
  
   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  للتمويل�تمامشركة�

  )مقفلة(شركة�مساهمة� 

  �)مراجعة(غ#"�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  ا�ستقل�راجعا�وتقرير�

 م�٢٠٢١يونيو�٣٠ا�ن12ية�0ي��ة�أشهرستالو �الث+ثةلف("تي� 

  

  



  تمام للتمويلشركة 
  ) مقفلة( شركة مساھمة 

  

  المستقل مراجعالالقوائم المالية وتقرير 
  م٢٠٢١ يونيو ٣٠ ة أشھرالمنتھية فيستلفترة ال

 

  
   

 

  

    

  صفحة  فهرس

    

  ١ تقرير�فحص�القوائم�ا�الية�اولية�ا�وجزة

    

  ٢  قائمة�ا�ركز�ا�ا�ي�اولية�ا�وجزة

    

  ٣  قائمة�ارباح�أوالخسائر�والدخل�الشامل�ا خر�اولية�ا�وجزة

    

  ا�وجزةقائمة�التغ.4ات�2ي�حقوق�ا�ساهم.ن�اولية�

  
٤  

  ٥  قائمة�التدفقات�النقدية�اولية�ا�وجزة

    

 ١١–�٦  إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�اولية�ا�وجزة













   تمام للتمويلشركة 
  ) مقفلة( شركة مساھمة 

 

  غير مراجعة إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠٢١يونيو ٣٠ ة أشھرالمنتھية فيستلفترة ال

 سعودي)ال� بال(جميع المبالغ 

� 

 

 التكوين�والنشاطات -١

 العامة المعلومات ١-١

� ��مقفلةإن�الشركة�lي�"شركة�مساهمة �ا�ملكة�العربية�السعودية��2ي�مسجلة" �١٠١٠٥٧٣٣٦٠السجـل�التجـاري�رقم��موجببالرياض،

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

� �ام")�مملوكةالشركة �("الشركة �السعودية �ا�تنقلة �ا�تصا�ت �شركة �من �ا�تصا�ت�بالكامل �شركة �lي �للشركة �الQªائية �ام �الشركة .

 العمانية�ش.م.ع.ع�،�عمان.�

�٢٠٢٠١٢/أ�ش/٥٧الســـعودي��("ســـاما")�ا�رقمـــة��ي ا�ركـــز �البنـــكلمســـ^Qلك�وفًقـــا��وافقـــة�ليتمثـــل�نشـــاط�الشـــركة�2ـــي�تقـــديم�خـــدمات�تمويـــل�

  .م�٢٠٢٠ديسم�٢٠�4(هـ)�ا�وافق���١٤٤٢ا�و�ى�جمادى�٥الصادرة�2ي�

  .بالسجل�التجاري �قيدهاسنة�تبدأ�من�تاريخ��٤٩مدة�الشركة�

 .،�ا�ملكة�العربية�السعودية١١٣٥١،�الرياض��٢٩٥٨١٤إن�العنوان�ا�سجل�للشركة�هو�صندوق�بريد�

�خـ]لو م)�تـم�تحويـل�الشـركة�مـن�شـركة�ذات�مسـئولية�محـدودة�إ�ـى�شـركة�مسـاهمة�مقفلـة.��٢٠١٩سـبتم�٣٠��4(ا�وافـق��ه�١٤٤١صفر��2١ي�

  تم�تغي.�4اسم�الشركة�من�"شركة�مدفوعات�زين�ا�حدودة"�إ�ى�"شركة�تمام�للتمويل".�م،٢٠٢٠عام�

  

 أسس�اJعداد -٢

�السعودية�العربية�ملكة�ا�عتمد�2ي�ا�و�يا �ا�ي�التقرير�ا���٣٤رقم�الدو�ي�حاسبة�ا�عيار�ا�قوجزة�وف�ولية�اا �ا�اليةتم�إعداد�القوائم�

  .)ة"ئ"الهي(حاسب.ن��وا�للمراجعية�السعودية�ةئخرى�الصادرة�عن�الهي ا�صداراتوا� �عاي.�4وا

  بالريال�السعودي�وهو�العملة�الوظيفية�للشركة.��وجزة�ولية�اا �الية�تعرض�هذه�القوائم�ا

ـــــاحات�اعلومات�وا� �الية�جميع�ا�تتضــــــمن�هذه�القوائم�ا��  ـــنوية�ويجب�قراءالية��طلوبة�2ي�القوائم�ا�فصـ امن�مع�القوائم�Q ³ا�بال²Yالســـ

  الية��ا

  للشركة.�النتائج�السنوية�تكون�مؤشر�عcى�� ربما��وليةم.�النتائج�ا ٢٠٢٠ديسم�٣١��4ن^Qية�2ي��السنوية�للسنة�ا

  

راجعة��اليةا�إعدادالقوائم�ا�2ي�سـتخدمة�ا�تلك�تتوافق�مع�الية�القوائم�ا�إعداد�هذه�2ي�عتمدة�خاطر�ا�دارة�ااو �حاسـبية�ا�السـياسـات

  للسـنة�

  .م٢٠٢٠ديسم�٣١��4ن^Qية�2ي��ا

  

 اعتماد�معاي#"�جديدة�وتعدي+ت�ع�ى�ا�عاي#"�ا�حاسبية�الحالية� - ٣

وما�بعده�ليس�لها�أي�تأث.�4كب.٢٠٢١��4يناير��١حاســبية�الســارية�اعتبارا�من��عاي.�4ا�دخلة�عcى�ا�ت�احاســبية�الجديدة�والتعديا� �عاي.�4ا�ا

  وجزة�للشركة.��ولية�ا الية�ا�البيانات�اعcى�



   تمام للتمويلشركة 
  ) مقفلة( شركة مساھمة 

 

  غير مراجعة إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠٢١يونيو ٣٠ ة أشھرالمنتھية فيستلفترة ال

 سعودي)ال� بال(جميع المبالغ 

� 

 

  

  :ا�عاي#"�الصادرة�والنافذة�للف("ة�الحالية١- ٣

م�تطبيقهـا�هناك�بعض�التعدي]ت�اخرى�عcى�ا�عاي.�4الدولية�gعداد�التقارير�ا�الية�ولجنة�ا�عاي.�4الدولية�gعـداد�التقـارير�ا�اليـة�وال�ـ~�تـ

هـذه��.�لم�يتم�اgفصاح�عن�هـذه�ا�عـاي.�4والتفسـ.4ات�أو�التعـدي]ت�2ـي�٢٠٢١يونيو�٣٠بتاريخ�نفاذ�قبل�الف4Yة�ا�ن^Qية�2ي��الشركةمن�قبل�

�البيانـــات�ا�اليـــة�ا�رحليـــة�ا�ختصـــرة�ن�اgدارة�لـــم�تعت�4هـــا�ذات�صـــلة�بــــ�تشـــغيل�الشـــركة�أو�كـــان�لهـــا�تـــأث.�4جـــوهري�عcـــى�البيانـــات�ا�اليـــة

 .للشركة

  :ا�عاي#"�ال���تم�إصدارها�ولكن�لم�تصبح�سارية�ا�فعول�للف("ة�الحالية٢- ٣

تعديل�جديد�تم�إصداره�ولكنه�لم�يصـبح�سـاري�ا�فعـول�بعـد.�لـم�يـتم�اgفصـاح�عـن�لم�تطبق�الشركة�بشكل�مبكر�أي�معيار�أو�تفس.�4أو�

مليـات�تلك�ا�عاي.�4والتفس.4ات�أو�التعدي]ت�2ي�هذه�البيانات�ا�الية�ا�رحلية�ا�وجزة�حيث�أن�اgدارة�لـم�تعت�ـ�4هـذه�ا�عـاي.�4ذات�صـلة�بع

  مجموعة�2ي�الف4Yات�ا�ستقبلية.الشركة�أو�سيكون�لها�تأث.�4مادي�عcى�البيانات�ا�الية�لل

 :استخدام�التقديرات�وا�حكام

  عQªا�2ي�الف4Yات�السابقة.�ا�فصحتقديرات�ا�بالغ��و لم�تكن�هناك�تعدي]ت�جوهرية�عcى�طبيعة�

الســـنوية�اخ.ـــ4ة.�تعتقـــد�اgدارة�أن�جميـــع�مصـــادر�التقـــديرات�غ.ـــ�4ا�ؤكـــدة�تظـــل�مماثلـــة�لتلـــك�ال�ـــ~�تـــم�اgفصـــاح�عQªـــا�2ـــي�البيانـــات�ا�اليـــة�

  ستواصل�الشركة�مراقبة�ا�وقف�،�وستنعكس�أي�تغي.4ات�مطلوبة�2ي�ف4Yات�التقارير�ا�ستقبلية.

  

 خرى ا� دينة�ا�ذمم�وال�التورق -٤

  �٢٠٢١يونيو�٣٠  

  ةمراجع�غ#"

  �٢٠٢٠ديسم�٣١�4

 ةمراجع

 ٢٬٧٣٢٬٦٣٢ ١٢٬٨٦٦٬٧٦١  التورق�مدينو

 )١٦٥٬١٥٠( )٨٣٦٬٤٠١(  ا�توقعة�ا�ئتمان�خسائرخصم:�مخصص�

 ٢٬٥٦٧٬٤٨٢ ١٢٬٠٣٠٬٣٦٠  دينة�التورق�ا�صا2ي�ذمم�

  ١٨٬٦٠٥ ٢٨٬٢٥٨  خرى ا دينة�ا�ذمم�ال

  ٢٬٥٨٦٬٠٨٧  ١٢٬٠٥٨٬٦١٨  

�؛عcى�معد�ت�الخسارة�التاريخية�ا�شتقة�الخسارة�ومعد�ت�التاريخية�الخسارة�تستنديوًما.��٣٠يبلغ�متوسط�ف4Yة�ا�ئتمان�عcى�الذمم�ا�دينة�

تع4Yف�الشركة�بمخصص�مقابل�و والتنبؤ�ا�عقول�والداعم�للظروف�ا�قتصادية�ا�ستقبلية.��،لتعكس�ا�علومات�حول�الظروف�الحالية

~�تزداد�كلما��خسارة�ا�ئتمان�ا�توقعة�بناًء�عcى�نموذج�خسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة�مع�اخذ�2ي�ا�عتبار�أعمار�ا�دين.ن�ا�تأخرين�عن�السداد�وال

ن�الخ�4ة�التاريخية�تش.�4إ�ى�أن�احتمالية�اس4Yداد�ا�بالغ�تقل�كلما�تأخر�ا�بلغ.�؛أخر�ا�دينون�2ي�السدادت  

تتم�مراجعة�هذه�اgجراءات�وتحدي¿Qا�بشكل�مستمر.�لم�تطرأ�أي�و تقوم�الشركة�بإجراءات�التدقيق�ا�ئتماني�قبل�منح�ا�ئتمان�للعم]ء�الجدد.�

  .ةالسابق�السنةات�عن�تغي.4ات�عcى�هذه�اgجراء

  



   تمام للتمويلشركة 
  ) مقفلة( شركة مساھمة 

 

  غير مراجعة إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠٢١يونيو ٣٠ ة أشھرالمنتھية فيستلفترة ال

 سعودي)ال� بال(جميع المبالغ 

	 

 

  

  )تتمة(التورق�والذمم�ا�دينة�ا�خرى��-٤

  أعمار�ذمم�التورق�ا�تأخرة�عن�موعد�استحقاقها

  

 يونيو�٣٠  
٢٠٢١ 

  (غ#"�مراجعة)

 ديسم�٣١�4
٢٠٢٠ 

  (مراجعة)

 ٢٬٥٣٧٬٩٦٧ ١٠٬٢٩٧٬١٥٨  يوم��٩٠ى�إيوم��٠

 ٢٩٬٥١٥ ١٬٧٣٣٬٢٠٢  يوم��٣٦٠إ�ىيوم��٩١

  ٢٬٥٦٧٬٤٨٢  ١٢٬٠٣٠٬٣٦٠ 

  

2ي�قيم^Qا�وال�~�انخفضت�جودة�ا�ئتمان�الخاصة�QRا�منذ��لهبوطعن�موعد�استحقاقها�وتعرضت��تلم�تكن�هناك�مبالغ�2ي�تاريخ�التقرير�تأخر 

  منح�ا�ئتمان�او�ي.

  ا�توقعة�اJئتمان�خسائرالحركة�0ي�مخصص�

  يونيو�٣٠  
٢٠٢١  

  (غ#"�مراجعة)

 ديسم�٣١�4
٢٠٢٠ 

  (مراجعة)

 ٣٨٬١٠٢ ١٦٥٬١٥٠  ا�فتتاÀيالرصيد�

  -  )١٢٦٬٧٢٧(  سنةخ]ل�الف4Yة/ال�معدومة�ديون 

 ١٢٧٬٠٤٨ ٧٩٧٬٩٧٨  السنة��الف4Yة/�حمل�خ]لا�

 ١٦٥٬١٥٠  ٨٣٦٬٤٠١  الQªائيالرصيد�

تورق�من�تاريخ�منح�ا�ئتمان�مبدئًيا�التورق،�تأخذ�الشركة�2ي�ا�عتبار�أي�تغي.2�4ي�جودة�ا�ئتمان��دين�ال�وعند�تحديد�قابلية�اس4Yداد�مدين

ترك.�³مخاطر�ا�ئتمان�محدود�بسبب�حقيقة�أن�قاعدة�العم]ء�كب.4ة�وغ.�4مرتبطة.���تحتفظ�الشركة�بأي�ضمانات��إنح���¢Qاية�ف4Yة�التقرير.�

  قيم^Qا.�هبطتا�دينة�ال�~��التورقعcى�ذمم�

 

 مبالغ�مستحقة��طراف�ذات�الع+قة -٥

 التالية:�ع]قةعام]ت�مع�اطراف�ذات�المكان�لدى�الشركة�خ]ل�الف4Yة�/�السنة��

  الصفة  الع]قة�طبيعة  الع]قة�ذات�اطراف

  يونيو�٣٠
٢٠٢١  

  (غ#"�مراجعة)

 ديسم�٣١�4
٢٠٢٠ 

  (مراجعة)

 )٨٬٤٤٧٬١٦٧(  )٨٬٣٩٥٬٢١٠(  مصروفات  ام�الشركة  السعوديةشركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�

  

    

    موجودات

   ٧٬٨١٥٬٧٧٤  ٣١٬٣٠٣  



   تمام للتمويلشركة 
  ) مقفلة( شركة مساھمة 

 

  غير مراجعة إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠٢١يونيو ٣٠ ة أشھرالمنتھية فيستلفترة ال

 سعودي)ال� بال(جميع المبالغ 


 

 

  

  يونيو�٣٠      ع+قة�ذو�طرفمن��مستحق
٢٠٢١  

  (غ#"�مراجعة)

  ديسم�"�٣١
٢٠٢٠  

  (مراجعة)
  -  ١٢٬٥٢٠٬٣٠٩      السعوديةشركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�

  

  

  ع+قة�ذو�طرفإXى��مستحق

  يونيو�٣٠    
٢٠٢١  

  (غ#"�مراجعة)

 ديسم�"�٣١
٢٠٢٠ 

  (مراجعة)
  ١٧٬٠٣٨٬٨٥٧  -      السعوديةشركة�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�

 اdدارة�العليا�مستحقات

 .م�٢٠٢١يونيو�٣٠إ�ى�إدارQ²ا�العليا�عن�الف4Yة�ا�ن^Qية�2ي��مستحقاتلم�تدفع�الشركة�أي�

  

  ا�ال�رأس -٦

  التقرير�تاريخ�2ي�كما�للسهم�ريال��١٠بقيمة�سهم)�٢٠٢٠��:٢٬٠٠٠٬٠٠٠ديسم�٣١��4(�٥٬٧٠٠٬٠٠٠الشركة��لدى

  :ا�ال�رأس�زيادة

عــن�طريــق�إصــدار��ريــال�ســعودى���٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠بقيمــة�نقــدا�زيــادة�رأس�مــال�الشــركة�تــم��٢٠٢١ابريــل���٢١وافــق�هجريــا���١٤٤٢رمضــان ٩ي2ــ

�الســجل�2ـى�ذلـك�تعـديل�ا�ــى�طريقهـا�و2ـى�ا�ـال�رأس�2ـى�تمــت�ال�ـ��بالزيـادة�للشـركة�ا�سا�ـ�~�النظــامالشـركة�بتعـديل��قامـتسـهم.��٣٫٧٠٠٫٠٠٠

    .التجارى 

  الزكاة -٧

�اقـــرار�ا�وحـــد��دمقـــت�ال�ـــ~�ام�الشـــركةم�مـــن�خـــ]ل�٢٠٢٠ديســـم�٣١��4الشـــركة�بتقـــديم�إقرارهـــا�الزكـــوي��عـــن�الســـنة�ا�اليـــة�ا�ن^Qيـــة�2ـــي��قامـــت

وحصـلت�عcـى�الشـهادات����٢٠٢٠ديسـم��٣١��4ح�ـ��للسـنوات.��وقد�قدمت�الشركة�ا�م�ا�قرارات�الزكويـة�ا�وحـدة�يتضمن�حسابات�الشركة

  بينما�لم�يتم�است]م�التقييمات�الQªائية.

  

  اdيرادات�من�التمويل -٨
    

  ��٢٠٢١يونيو�٣٠

  غ#"�مراجعة

  �٢٠٢٠يونيو�٣٠

�يتم�لمغ.�4مراجعة�و 

  �افحص

 ١٠٠٬٥٣٢  ٤٬٢٤١٬٤٢١      اgيرادات�من�التمويل������

��٢٠٢٠:�١٠٠٬٥٣٢يونيـــو�٣٠(�ســـعودىريــال��٤٬٢٤١٬٤٢١إ�ـــى���٢٠٢١يونيــو�2�٣٠ـــي�أشـــهر�ا�ن^Qيــة�ســـتةلفYــ4ة�ال�التمويـــلمــن��يـــراداتا� �أرتفعــت

  الشركة.�عل�Qا�حصلتالجديدة�ال�~��عقودال))�،�وذلك�بسبب�فحصها�يتم�لممراجعة��غ.4 (
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  غير مراجعة إيضاحات حول القوائم المالية
  م ٢٠٢١يونيو ٣٠ ة أشھرالمنتھية فيستلفترة ال
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�� 

 

  القيمة�العادلة�ل�دوات�ا�الية -٩

2ــي�ث]ثــة�مســتويات�مــن�التسلســل�الهرمــي�للقيمــة��ةا�ركــز�ا�ــا�ي�ا�وحــد�قائمــةا�وجــودات�وا�طلوبــات�ا�قاســة�بالقيمــة�العادلــة�2ــي��تجميــعيــتم�

  ا�ستخدمة�2ي�قياس�القيمة�العادلة،�عcى�النحو�التا�ي:�ا�همةالعادلة.�يتم�تحديد�هذا�التجميع�عcى�أساس�أدنى�مستوى�من�ا�دخ]ت�

  ا�تطابقة.�ا�طلوباتأو��للموجودات(غ.�4ا�عدلة)�2ي�اسواق�النشطة��ا�درجة:�اسعار�١ا�ستوى�

وال�ـ~�يمكـن�م]حظ^Qـا�للموجـودات�أو�ا�طلوبـات،�إمـا�مباشـرة�(أي�كأسـعار)��١:�مدخ]ت�بخ]ف�اسعار�ا�عروضة�ضمن�ا�ستوى�٢ا�ستوى�

  أو�بشكل�غ.�4مباشر�(أي�مشتقة�من�اسعار).

  ).م]حظ^Qايمكن�م]حظ^Qا�(مدخ]ت���يمكن��أو�ا�طلوبات�ال�~���تستند�إ�ى�بيانات�سوق �ا�وجودات:�مدخ]ت��٣وى لمستا

.�لـــــذلك،�لـــــم�يـــــتم�اgفصـــــاح�عـــــن�ا�اليـــــة�ادوات�مشـــــتقات.�باســـــتثناء�ةفأطلما�بالتکلفة�کةرللش�لمالیةا�تباولطلموا�وداتجولما�جمیع�درجت

  التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة�الذي�يتطلب�تصنيف�من�ث]ث�مستويات�للقيمة�العادلة.

  الدف("ية�مقابل�القيمة�العادلةالقيمة��١-٩

  أن�القيمة�الدف4Yية�للموجودات�وا�طلوبات�ا�الية�التالية�lي�تقدير�تقريÉ~�معقول�لقيم^Qا�العادلة:�الشركةتعت��4

  حكمه�2ي�ماالنقد�و  •

  أخرى �مدينة�وذمم�تورق •

 ذمم�دائنة�تجارية�وأخرى  •

 
  اJل(�امات�ا�حتملة: -١٠

  عcى�الشركة�2ي�أي�من�تواريخ�التقارير�ا�الية.��طارئة�ومطلوباتلم�تكن�هناك�ال³Yامات�

  

  ١٩-كوفيدتأث#"� -١١

2ي�معظم�البلدان�2ي�اضـطرابات�واسـعة�النطـاق�ل�عمـال�التجاريـة�،��٢٠٢٠)�2ي�أوائل�عام�١٩-COVIDتسبب�تف�Ê~�ف.4وس�كورونا�الجديد�(

سـتمرار�،�بينمـا�تعمـل�عـن�كثـب�مـع�السـلطات�التنظيميـة�ا�حليـة�،�مما�كان�له�تأث.�4سلÉ~�عcى�انشطة�ا�قتصادية.�تراقب�الشركة�تأث.4ها�با

�~�Êعمال�ا�حتمل�لتف  .١٩-gCOVIDدارة�تعطل�ا

،�نظرت�الشركة�فيما�إذا�كان�يلزم�مراعاة�أي�تعدي]ت�وتغي.4ات�2ي�احكام�والتقديرات�وإدارة�ا�خـاطر�واgبـ]غ�عQªـا�2ـي��١٩-2COVIDي�ضوء�

تسـبب�البيانات�ا�الية.�فيما�يcي�ا�ف4Yاضات�الرئيسية�حول�ا�ستقبل�وا�صادر�الرئيسية�اخرى�للتقدير�ال�~�قد�تنطوي�عcى�مخاطر�كب.4ة�لل

  وهرية�عcى�البيانات�ا�الية.2ي�تعدي]ت�ج

  اضمح+ل�قيمة�ا�صول�غ#"�ا�الية

نظـــرت�الشـــركة�2ـــي�أي�مؤشـــرات�انخفـــاض�ناشـــئة�وأي�شـــكوك�كب.ـــ4ة�حـــول�ممتلكاQ²ـــا�ومعـــداQ²ا�وخلصـــت�إ�ـــى�عـــدم�وجـــود�تـــأث.�4مـــادي�بســـبب�

COVID-١٩.  
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�� 

 

  ")�وانخفاض�قيمة�ا�صول�ا�اليةECLخسائر�اJئتمان�ا�توقعة�("�

�قامت�الشركة�بتطبيق�تراكبات�إدارية�عcى�نماذج�الخسائر�ا�ئتمانية�ا�توقعة�الحالية�من�خ]ل�تطبيق�سـيناريوهات�تـرجيح�ا�حتماليـة�عcـى

عوامــل�ا�قتصــاد�الكcــي�ذات�الصــلة�ا�تعلقــة�با�نــاخ�ا�قتصــادي�للســوق�ا�عÑــ~�الــذي�تعمــل�فيــه.�قامــت�الشــركة�أيًضــا�بتقيــيم�التعــرض�2ــي�

  ١٩-COVIDا�حتمل�تأثرها�ي�مؤشرات�عcى�انخفاض�القيمة�وخلصت�إ�ى�عدم�وجود�تأث.�4مادي�عcى�حساب�القطاعات�

  وا�طلوبات�الطارئة�Jل(�امات

قامـــت�الشـــركة�بتقيـــيم�تــــأث.�4أي�اضـــطرابات�تشـــغيلية�،�بمــــا�2ـــي�ذلـــك�أي�تحـــديات�تعاقديــــة�وتغي.ـــ4ات�2ـــي�اعمــــال�أو�الع]قـــات�التجاريـــة�بــــ.ن�

  وا�وردين،�QRدف�الزيادة�ا�حتملة�2ي�ا�ل³Yامات�وا�ل³Yامات�الطارئة�ولم�يتم�م]حظة�أي�مشاكل.العم]ء�

  �اJستمرارية

أجرت�الشركة�تقييًما��ا�إذا�كانت�منشأة�مستمرة�2ي�ضوء�الظـروف�ا�قتصـادية�الحاليـة�وجميـع�ا�علومـات�ا�تاحـة�حـول�ا�خـاطر�والشـكوك�

2ي�التطور�،�ولكن�2ي��١٩-COVIDت�ال�~�تغطي�اداء�ا�ستقبcي�للشركة�ورأس�ا�ال�والسيولة.�قد�يستمر�تأث.�4ا�ستقبلية.�تم�إعداد�التوقعا

ظهــر�التوقعــات�أن�الشــركة�لــدQÔا�مــوارد�كافيــة�ل]ســتمرار�2ــي�الوجــود�التشــغيcي�وأن�موقفهــا�ا�ســتمر���يــزال�غ.ــ�4متــأثر�إ�ــى
ُ
حــد��الوقــت�الحــا�ي�ت

  ،�تم�إعداد�هذه�البيانات�ا�الية�بشكل�مناسب�عcى�أساس�مبدأ�ا�ستمرارية.�كب.�4ولم�يتغ.4.�نتيجة�لذلك

 البيانات�ا�الية�ا�عتمدة: -١٢

  .�٢٠٢١أغسطسمن��٤البيانات�ا�الية�من�قبل�مجلس�اgدارة�2ي��هذهتمت�ا�وافقة�عcى�


