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٢تقریر فحص المراجع المستقل

٣قائمة المركز المالي األولیة الموجزة

٤الشامل اآلخر األولیة الموجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل  

٥األولیة الموجزةالمالك قائمة التغیرات في حقوق 

٦قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة

١٤–٧إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
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التكوین والنشاطات -١

معلومات عامة١٫١

"شركة   ھي  الشركة  واحد  إن  رقم  شخص  التجـاري  السجـل  بموجب  السعودیة  العربیة  المملكة  الریاض،  في  مسجلة   " مقفلة  مساھمة 
م).٢٠١٩أبریل ١٥ھـ (الموافق ١٤٤٠شعبان ٩بتاریخ ١٠١٠٥٧٣٣٦٠

والشركة األم النھائیة للشركة ھي شركة االتصاالت  إن الشركة مملوكة بالكامل من شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة ("الشركة األم").
.العمانیة ش.م.ع.ع، عمان

الصادرة  ٢٠٢٠١٢/أ ش/٥٧یتمثل نشاط الشركة في تقدیم خدمات تمویل للمستھلك وفًقا لموافقة البنك المركزي السعودي ("ساما") المرقمة  
م.   ٢٠٢٠دیسمبر ٢٠(ھـ) الموافق ١٤٤٢جمادى األول ٥في 

سنة تبدأ من تاریخ قیدھا بالسجل التجاري. ٤٩مدة الشركة 

، المملكة العربیة السعودیة.١١٣٥١، الریاض ٢٩٥٨١٤و ص. ب.العنوان المسجل للشركة ھ

مساھمة  شخص واحد  م) تم تحویل الشركة من شركة ذات مسئولیة محدودة إلى شركة  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ه (الموافق  ١٤٤١صفر  ١في  
"شركة تمام للتمویل".م، تم تغییر اسم الشركة من "شركة مدفوعات زین المحدودة" إلى ٢٠٢٠مقفلة.  وخالل عام 

أسس اإلعداد -٢

لمعیار المحاسبة الدولي رقم (٢٠٢٢سبتمبر٣٠تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة كما في وللفترة المنتھیة في   )  ٣٤م وفقاً 
للمراجعین  السعودیة  الھیئة  من  المعتمدة  األخرى  واالصدارات  والمعاییر  السعودیة  العربیة  المملكة  في  المعتمد  األولي"  المالي  "التقریر 

ت المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، ویجب  ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحاوالمحاسبین.
إن النتائج األولیة قد ال تكون مؤشر على النتائج م.٢٠٢١دیسمبر  ٣١قراءتھا جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في  

السنویة للشركة.

باره أیًضا العملة الوظیفیة للشركة. تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة باللایر السعودي، باعت

اد القوائم تتماشى السـیاسـات المحاسـبیة وسیاسات ادارة المخاطر المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة مع تلك المتبعة في إعد
م. ٢٠٢١دیسمبر ٣١المالیة المراجعة للسـنة المنتھیة في 
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السیاسات المحاسبیة الھامة-٣

نة طبقت الشركة نفس السیاسات المحاسبیة وطرق القیاس في قوائمھا المالیة األولیة الموجزة كما ھو مذكور في القوائم المالیة السنویة للس
م (القوائم المالیة السنویة للسنة الماضیة). ٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتھیة في 

استخدام التقدیرات واألحكام 
جوھریة على طبیعة وتقدیرات المبالغ المفصح عنھا في الفترات السابقة.لم تكن ھناك تعدیالت 

وستواصل تعتقد اإلدارة أن جمیع مصادر التقدیرات غیر المؤكدة تظل مماثلة لتلك التي تم اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة السنویة األخیرة.
ت المالیة المستقبلیة.الشركة مراقبة الوضع، وستنعكس أي تغییرات مطلوبة في الفترا

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل الشركة 
ة للشركة  تتماشى السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة السنوی 

لم تقم الشركة بالتطبیق المبكر  .٢٠٢٢ینایر ١، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة اعتبارًا من ٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت صادرة وغیر ساریة المفعول بعد. 

م المالیة األولیة الموجزة للشركة.لكن لیس لھا أثر على القوائ٢٠٢٢یسري العدید من التعدیالت والتفسیرات ألول مرة في عام 

تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة ):١التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
) لتحدید ١من معیار المحاسبة الدولي (٧٦إلى  ٦٩، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على الفقرات من  ٢٠٢٠في ینایر  

توضح التعدیالت:  بتصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة.المتطلبات الخاصة 

ما المقصود بحق تأجیل السداد
 أن حق التأجیل یجب أن یكون موجودًا في نھایة الفترة المالیة
أن التصنیف ال یتأثر باحتمالیة ممارسة المنشأة لحقھا في تأجیل السداد
  تؤثر شروط االلتزام على  أنھ فقط إذا كان أحد المشتقات المدمجة في نفسھ أحد أدوات حقوق الملكیة، فلن  التزام قابل للتحویل ھو 

تصنیفھ.

تقوم الشركة حالًیا بتقییم  ، ویتعین تطبیقھا بأثر رجعي.٢٠٢٣ینایر  ١تسري التعدیالت على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد  
الحالیة وما إذا كانت اتفاقیات القروض الحالیة قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنھا. تأثیر التعدیالت على الممارسات 

) "عملیات تجمیع األعمال" ٣التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (-اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي 
اسبة الدولیة بإشارة إلى النسخة الحالیة الصادرة في تستبدل التعدیالت اإلشارة إلى نسخة سابقة من اإلطار المفاھیمي لمجلس معاییر المح

م دون تغییر جوھري في متطلباتھ.٢٠١٨مارس 

) "عملیات تجمیع األعمال" تفادًیا إلصدار  ٣تضیف التعدیالت استثناء لمبدأ اإلثبات المنصوص علیھ في المعیار الدولي للتقریر المالي (
)  ٣٧" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي (أرباح أو خسائر محتَملة في "الیوم الثاني 

تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي  ٢١"المخصصات، وااللتزامات المحتملة والموجودات المحتملة" أو التفسیر (  - ) الصادر عن لجنة 
) أو التفسیر  ٣٧ثناء من المنشآت أن تطبق المعاییر الواردة في معیار المحاسبة الدولي (ویقتضي االستالرسوم، إذا تم تكبدھا بشكل مستقل.

)، على التوالي، بدال من اإلطار المفاھیمي، لتحدید ما إذا كان ھناك التزام حالي موجود في تاریخ االستحواذ.    ٢١(
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٣

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل الشركة (تتمة)

) لتوضیح أن الموجودات المحتملة غیر مؤھلة لإلثبات في تاریخ  ٣المعیار الدولي للتقریر المالي (وتضیف التعدیالت أیضا فقرة جدیدة إلى
االستحواذ.

المالیة األولیة الموجزة للشركة. نظرا لعدم نشوء مطلوبات وموجودات محتملة ومطلوبات إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم
محتملة في نطاق ھذه التعدیالت.

١٦التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -العائدات قبل االستخدام المقصود الممتلكات واآلالت والمعدات:
أي عائدات من بیع البنود المنتجة أثناء  -تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  من  -تحظر التعدیالت على المنشآت الخصم  

اإلدارة. تریده  الذي  النحو  على  للعمل  لتأھیلھ  الالزمة  والحالة  الموقع  إلى  األصل  ذلك  بإثبات  إحضار  المنشأة  تقوم  ذلك،  عن  وعوًضا 
تلك البنود في الربح أو الخسارة.المتحصالت من بیع مثل ھذه البنود وتكالیف إنتاج 

ممتلكات  إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة. حیث لم تكن ھناك مبیعات لھذه البنود التي تنتجھا ال
واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بدایة الفترة األسبق المعروضة.

بالمئة" للتوقف عن إثبات المطلوبات المالیة١٠الرسوم في اختبار "الـ -) "األدوات المالیة" ٩لي للتقریر المالي رقم (المعیار الدو
ھرًیا عن یوضح التعدیل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجھا عند تقییم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجدید أو المعدل تختلف اختالًفا جو

تشتمل ھذه األتعاب على تلك األتعاب المدفوعة أو المستلمة بین المقترض والجھة الُمقرضة، بما في ذلك  تزام المالي األصلي.شروط االل
ال یوجد تعدیل مماثل مقترح لمعیار المحاسبة الدولي  األتعاب المدفوعة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو الجھة الُمقرضة نیابة عن اآلخر.

اإلثبات والقیاس.وات المالیة":) "األد٣٩(

ركة  إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة حیث لم تكن ھناك أي تعدیالت على األدوات المالیة للش
خالل ھذه الفترة.

والمدینون اآلخرون تمویل اسالمي-٤
٢٠٢٢سبتمبر٣٠

(غیر مراجعة) 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

(مراجعة) 
٢٦٧٬٥٥٣٬٦٧٧٤١٬٦١٠٬١٢٣تمویل اسالميمدینو 
) ١٦١٬٠٦٢() ٧١٤٬٣٧٥(ق قحتغیر مفوائدایراد

٢٦٦٬٨٣٩٬٣٠٢٤١٬٤٤٩٬٠٦١
) ٢٬٧١٩٬٨٠٣() ٢٤٬٠٨٤٬١٢٥(مخصص خسائر ائتمان متوقعة ناقًصا:

٢٤٢٬٧٥٥٬١٧٧٣٨٬٧٢٩٬٢٥٨صافي مدینو تورق
١٩٧٬٦٢٧١٦٩٬٤٣٥آخرون مدینون 

٢٤٢٬٩٥٢٬٨٠٤٣٨٬٨٩٨٬٦٩٣

إن كافة تسھیالت التمویل المقدمة من قبل الشركة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، وبالتالي تعتبر غیر تقلیدیة في طبیعتھا. 
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والمدینون اآلخرون (تتمة)مویل اسالميت-٤

االئتمان إلى عمالئھا الجدد.تقوم الشركة بوضع إجراءات   یتم مراجعة ھذه اإلجراءات وتحدیثھا بصورة  لفحص االئتمان قبل القیام بمنح 
لم تكن ھناك أي تغییرات في ھذه اإلجراءات عن السنة السابقة.مستمرة.

م ٢٠٢٢سبتمبر٣٠
(غیر مراجعة) 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

٢١٥٬٥٧١٬٣٥٢٣٥٬٤٢٣٬٠٢١عاملة
٢٧٬١٨٣٬٨٢٥٣٬٣٠٦٬٢٣٧غیر عاملة 

٢٤٢٬٧٥٥٬١٧٧٣٨٬٧٢٩٬٢٥٨
حركة مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 

م ٢٠٢٢سبتمبر٣٠
(غیر مراجعة) 

م ٢٠٢١دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

٢٬٧١٩٬٨٠٣١٦٥٬١٥٠الرصید االفتتاحي 
) ٣٣٠٬٨٢٧() ٣٬٦٣٢٬١٨٩(مبالغ مشطوبة للفترة/ للسنة 

٢٤٬٩٩٦٬٥١١٢٬٨٨٥٬٤٨٠المحمل للفترة/ للسنة
٢٤٬٠٨٤٬١٢٥٢٬٧١٩٬٨٠٣الرصید الختامي 

تورق بعین االعتبار وذلك اعتبارًا من  نلمدینوعند تحدید إمكانیة استرداد أرصدة مدینو تورق، تقوم الشركة بأخذ التغیرات في الجودة االئتمانیة 
ال تحتفظ الشركة  العمالء وتنوعھا.إن تركز مخاطر االئتمان یعتبر محدودًا نظًرا لكبر قاعدة  تاریخ المنح األولي لالئتمان حتى نھایة الفترة المالیة.

بأي ضمانات بشأن مدینو تورق المنخفضة القیمة.

ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما یلي: االسالميتمویل الحركة 
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والمدینون اآلخرون (تتمة) مویل اسالميت٤

القیمة الدفتریة مجموع مخصص خسارة االئتمان 
١المرحلة  

(خسائر االئتمان  
المتوقعة على مدى  

شھر) ١٢

٢المرحلة  
االئتمان  (خسائر 

المتوقعة على مدى  
العمر بشأن الزیادة  

الجوھریة في  
مخاطر االئتمان) 

٣المرحلة  
(خسائر االئتمان  
المتوقعة على  

مدى العمر ذات  
مستوى ائتماني  

منخفض) 

١المرحلة  المجموع 
(خسائر االئتمان  

المتوقعة على مدى  
شھر) ١٢

٢المرحلة  
(خسائر االئتمان  

المتوقعة على مدى  
شأن الزیادة  العمر ب

الجوھریة في  
مخاطر االئتمان) 

٣المرحلة  
(خسائر االئتمان  
المتوقعة على  

مدى العمر ذات  
مستوى ائتماني  

منخفض) 

المجموع 

٥٥٬٨٦٩٣٠٥٬٠٣١٢٬٣٥٨٬٩٠٣٢٬٧١٩٬٨٠٣٣١٬٧٣٨٬٦٣٦٤٬٣٣٨٬٧٧٢٥٬٣٧١٬٦٥٣٤١٬٤٤٩٬٠٦١م ٢٠٢٢ینایر ١في 

تحویالت: 
إلى مدى العمر (من  - 

إلى المرحلة  ٣و١المرحلتین  
٢٢٬٧٩٩(٢٬١٥٧٬٠٧٩) ٢٬١٣٤٬٢٨٠(- ) ٦٬٨٤٠(١٢٬٦٨٥) ٥٬٨٤٥() ٢ ( -

إلى مستوى ائتماني منخفض  - 
إلى  ٢و١(من المرحلتین 

- ٥٬٤٦٦٬٠٧٥) ١٬٨٣٣٬٨٢٢() ٣٬٦٣٢٬٢٥٣(- ١٥٣٬٩٥٨) ١٤٢٬٨٦٨() ١١٬٠٩٠() ٣المرحلة  
إلى خسائر االئتمان المتوقعة  - 

شھر (من  ١٢على مدى  
إلى  ٣و٢المرحلتین  

) ١المرحلة  
٩٤٬٨٢٦(٩٤٬٨٢٦- - ) ٦٬٠٦٩(٦٬٠٦٩ ( - -

٤٤٣٬٣٦٧٥٬٢٠٦٬٢٥٣١٥٬٠٥٣٬١٦٢٢٠٬٧٠٢٬٧٨٢١٥٨٬٥٢٩٬٦٢٨٥٦٬٢٨٠٬١٣٤٣٨٬٢٢٣٬٢٤٦٢٥٣٬٠٣٣٬٠٠٨نشأت جدیدة 
) ٢٤٬٠١٠٬٥٧٨(٩٧٬٣٢٧) ٢٬٩٩٣٬١١٨() ٢١٬١١٤٬٧٨٧(٤٬٣٩٢٬٤٩٤٤٬٢٩٣٬٧٢٩) ٦٦٬٤٤٥() ٣٢٬٣٢٠(محمل للفترة (صافي) 

) ٣٬٦٣٢٬١٨٩() ٣٬٦٣٢٬١٨٩(- - ) ٣٬٦٣٢٬١٨٩() ٣٬٦٣٢٬١٨٩(- - مبالغ مشطوبة 

٢٠٢٢٤٥٦٬٠٥٠٥٬٣٠٨٬٥٨٧١٨٬٣١٩٬٤٨٨٢٤٬٠٨٤٬١٢٥١٦٣٬٤٨١٬٧٧٠٥٧٬٨٥٤٬٢١٩٤٥٬٥٠٣٬٣١٣٢٦٦٬٨٣٩٬٣٠٢سبتمبر٣٠



شركة تمام للتمویل
مساھمة مقفلة)شخص واحد (شركة

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة)
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

(كافة المبالغ باللایر السعودي)

-١٢-

معامالت مع جھات ذات عالقة وأرصدتھا -٥

تعاملت الشركة خالل الفترة / السنة مع المعامالت مع الجھات ذات العالقة التالیة: 

طبیعةطبیعة العالقة الجھة ذات العالقة 
٢٠٢٢سبتمبر٣٠

(غیر مراجعة) 
٢٠٢١سبتمبر٣٠

(غیر مراجعة) 

شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة 
الشركة األم 

الشركة 
بالنیابة   مدفوعة  مصاریف 

) ١٤٬٥١٣٬١٠١() ٣٢٬٦٠٨٬٣١٤(عن الشركة
ثابتة   موجودات  تحویل 

١٬٦٧٥٬٦٢٤١٤٦٬٥٨٩وغیر ملموسة 
) ٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠(٨٧٬٥٠٠٬٠٠٠مبالغ محولة من (إلى)  

الشركة في نفس المبنى المستأجر من قبل لشركة األم حیث تتحمل الشركة األم إیجار المكتب وال تفرض رسوًما على الشركة مقابل اإلیجار. تعمل 

مبلغ مستحق إلى شریك: 

٢٠٢٢سبتمبر٣٠
(غیر مراجعة) 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

٤٣٬٨٠٤٬٤١٢١٣٬٠٢٠٬٤٧٤شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة 

فیما یلي أھم معامالت الجھات ذات العالقة مع كبار موظفي اإلدارة خالل العام:

طبیعة المعامالتالجھات ذات العالقة 

مبلغ المعامالت 
لفترة الثالثة أشھر 

سبتمبر ٣٠المنتھیة في 
أشھر التسعةلفترة 

سبتمبر ٣٠المنتھیة في 
٢٠٢٢

مراجعة)(غیر 
لایر سعودي 

٢٠٢١
(غیر مراجعة) 
لایر سعودي 

٢٠٢٢
(غیر مراجعة)
لایر سعودي 

٢٠٢١
(غیر مراجعة) 
لایر سعودي 

موظفي اإلدارة العلیا 
١٬٣١٤٬٤٧٣١٬٤٠٩٬٤٩٤٣٬٤١٥٬٨٧٣٤٬٧٠٦٬٠٤٦رواتب وحوافز أخرى –تعویضات

٥٠٬٨٧١٤٨٬٩٤٧١٣٣٬١٨٨١٦٩٬٩٤١مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفین

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
م. ٢٠٢٢سبتمبر٣٠لم تدفع الشركة أي مستحقات إلى مجلس االدارة عن الفترة المنتھیة في 

قروض المرابحة -٦

ملیار ١لتسھیالت رأس المال العامل بمبلغ  م، أبرمت الشركة األم (بما في ذلك الشركات التابعة لھا) اتفاقیة مرابحة  ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧بتاریخ  
ویتم تأمین التسھیل جزئیا إن مصاریف التمویل كما ھو محدد بموجب االتفاقیة تستحق بأقساط ربع سنویة خالل خمس سنوات.لایر سعودي.

المؤسسی المساھمین  لبعض  المملوكة  األم  الشركة  أسھم  ورھن  ش.م.ك،  المتنقلة  االتصاالت  شركة  من  العقود بضمان  بعض  عن  والتنازل  ن، 
ملیون لایر سعودي فقط خالل الفترة المنتھیة في  ٨٠استخدمت الشركة مبلغ  والمستحقات والتعھد على الموجودات الثابتة حتى الرصید القائمة.

م.٢٠٢٣م والتي سیكون مستحق بالكامل في مایو ٢٠٢٢سبتمبر٣٠



شركة تمام للتمویل
مساھمة مقفلة)شخص واحد (شركة

تتمة) ) (إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

(كافة المبالغ باللایر السعودي)

-١٣ -

رأس المال -٧

لایر للسھم كما بتاریخ إعداد القوائم المالیة. ١٠) سھم بقیمة ٢٬٠٠٠٬٠٠٠م: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١(٥٬٧٠٠٬٠٠٠لدى الشركة 

ملیون لایر ١٤٨ملیون لایر سعودي إلى  ٥٧م، قرر مجلس اإلدارة زیادة رأس مال الشركة من  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠وخالل الفترة المنتھیة في  
ستَحقة إلى شریك. تمت الموافقة على زیادة رأس المال من قبل البنك المركزي السعودي بموجب خطاب سعودي من خالل التحویل من المبالغ الم

ووافقت على زیادة ٢٠٢٢أكتوبر  ٦م). اجتمعت الجمعیة العمومیة في  ٢٠٢٢یولیو  ١٨ھـ (الموافق  ١٤٤٣ذي الحجة  ١٩بتاریخ  ٤٣١٠٢٥٠٥
.٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠حتى  قید التنفیذللشركة  نظام االساسيراءات القانونیة بما في ذلك تحدیث الرأس المال التي أقرھا مجلس اإلدارة. ال تزال اإلج

مخصص الزكاة -٨

الحركة في مخصص الزكاة 
٢٠٢٢سبتمبر٣٠

(غیر مراجعة) 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

(مراجعة) 

-٢١١٬٠٢٦الرصید في بدایة الفترة/ السنة 
١٬٤١٥٬٢٨٤٢١١٬٠٢٦المحمل للفترة/ للسنة

١٬٦٢٦٬٣١٠٢١١٬٠٢٦الرصید في نھایة الفترة/ السنة 

الربوط الزكویة والضریبیة
م، قدمت الشركة معلوماتھا المتعلقة بإقرارات الزكاة من خالل الشركة األم حیث قدمت الشركة األم  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١حتى السنة المنتھیة في  

م وحصلت على الشھادات، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١وكانت الشركة األم قد قدمت إقرارات الزكاة حتى حسابات الشركة.إقرارا موحدا للزكاة یتضمن 
ستقوم الشركة بتقدیم إقرارھا الزكوي األول  إال أن اإلقرارات النھائیة لم یتم رفعھا من قبل ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") حتى اآلن.

م بذاتھا. ٢٠٢١یسمبر د٣١للسنة المنتھیة في 

إسالميدخل من تمویل -٩

٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠
(غیر مراجعة) 

٢٠٢١سبتمبر ٣٠
مراجعة) غیر (

٧٣٬٥٧٤٬٤١٦٨٬٤٨٧٬٩٩٩دخل من تمویل تورق 
-١١٩٬٢٩٠مرابحة دخل من تمویل 

٧٣٬٦٩٣٬٧٠٦٨٬٤٨٧٬٩٩٩

المتوافقة مع أحكام الشریعة.إن كافة الدخل یتحقق من منتجات التمویل 

القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٠

مة العادلة.یتم تجمیع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقیمة العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة في ثالثة مستویات من التسلسل الھرمي للقی
المھمة المستخدمة في قیاس القیمة العادلة، على النحو التالي: یتم تحدید ھذا التجمیع على أساس أدنى مستوى من المدخالت

: األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.١المستوى 

مطلوبات إما بصورة  : مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو ال٢المستوى 
مباشرة (أي األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (أي المشتقة من األسعار). 

: مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غیر قابلة للمالحظة). ٣المستوى 

بالتکلفة المطفأة.تدرج جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة للشرکة 



شركة تمام للتمویل
مساھمة مقفلة)شخص واحد (شركة

تتمة) ) (إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلفترة ال

(كافة المبالغ باللایر السعودي)

-١٤ -

(تتمة) القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٠

القیمة الدفتریة مقابل القیمة العادلة 

تعتبر الشركة أن القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة التالیة ھي تقدیر تقریبي معقول لقیمتھا العادلة: 

 النقد لدى البنك
 تورق والمدینون اآلخرون
 مرابحة قروض
 مبلغ مستحق إلى شریك
 الدائنون اآلخرون

التعھدات وااللتزامات المحتملة-١١
لم تكن ھناك االلتزامات المحتملة والتعھدات طارئة على الشركة في أي من تواریخ التقاریر المالیة.

األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالیة-١٢
ء تعدیالت لم تكن ھناك أي أحداث أخرى الحقة لتاریخ إعداد القوائم المالیة وقبل إصدار ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة، والتي تتطلب إجرا

بشأنھا في ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.افصاحاتأو تقدیم 

المقارنةبیانات-١٣
السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالیة. تم إعادة تبویب بعض أرقام السنة 

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة -١٤
 .(٢٠٢٢ أكتوبر ١٤٤٤ھـ (المواف ق ٢٧ ربیع الثاني ٢ الموجزة بتاریخ ھذه القوائم المالیة األولیة الموافقة على إصدار تمت
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