشكل كبير هاومزاياامللكية  . إذا لم تقم الشركة بتحويل جميع مخاطر أخرى منشأة إلى هاومزايالكية املوجميع مخاطر 

ها   بحص تعترف  الشركة  املحول، فإن  األصل  إذا  السيطرة على  دفعها.  ها  يتعين عل قد  التي  باملبالغ  املرتبطة  واملطلوبات  في األصل  ها  املحتفظ 

قتراض احتفظت الشركة بشكل كبير بجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل املالي املحول، تستمر الشركة في االعتراف باألصل املالي وتعترف أيًضا باال

املضمون للعائدات املستلمة.

يةااللتزامات املال

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

في   الخسارة  أو  الربح  خالل  العادلة من  بالقيمة  تقييمها  يتم  التي  املالية  املطلوبات  إدراج  االعتراف قائمةيتم  مع  العادلة  بالقيمة  املالي  املركز 

أي  قائمةبالتغيرات في القيمة العادلة في   الخسارة. ليس لدى الشركة  ها للمتاجرة ولم تصنف أي  وباتمطلالربح أو  مالية مطلوباتمحتفظ 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

الحًقا، يتم قياس املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

ها مبدئًيا بالقيمة العادلة ويتم إدراجها الحًقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معداألرصدة، الدائنة األخرى، والتي يتم االعتراف  ل والذمم 

الفائدة الفعلي. 

إلغاء االعتراف

قرض بشروط مختلفة  عند
ُ
التزام قائم بشكل جوهري، فإن أو يتم تعديل شروط  اختالفا جوهريا،استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس امل

أنھ   يتم التعامل معھ على  التعديل  أو  التبادل  القيم  باإلغاء االعترافمثل هذا  بالفرق في  اللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. يتم االعتراف 

الربح أو الخسارة. قائمةالدفترية ذات الصلة في 

مقاصة األدوات املالية

املبلغ في قائمة املركز املالي إذا كان هناك حق قانوني واجب النفاذ في  عن صافيتقريرالويتم  ،املاليةواملطلوباتاملالية  املوجوداتتتم مقاصة

هاللتعويض عنالوقت الحالي  واحد. صافي، لتحقيق األصول وتسوية االلتزامات في وقت العلى أساس املبلغهناك نية لتسويةو ،املبالغ املعترف 

املهمةاملحاسبية فتراضاتواال والتقديراتاألحكام  -٥

 للمعايير الدولية  املاليةالقوائم يتطلب إعداد  
ً
املعتمدة في اململكة العربية السـعودية اسـتخدام بعض التقديرات واالفتراضـات  للتقرير املاليوفقا

درجــة التي تؤثر على املبــالغ  املهمــة
ُ
ــــــــــاح عن املوجودات واملطلوبــات املحتملــةواإل ،واملطلوبــات،للموجوداتاملــ ــــ واملبــالغ ،في تــاريخ التقريركمــافصـ

درجة ل
ُ
لموا وعالســـابقةرة لخبا لیإ دتستنو رمستملبشکمألحکاوا راتیدلتقا متقییمیتواملصـــروفات خالل الفترة املشـــمولة بالتقرير. ،إليراداتامل

ــــــركــة بعمــل تقــديرات وافتراضــــــــــــــات تتعلق الحــاليــةظروفلا في ظــللةو معقاھنأ دُیعتقلمستقبلیةا داثألحا تقعاو تكلذفيبما،  رى خأ  ــ ــــ . تقوم الشـ

 ما تساوي النتائج الفعلية ذات الصلة.نتائجباملستقبل. إن 
ً
التقديرات املحاسبية ، بحكم تعريفها، نادرا

التقديرات الجوهرية في تطبيق السياسات املحاسبية 

الهبوط في قيمة األصول غير املالية 

ـــــــــل أو الهبوطيحـدث  العـادلـة  ھهي أعلى من قيمتـ و قيمتـھ القـابلـة لالســـــــــــــترداد،  النقـدتوليـدوحـدة في القيمـة عنـدمـا تتجـاوز القيمـة الـدفتريـة لألصـــــ

. تستند القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد إلى البيانات املتاحة من معامالت البيع امللزمة التي تتم االستخدامقيمةو البيعناقًصا تكاليف 



تمام للتمویلشركة 
) مقفلة( شركة مساھمة 

إیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

سعودي) اللایر بال (جمیع المبالغ 

١٦

املحاسبية املهمة (تتمة)فتراضاتواال والتقديراتاألحكام  

هاالتيســــوق العلى أســــس تجارية ملوجودات مماثلة أو أســــعار  ا التكاليف اإلضــــافية ،يمكن مالحظ ــً قيمةاألصــــل. يســــتند حســــاب ادالســــتبعناقصــ

القادمة وال تشـمل أنشـطة إعادة  سـنوات  الخمس ميزانيةسـتمدة من  املالتدفقات النقدية . إلى نموذج التدفقات النقدية املخصـومةاالسـتخدام

ها   ها تعزيز أداء األصــــل لوحدة املهمةأو االســــتثمارات املســــتقبلية ،بعدالشــــركةالهيكلة التي لم تلتزم  النقد التي يتم اختبارها.  توليدالتي من شــــأ

ية يعتبر املبلغ القابل لالســـترداد أكثر حســـاســـية ملعدل الخصـــم املســـتخدم في نموذج التدفقات النقدية املخصـــومة باإلضـــافة إلى التدفقات النقد

.املستقبلية املتوقعة ومعدل النمو املستخدم ألغراض االستقراء

الهبوط في قيمة ذمم التورق

على مدى يتم تقدير املبلغ املمكن تحصـيلھ من مديني تورق بناًء على نموذج خسـارة االئتمان املتوقعة بمبلغ يسـاوي الخسـائر االئتمانية املتوقعة 

االعتراف األولي وعند تقدير خســـــــــــائر االئتمان . عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصـــــــــــة بأصـــــــــــل مالي قد زادت بشـــــــــــكل كبير منذ  العمر

 
ً
ــــــمن ذلك كال من املتوقعة، تأخذ الشـــــــــــركة في االعتبار املعلومات املعقولة والداعمة ذات الصـــــــــــلة واملتاحة دون تكلفة أو مجهود ال داعي لھ. يتضـــــ

مان املستنير بما في ذلك املعلومات التطلعية.املعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناًء على الخبرة التاريخية للشركة وتقييم االئت

غير امللموسةواملوجوداتوالقيم املتبقية للممتلكات واملعدات ةر اإلنتاجياعماأل 

موجوداتيتم عمل تقدير لألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية للممتلكات واملعدات واملوجودات غير امللموسة، والتي تشكل جزًءا كبيًرا من إجمالي

ـــــاس االســــــــــتخدام املتوقع لألعمار اإلنتاجية. يتم  ــــ هالك واإلطفاء على التوالي. يتم عمل هذه التقديرات على أسـ ـــــاب االســــــــــ ــــ الشــــــــــركة، ألغراض حسـ

ها عند توفرها. تحديد القيمة املتبقية بناًء على الخبرة والبيانات التي يمكن مالحظ

هاية الخدمة للموظفين مخصص مكافأة 

هاية الخدمة للموظفين. تم اإلفصاح عن هذه التقديرات في إيضاح رقم تقوم الشركة  .١٢بعمل تقديرات مختلفة لتحديد مخصص مكافأة 

مخصص الزكاة 

هائي حتى تربط ها بشكل  يتضمن حساب زكاة الشركة بالضرورة درجة من التقدير والحكم فيما يتعلق ببعض البنود التي ال يمكن تحديد معامل

هائي لبعض هذه ال بنود  مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ذات الصلة أو، حسب االقتضاء، من خالل عملية قانونية رسمية.  قد يؤدي  الربط ال

و خسائر جوهرية و/أو تدفقات نقدية.  أ إلى أرباح 

ك و البنلدىالنقد -٦

٢٠٢١٢٠٢٠

٨٬٨٤٥٬٨٧٦١٨٬٥٥٩٬٣١٠نقد لدى البنوكال



تمام للتمویلشركة 
) مقفلة( شركة مساھمة 

إیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

سعودي) اللایر بال (جمیع المبالغ 

١٧

خرى األ دينة املذمم والالتورق-٧

٢٠٢١٢٠٢٠

٤١٬٦١٠٬١٢٣٢٬٧٣٢٬٦٣٢التورق مدينو

-) ١٦١٬٠٦٢(دخل التورق املستحق 

٤١٬٤٤٩٬٠٦١٢٬٧٣٢٬٦٣٢

)١٦٥٬١٥٠() ٢٬٧١٩٬٨٠٣(خسائر االئتمان املتوقعةخصم: مخصص 

٣٨٬٧٢٩٬٢٥٨٢٬٥٦٧٬٤٨٢التورق دينة املصافي ذمم 

١٦٩٬٤٣٥١٨٬٦٠٥خرى األ دينة املذمم ال

٣٨٬٨٩٨٬٦٩٣٢٬٥٨٦٬٠٨٧

؛ على معدالت الخسارة التاريخيةومعدالت الخسارة املشتقةالتاريخيةتستند الخسارة  .يوًما٣٠يبلغ متوسط فترة االئتمان على الذمم املدينة 

تعترف الشركة بمخصص مقابل خسارة و والتنبؤ املعقول والداعم للظروف االقتصادية املستقبلية. ،لتعكس املعلومات حول الظروف الحالية

ة مع األخذ في االعتبار أعمار املدينين املتأخرين عن السداد والتي تزداد كلما تأخر  املتوقعاالئتمان املتوقعة بناًء على نموذج خسائر االئتمان 

ألن الخبرة التاريخية تشير إلى أن احتمالية استرداد املبالغ تقل كلما تأخر املبلغ. ؛املدينون في السداد

الجدد.   للعمالء  االئتمان  االئتماني قبل منح  التدقيق  بإجراءات  الشركة  أي و تقوم  تطرأ  ها بشكل مستمر. لم  اإلجراءات وتحدي تتم مراجعة هذه 

. ةالسابقالسنةتغييرات على هذه اإلجراءات عن 

:، صافيالتورق ذممأعمار 

٢٠٢١٢٠٢٠

٣٥٬٤٢٣٬٠٢١٢٬٥٣٧٬٩٦٧يوم ٩٠لى إ يوم صفر

٣٬٣٠٦٬٢٣٧٢٩٬٥١٥يوم ٣٦٠لى إ يوم ٩١

٣٨٬٧٢٩٬٢٥٨٢٬٥٦٧٬٤٨٢

الحركة في مخصص الديون املشكوك في تحصيلها

٢٠٢١٢٠٢٠

١٦٥٬١٥٠٣٨٬١٠٢الرصيد االفتتاحي 

-) ٣٣٠٬٨٢٧(للسنة عدومةاملديون ال

٢٬٨٨٥٬٤٨٠١٢٧٬٠٤٨حمل خالل السنة امل

هائي الرصيد  ٢٬٧١٩٬٨٠٣١٦٥٬١٥٠ال

تورق من تاريخ منح االئتمان مبدئًيا حتى  التورق، تأخذ الشركة في االعتبار أي تغيير في جودة االئتمان ملدين  الوعند تحديد قابلية استرداد مدين

تركيز مخاطر االئتمان محدود بسبب حقيقة أن قاعدة العمالء كبيرة وغير مرتبطة. ال تحتفظ الشركة بأي ضمانات على ذمم  إن هاية فترة التقرير. 

ها بطتهاملدينة التي التورق . قيم



تمام للتمویلشركة 
) مقفلة( شركة مساھمة 

إیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

سعودي) اللایر بال (جمیع المبالغ 

١٨

ممتلكات ومعدات -٨

نظم املعلومات 

جمالي اإل تحت اإلنشاء موجوداتوالخوادم 

لتكلفة ا 

٧٬٥٧٨٬٢٧٤٥٠٬٠٠٠٧٬٦٢٨٬٢٧٤م٢٠٢١يناير ١كما في

٣٨٦٬٣٠٣١٦٨٬١٢٥٥٥٤٬٤٢٨إضافات

-) ٥٠٬٠٠٠(٥٠٬٠٠٠تحويل 

٨٬٠١٤٬٥٧٧١٦٨٬١٢٥٨٬١٨٢٬٧٠٢م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

هالك املتراكماالس

١٬٥١٢٬٤٥٩-١٬٥١٢٬٤٥٩م٢٠٢١يناير ١كما في

١٬٦٠٦٬٤٣٨-١٬٦٠٦٬٤٣٨املحمل خالل السنة

٣٬١١٨٬٨٩٧-٣٬١١٨٬٨٩٧م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

٤٬٨٩٥٬٦٨٠١٦٨٬١٢٥٥٬٠٦٣٬٨٠٥م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في صافي القيمة الدفترية 

نظم املعلومات 

جمالي اإل تحت اإلنشاء موجوداتوالخوادم 

التكلفة 

---م٢٠٢٠يناير ١كما في 

٧٬٥٧٨٬٢٧٤٥٠٬٠٠٠٧٬٦٢٨٬٢٧٤إضافات

٧٬٥٧٨٬٢٧٤٥٠٬٠٠٠٧٬٦٢٨٬٢٧٤م٢٠٢٠ديسمبر ٣١كما في 

هالك املتراكم االس

---م٢٠٢٠يناير ١كما في 

١٬٥١٢٬٤٥٩-١٬٥١٢٬٤٥٩املحمل خالل السنة

١٬٥١٢٬٤٥٩-١٬٥١٢٬٤٥٩م٢٠٢٠ديسمبر ٣١كما في 

٦٫٠٦٥٫٨١٥٥٠٫٠٠٠٦٫١١٥٫٨١٥م٢٠٢٠ديسمبر ٣١كما في صافي القيمة الدفترية  



تمام للتمویلشركة 
) مقفلة( شركة مساھمة 

إیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

سعودي) اللایر بال (جمیع المبالغ 

١٩

موجودات غير ملموسة-٩

٢٠٢١٢٠٢٠

لتكلفة ا 

-١٨٧٬٥٠٠يناير١كما في 

٦٬٥٣٦١٨٧٬٥٠٠إضافات

١٩٤٬٠٣٦١٨٧٬٥٠٠ديسمبر ٣١كما في 

هالك االس

-٣٤٬٣٧٥يناير ١كما في 

٤٥٬٧٦٣٣٤٬٣٧٥إضافات

٨٠٬١٣٨٣٤٬٣٧٥ديسمبر ٣١كما في 

١١٣٬٨٩٨١٥٣٬١٢٥صافي القيمة الدفترية 

أخرى ذمم دائنةو مستحقات-١٠

٢٠٢١٢٠٢٠

٣٬٥٤٦٬٢٨٩١٨٣٬١٧٥املستحقات

-٢١١٬٠٢٦زكاة 

-١٥٢٬٢٥٢ذمم دائنة أخرى 

٣٬٩٠٩٬٥٦٧١٨٣٬١٧٥

ذات العالقةطرافأل مبالغ مستحقة -١١

لها تعامالت مع األطراف ذات العالقة التالية: ةخالل السنة، الشرك

٢٠٢١٢٠٢٠الصفةالعالقة طبيعة العالقةذاتطرافاأل 

)٨٬٤٤٧٬١٦٧()٢٢٬٢٤٨٬٥٠٥(اتمصروفماأل الشركةالسعودية شركة االتصاالت املتنقلة 

٥٦٠٬٩٦٤٧٬٨١٥٬٧٧٤موجودات

٢٠٢١٢٠٢٠العالقةذاتطرافاأل 

١٣٬٠٢٠٬٤٧٤١٧٬٠٣٨٬٨٥٧السعودية شركة االتصاالت املتنقلة 



تمام للتمویلشركة 
) مقفلة( شركة مساھمة 

إیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

سعودي) اللایر بال (جمیع المبالغ 

٢٠

هاية الخدمة للموظفين-١٢ مخصص مكافأة 

هامكافأة الشركةتقدم ملوظف الخدمة  للموظفين  و ،هاية  هائي  ال الراتب  االستحقاق على  إكمالو يعتمد  بشرط  الخدمة،  األ مدة  لسنةدنى الحد 

هائھ. يتم استحقاق التكاليف املتوقعة لهذ ها وفًقا ألحكام قانون العمل وتدفع عند استقالة املوظف أو إ مدىعلى  املنافعه  الخدمة، ويتم احتسا

عام التوظيف.

معدل الخصم ومخاطر الراتب. :ملخاطر اكتوارية مثلالشركةتتعرض خطة 

سيزيد من التزامات الخطة.• مخاطر الخصم: إن انخفاض معدل الخصم 

هاية الخدمة بالرجوع إلى الرواتب املستقبلية املقدرة للمشاركين ف ي الخطة.  • مخاطر الراتب: يتم احتساب القيمة الحالية اللتزامات خطة منافع 

.الخطةالتزامعلى هذا النحو، فإن زيادة رواتب املشاركين في الخطة سوف تزيد من 

٢٠٢١٢٠٢٠

-٨٢٬١٧٤الرصيد االفتتاحي 

٦٦٤٬٨٠٣٨٢٬١٧٤تكلفة الخدمة الحالية 

-١٬٩٨٦تكلفة الفائدة 

-) ١٠٦٬٩١٩(املدفوعات 

-١٢٧٬٥٤٦إكتوارية خسائر

٧٦٩٬٥٩٠٨٢٬١٧٤الرصيد الختامي 

م طريقة وحدة االئتمان املتوقعة. وأجريت باستخدا،يينخبراء اكتواريين ومستشار لوكسشركةتم إجراء التقييم االكتواري األخير من قبل

وكانت االفتراضات الرئيسية املستخدمة ألغراض التقييم االكتواري على النحو التالي: 

٢٠٢١٢٠٢٠

٪ ١٣الى ٪١٠٪١٣الى ٪١٠معدالت التناقص 

٪٣٪٣زيادة الرواتب 

٪٣٫٦٥٪٤معدل الخصم

هاية الخدمة في الربح أو الخسارة باستثناء  .االكتوارية التي يتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخراألرباحيتم إثبات جميع الحركات في التزامات مكافأة 

٢٠٢١٢٠٢٠

٧٦٩٬٥٩٠٨٢٬١٧٤السيناريو األساسىي 

٧٠٠٬٧٨٨٧١٬٠٥٤٪١معدل الخصم: زيادة بنسبة 

٨٤٩٬٢٧٢٩٥٬٥١٨٪١انخفاض بنسبة معدل الخصم: 

٨٤٩٬٢٧٢٩٥٬٤٦٨٪ ١معدل تصاعد الرواتب: زيادة بنسبة 

٦٩٩٬٥٣٩٧٠٬٨٩٠٪١معدل تصاعد الرواتب: انخفاض بنسبة 



تمام للتمویلشركة 
) مقفلة( شركة مساھمة 

إیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

سعودي) اللایر بال (جمیع المبالغ 

٢١

رأس املال -١٣

ريال للسهم كما في تاريخ التقرير١٠) سهم بقيمة ٢٬٠٠٠٬٠٠٠: م٢٠٢٠ديسمبر ٣١(٥٬٧٠٠٬٠٠٠لدى الشركة 

زيادة رأس املال:

٣٫٧٠٠٫٠٠٠عن طريق إصدار  ريال سعودى ٣٧٫٠٠٠٫٠٠٠بقيمة  نقدا زيادة رأس مال الشركةتم م٢٠٢١ابريل٢١ملوافقا ه  ١٤٤٢رمضان   ٩يف

ل.بالزيادة التى تمت فى رأس املاوالسجل التجاري قامت الشركة بتعديل النظام االساسىي للشركةسهم. 

الزكاة مخصص-١٤

هية في   الشركة إقرارها الزكوي  عن السنة املالية املن م من خالل الشركة األم التي تقدم اقرار موحد  يتضمن حسابات  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١قدمت 

الزكوية املوحدة للسنوات حتى   االم االقرارات  الشركة  الشهادات بينما لم يتم استالم  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الشركة.  وقد قدمت  وحصلت على 

هية في  ها الزكوي بشكل مستقل إبتداًء من السنة املالية املن هائية. ستقوم الشركة بتقديم إقرارا م.٢٠٢١ديسمبر ٣١التقييمات ال

األدوات املالية-١٥

ها للمخاطر وتتخذ إجراءات باستمراروتراجع الشركةلألدوات املالية يعرضها ملجموعة متنوعة من املخاطر املالية.  الشركةإن استخدام   تعرضا

ها عند املستويات املقبولة. يتحمل مجلس اإلدارة املسؤولية الكاملة عن إنشاء ومراقبة إطار عمل إدارة املخاطر   وتطوير ومراقبة للشركة، للحد م

إدا  التشغيل  سياسات  الوثيق مع وحدات  بالتعاون  إدارة املخاطر  بالشركةرة املخاطر  التي للشركة؛. تم وضع سياسات  املخاطر  لتحديد وتحليل 

املخاطر  و ،  الشركةتواجهها   إدارة  وأنظمة  سياسات  مراجعة  تتم  بالحدود.  وااللتزام  املخاطر  ومراقبة  للمخاطر،  مناسبة  وضوابط  حدود  لوضع 

هدف  الشركةلتغيرات في ظروف السوق وأنشطة  لتعكس ا ؛بانتظام من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية  الشركة. 

هم.   ها جميع املوظفين أدوارهم والتزاما على كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات بالشركةمجلس اإلدارة  من  تشرف لجنة  و منضبطة وبناءة يفهم ف

مجلس اإلدارة من. يتم مساعدة لجنةالشركةإدارة املخاطر ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة املخاطر فيما يتعلق باملخاطر التي تواجهها وإجراءات

.بالشركةفي دورها الرقابي من خالل التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر 

هاخاللمنالشركةتتعرض :التاليةاملاليةللمخاطرعمليا

السوق مخاطر

االجنبية العمالتمخاطر

االئتمانمخاطر

الفائدةأسعارمخاطر

السيولةمخاطر

مخاطر السوق 

 للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق أو سعر السوق 
ً
 للتغير  ؛ُيقصد بمخاطر السوق املخاطر التي تتعلق بتقلب قيمة األدوات املالية نتيجة

ً
نتيجة

والسيولة في ،والعرض والطلب على األوراق املالية، وأنشطة املضاربة،السوق باإلحساسوالتغير في ،في التصنيف االئتماني لجهة اإلصدار أو األداة 

تتعرض   فقط.  الشركةالسوق.  الفائدة  أسعار  ومخاطر  األجنبية  العمالت  املالية غير  ملخاطر  لألدوات  السوق  أن مخاطر  الشركة  إدارة  وتعتقد 

. جوهرية



تمام للتمویلشركة 
) مقفلة( شركة مساھمة 

إیضاحات حول القوائم المالیة
م٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
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إدارة مخاطر العمالت األجنبية

معرضة فقط لتقلبات أسعار الصرف من املعامالت  الشركةمربوط بالدوالر األمريكي. لذلك، فإن  و للشركة العملة الوظيفية  و  الريال السعودي ه

األمريكي. الدوالر  أجنبية غير  األمريكيإالعامالتاملالتجري الشركةوبما أنالتي تتم بعمالت  العمالت ،  بالدوالر  الشركة أن مخاطر  تعتقد إدارة 

. لألدوات املالية غير جوهرية

إدارة مخاطر الفوائد والسيولة 

هائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة، الذي وضع إطاًرا مناسًبا إلدارة مخاطر السيولة إلدارة تموي ل الشركة  تقع املسؤولية ال

على املدى القصير واملتوسط والطويل ومتطلبات إدارة السيولة. 

إدارة مخاطر االئتمان 

اال  إلى مخاطر  تشير مخاطر  املقابل  وفاء  عدمئتمان  إلى خسارة مالية للشركة.  الطرف  التعاقدية مما يؤدي  املحتملة و بالتزاماتھ  تتكون التركزات 

. ٧في إيضاح بالتورقئتمان املتعلقة ال فصاح عن تفاصيل كيفية إدارة مخاطر ا إل تورق. تم ا الملخاطر االئتمان بشكل أساسىي من مديني 

قياس خسارة االئتمان املتوقعة  

حيث يتم  األوليفي القيمة بناًء على التغييرات في جودة االئتمان منذ االعتراف  للهبوطنموذج "املراحل الثالث"  ٩للتقرير املالييحدد املعيار الدولي  

ها هبطتصنيف األداة املالية التي لم  االعتراف األولي، يتم  عند. إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ١االعتراف األولي في املرحلة عندقيم

ها  ال تعتبرولكن  ،٢نقل األداة املالية إلى املرحلة   ، يتم بعد ذلك ذو مستوى ائتماني هابطاألداة املالية  قيمةوإذا كانتذو مستوى ائتماني هابط،قيم

.٣الية إلى املرحلة نقل األداة امل

في مخاطر االئتمانجوهريةالزيادة ال

، والنوعية،عن السداد قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي، تأخذ الشركة في االعتبار املعلومات الكميةالتعثرعند تحديد ما إذا كانت مخاطر  

للشركة،واملؤشرات التاريخية  الخبرة  بناًء على  التطلعية.  ،والتحليالت املساندة  االئتمان، بما في ذلك املعلومات  الخبراء ملخاطر  بالنسبة  و وتقييم 

ا ال تنطبق مستحقات التورق على زيادة كبيرة في معايير مخاطر االئتمان ألن الشركة تستخدم نهًجا مالتورقوالربط بين ،واملوزعين،للعمالء
ً
بسط

يتطلب استخدام مخصص خسارة متوقعة مدى الحياة. 

بناًء  ٩للتقرير املاليبالنسبة للمبالغ املستحقة من البنوك، تستخدم الشركة اإلعفاء من مخاطر االئتمان على النحو املسموح بھ في املعيار الدولي  

ها الشركةترى ف،  ستثمار الفرعي) في تاريخ التقرير(درجة اال -BBBعلى درجات ائتمان وكالة التصنيف الخارجي. إذا تم تصنيف األداة املالية تحت   أ

في مخاطر االئتمان.جوهريةزيادة 

تعتبر األداة املالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا:

ها مخاطر . عن السدادالتعثرمنخفضة من • األداة املالية لد

. • لدى املدين قدرة قوية على الوفاء بالتزاماتھ بالتدفقات النقدية التعاقدية على املدى القريب

ال إلى قدرة املقترض على  بالضرورة،  ها لن تقلل  املدى الطويل، ولك في الظروف االقتصادية والتجارية على  السلبية  التغييرات  وفاء  • قد تؤدي 

بالتزاماتھ بالتدفقات النقدية التعاقدية. 

أن املوجودات املالية لها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون لألصل تصنيف ائتماني خارجي "درجة االستثمار" وفًقا للتعريف املفهوم  ترى الشركة

عني أن الطرف املقابل لديھ وضع مالي قوي وليس هناك عاملًيا أو في حالة عدم توفر تصنيف خارجي، يكون لألصل تصنيف داخلي "لألداء". األداء ي

مبالغ مستحقة متأخرة. 
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ذي قيمة ائتمانية هابطةاملوجودات

عندما ال ُيرجح للمقترض دفع التزاماتھ االئتمانية إلى الشركة بالكامل أو وجود شك كاٍف بشأن إمكانية تعثرأن األصل املالي في حالة  ترى الشركة

هائية أو إذا كان العميل قد  يوًما.٣٠من تأخر ألكثرالتحصيل ال

دمج املعلومات التطلعية

في كل من تقييمها ملا إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة بأداة ما قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف األولي  التطلعيةتقوم الشركة بدمج املعلومات  

ها كمتغيرات اقتصادية رئيسية  الشركة. أجرت مخاطر االئتمان املتوقعةوقياس   تاريخًيا وحددت إجمالي الناتج املحلي لكل جغرافية تعمل ف
ً

تحليال

لكل محفظة. يتم تطبيق التعديالت االقتصادية الكلية ذات الصلة اللتقاط االختالفات من مخاطر االئتمان املتوقعة و ،االئتمانتؤثر على مخاطر 

تعكس   االقتصادية.  ال السيناريوهات  و املتنبؤات  هذه  حسابات  ال عقولة  ضمن  تسجيلها  يتم  لم  التي  املستقبلية  الكلي  االقتصاد  لظروف  داعمة 

يؤدي دمج املعلومات التطلعية إلى زيادة درجة الحكم الالزم لكيفية تأثير التغييرات في الناتج املحلي اإلجمالي و األساسية.  ملتوقعةاالئتمان ا رمخاط

.. تتم مراجعة املنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات للظروف االقتصادية املستقبلية بانتظاممخاطر االئتمان املتوقعةعلى 

ملد بناًء على معدالت  بالنسبة  مخصص  الشركة مصفوفة  تستخدم  التورق،  وفًقا  التعثريني  وتعديلها  ها  تمت مالحظ التي  التاريخية  السداد  عن 

للعوامل املستقبلية لقياس خسائر االئتمان املتوقعة على النحو املبين أدناه. 

٢٠٢١

العمري التحليل فئات

التجارية لألرصدة

التورق لعمالء املدينة

مجمل القيمة الدفترية  

املقدرة عن التعثر 

معدل خسارة  

ئتمان املتوقعةاال 

مانئتخسارة اال 

العمر مدىاملتوقعة 

٥٥٬٨٦٩٪٣١٬٨٩٩٬٦٩٧٠٫١٨يوم ٣٠غير مستحقة / أقل من 

٦٠-٣١ 
ً
١٥١٬٠٥٠٪٢٬٦٤٥٬١٦٤٥٫٧١يوما

٩٠-٦١ 
ً
١٢١٬٠٥٥٪١٬٣٦٧٬١٩٥٨٫٨٥يوما

١٨٠-٩١ 
ً
١٬١٤٠٬٥٥٩٪٢٬٩٥٦٬٨٦٠٣٨٫٥٧يوما

 ١٨١أكثر من 
ً
١٬٢٥١٬٢٧٠٪٢٬٧٤١٬٢٠٧٤٥٫٦٥يوما

٢٬٧١٩٬٨٠٣٪٤١٬٦١٠٬١٢٣٦٫٥٤

٢٠٢٠

العمري التحليل فئات

التجارية لألرصدة

التورق لعمالء املدينة

مجمل القيمة الدفترية  

املقدرة عن التعثر 

معدل خسارة  

املتوقعةئتمان اال 

مانئتخسارة اال 

العمر مدىاملتوقعة 

٢٠٬٠٥٩٪٢٬١٧٠٬٧٢٤٠٫٩٧يوم ٣٠غير مستحقة / أقل من 

٦٠-٣١ 
ً
٤٬٧٧٨٪٣٣٠٬٣٠٢١٫٤٥يوما

٩٠-٦١ 
ً
٣٬٢٥٢٪٦٥٬٠٣٠٥يوما

١٨٠-٩١ 
ً
٢٩٬٥١٥٪٥٩٬٠٣٠٥٠يوما

 ١٨١أكثر من 
ً
١٠٧٬٥٤٦٪١٠٧٬٥٤٦١٠٠يوما

٢٬٧٣٢٬٦٣٢١٦٥٫١٥٠
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مخاطر السيولة 

باألدوات املالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم  لسداد التزاماتھ املتعلقةاألموال  توفيرمخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في  

تشير هذه الشروط إلى أن قدرة  و الشركة عجز متراكم حتى ذلك التاريخ.  فلدى  القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ قريب من قيمتھ العادلة.  

ها عند استحقاقها واالستمرار على أساس مبدأ االستمرارية تعتمد على قدرة الشركة على ترتيب أموال كافية في الوقت  الشركة على الوفاء بالتزاما

ال الجداول  توضح  التزامات مستقبلية.  بأي  للوفاء  كافية  أموال  توفر  املنتظمة على  املراقبة  خالل  السيولة من  إدارة مخاطر  تتم  تالية املناسب. 

املالية غي  ها  للشركة اللتزاما املتبقي  التعاقدي  تاريخ االستحقاق  بناًء على بالتفصيل  إعداد الجداول  تم  ها.  املتفق عل السداد  املشتقة مع فترات  ر 

التدفقات النقدية غير املخصومة للمطلوبات املالية بناًء على أقرب تاريخ يمكن مطالبة الشركة فيھ بالدفع. 

خالل سنة 

من سنة إلى  

سنتين 

سنتينمن

خمسإلى

سنوات

أكثر من 

خمس 

سنوات

اجمالي 

التدفقات 

النقدية  

التعاقدية

القيمة  

الدفترية

م١٢٠٢ديسمبر ٣١كما في 

١٣٬٠٢٠٬٤٧٤١٣٬٠٢٠٬٤٧٤---١٣٬٠٢٠٬٤٧٤مستحق ألطراف ذات عالقة

١٣٬٠٢٠٬٤٧٤١٣٬٠٢٠٬٤٧٤---١٣٬٠٢٠٬٤٧٤

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١كما في 

١٧٬٠٣٨٬٨٥٧١٧٬٠٣٨٬٨٥٧---١٧٬٠٣٨٬٨٥٧مستحق ألطراف ذات عالقة

١٧٬٠٣٨٬٨٥٧١٧٬٠٣٨٬٨٥٧---١٧٬٠٣٨٬٨٥٧

القيمة العادلة لألدوات املالية ١-١٥

في ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. يتم ة املركز املالي املوحدقائمةيتم تجميع املوجودات واملطلوبات املقاسة بالقيمة العادلة في  

املستخدمة في قياس القيمة العادلة، على النحو التالي: املهمةتحديد هذا التجميع على أساس أدنى مستوى من املدخالت 

املتطابقة. املطلوباتأو للموجودات(غير املعدلة) في األسواق النشطة املدرجة: األسعار ١املستوى 

ها للموجودات أو املطلوبات، إما مباشرة (أي كأسعار) أو بشكل  ١ضمن املستوى  املعروضة  األسعار  بخالف: مدخالت  ٢املستوى   والتي يمكن مالحظ

غير مباشر (أي مشتقة من األسعار). 

ها (مدخالت ال يمكن املوجوداتمدخالت : ٣وى لمستا  هاأو املطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظ ). مالحظ

لم يتم اإلفصاح عن  .املاليةدواتاأل مشتقاتباستثناء  .ة فأطلما بالتکلفةکةر للش لمالیةا تباو لطلموا وداتجو لما جمیعدرجت التسلسل  لذلك، 

ثالث مستويات للقيمة العادلة.لقيمة العادلة الذي يتطلب تصنيف من الهرمي ل

القيمة العادلة مقابل القيمة الدفترية ٢-١٥

ها العادلة:  تعتبر الشركة أن القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات املالية التالية هي تقريب معقول لقيم

  النقد لدى البنوك

 التورق والذمم املدينة األخرى

 األخرى املستحقات والذمم الدائنة
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٢٠٢١٢٠٢٠

املاليةاملوجوادت

املالية بالتكلفة املطفأة: املوجودات

٨٬٨٤٥٬٨٧٦١٨٬٥٥٩٬٣١٠البنوك لدى النقد 

٣٨٬٧٢٩٬٢٥٨٢٬٥٦٧٬٤٨٢مدينو التورق 

٤٧٬٥٧٥٬١٣٤٢١٬١٢٦٬٧٩٢املالية بالتكلفة املطفأةاملوجوداتإجمالي 

٤٧٬٥٧٥٬١٣٤٢١٬١٢٦٬٧٩٢املالية املوجوداتإجمالي 

املاليةاملطلوبات

املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة: 

١٣٬٠٢٠٬٤٧٤١٧٬٠٣٨٬٨٥٧مستحق ألطراف ذات عالقة

١٣٬٠٢٠٬٤٧٤١٧٬٠٣٨٬٨٥٧املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة: إجمالي 

١٣٬٠٢٠٬٤٧٤١٧٬٠٣٨٬٨٥٧ةاملطلوبات املاليإجمالي

محتملةلتزامات ا-١٦

ير.ر على الشركة في أي من تواريخ التقمحتملةلم تكن هناك التزامات 

١٩–املترتب على وباء كوفيد األثر -١٧

من أثر سلبي  يھ  التجارية، وما ترتب علاألنشطة) في معظم البلدان إلى تعطل  ١٩-أدى تفشىي فيروس كورونا املستجد (كوفيد  ،م٢٠٢٠عام  بدايةفي  

تتعاون مع الهيئات الرقابية املحلية إلدارة التعطل املحتمل في األعمال بسبب تفشىي  و باستمرار األثر،  الشركةتراقب  و على األنشطة االقتصادية.  

.الوباء

 لتفشىي  و 
ً
فصاح وإدارة املخاطر يتعين أخذها في االعتبار واإل ،والتقديرات،وتغيرات في األحكامتعديالتمن وجود أي  الشركة، تحققت  الفيروسنظرا

ها في القوائم املالية.   اطر جوهرية الرئيسية املستقبلية واألخرى التي قد تنطوي على مخفيما يلي االفتراضات الرئيسية حول مصادر التقديراتو ع

تتسبب في إجراء تسويات مادية على القوائم املالية.

قيمة املوجودات غير املاليةالهبوط في

القيمة وأي حاالت عدم تأكد جوهرية فيما يتعلق باملمتلكات واملعدات وخلصت إلى أنھ ال  الهبوط فيمن وجود أي مؤشرات على  الشركة تحققت  

. ١٩-كوفيد يوجد أثر مادي مترتب على وباء 



  تمام للتمويلشركة 
 ( مقفلة) شركة مساهمة 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 قيمة املوجودات املالية الهبوك فيو خسائر االئتمان املتوقعة 

تطبي  الس ناريو ات املرجحة باالحتماالت ب وذلك ؛ما  ات إدافية تقديرية ملى النماذ  القائمة لخسائر االئتمان املتوقعة الشركمةطبقئ 

تزاول في  أنشطة ا. كما قامئ الشركة بتقييم التعردات في  ملى موامل االقت اد الكلي ذات ال لة املتعلقة باملناخ االقت ادي للسوق الدي

 .19 -مترته ملى وباء كوفيد  جو ري القيمة، وخل ئ إلى أو  ال يوجد أثر  الهبوك فيلتسديد وجود أي ملشرات ملى  ؛القطامات املحتمل تأثر ا

 

 املحتملة االلتزامات

، بما في ذلك أي تسديات ئعاقدية وئغييرات في األممال أو الععقات التجارية بين العمعء تقييم تأثير أي ادطرابات ئشغيليةب الشركةقامئ 

 .قضاياولم يتم ئسايل أي  املحتملةواملوردي ،   دف الزيادة املحتملة في االلتزامات 

 

 االستمرارية

تقييم ملا إذا كاوئ منشأة مستمرة في دوء ال روف االقت ادية الحالية وجميع املعلومات املتاحة حول املخاطر والشلوه املستقبلية.  أجرت الشركة

 هر  19-كوفيدورأس املال والسيولة. قد يستمر تأثير  للشركةالتوقعات ال ق ئغطي األداء املستقبلي  أمدت
ُ
في التطور، ولك  في الوقئ الحالي ت

 ،وايجة لدلكو لدي ا موارد كافية لعستمرار في الوجود الاشغيلي وأن موق ها املستمر ال يزال غير متأثر إلى حد كبير ولم يتغير.  الشركةوقعات أن الت

 ملى أساس االستمرارية.القوائم  دن  أمدت
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