
للتمويلتمامشركة 

) مقفلة(شركة مساهمة 

)مراجعة(غير القوائم املالية األولية املوجزة 

املستقلراجعاملوتقرير 

هية في أشهر الثالثةة لفتر  م٢٠٢٢مارس ٣١املن



تمام للتمویل شركة 
) مقفلة( شركة مساھمة 

المستقل مراجعالالقوائم المالیة وتقریر  
م ٢٠٢٢مارس٣١أشھرالمنتھیة فيثالثةال لفترة 

صفحة فهرس 

١لقوائم املالية األولية املوجزةلفحص التقرير 

٢قائمة املركز املالي األولية املوجزة

٣قائمة األرباح أوالخسائر والدخل الشامل اآلخر األولية املوجزة

األولية املوجزة لكيةقائمة التغيرات في حقوق امل
٤

٥قائمة التدفقات النقدية األولية املوجزة

١٠–٦إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة













تمام للتمویلشركة 
) مقفلة( شركة مساھمة 

) غیر مراجعة(موجزةاألولیة الإیضاحات حول القوائم المالیة
م  ٢٠٢٢مارس ٣١أشھرالمنتھیة فيالثالثةلفترة 

سعودي) اللایر بال (جمیع المبالغ 

٦

التكوين والنشاطات-١

العامة املعلومات١-١

٩بتاريخ  ١٠١٠٥٧٣٣٦٠السجـل التجـاري رقم  موجببالرياض، اململكة العربية السعودية  فيمسجلة"  مقفلةإن الشركة هي "شركة مساهمة  

.م)٢٠١٩بريلأ ١٥هـ (املوافق ١٤٤٠شعبان

هائية للشركة هي شركة االتصاالت العمانية بالكامل من شركة االتصاالت املتنقلة السعودية ("الشركة األم")مملوكةالشركة   . الشركة األم ال

ش.م.ع.ع ، عمان.  

هلك وفًقا ملوافقة ليتمثل نشـــاط الشـــركة في تقديم خدمات تمويل   الصـــادرة ٢٠٢٠١٢/أ ش/٥٧الســـعودي  ("ســـاما") املرقمة ي املركز البنكلمســـ

.م٢٠٢٠ديسمبر٢٠(هـ) املوافق ١٤٤٢االولىجمادى ٥في 

.بالسجل التجاري قيدهاسنة تبدأ من تاريخ ٤٩مدة الشركة 

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

خالل عام  و م) تم تحويل الشـــركة من شـــركة ذات مســـئولية محدودة إلى شـــركة مســـاهمة مقفلة.  ٢٠١٩ســـبتمبر  ٣٠(املوافق  ه١٤٤١صـــفر  ١في 

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

١٩-تأثير كوفيد

ـــــركةانتعشــــــــــت البيئة التشــــــــــغيلية   وأصــــــــــبحت عالمات االنتعاش االقتصــــــــــادي واضــــــــــحة في جميع أنحاء املنطقة والعالم. يتم اإلفصــــــــــاح عن للشـــــ

ـــات الرئيســــــــية حول املســــــــتقبل ومصــــــــادر التقدير الرئيســــــــية األخرى التي قد تنطوي على مخاطر كبيرة في إحداث تعديالت جوهرية على   االفتراضـــــ

هية في للشركةنوية في البيانات املالية السالبيانات املالية  .٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

أسس االعداد-٢

عاييرملوا السعوديةالعربيةملكةملا عتمد فيملا ولياأل اليملالتقرير ا ٣٤رقم الدوليحاسبةملا عيارملا قوجزة وفملولية ا األ املاليةتم إعداد القوائم 

.)ة"ئ"الهي(حاسبين ملوا للمراجعيةالسعوديةةئالهيخرى الصادرة عن أل صدارات ا واال 

بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للشركة.  وجزة ملولية ا األ اليةملتعرض هذه القوائم ا 

الية  ملامن مع القوائم ا ز ها بالتقراءالية الســــــنوية ويجب ملطلوبة في القوائم ا مل فصــــــاحات ا علومات واال ملالية جميع ا ملتتضــــــمن هذه القوائم ا ال

هية في ملالسنوية للسنة ا  للشركة.النتائج السنويةتكون مؤشر علىالربما ولية. النتائج األ م٢٠٢١ديسمبر ٣١ن

راجعة للسـنة ملاليةا ملإعدادالقوائم ا فيسـتخدمةملا تلكتتوافق معاليةملالقوائم ا إعداد هذه فيعتمدة ملخاطر ا ملدارة ا ا و حاسـبيةملا السـياسـات

هية في ملا  .م٢٠٢١ديسمبر ٣١ن



تمام للتمویلشركة 
) مقفلة( شركة مساھمة 

) غیر مراجعة(موجزةاألولیة الإیضاحات حول القوائم المالیة
م  ٢٠٢٢مارس ٣١أشھرالمنتھیة فيالثالثةلفترة 

سعودي) اللایر بال (جمیع المبالغ 

٧

املحاسبية الهامة السياسات-٣

ها املالية السنوية  ها املالية املرحلية املوجزة كما في بيانا هية فى للسنةطبقت الشركة نفس السياسات املحاسبية وطرق الحساب في بيانا ٣١املن

.)األخيرة املالية(السنة ٢٠٢١ديسمبر 

ستخدام التقديرات واألحكام: إ

ها في  .سنويةماليةقوائم أخرلم تكن هناك تعديالت جوهرية على طبيعة و تقديرات املبالغ املفصح ع

ها في البيانات املالية الســــنوية األخيرة. ســــ  تواصــــل         تعتقد اإلدارة أن جميع مصــــادر التقديرات غير املؤكدة تظل مماثلة لتلك التي تم اإلفصــــاح ع

ف ، وستنعكس أي تغييرات مطلوبة في فترات التقارير املستقبلية.الشركة مراقبة املوق

معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة 

١على املعايير التى أصـــــبحت ســـــارية املفعول بداية من التيالتعدمنعددهناككانإنھمنالرغم على،الجديدة املعاييرمنأى إصـــــداريتم لم 

.لشركةلاملنجزة األوليةاملاليةالقوائم ولكن لم يكن لها تأثير جوهري على ،، و التي تم تطبيقها في القوائم املالية السنوية٢٠٢١يناير 

ولكن لم تصبح سارية املفعول للسنة الحالية املصدرةاملعايير 

ــــــداره ولكنھ لم يســـــــري بعد. لم يتم اإلفصـــــــاح عن تلك املعايير  شـــــــركةلم تقم ال ــــــير أو تعديل جديد تم إصـ في وقت مبكر باعتماد أي معيار أو تفسـ

هام أو ســيكون لها تأثير  شــركةاها ذات صــلة بتشــغيل الاملوحدة املوجزة ألن اإلدارة لم تر األوليةاملالية القوائم والتفســيرات أو التعديالت في هذه  

في الفترات املستقبلية.شركةللاملالية القوائم على 

خرى األ دينة املذمم والالتورق-٤

٢٠٢٢مارس ٣١

ةمراجعغير 

٢٠٢١ديسمبر ٣١

ة مراجع

٨٨٬٤٠٨٬٥٧٩٤١٬٦١٠٬١٢٣التورق مدينو

)١٦١٬٠٦٢() ٢٤٩٬٣٢٦(دخل التورق املستحق 

٨٨٬١٥٩٬٢٥٣٤١٬٤٤٩٬٠٦١

)٢٬٧١٩٬٨٠٣() ٣٬٦٠١٬٢٧١(املتوقعةاالئتمان خسائرخصم: مخصص 

٨٤٬٥٥٧٬٩٨٢٣٨٬٧٢٩٬٢٥٨دينة التورق  املصافي ذمم 

٣٨٬٤٦٦١٦٩٬٤٣٥خرى األ دينة املذمم ال

٨٤٬٥٩٦٬٤٤٨٣٨٬٨٩٨٬٦٩٣

؛على معدالت الخسارة التاريخيةاملشتقةالخسارة ومعدالتالتاريخيةالخسارة تستنديوًما. ٣٠يبلغ متوسط فترة االئتمان على الذمم املدينة 

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

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

تاريخية تشير إلى أن احتمالية استرداد املبالغ تقل كلما تأخر املبلغ. ألن الخبرة ال؛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 



تمام للتمویلشركة 
) مقفلة( شركة مساھمة 

) غیر مراجعة(موجزةاألولیة الإیضاحات حول القوائم المالیة
م  ٢٠٢٢مارس ٣١أشھرالمنتھیة فيالثالثةلفترة 

سعودي) اللایر بال (جمیع المبالغ 

٨

)تتمة(دينة األخرى التورق والذمم امل-٤

أعمار ذمم التورق املتأخرة عن موعد استحقاقها 

مارس٣١

٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

ديسمبر٣١

٢٠٢١

(مراجعة) 

٨٠٬٧٨٥٬٢٤٣٣٥٬٤٢٣٬٠٢١يوم ٩٠لى إ يوم ٠

٣٬٧٧٢٬٧٣٩٣٬٣٠٦٬٢٣٧يوم ٣٦٠إلىيوم ٩١

٨٤٬٥٥٧٬٩٨٢٣٨٬٧٢٩٬٢٥٨

املتوقعة االئتمانخسائر الحركة في مخصص 

مارس٣١

٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

ديسمبر٣١

٢٠٢١

(مراجعة) 

٢٬٧١٩٬٨٠٣١٦٥٬١٥٠الرصيد االفتتاحي 

)٣٣٠٬٨٢٧() ٢١١٬٢٣٩(السنة /الفترة خاللمعدومةديون 

١٬٠٩٢٬٧٠٧٢٬٨٨٥٬٤٨٠السنة الفترة/حمل خاللامل

هائي الرصيد  ٣٬٦٠١٬٢٧١٢٬٧١٩٬٨٠٣ال

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

مبالغ مستحقة ألطراف ذات العالقة-٥

التالية: عالقةعامالت مع األطراف ذات المكان لدى الشركة خالل الفترة / السنة 

طبيعة العالقةذاتاألطراف

الصفةالعالقة

٢٠٢٢مارس ٣١

(غير مراجعة) 

٢٠٢١مارس ٣١

) غير مراجعة (

شركة االتصاالت املتنقلة  

السعودية

مصروفاتاألمالشركة
)٣٬٣٣٨٬٣٣٢()٥٬٦٧٠٬٤٠٤(

١٨٧٬٥٠٠٣١٬٣٠٣موجودات



تمام للتمویلشركة 
) مقفلة( شركة مساھمة 

) غیر مراجعة(موجزةاألولیة الإیضاحات حول القوائم المالیة
م  ٢٠٢٢مارس ٣١أشھرالمنتھیة فيالثالثةلفترة 

سعودي) اللایر بال (جمیع المبالغ 

٩

مبالغ مستحقة ألطراف ذات العالقة (تتمة) -٥

عالقة ذو طرفإلى مستحق

مارس٣١

٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

ديسمبر٣١

٢٠٢١

(مراجعة) 

٥٠٬٨٧٨٬٣٧٨١٣٬٠٢٠٬٤٧٤السعودية شركة االتصاالت املتنقلة 

اإلدارة العلياكافآتم

هية في كافآتملم تدفع الشركة أي  ها العليا عن الفترة املن . م٢٠٢٢مارس  ٣١إلى إدار

املال رأس -٦

التقريرتاريخفيكماللسهم ريال١٠بقيمةسهم ٥٬٧٠٠٬٠٠٠الشركة لدى 

الزكاة -٧

هية في  حتى  ــــــــنة املن ــــــــمبر ٣١الســـــ ــــــــركة األم حيث قدمـت  ٢٠٢٠ديســـــ ها املتعلقة بإقرارات الزكاة من خالل الشـــــ ــــــــركة قد قدمت معلوما ، كانت الشـــــ

ها الزكوية حتى  وحصــلت على ٢٠٢٠ديســمبر ٣١الشــركة األم إقراًرا موحًدا للزكاة يتضــمن حســابات الشــركة. كانت الشــركة األم قد قدمت إقرارا

هية في الشــــهادات ف هائية. ومع ذلك ، ســــتقوم الشــــركة بتقديم أول إقرار زكوي عن الســــنة املن ٢٠٢١ديســــمبر ٣١ي حين لم يتم اســــتالم الربوط ال

بنفسها.

اإليرادات من التمويل-٨

٢٠٢٢مارس ٣٠

(غير مراجعة) 

٢٠٢١مارس٣١

) (غير مراجعة 

١٠٬٤٢٦٬٩٨٤١٬٩٩٢٬٢٠٨اإليرادات من التمويل

هيةثالثةاللفترة التمويلمن  يراداتاال أرتفعت ـــهر املن )٢٠٢١:١٬٩٩٢٬٢٠٨مارس ٣١(ســــــــعودى ريال ١٠٬٤٢٦٬٩٨٤إلى ٢٠٢٢مارس ٣١فيأشـــــ

هاحصلتالجديدة التي عقودال) ، وذلك بسبب مراجعةغير( الشركة.عل



تمام للتمویلشركة 
) مقفلة( شركة مساھمة 

) غیر مراجعة(موجزةاألولیة الإیضاحات حول القوائم المالیة
م  ٢٠٢٢مارس ٣١أشھرالمنتھیة فيالثالثةلفترة 

سعودي) اللایر بال (جمیع المبالغ 

١٠

القيمة العادلة لألدوات املالية -٩

في ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ة املركز املالي املوحدقائمةاملوجودات واملطلوبات املقاسة بالقيمة العادلة في تجميعيتم 

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

املتطابقة.املطلوباتأو للموجودات(غير املعدلة) في األسواق النشطة املدرجةعار : األس١املستوى 

ها للموجودات أو املطلوبات، إما مباشـــرة (أي كأســـعار) أو ١: مدخالت بخالف األســـعار املعروضـــة ضـــمن املســـتوى ٢املســـتوى   والتي يمكن مالحظ

بشكل غير مباشر (أي مشتقة من األسعار).

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

ـــــــــل الهرمي للقيمـة العـادلـة ا ة فأطلما بالتکلفةکةر للشلمالیةا تباو لطلموا وداتجو لما جمیعدرجت ــــــــلســـــ ـــــــــاح عن التســـــ لـذي  . لـذلـك، لم يتم اإلفصـــــ

يتطلب تصنيف من ثالث مستويات للقيمة العادلة.

القيمة الدفترية مقابل القيمة العادلة١-٩

ها العادلة:الشركةتعتبر  أن القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات املالية التالية هي تقدير تقريبي معقول لقيم

 حكمھفيماالنقد و
أخرى مدينةوذممتورق
ذمم دائنة  و مستحقات

االلتزامات املحتملة:-١٠

على الشركة في أي من تواريخ التقارير املالية. طارئةومطلوباتلم تكن هناك التزامات 

البيانات املالية املعتمدة: -١١

.م٢٠٢٢مايو ١٦من قبل مجلس اإلدارة في األوليةالبيانات املاليةهذه تمت املوافقة على  


