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تقرير المراجع المستقل
إلى المساهمين في شركة المرابحة المرنة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية)
التقرير حول مراجعة القوائم المالية
الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لشركة المرابحة المرنة للتمويل – شركة مساهمة سعودية – ("الشركة") ،والتي تشتمل على قائمة المركز
المالي كما في  31ديسمبر  ، 2020وقائمة الدخل الشامل ،وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين ،وقائمة التدفقات النقدية للسنة
المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم المالية ،بما في ذلك ملخصا ً للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر ،2020
وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية
للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").
أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها
في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا .إننا مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة
المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ،كما أننا ألتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك
القواعد .باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية
ً
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية وأحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة ،وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية
خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية ،فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية واإلفصاح
حسبما هو مالئم ،عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية ،وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة ،ما لم تكن هناك نية لدى
اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الشركة.
مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ،
وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوى عا ٍل من التأكيد ،إال أنه ليس ضمانا ً على أن المراجعة
التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما ً عن تحريفٍ جوهري موجود.
يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ،وت ُ َعد جوهرية ،بمفردها أو في مجموعها ،إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر
على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بنا ًء على هذه القوائم المالية.
وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ
على نزعة الشك المهني خالل المراجعة .كما نقوم بـ:
•

تحديد وتقويم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات
مراجعة لمواجهة تلك المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا .ويعد خطر عدم
اكتشاف أي تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ ،ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير
أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.

شركة المرابحة المرنة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إيضاح
دخل عموالت خاصة
مصروف عموالت خاصة

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

108,318,078 105,590,333 5
()34,671,494( )24,700,254
───────── ─────────
73,646,584 80,890,079

صافي دخل العموالت الخاصة

دخل العمليات األخرى
17,412,492 6
─────────
98,302,571

إيرادات أخرى
إجمالي دخل العمليات

16,283,676
─────────
89,930,260

مصاريف العمليات
)33,773,883( )35,047,325( 7
)20,144,035( )23,440,525( 12
───────── ─────────
36,012,342 39,814,721

مصاريف عمومية وإدارية
خسائر انخفاض في قيمة مديني التمويل اإلسالمي
الدخل قبل الزكاة

)5,873,024( 23
─────────
33,941,697

الزكاة
صافي دخل السنة

()6,611,673
─────────
29,400,669

الدخل الشامل اآلخر

دخل شامل آخر لن يعاد تصنيفه إلى الربح و الخسارة في الفترات الالحقة
مكاسب (خسائر) اكتوارية عن إعادة قياس التزامات المنافع المحددة
للموظفين
إجمالي الدخل الشامل
الربح األساسي والمخفض للسهم

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جز ًءا من هذه القوائم المالية
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68,416 19
─────────
34,010,113
═════════
1.24 22
═════════

()285,510
─────────
29,115,159
═════════
1.24
═════════

شركة المرابحة المرنة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020
إيضاح
الموجودات
نقدية وشبه نقدية
ودائع نقدية مقيدة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مدينو تمويل إسالمي
موجودات تم مصادرتها معدة للبيع
موجودات حق االستخدام
موجودات غير ملموسة
ممتلكات ومعدات

8
(8ب)
9
10
12
11
15
14
13

89,064,757
2,023,184
13,002,576
892,850
793,636,024
66,606,251
5,436,060
4,957,212
5,132,583
─────────
980,751,497
═════════

156,581,005
1,873,624
9,949,969
892,850
590,418,446
4,208,962
5,549,087
4,199,607
4,889,813
─────────
778,563,363
═════════

16
23
18
15
19

8,793,452
7,188,728
631,150,654
5,177,403
3,115,107
─────────
655,425,344
─────────

9,557,332
3,137,744
466,988,823
5,182,133
2,381,291
─────────
487,247,323
─────────

280,500,000 20
13,194,711 21
31,631,442
─────────
325,326,153
─────────
980,751,497
═════════

255,000,000
9,793,700
26,522,340
─────────
291,316,040
─────────
778,563,363
═════════

إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى
مخصص الزكاة
قروض
التزامات إيجار
التزامات المنافع المحددة للموظفين
إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
إجمالي حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

شركة المرابحة المرنة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
األرباح
المبقاة
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

الرصيد في  1يناير 2019
الزيادة في رأس المال

228,960,000
26,040,000

6,882,184
-

26,358,697
()26,040,000

262,200,881
-

صافي دخل السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل

-

-

29,400,669
()285,510
29,115,159

29,400,669
()285,510
29,115,159

محول إلى االحتياطي النظامي
الرصيد في  31ديسمبر 2019
الزيادة في رأس المال

─────────
255,000,000
25,500,000

2,911,516
─────────
9,793,700
-

()2,911,516
─────────
26,522,340
()25,500,000

────────
291,316,040
-

صافي دخل السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل

-

-

33,941,697
68,416
34,010,113

33,941,697
68,416
34,010,113

احتياطي نظامي محول

─────────
280,500,000
═════════

3,401,011
─────────
13,194,711
═════════

()3,401,011
─────────
31,631,442
═════════

─────────
325,326,153
═════════

رأس المال
لاير سعودي

الرصيد في  31ديسمبر 2020
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5

االحتياطي النظامي
لاير سعودي

شركة المرابحة المرنة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إيضاح
األنشطة التشغيلية
صافي دخل السنة
التعديالت لـ:
خسائر انخفاض في قيمة مديني التمويل اإلسالمي
استهالك ممتلكات ومعدات
إطفاء موجودات غير ملموسة
استهالك موجودات حق االستخدام
زكاة مدفوعة مقد ًما
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
أعباء مالية بشأن عقد إيجار

12
13
14
15
23
19
15

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
تعديالت رأس المال العامل:
مدينو تمويل إسالمي
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
موجودات تم مصادرتها معدة للبيع
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

39,814,721

36,012,342

23,440,525
1,173,580
671,185
1,587,986
856,766
332,161
─────────
67,876,924

20,144,035
1,164,369
511,482
1,701,535
()3,473,929
682,287
379,713
─────────
57,121,834

()122,704,155( )226,658,103
()4,324,999
()3,052,607
()4,208,962( )62,397,289
()1,002,430
()892,790
───────── ─────────
()75,118,712( )225,123,865
)1,822,040( 23
()1,889,367
)1,832,500( 15
()79,382
)54,534( 19
───────── ─────────
()77,087,461( )228,832,939
───────── ─────────

صافي النقدية المستخدمة في العمليات
زكاة مدفوعة
التزامات إيجار مدفوعة
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
إضافات إلى الممتلكات والمعدات
إضافات إلى الموجودات غير الملموسة

)1,416,350( 13
)1,428,790( 14
─────────
()2,845,140
─────────

النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
قروض مستلمة
قروض مسددة
صافي النقدية من األنشطة التمويلية
صافي (النقص) الزيادة في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

8

المعامالت الهامة غير النقدية
إصدار رأس المال
موجودات حق االستخدام
إيجار مدفوع مقد ًما (تسوية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16
التزامات إيجار

20
15
15
15

المعلومات اإلضافية األخرى
عموالت خاصة مدفوعة
عموالت خاصة مستلمة
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جز ًءا من هذه القوائم المالية
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()872,305
()957,064
─────────
()1,829,369
─────────

264,315,727 327,000,000
()113,009,056( )162,838,169
───────── ─────────
151,306,671 164,161,831
───────── ─────────
(72,389,841 )67,516,248
84,191,164 156,581,005
───────── ─────────
156,581,005
89,064,757
═════════ ═════════
25,500,000
()1,474,959
1,495,609

26,040,000
()7,250,622
558,835
6,691,787

()19,369,539
96,763,732

()29,294,202
100,840,942

شركة المرابحة المرنة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2020
-1

النشاطات

شركة المرابحة المرنة للتمويل ("الشركة") ،شركة مساهمة سعودية ،مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري
رقم  1010337706بتاريخ  14جمادى الثاني 1433هـ (الموافق  5مايو  .)2012يقع المركز الرئيسي للشركة في الرياض،
والعنوان المسجل هو ص ب  8055الرياض  14925المملكة العربية السعودية حي الربيع ،طريق الثمامة .تمتلك الشركة الفروع
التالية:

رقم السجل التجاري للفرع
3450015199
1010337706
1010351999
1010453589
1116010899
2050125719
2053112249
3400019877
3452010771
4030288370
4030305936
5850064133
5900034225
1131307492
3350149330
5950028443

موقع الفرع
عرعر
الرياض -المركز الرئيسي
الرياض
الرياض
الدوادمي
الدمام
القطيف
سكاكا
القريات
جدة
جدة
أبها
جيزان
بريدة
حائل
نجران

التاريخ
 8جمادى اآلخر 1437هـ
 14جمادى اآلخر 1433هـ
 16ذو القعدة 1433هـ
 2ذو القعدة 1439هـ
 19جمادى اآلخر 1436هـ
 8رمضان 1440هـ
 2ذو القعدة 1439هـ
 10شوال 1437هـ
 27شعبان 1438هـ
 8جمادى اآلخر 1437هـ
 2ذو القعدة 1439هـ
 4شعبان 1435هـ
 8جمادى اآلخر 1437هـ
 8محرم 1440هـ
 8محرم 1440هـ
 25محرم 1440هـ

يتمثل نشاط الشركة في اإليجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل االستهالكي وتمويل األصول االستهالكية
بموجب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  201410/22بتاريخ  19ذي القعدة 1435هـ (الموافق  13سبتمبر .)2014
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أسس اإلعداد

تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية وف ًقا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر ،والتي تم قياسها بالقيمة العادلة لها ،والتزامات منافع الموظفين حيث تم استخدام التقويم االكتواري
الحتساب القيمة الحالية لها.
تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي ،ما لم يرد خالف ذلك ،والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة.
تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي حسب ترتيب السيولة بنا ًء على عزم الشركة وقدرتها المتصورة على استرداد /تسوية
غالبية الموجودات /ال مطلوبات في بنود القوائم المالية المقابلة .تم إظهار تحليل خاص باسترداد أو تسوية الموجودات والمطلوبات
المالية خالل  12شهرا ً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية (متداولة) وأكثر من  12شهرا ً بعد تاريخ إعداد القوائم المالية (غير متداولة)
في اإليضاح (.)26
-3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة

1 -3

التغيرات في السياسات المحاسبية

تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في
 31ديسمبر  .2019بنا ًء على تطبيق المعايير الجديدة وبالنظر إلى البيئة االقتصادية الحالية ،فإن السياسات المحاسبية التالية تسري
تبارا من  1يناير  2020لتحل محل أو تعدل أو تضيف إلى السياسات المحاسبية المقابلة الموضحة في القوائم المالية السنوية لعام
اع ً
.2019
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة
أصبحت التعديالت أدناه على المعايير والتفسيرات المحاسبية سارية على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  1يناير  2020أو
بعد ذلك التاريخ .تبين لإلدارة أن التعديالت أدناه ليس لها أي أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.

• التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)3تعريف األعمال
توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (" :)3عمليات تجميع األعمال" أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال
تجارية ،فإنه يجب أن تتضمن أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات ،كحد أدنى ،مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا
بشكل كبير في القدرة على تحقيق المخرجات .عالوة على ذلك ،توضح التعديالت أن األعمال التجارية يمكن أن تتواجد دون أن
تشمل جميع ال مدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات .إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية للشركة ،لكنها
قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة إبرام الشركة أي عمليات تجميع أعمال.
•
ً
تقدم التعديالت تعريفا جديدًا لألهمية النسبية ينص على أن "المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن
يؤثر إغفالها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك على
أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة ال ٌمعِدة للقوائم المالية ".توضح التعديالت أن األهمية النسبية تتوقف
على طبيعة وحجم المعلومات ،سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى ،في سياق القوائم المالية .إن "تحريف
المعلومات يكون جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم
المالية .إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية للشركة وليس من المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليها.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي ( :)8تعريف األهمية النسبية

•
ُ
معيارا وال تلغي المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر .يتمثل الغرض من
إن اإلطار المفاهيمي ليس
ً
اإلطار المفاهيمي في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير ،ومساعدة ال ُمع ِدِّين على تطوير سياسات محاسبية
متسقة في الحاالت التي ال يوجد فيها معيار ساري ،ومساعدة جميع الجهات على فهم المعايير وتفسيرها .سيؤثر ذلك على المنشآت
التي قامت بوضع سياساتها المحاسبية بنا ًء على اإلطار المفاهيمي .يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة،
والتعريفات المحدثة ومعايير إثبات الموجودات والمطلوبات ،ويوضح بعض المفاهيم الهامة .لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على
القوائم المالية للشركة.

التعديالت على اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي

• التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي ( )39والمعيار الدولي للتقرير المالي (:)7
إحالل سعر الفائدة المرجعي
يتم حاليًا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم .ويقوم مجلس معايير المحاسبة
الدولية بتعديل إرشاداته على مرحلتين لتسهيل عملية التحول من سعر الفائدة بين البنوك بشكل أكثر سالسة.

المرحلة األولى
المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي " 9األدوات المالية" ،ومعيار المحاسبة الدولي " 39األدوات
المالية" :اإلثبات والقياس ،و المعيار الدولي للتقرير المالي " :7األدوات المالية :اإلفصاحات على األمور المتعلقة بمحاسبة تغطية
المخاطر .تقدم التعديالت النهائية ،الصادرة في سبتمبر  ،2019والتي عدلت متطلبات محددة لمحاسبة تغطية المخاطر ،إعفا ًء من
اعتبارا من  1يناير  ،2020وتعتبر إلزامية
اآلثار المحتملة لعدم التأكد الناتجة عن إحالل سعر الفائدة بين البنوك .تسري التعديالت
ً
بالنسبة لكافة أدوات تغطية المخاطر التي تأثرت مباشرة ً بإحالل سعر الفائدة بين البنوك.

المرحلة الثانية
تتعلق المرحلة الثانية باستبدال أسعار الفائدة المرجعية بأسعار بديلة خالية من المخاطر .تسري تعديالت المرحلة الثانية على الفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2021ويسمح بالتطبيق المبكر لها .وقد تم اآلن االنتهاء من تعديالت المرحلة الثانية ،وسوف
تقوم الشركة بإكمال تقييمها لآلثار المحاسبية للسيناريو الذي تتوقع مواجهته عند التحول من سعر الفائدة بين البنوك إلى األسعار
الخالية من المخاطر وذلك لتسريع برامجها الخاصة بتطبيق المتطلبات الجديدة .تقدم تعديالت المرحلة الثانية جوانب جديدة من
األحكام ،ويتعين على الشركة التأكد من تطبيق السياسات المحاسبية واجراءات الحوكمة المناسبة .وفيما يتعلق باإلفصاحات اإلضافية،
سيتعين على الشركة تقييم وتنفيذ التحديثات المطلوبة في أنظمة وإجراءات التقرير المالي لجمع المعلومات المطلوبة وتقديمها.
تقوم اإلدارة بتقويم أثر هذه التعديالت على الشركة.
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المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول بعد
فيما يلي بيان بالمعايير المحاسبية والتعديالت التي تم إصدارها ويتعين االلتزام بها للسنة المحاسبية للشركة التي تبدأ في  1يناير
 2021أو بعد ذلك التاريخ .اختارت الشركة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات التي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية.

• التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)16امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد19-
في  28مايو  ، 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار" -
امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد . 19-توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي ()16
المتعلقة بالمحاسبة عن تعديل عقود اإليجار وامتيازات اإليجار الناتجة مباشرة عن جائحة كوفيد .19-كوسيلة عملية ،يمكن للمستأجر
ً
تعديال لعقد اإليجار .يقوم المستأجر الذي يقوم
أن يختار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد 19-من المؤجر يعد
بهذا االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد 19-بنفس الطريقة التي يقوم فيها
ً
تعديال لعقد اإليجار.
بالمحاسبة عن التغيير وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)16إذا لم يكن التغيير
تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  1يناير  2020أو بعد ذلك التاريخ ،مع السماح بالتطبيق المبكر لها .لم
يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة.

• المعيار الدولي للتقرير المالي " – 17عقود التامين" ،الذي يسري على الفترة التي تبدأ في  1يناير  2023أو بعد ذلك
التاريخ.
خالل مايو  ،2017أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17عقود التأمين ،معيار محاسبة جديد
شامل لعقود التأمين يغطي اإلثبات والقياس والعرض واالفصاح .سيحل هذا المعيار عند سريانه محل المعيار الدولي للتقرير المالي
( )4عقود التأمين ،الذي صدر في عام  .2005يسري المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17على كافة أنواع عقود التأمين (أي التأمين
على الحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين) بصرف النظر عن نوع المنشآت التي تقوم بإصداره ،وبعض الضمانات
واألدوات المالية التي يتم فيها االشتراك بصورة اختيارية .سوف تطبق استثناءات قليلة على نطاق ضيق .يتمثل الهدف العام من
المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين على نحو أكثر نفعًا وتوافقًا لشركات التأمين .وعلى
عكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)4التي تستند إلى حد كبير إلى أقدمية السياسات المحاسبية
المحلية السابقة ،يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17نموذ ًجا شامالً لعقود التأمين ،يغطي كافة الجوانب المحاسبية ذات العالقة.
يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17في النموذج العام ،الذي يتم استكماله عن طريق:
 التكييف المحدد للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر (طريقة األتعاب المتغيرة). الطريقة المبسطة (طريقة توزيع األقساط) بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة.يطبق هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2023ويتعين تقديم أرقام المقارنة .ويسمح بالتطبيق المبكر له
إذا ما تم أيضا ً تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )15في أو قبل تاريخ تطبيق المنشأة أوالً
للمعيار الدولي للتقرير المالي ( .)17ال ينطبق هذا المعيار على الشركة.

• التعديالت على معيار المحاسبة الدولي " - 1تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة" ،الذي يسري على الفترة التي
تبدأ في أو بعد  1يناير .2022
في يناير  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات  76-69من معيار المحاسبة الدولي ( )1لتحديد
المتطلبات الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة .توضح التعديالت:
 ما المقصود بحق تأجيل السداد أن حق التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية الفترة المالية أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد أنه فقط إذا كان أحد المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أدوات حقوق الملكية ،فلن تؤثر شروط االلتزامعلى تصنيفه.
تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2023ويتعين تطبيقها بأثر رجعي .تقوم الشركة حاليًا
بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها.

• الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي  -التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ()3
في مايو  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي " 3عمليات تجميع األعمال" -
اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي .تهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية ،الصادر في عام
 ،1989باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في مارس  2018دون تغيير متطلباته بشكل كبير.
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المعايير الدولية الصادرة وغير سارية المفعول بعد (تتمة)
• اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  -التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (( )3تتمة)
أضاف المجلس أيضًا استثنا ًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )3تفاديًا إلصدار أرباح أو خسائر
محت َملة في "اليوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ( )37أو التفسير
( )21الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي :الرسوم ،إذا تم تكبدها بشكل مستقل.
قرر المجلس توضيح التوجيهات اإلرشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )3بشأن الموجودات
وفي الوقت ذاتهَّ ،
المحتملة التي لن تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية .تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي
تبدأ في أو بعد  1يناير  .2022ال ينطبق هذا المعيار على الشركة.

• الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود  -التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16
في مايو  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات  -المتحصالت قبل االستخدام المقصود"،
والذي يحظر على المنشآت الخصم  -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  -أي متحصالت بيع البنود المنتجة
أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة .وبدالً من ذلك ،تقوم المنشأة
بإثبات المتحصالت من بيع هذه البنود ،والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود ،في الربح أو الخسارة.
يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  1يناير  2022أو بعد ذلك التاريخ ،ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود
الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول
مرة .ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على الشركة.

• العقود المتوقع خسارتها  -تكاليف الوفاء بالعقود  -التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37
في مايو  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  37لتحديد التكاليف التي يتعين على
خاسرا.
المنشأة إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو
ً
تطبق التعديالت "طريقة التكلفة المتعلقة مباشرة" .تشتمل التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على كل من
التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد .ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم
استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.
تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  1يناير  2022أو بعد ذلك التاريخ .سوف تطبق الشركة هذه التعديالت
على العقود التي لم تفِ بعد بجميع التزاماتها في بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة.

• تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( – )1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة – الشركة التابعة
المطبقة للمعايير الدولية ألول مرة
كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  2020-2018على المعايير الدولية للتقرير المالي ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
ً
تعديال على المعيار الدولي للتقرير المالي " 1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" .يسمح التعديل للشركة التابعة ،التي
تختار تطبيق الفقرة د ( 16أ) من المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)1قياس فروقات التحويل المتراكمة باستخدام المبالغ المفصح
عنها من قبل الشركة األم ،بنا ًء على تاريخ تحول الشركة األم إلى المعايير الدولية للتقرير المالي .يتم تطبيق هذا التعديل أيضًا على
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي يختار تطبيق الفقرة د ( 16أ) من المعيار الدولي للتقرير المالي (.)1
يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر له.
•

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)9األدوات المالية – األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة %10
لغرض التوقف عن إثبات المطلوبات المالية

كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  2020-2018على المعايير الدولية للتقرير المالي ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
ً
تعديال على المعيار الدولي للتقرير المالي  . 9يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت شروط
ً
االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالفا جوهريًا عن شروط االلتزام المالي األصلي .تشتمل هذه الرسوم فقط على تلك
الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والجهة المقرضة ،بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجهة
المقرضة نيابة عن اآلخر .تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية
السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

المعايير الدولية الصادرة وغير سارية المفعول بعد (تتمة)
• التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)9األدوات المالية – األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة %10
لغرض التوقف عن إثبات المطلوبات المالية (تتمة)
يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر له .سوف تطبق الشركة
هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا
التعديل .ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على الشركة.

• معيار المحاسبة الدولي ( )41الزراعة  -الضرائب في قياسات القيمة العادلة
كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  2020-2018على المعايير الدولية للتقرير المالي ،أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
ً
تعديال على المعيار الدولي للتقرير المالي " 41الزراعة" .يلغي التعديل المطلب الوارد في الفقرة  22من معيار المحاسبة الدولي
 41الذي ينص على أن تستبعد المنشآت التدفقات النقدية لغرض الضرائب عند قياس القيمة العادلة للموجودات التي تقع ضمن نطاق
معيار المحاسبة الدولي .41
تقوم المنشأة بتطبيق التعديل بأثر مستقبلي على قياسات القيمة العادلة في أو بعد بداية أول فترة مالية سنوية تبدأ في  1يناير 2022
أو بعد ذلك التاريخ ،مع السماح بالتطبيق المبكر له .ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على الشركة.

 2-3ملخص السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي بيانًا بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة في إعداد هذه القوائم المالية:

األدوات المالية
األدوات المالية  -اإلثبات األولي
أ)
تاريخ اإلثبات
يتم في األصل إثبات الموجودات والمطلوبات المالية ،باستثناء ذمم التمويل اإلسالمي المدينة واألرصدة المستحقة للعمالء ،بتاريخ
التداول ،أي التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة المالية .ويشمل ذلك المعامالت االعتيادية ،أي عمليات
شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني تنص عليه األنظمة أو تلك المتعارف عليها بالسوق.
يتم إثبات ذمم التمويل اإلسالمي المدينة للعمالء عند تحويل األموال إلى حسابات العمالء .تقوم الشركة بإثبات األرصدة المستحقة
للعمالء عند تحويل األموال إلى الشركة.

القياس األولي لألدوات المالية
يعتمد تصنيف األدوات المالية عند اإلثبات األولي على شروطها التعاقدية ونموذج األعمال إلدارة هذه األدوات ،كما هو موضح
في إيضاح "الموجودات والمطلوبات المالية لكل بند من بنود القوائم المالية" أدناه .يتم قياس األدوات المالية في األصل بالقيمة
العادلة لها ،باستثناء حالة الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،حيث يتم إضافة
تكاليف المعامالت إلى هذا المبلغ أو طرحها منه .يتم قياس مدينو التمويل اإلسالمي بسعر المعاملة .في حالة اختالف القيمة العادلة
لألدوات المالية عند اإلثبات األولي عن سعر المعاملة ،تحتسب الشركة ربح أو خسارة اليوم الواحد ،كما هو موضح أدناه.

ربح أو خسارة اليوم الواحد
في حالة اختالف سعر المعاملة لألداة المالية عن القيمة العادلة عند نشأتها ،تقوم الشركة بإثبات الفرق بين سعر المعاملة والقيمة
العادلة في دخل العموالت الخاصة.

فئات قياس الموجودات والمطلوبات المالية
تقوم الشركة بتصنيف كافة الموجودات المالية الخاصة بها بنا ًء على نموذج األعمال إلدارة الموجودات والشروط التعاقدية الخاصة
بها ،والتي يتم قياسها إما:
• بالتكلفة المطفأة
• بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
• بالقيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة
يتم قياس المطلوبات المالية ،عدا التزامات القروض ،بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما يتم
االحتفاظ بها ألغراض المتاجرة أو عند تطبيق تخصيص القيمة العادلة.
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 2-3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
تحديد القيمة العادلة
من أجل إظهار كيفية اشتقاق القيم العادلة ،يتم تصنيف األدوات المالية على أساس التسلسل الهرمي لطرق التقييم ،كما هو موضح
أدناه:
 األدوات المالية ضمن المستوى األول  -تلك التي تكون فيها المدخالت المستخدمة في التقييم هي أسعار متداولة غير معدلةمن األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس .تعتبر الشركة األسواق
نشطة فقط إذا كانت هناك أنشطة تجارية كافية فيما يتعلق بحجم وسيولة الموجودات أو المطلوبات المماثلة وعندما تكون
هناك عروض أسعار ملزمة وقابلة للتنفيذ متاحة بتاريخ قائمة المركز المالي.
 األدوات المالية ضمن المستوى  - 2تلك التي تكون فيها المدخالت المستخدمة للتقييم مهمة ،ويتم الحصول عليها منبيانات السوق القابلة للمالحظة بشكل مباشر أو غير مباشر والمتاحة على مدى فترة عمر األداة المالية بالكامل .تتضمن
هذه المدخالت األسعار المتداولة لموجودات أو مطلوبات مماثلة في أسواق نشطة ،واألسعار المتداولة ألدوات مماثلة في
أسواق غير نشطة ومدخالت قابلة للمالحظة بخالف األسعار المتداولة مثل أسعار الفائدة ومنحنيات العائد ،والتقلبات
الضمنية ،وهوامش االئتمان .إضافة إلى ذلك ،قد تكون هناك حاجة إلجراء تعديالت على حالة أو موقع األصل أو مدى
ارتباطه ببنود يمكن مقارنتها باألداة التي تم تقييمها .لكن إذا كانت هذه التعديالت تستند إلى مدخالت غير قابلة للمالحظة
والتي تعتبر هامة للقياس ككل ،تقوم الشركة بتصنيف األدوات ضمن المستوى .3
 األدوات المالية ضمن المستوى  - 3تلك األدوات التي تتضمن واحدًا أو أكثر من المدخالت غير القابلة للمالحظة والتيتعتبر هامة للقياس ككل.
تقوم الشركة بشكل دوري بمراجعة أساليب التقييم الخاصة بها بما في ذلك المنهجيات المتبعة ومعايرات النماذج.

الموجودات والمطلوبات المالية وف ًقا لبنود القوائم المالية
ب)
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين وكانت غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة:
• اقتناء األصل المالي ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،و
• أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي
والعمولة على المبلغ األصلي القائم.
وفيما يلي تفاصيل هذه الشروط:

تقويم نموذج األعمال
تحدد الشركة نموذج أعمالها على المستوى الذي يعكس على أفضل وجه كيفية إدارتها لمجموعات الموجودات المالية لتحقيق هدف
أعمالها:
• المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) ،وخاصة كيفية
إدارة تلك المخاطر.
• كيفية تعويض مدراء األعمال (على سبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو
التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها).
يمثل التكرار المتوقع وقيمة وتوقيت المبيعات أيضًا جوانب هامة في تقييم الشركة .يتم القيام بتقويم نموذج األعمال وفق تصورات
متوقعة بشكل معقول يمكن أن تحدث دون األخذ باالعتبار ما يسمى تصورات "أسوأ حالة" أو "حالة ضغط" .وفي حالة تحقق
التدفقات النقدية ،بعد االثبات األولي ،بشكل مختلف عن توقعات الشركة األصلية ،فإن الشركة ال تقوم بتغيير تصنيف باقي الموجودات
المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال هذا ،لكن تقوم بإدراج هذه المعلومات عند تقويم نموذج األعمال للموجودات المالية التي
تم استحداثها أو شراؤها حديثاً.

اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة
كخطوة ثانية في عملية التصنيف ،تقوم الشركة بتقييم الشروط التعاقدية لألصل المالي لتحديد ما إذا كانت تستوفي اختبار الدفعات
فقط من المبلغ األصلي والعمولة.
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 2-3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
يتم تعريف "أصل المبلغ'' لغرض هذا االختبار على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند اإلثبات األولي وقد يتغير على مدى عمر
األصل المالي (على سبيل المثال ،إذا كان هناك تسديدات للمبلغ األصلي أو إطفاء العالوة /الخصم).
عادة ً ما تكون أهم عناصر العمولة في ترتيب اإلقراض مراعاة القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان .وإلجراء تقييم اختبار
الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة ،تقوم الشركة بتطبيق األحكام وتأخذ بعين االعتبار العوامل ذات الصلة مثل العملة المسجل
بها األصل المالي ،والفترة التي تم تحديد سعر الفائدة لها.
وفي المقابل ،فإن الشروط التعاقدية ،التي توجد تعرضًا يزيد عن الحد األدنى للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير
المرتبطة بترتيب إقراض أساسي ،ال تؤدي إلى تدفقات نقدية تعاقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي
القائم .وفي مثل هذه الحاالت ،يجب قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مخصصة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
• أن يتم االحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات
المالية.
• أن تفي الشروط التعاقدية لألصل المالي باختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة.
إن أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة ،وتدرج المكاسب والخسائر
الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر .يتم اثبات دخل العمولة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية
في قائمة الدخل الشامل بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند االثبات األولي ،تختار الشركة بشكل ال رجعة فيه تصنيف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كمقتناه بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك عند الوفاء بضوابط تعريف حقوق الملكية الواردة في معيار المحاسبة الدولي  – 32األدوات
المالية :العرض ،وأال تكون مقتناة ألغراض المتاجرة .يحدد هذا التصنيف على أساس كل أداه على حدة.
ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن أدوات حقوق الملكية هذه مطلقًا إلى الربح .يتم إثبات توزيعات األرباح في الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند اإلقرار بأحقية دفعها ،إال إذا كانت الشركة تستفيد من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة
األداة ،وفي هذه الحالة ،تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر .إن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقويم االنخفاض في القيمة.

الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تمثل الموجودات المالية والمطلوبات المالية في هذه الفئة تلك غير المقتناة ألغراض المتاجرة والتي تم تخصيصها من قبل اإلدارة
عند اإلثبات األولي أو التي يتعين قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9تقوم اإلدارة فقط
بتخصيص األداة المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلثبات األولي في حالة استيفاء أحد الشروط التالية .يحدد
هذا التخصيص على أساس كل أداه على حدة.
• أن يزيل التخصيص ،أو يقلل بشكل كبير ،عدم تماثل المعالجة المحاسبية التي قد تنشأ بطريقة أخرى عن قياس الموجودات
أو المطلوبات أو إثبات المكاسب أو الخسائر عليها على أساس مختلف ،أو
• أ ن تكون المطلوبات جزء من مجموعة من مطلوبات مالية ،والتي تتم إدارتها وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة ،وفقا
إلدارة المخاطر الموثقة أو استراتيجية االستثمار ،أو
• أن تشتمل المطلوبات على واحد أو أكثر من المشتقات المدمجة ،ما لم تقم بتعديل جوهري للتدفقات النقدية التي تكون
بخالف ذلك مطلوبة بموجب العقد ،أو كان واض ًحا من خالل التحليل أو عدمه عندما يتم تحديد أداة مماثلة ألول مرة حيث
عا.
يكون فصل المشتق (المشتقات) المدمجة ممنو ً
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األدوات المالية (تتمة)
يتم تسجيل الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة.
يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة باستثناء التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة نتيجة التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالشركة .يتم تسجيل هذه التغيرات في القيمة العادلة في
احتياطي االئتمان الخاص من خالل الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تدويرها إلى الربح أو الخسارة .تستحق العمولة المكتسبة أو
المتكبدة على األدوات المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في دخل العمولة أو مصروف العمولة ،على التوالي،
باستخدام معدل العمولة الفعلي ،مع األخذ في االعتبار أي خصم /عالوة وتكاليف المعامالت المؤهلة باعتبارها جز ًءا ال يتجزأ من
األداة .يتم تسجيل العمولة المكتسبة على الموجودات ،التي يتعين قياسها الزاميًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،باستخدام
معدل العمولة التعاقدية .يتم تسجيل دخل توزيعات األرباح من أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة في الربح أو الخسارة كدخل عمليات أخرى عند اإلقرار بأحقية دفعها.

ج)

إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية

ال تقوم الشركة بإعادة تصنيف موجوداتها المالية بعد اإلثبات األولي لها .ال يعاد تصنيف المطلوبات المالية مطلقًا.

التوقف عن إثبات الموجودات والمطلوبات المالية
د)
التوقف عن اإلثبات نتيجة التعديل الجوهري في الشروط واألحكام
تقوم الشركة بالتوقف عن إثبات األصل المالي ،مثل قرض لعميل ،عندما يتم إعادة التفاوض بشأن الشروط واألحكام إلى الحد الذي
يصبح فيه ،إلى حد كبير ،قرضًا جديدًا ،مع إثبات الفرق كمكسب أو خسارة توقف عن اإلثبات ،إلى الحد الذي لم يتم فيه تسجيل
خسارة انخفاض في القيمة .يتم تصنيف القروض التي تم إثباتها حديثًا ضمن المرحلة  1ألغراض قياس خسائر االئتمان المتوقعة.
عند تقييم ما إذا كان يتعين التوقف عن إثبات قرض عميل ما ،تأخذ الشركة بعين االعتبار عوامل مختلفة.
إذا لم ينتج عن التعديل تدفقات نقدية مختلفة اختال ًفا جوهريًا ،فإن التعديل ال يؤدي إلى التوقف عن اإلثبات .استنادًا إلى التغير في
التدفقات النقدية المخصومة بسعر العمولة الفعلي األصلي ،تسجل الشركة مكاسب أو خسائر التعديل ،إلى الحد الذي لم يتم فيه تسجيل
خسارة انخفاض في القيمة بالفعل .بالنسبة للمطلوبات المالية ،تعتبر الشركة التعديل جوهريًا بنا ًء على عوامل نوعية وإذا نتج عنه
فرق بين القيمة الحالية المخصومة المعدلة والقيمة الدفترية األصلية للمطلوبات المالية التي تبلغ أو تزيد عن عشرة بالمائة .بالنسبة
للموجودات المالية ،يعتمد هذا التقييم على عوامل نوعية.

التوقف عن اإلثبات بخالف التعديل الجوهري
الموجودات المالية
يتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو ،إذ ينطبق ذلك ،جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية مشابهة) عند انتهاء
الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات .تقوم الشركة أيضًا بالتوقف عن إثبات األصل المالي إذا قامت بتحويل
األصل المالي وكان التحويل مؤهالً للتوقف عن اإلثبات.
تقوم الشركة بتحويل األصل المالي وذلك فقط إذا قامت الشركة بتحويل حقوقها التعاقدية المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل
المالي.
يكون التحويل مؤهالً فقط للتوقف عن اإلثبات إذا:
• قامت الشركة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل بشكل جوهري ،أو
• لم تقم الشركة بالتحويل أو اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل بشكل جوهري ،ولكنها قامت بتحويل السيطرة
على األصل.
تعتبر الشركة أن السيطرة يتم تحويلها فقط إذا كان المحول إليه لديه القدرة العملية على بيع األصل بالكامل إلى طرف آخر غير
وقادرا على ممارسة هذه القدرة من جانب واحد ودون فرض قيود إضافية على التحويل.
ذي عالقة
ً
وفي الحاالت التي ال تقوم فيها الشركة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية واحتفظت بالسيطرة على
األًصل ،يتم إثبات األصل بقدر ارتباط الشركة المستمر به ،وفي تلك الحالة ،تقوم الشركة أيضا ً بإثبات المطلوبات المصاحبة له.
يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها
الشركة.
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يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد
األقصى للمبلغ الذي يجب على الشركة دفعه ،أيهما أقل .وفي الحاالت التي يأخذ فيها االرتباط المستمر شكل خيار مكتوب أو تم
شراؤه (أو كليهما) بشأن األصل المحول ،يتم قياس االرتباط المستمر بالقيمة التي يتعين على الشركة دفعها عند إعادة الشراء .وفي
حالة خيار البيع المكتوب المتعلق باألصل الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة ،فإن مدى االرتباط المستمرة للمنشأة يقتصر على القيمة
العادلة لألصل المحول وسعر ممارسة الخيار ،أيهما أقل.

المطلوبات المالية

يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته .وفي حالة تبديل المطلوبات
المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماما ً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية ،عندئذ يتم اعتبار مثل
هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن اثبات المطلوبات األصلية واثبات مطلوبات جديدة .يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات
المالية األصلية والمقابل المدفوع في الربح أو الخسارة.

ه)

مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة
المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن
واحد.

يتم تسجيل الموجودات المالية والمطلوبات المالية عادة باإلجمالي في قائمة المركز المالي باستثناء الحاالت التي يتم فيها استيفاء
شروط المقاصة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
و)
نظرة عامة على مبادئ خسائر االئتمان المتوقعة

تقوم الشركة بتسجيل مخصص للخسائر االئتمان المتوقعة لجميع القروض والموجودات المالية األخرى غير المقتناة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة ،جنبًا إلى جنب مع التزامات القروض الصادرة ،إن وجدت ،والتي يشار إليها جميعًا بـ "األدوات
المالية" .ال تخضع أدوات حقوق الملكية لالنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (.)9
يتم تحديد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على أساس خسائر االئتمان المتوقع نشأتها على مدى عمر األصل (خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى العمر) ،ما لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأتها ،وفي هذه الحالة ،يتم تحديد المخصص
شهرا .تم توضيح سياسات الشركة المتعلقة بتحديد ما إذا كانت هناك زيادة
على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12
ً
جوهرية في مخاطر االئتمان في اإليضاح .26
شهرا جزءا ً من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي تنتج عن أحداث تعثر
تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12
ً
تتعلق بأداة مالية والتي يحتمل أن تقع خالل  12شهر بعد تاريخ إعداد القوائم المالية .يتم احتساب كل خسائر االئتمان المتوقعة على
شهرا على أساس فردي أو جماعي ،اعتمادًا على طبيعة المحفظة المعنية
مدى العمر وخسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12
ً
لألدوات المالية.
قامت الشركة بوضع سياسة إلجراء تقييم في نهاية كل فترة مالية ،للتأكد فيما إذا كانت مخاطر االئتمان المتعلقة باألداة المالية قد
زادت بصورة جوهرية منذ اإلثبات األولي ،وذلك باألخذ بعين االعتبار التغير في مخاطر التعثر عن السداد التي تحدث على مدى
العمر المتبقي لألداة المالية.

بنا ًء على العملية المذكورة أعاله ،تقوم الشركة بتصنيف قروضها ضمن المرحلة  1والمرحلة  2والمرحلة  ، 3كما هو موضح
أدناه:
 المرحلة  : 1عند إثبات القروض في البداية ،تقوم الشركة بإثبات مخصص بنا ًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12شهرا .تشتمل قروض المرحلة األولى أيضًا على التسهيالت التي تحسنت فيها مخاطر االئتمان وتم إعادة تصنيف القروض
ً
من المرحلة الثانية.
 المرحلة  : 2عندما يظهر القرض زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأته ،تقوم الشركة بتسجيل مخصص لخسائراالئتمان المتوقعة على مدى العمر .تشتمل قروض المرحلة الثانية أيضًا على التسهيالت التي تحسنت فيها مخاطر االئتمان
وتم إعادة تصنيف القروض من المرحلة الثالثة.
 المرحلة  : 3القروض التي تعتبر منخفضة القيمة االئتمانية تقوم الشركة بتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة علىمدى العمر.
بالنسبة للموجودات المالية التي ليس لدى الشركة توقعات معقولة السترداد كامل المبلغ القائم أو جزء منه ،يتم تخفيض إجمالي القيمة
الدفترية لألصل المالي .ويعتبر هذا بمثابة توقف عن اإلثبات (جزئي) لألصل المالي.
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احتساب خسائر االئتمان المتوقعة
تقوم الشركة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على أساس ثالثة سيناريوهات مرجحة باالحتماالت لقياس العجز النقدي المتوقع،
مخصو ًما بما يقارب معدل العمولة الفعلي .يمثل العجز النقدي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي
تتوقع المنشأة استالمها.
تم توضيح آليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة أدناه والعناصر الرئيسية كما يلي:
احتمال التعثر
التعرض عند
التعثر
الخسارة
الناتجة عن
التعثر

تقديرا الحتمال التعثر عن السداد على مدى أفق زمني معين .قد يحدث التعثر عن السداد
يمثل احتمال التعثر
ً
ً
فقط في وقت معين خالل الفترة المقدرة ،إذا لم يكن التسهيل قد تم التوقف عن إثباته سابقا وال يزال في
المحفظة .تم توضيح مفهوم التعثر عن السداد بشكل أكبر في اإليضاح .26
يمثل التعرض عند التعثر عن السداد تقديرا ً للتعرض بتاريخ تعثر مستقبلي ،مع األخذ في االعتبار التغيرات
المتوقعة في التعرض بعد تاريخ إعداد القوائم المالية ،بما في ذلك عمليات سداد المبلغ األصلي والعمولة
والسحوبات المتوقعة على التسهيالت المتعهد بها والعمولة المستحقة من الدفعات الفائتة .تم توضيح التعرض
عند التعثر عن السداد بمزيد من التفصيل في اإليضاح (.)26
تقديرا للخسارة الناتجة في حالة حدوث التعثر في فترة زمنية معينة .ويتم
تمثل الخسارة الناتجة عن التعثر
ً
تحديدها على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع ال ُمقرض الحصول عليها،
بما في ذلك الناتجة من بيع أي ضمانات أو تعزيزات ائتمانية تعتبر جز ًءا ال يتجزأ من القرض وال يلزم
إثباتها بشكل منفصل .وعادة ما يتم عرضها كنسبة مئوية من التعرض عند التعثر عن السداد .تم توضيح
الخسارة الناتجة عن التعثر بمزيد من التفصيل في اإليضاح (.)26

عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة ،تأخذ الشركة في االعتبار ثالثة سيناريوهات (الحالة األساسية ،الصعود ،الهبوط) .وكل من هذه
السيناريوهات مرتبط بالمراحل المختلفة الحتمال التعثر والتعرض عند التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر كما هو مبين أدناه .عند
االقتضاء ،يتضمن تقييم السيناريوهات المتعددة أيضًا كيفية توقع استرداد القروض المتعثرة ،بما في ذلك احتمال معالجة القروض
وقيمة الضمان أو المبلغ الذي قد يتم استالمه لبيع األصل.
يتم المحاسبة عن خسائر ومخصصات االنخفاض في القيمة واإلفصاح عنها بشكل منفصل عن خسائر أو مكاسب التعديل التي يتم
احتسابها كتعديل إلجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي.
يتم تلخيص آليات طريقة خسائر االئتمان المتوقعة أدناه:
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

شهرا كجزء من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى
يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12
ً
العمر التي تنتج عن أحداث تعثر تتعلق بأداة مالية والتي يحتمل أن تقع خالل  12شهر بعد تاريخ إعداد
شهرا بنا ًء على توقع حدوث
القوائم المالية .تقوم الشركة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12
ً
شهرا بعد تاريخ إعداد القوائم المالية .يتم تطبيق احتماالت التعثر المتوقعة على مدى 12
التعثر خالل 12
ً
شهرا على التعرض عند التعثر المتوقع ومضروبة في الخسارة الناتجة عن التعثر المتوقعة ويتم خصمها
ً
بالتقريب إلى معدل العمولة الفعلي األصلي .يتم هذا االحتساب لكل سيناريو من السيناريوهات األربعة
الموضحة أعاله.
عندما يظهر القرض زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأته ،تقوم الشركة بتسجيل مخصص لخسائر
االئتمان المتوقعة على مدى العمر .تتشابه اآلليات مع تلك الموضحة أعاله ،بما في ذلك استخدام سيناريوهات
متعددة ،ولكن يتم تقدير احتمال التعثر والتعرض عند التعثر على مدى عمر األداة .يتم خصم العجز النقدي
المتوقع بالتقريب إلى معدل العمولة الفعلي األصلي.
بالنسبة للقروض ذات مستوى ائتماني منخفض ،تقوم الشركة بإثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى
العمر لهذه القروض .تشبه هذه الطريقة تلك المستخدمة للموجودات ضمن المرحلة  2وذات احتمال تعثر
محدد بـ .%100

ضا بعين االعتبار المعلومات المستقبلية عند تقويمها لالنخفاض الجوهري في مخاطر االئتمان منذ استحداثها،
تأخذ الشركة أي َ
باإلضافة إلى قياس خسائر االئتمان المتوقعة.
سوف تشتمل المعلومات المستقبلية على عناصر مثل أحكام الخبراء وعوامل االقتصاد الكلي (مثل البطالة ،وإجمالي الناتج المحلي،
والتضخم ،وأسعار العموالت) والتوقعات االقتصادية التي تم الحصول عليها من خالل المصادر الداخلية والخارجية.
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األدوات المالية (تتمة)
أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إن خسائر االئتمان المتوقعة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخفض القيمة الدفترية لهذه
الموجودات المالية في قائمة المركز المالي ،والتي تظل بالقيمة العادلة .وبدالً من ذلك ،يتم إثبات مبلغ معادل للمخصص الذي قد
ينشأ إذا تم قيا س الموجودات بالتكلفة المطفأة في الدخل الشامل اآلخر كمبلغ انخفاض متراكم ،مع تحميل مقابل على الربح أو
الخسارة .يتم إعادة تدوير الخسائر المتراكمة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح والخسارة عند التوقف عن إثبات الموجودات.

ز)

التعزيزات االئتمانية :تقييم الضمانات

لتقليل مخاطر االئتمان على الموجودات المالية ،تقوم الشركة باستخدام الضمانات ،قدر االمكان .تكون الضمانات على شكل ضمانات
شخصية أو عقارات أو سيارات .وما لم يتم مصادرتها ،ال يتم تسجيل الضمانات في قائمة المركز المالي للشركة .يتم إدراج التدفقات
النقدية المتوقعة من التعزيزات االئتمانية  -التي ال يلزم إثباتها بشكل منفصل وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي والتي تعتبر جز ًءا
ال يتجزأ من الشروط التعاقدية ألداة الدين التي تخضع لخسائر االئتمان المتوقعة  -في قياس خسائر االئتمان المتوقعة .وعلى هذا
األساس ،فإن القيمة العادلة للضمانات تؤثر على حساب خسائر االئتمان المتوقعة .ويتم تقويم الضمانات عادة عند نشأتها كحد أدنى،
ويعاد تقويمها سنويًا من قبل خبير تقييم خارجي معتمد.
تستخدم الشركة إلى أقصى حد ممكن بيانات السوق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات .يتم تقييم الموجودات
المالية األخرى التي ال يمكن تحديد قيمتها السوقية ،باستخدام النماذج .يتم تقييم الضمانات غير المالية ،مثل العقارات ،استناداً إلى
البيانات المقدمة من األطراف األخرى.

ح)

الشطب

يتم شطب القروض وسندات الدين (في جزء منها أو بمجملها) عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادها .ومع ذلك ،ال تزال تخضع
الموجودات المالية المشطوبة ألنشطة التعزيز امتثاالً إلجراءات الشركة بشأن استرداد المبالغ المستحقة .وفي حالة زيادة المبلغ
المراد شطبه عن مخصص الخسارة المتراكم ،يتم في البداية اعتبار الفرق كإضافة إلى المخصص الذي ينطبق على اجمالي القيمة
الدفترية .يتم عرض أي مبالغ مستردة الحقًا كإيرادات أخرى في قائمة الدخل الشامل.

ط)

الموجودات المصادرة والمعدة للبيع

تتمثل سياسة الشركة في التأكد فيما إذا كان من األفضل استخدام األصل المصادر ألغراض عملياتها الداخلية أو بيعه .تحول
الموجودات التي يتقرر بأنها مفيدة للعمليات الداخلية إلى فئة الموجودات المعنية بالقيمة المعاد مصادرتها أو بالقيمة الدفترية لألصل
المضمون األصلي ،أيهما أقل .تحول الموجودات التي يعتبر بيعها أفضل خيار إلى الموجودات المعدة للبيع بالقيمة العادلة لها (بالنسبة
للموجودات المالية) وبالقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع بالنسبة للموجودات غير المالية بتاريخ المصادرة وبما يتفق مع سياسة
الشركة.
صا تكاليف البيع على قائمة الدخل الشامل .يتم إثبات أي مكاسب
بعد اإلثبات األولي ،يتم تحميل أي تخفيض الحق للقيمة العادلة ناق ً
صا تكاليف بيع هذه الموجودات إلى الحد الذي ال يتجاوز فيه التخفيض المتراكم ،في
الحقة من إعادة التقييم في القيمة العادلة ناق ً
قائمة الدخل الشامل .ويتم إثبات مكاسب أو خسائر االستبعاد في قائمة الدخل الشامل.

إثبات اإليرادات /المصاريف
دخل ومصاريف العموالت الخاصة
يتكون صافي دخل العموالت الخاصة من دخل العموالت الخاصة ومصاريف العموالت الخاصة المحسوبة باستخدام طريقة معدل
العمولة الفعلي .والتي تم اإلفصاح عنها بشكل منفصل في صدر قائمة الدخل لكل من دخل العموالت الخاصة ومصاريف العموالت
الخاصة وذلك لتوفير معلومات متماثلة وقابلة للمقارنة.
يمثل معدل العمولة الفعلي المعدل الذي يخصم بالتحديد المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع
للموجودات والمطلوبات المالية ،أو لفترة أقصر حسبما هو مالئم ،إلى القيمة الدفترية للموجودات المالية.
وعند احتساب م عدل العمولة لألدوات المالية ،بخالف الموجودات ذات المستوى االئتماني المنخفض ،تقوم الشركة بتقدير التدفقات
النقدية المستقبلية بعد األخذ بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية وليس خسائر االئتمان المتوقعة .وبالنسبة للموجودات
المالية ذات المستوى اال ئتماني المنخفض ،يتم استخدام معدل العمولة الفعلية المعدل بمخاطر االئتمان باستخدام التدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة شامالً خسائر االئتمان المتوقعة .يتضمن احتساب معدل العمولة الفعلي تكاليف المعاملة وأي خصم أو عالوة على
االستحواذ على األصل المالي ،باإلضافة إلى األتعاب والتكاليف التي تشكل جز ًءا ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي .وتشتمل تكاليف
المعامالت على التكاليف العرضية التي تتعلق مباشرة باقتناء أو إصدار موجودات مالية أو مطلوبات مالية.
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إثبات اإليرادات /المصاريف (تتمة)
قياس التكلفة المطفأة ودخل العموالت الخاصة
تمثل التكلفة المطفأة ألصل مالي ما أو مطلوبات مالية ما المبلغ الذي يتم به قياس األصل المالي أو المطلوبات المالية عند االثبات
األولي مطروحا ً منه المبلغ األصلي المدفوع ،وزائدا ً أو ناقصا ً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة العمولة الفعلية ألي فرق بين المبلغ
األولي والمبلغ بتاريخ االستحقاق ،بعد تعديله ،بالنسبة للموجودات المالية بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة.
يمثل إجمالي القيمة الدفترية ألصل مالي ما التكلفة المطفأة ألي أصل مالي قبل تعديلها بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة.
وعند احتساب دخل أو مصروف العمولة الخاصة ،يطبق معدل العمولة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل (عندما ال يكون
األصل ذو مستوى ائتماني منخفض) أو على التكلفة المطفأة للمطلوبات.
بالن سبة للموجودات المالية التي يصبح مستواها االئتماني منخفض بعد االثبات األولي ،يتم احتساب دخل العمولة باستخدام معدل
العمولة الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي .وفي الحاالت التي لم يعد فيها األصل ذو مستوى ائتماني منخفض ،فإنه يعاد
احتساب دخل العمولة على أساس إجمالي.
بالنسبة للموجودات المالية التي كانت ذات مستوى ائتماني منخفض عند االثبات األولي لها ،يتم احتساب دخل العمولة وذلك بتطبيق
معدل العمولة الفعلي المعدل بمخاطر االئتمان على التكلفة المطفأة لألصل .ال يعاد احتساب دخل العمولة على أساس إجمالي حتى
لو تحسنت مخاطر االئتمان على األصل.
يتم إثبات اإليرادات من رسوم السداد المبكر عند اإلنهاء المبكر للعقد من قبل العميل والرسوم المحملة في تلك المرحلة.

ربح السهم
يتم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض وذلك بتقسيم صافي دخل السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
خالل السنة.

المصاريف

تشتمل المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تعتبر بشكل محدد جزءاً من التكاليف
التشغيلية.

النقدية وشبه النقدية
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع البنكية
قصيرة األجل وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل ،وال تتضمن الودائع النقدية المقيدة.

الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم واالنخفاض المتراكم في القيمة .تستهلك التكلفة ناقصا ً القيمة التقديرية
المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات.
يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للت أكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في
الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد
المقدرة ،عندئذ تخفض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع والقيمة
الحالية.
تطفأ تحسينات المباني المستأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات/الموجودات أو فترة اإليجار ،أيهما
أقصر .تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل الشامل .يتم رسملة التحسينات التي تزيد ،بصورة جوهرية ،من قيمة
أو عمر األصل المعني.
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 2-3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الموجودات غير الملموسة
تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة .وبعد اإلثبات األولي ،تقيد
الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة ،إن وجدت .يتم إثبات اإلطفاء بطريقة
القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة .يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل سنة مالية ،ويتم
المحاسبة عن آثار أي تغيرات في التقدير على أساس مستقبلي .تتكون الموجودات غير الملموسة من برامج الحاسب اآللي ويتم
إطفاؤها على مدى عمر إنتاجي قدره  10سنوات.
يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات
في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة
لالسترداد المقدرة ،عندئذ تخفض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع
والقيمة الحالية.

المحاسبة عن عقود اإليجار
عند اإلثبات األولي ،يجب على الشركة عند نشأة العقد تحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار .يعتبر العقد
عقد إيجار ،أو ينطوي على إيجار ،إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل
لذلك .يتم تحديد السيطرة في حال تدفق معظم المنافع إلى الشركة وأنه يمكن للشركة توجيه استخدام تلك الموجودات.
عند نشأة أو إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على مكون إيجار ،تقوم الشركة بتخصيص العوض في العقد لكل مكون إيجار على أساس
مستأجرا ،فقد اختارت الشركة عدم
األسعار النسبية المستقلة .لكن بالنسبة لعقود إيجار األراضي والمباني التي تكون الشركة فيها
ً
فصل المكونات غير اإليجارية والمحاسبة عن المكونات اإليجارية وغير اإليجارية كعنصر إيجار واحد.

موجودات حق االستخدام

تُطبق الشركة طريقة التكلفة وتقوم بقياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة:
صا أي استهالك متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة ،و
 .1ناق ً
 .2المعدلة نتيجة أي إعادة قياس اللتزام اإليجار بشأن تعديالت عقد اإليجار
عادة ما تكون موجودات حق االستخدام مساوية اللتزامات اإليجار .لكن إذا كانت هناك أي تكاليف إضافية مثل تكاليف تجهيز
الموقع ،أو الودائع غير القابلة لالسترداد ،أو أموال التطبيق ،أو المصاريف األخرى المتعلقة بالمعاملة ذلك ،فإنه يجب إضافة تلك
التكاليف والمصاريف إلى قيمة أصل حق االستخدام.
يتم استهالك أصل حق االستخدام الح ًقا باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البداية حتى نهاية العمر اإلنتاجي ألصل حق
االستخدام أو نهاية مدة اإليجار ،أيهما يكون أوالً .يتم تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة لموجودات حق االستخدام وفق نفس األساس
للممتلكات والمعدات.

التزامات اإليجار
عند االثبات األولي ،يمثل التزام اإليجار القيمة الحالية لكافة دفعات اإليجار المتبقية للمؤجر ،ويتم خصمها باستخدام معدل العمولة
الضمني في اإل يجار أو ،إذا كان من غير الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة ،معدل االقتراض اإلضافي للشركة .وبشكل عام ،تستخدم
الشركة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم.
وبعد تاريخ بدء العقد ،تقوم الشركة بقياس التزام اإليجار من خالل:
 .1زيادة القيمة الدفترية لتعكس العمولة على التزام اإليجار،
 .2تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار المسددة ،و
إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقويم أو تعديل على عقد اإليجار .تقاس التزامات اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام
طريقة معدل العمولة الفعلي ،ويعاد قياسها عند وجود تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغير في المؤشر أو معدل
العمولة ،إذا كان هناك تغيير في تقدير الشركة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية ،أو إذا قامت الشركة بتغيير تقديرها
فيما يتعلق بما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.
عند قياس التزامات اإليجار بهذه الطريقة ،يتم إجراء تعديل مقابل على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام ،أو تسجيله في الربح
أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 2-3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
المحاسبة عن عقود اإليجار (تتمة)
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
شهرا أو أقل
اختارت الشركة عدم إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل لمدة إيجار 12
ً
أو عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة .تقوم الشركة بإثبات دفعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار هذه كمصروف على أساس
القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين أطراف
متعاملة في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:
• في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
• في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.
إن األسواق الرئ يسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة .تقاس القيمة العادلة للموجودات
أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل
مصالحهم االقتصادية.
إن قياس القيمة العا دلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من
خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل
واألمثل.

األدوات المالية المشتقة

يتم ،في األصل ،إثبات األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات ،ويعاد قياسها الحقًا بالتغيرات في القيمة
العادلة لها .تقيد المشتقات كموجودات مالية وذلك عندما تكون القيمة العادلة لها إيجابية ،وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة
العادلة لها سلبية .تقيد أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في قائمة الدخل الشامل.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة
تقوم الشركة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما .وفي حالة
وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوبا ً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة ،تقوم الشركة بتقدير
القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل .تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية،
ناقصا ً مصاريف البيع والقيمة الحالية ،ويتم تحديدها لكل أصل باستثناء الحاالت التي لم ينتج فيها عن األصل تدفقات نقدية وارده
مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات .وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألًصل أو
الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له.
وعند تقدير القيمة الحالية ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة
والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل .ولتحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،يتم
استخدام طريقة التقويم المالئمة.
تدعم عمليات االحتساب هذه بمضاعفات التقويم أو المؤشرات األخرى المتاحة عن القيمة العادلة.
يتم إثبات خسائر االنخفاض في قائمة الدخل الشامل ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.
بالنسبة للموجودات ،فيما عدا الشهرة ،يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود
خسائر االنخفاض المثبتة سابقا ً أو نقصانها .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو
الوحدة المدرة للنقدية .يتم عكس قيد خسارة االنخفاض المثبتة سابقا ً فقط في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة في تحديد
القيمة القابلة لالسترداد منذ تاريخ اثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة.
إن عكس القيد يعتبر محدودا ً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية التي كان
من المفترض تحديدها ،بعد خصم االستهالك ،فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس
القيد هذا في قائمة الدخل الشامل .ال يتم عكس قيد خسارة االنخفاض المثبتة في القيمة الدفترية للشهرة في الفترات الالحقة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 2-3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
يــتم إثبــات االلتزامــات لقــاء المبــالغ الواجــب دفعهــا فــي المســتقبل عــن البضــاعة أو الخــدمات المســتلمة ،ســوا ًء قــدمت أم لــم
تقدم بها فواتير من قبل الموردين.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تقوم الشركة بإدارة برنامج منافع محددة للموظفين طبقا ً لألحكام المنصوص عليها في نظام العمل السعودي .يتم تحديد تكلفة تقديم
المنافع بموجب برنامج المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
يتم إثبات عمليات إعادة قياس األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في قائمة المركز المالي مع األثر المقابل لها في الدخل الشامل
اآلخر خالل الفترة التي تحدث فيها .ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الدخل الشامل في الفترات الالحقة.
يتم إثبات تكلفة الخدمة السابقة في قائمة الدخل الشامل وذلك قبل:
• تاريخ تعديل أو تقليص البرنامج ،و
• تاريخ قيام الشركة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة.
يتم احتساب صافي دخل العمولة الخاصة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام المنافع المحددة .تقوم الشركة بإثبات التغيرات
التالية في صافي التزام المنافع المحددة في قائمة الدخل الشامل:
• تكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التقليص
والتسويات غير الروتينية (ضمن المصاريف العمومية واإلدارية) ،و
• صافي دخل أو مصروف العمولة الخاصة.

الزكاة

يجنب مخصص للزكاة وفقا ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وعلى أساس مبدأ االستحقاق .وكما
هو مبين في اإليضاح ( ،)2يتم تحميل الزكاة على قائمة الدخل الشامل.

القروض
يتم قياس التمويل المرتبط بعمولة خاصة من المؤسسات المالية والمساهمين بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.
يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الدخل الشامل عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة
الفعلي.
تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءا ً ال يتجزأ
من معدل العمولة الفعلي .يدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي ضمن مصروف العمولة الخاصة في قائمة الدخل الشامل.

المنح الحكومية
يتم اثبات المنح الحكومية عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم المنحة ،وبأنه سيتم االلتزام بكافة الشروط المتعلقة بها .وعندما
تتعلق المنحة الحكومية ببند من بنود المصاريف ،يتم اثباتها كإيرادات على مدى الفترة وذلك لمضاهاة المنحة بصورة منتظمة مع
التكاليف التي سيتم التعويض عنها .وعندما تتعلق المنحة بأصل ما ،يتم اثباتها كإيرادات بمبالغ متساوية على مدى العمر االنتاجي
المتوقع لألصل المعني.
وعند استالم الشركة من ًحا غير نقدية ،تقيد الموجودات والمنحة بإجمالي المبالغ االسمية وتقيد في قائمة الدخل الشامل على مدى
العمر االنتاجي المتوقع لألصل ،وذلك حسب طريقة استنفاذ منافع األصل المعني بأقساط سنوية متساوية.

المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل ان يتطلب
تقدير لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به .وإذا كان
األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء
ٍ
أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا ،تقوم الشركة بتحديد مستوى المخصص من خالل خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل ما قبل
الضريبة والذي يعكس المعدالت الحالية المتعلقة بااللتزام .يتم عرض المصروف المتعلق بأي مخصص ضمن المصاريف التشغيلية
األخرى في قائمة الدخل ،بعد خصم أية مبالغ مستردة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 2-3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
العمالت األجنبية
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت .ويعاد تحويل قيمة
الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية .تدرج كافة فروقات
التحويل في قائمة الدخل الشامل.
-4

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية ،طبقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي
تؤثر على المبالغ المصرح عنها للموجودات والمطلوبات .كما يتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية
للشركة .يتم تقييم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،بما في ذلك
الحصول على المشورة المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة وفقا ً للظروف.
ال تزال جائحة كوفيد 19-مستمرة في تعطيل األسواق العالمية ،حيث بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة ثانية" من
اإلصابات وذلك على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقًا على تفشي الوباء من خالل اجراءات احترازية صارمة مثل فرض
القيود على السفر وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة .ومع ذلك ،تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية
("الحكومة") من السيطرة بنجاح على تفشي الوباء حتى اآلن ،ويرجع ذلك في المقام األول إلى االجراءات غير المسبوقة والفعالة
التي اتخذتها الحكومة ،وقد قامت الحكومة بعد ذلك بإنهاء عمليات اإلغالق وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية للرجوع الى الوضع
الطبيعي.
مؤخرا تطوير عدد من لقاحات كوفيد 19-واعتمادها للتوزيع الشامل من قبل مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وقد تم
ً
وافقت الحكومة أيضًا على لقاح متاح حاليًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية وبعض الفئات األخرى وسيكون متا ًحا للجمهور
بشكل عام خالل عام  .2021على الرغم من وجود بعض الشكوك حول لقاح كوفيد 19-مثل مقدار المدة التي تستمر فيها المناعة،
وما إذا كان اللقاح سيمنع انتقال العدوى أم ال ،وغير ذلك؛ لكن نتائج االختبار أظهرت معدالت نجاح عالية بشكل استثنائي .وعليه،
ال تزال الشركة تدرك حجم التحديات التي فرضها كوفيد 19 -على االقتصاد الجزئي والكلي ،والتي يمكن لمس اآلثار الناتجة عنها
لبعض الوقت ،وتقوم الشركة عن كثب بمراقبة تعرضاتها للمخاطر على مستوى أكثر دقة .قامت الشركة بإجراء تقديرات محاسبية
مختلفة في هذه القوائم المالية بنا ًء على توقعات الظروف االقتصادية التي تعكس التوقعات واالفتراضات كما في  31ديسمبر 2020
حول األحداث المستقبلية التي تعتقد الش ركة أنها معقولة في ظل هذه الظروف .هناك درجة كبيرة من األحكام المتضمنة في إعداد
هذه التقديرات .كما أن االفتراضات المعنية تخضع أيضًا للشكوك التي غالبًا ما تكون خارج سيطرة الشركة .وعليه ،من المحتمل
نظرا ألن األحداث المتوقعة في كثير من األحيان ال تحدث كما هو متوقع،
أن تختلف األوضاع االقتصادية الفعلية عن تلك التوقعات ً
وقد يؤثر األثر الناتج عن هذه االختالفات بشكل كبير على التقديرات المحاسبية المدرجة في هذه القوائم المالية.
إن التقديرات المحاسبية الهامة التي تتأثر بهذه التوقعات والشكوك المرتبطة بها تتعلق بشكل أساسي بخسائر االئتمان المتوقعة،
وقياس القيمة العادلة ،وتقييم القيمة القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية .تمت مناقشة تأثير جائحة كوفيد 19-على كافة هذه
التقديرات في اإليضاح المعني في هذه القوائم المالية.
يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات ،إذا كان التعديل يؤثر على تلك الفترة فقط،
أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية .وفيما يلي النواحي
الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو التي مارست فيها األحكام:

تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء
تحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء ،إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار
إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من المؤكد عدم
ممارسته.
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يوجد لدى الشركة العديد من عقود اإليجار التي تتضمن خيارات تجديد وإنهاء .تطبق الشركة األحكام عند تقويم ما إذا كان من
المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد أو االنهاء من عدمه ،أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات الصلة التي من
شأنها إيجاد حافز اقتصادي لممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء .وبعد تاريخ بدء اإليجار ،تقوم الشركة بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار
في حالة وقوع حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار
التجديد أو اإلنهاء (على سبيل المثال ،إنشاء التحسينات المهمة على المباني المستأجرة أو التخصيص المهم حسب الطلب لألصل
المستأجر) .إضافة إلى ذلك ،يتم إدراج الفترات المشمولة بخيارات اإلنهاء كجزء من مدة عقد اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة
معقولة عدم ممارسة تلك الخيارات.

عقود اإليجار -تقدير معدل االقتراض اإلضافي

ال يمكن للشركة تحديد معدل العمولة الضمني في عقود اإليجار بسهولة ،وعليه تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات
اإليجار .يمثل معدل االقتراض اإلضافي معدل العمولة الذي يتعين على الشركة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على
أصل ذو قيمة مماثلة ألصل حق اال ستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة ،وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل .وبالتالي ،فإن
معدل االقتراض اإلضافي يعكس ما يتعين على الشركة دفعه ،وهو ما يتطلب التقدير عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة أو
عندما يتعين تعديلها لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار .تقوم ال شركة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة
للمالحظة (مثل معدالت العموالت السائدة في السوق) عند توفرها ،ويتعين عليها إجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة.

القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمة العادلة لألدوات المالية هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة
نظامية تتم بين متعاملين في السوق الرئيسي (أو في أكثر األسواق فائدة) بتاريخ القياس بصرف النظر عما إذا كان هذا السعر قابالً
للمالحظة بصورة مباشرة أو تم تقديره باستخدام طرق تقويم أخرى .في حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية
والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي من األسواق المالية النشطة ،تحدد قيمتها العادلة باستخدام طرق تقويم متنوعة
تشتمل على استخدام نماذج تقويم .تؤخذ المدخالت إلى هذه الطرق من خالل األسواق القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنا ،وعندما
ال يكون ذلك مجدياً ،فإن األمر يتطلب إبداء درجة من التقديرات ليتم تحديد القيمة العادلة .تشتمل األحكام والتقديرات على االعتبارات
الخاصة بالسيولة ومدخالت النماذج المتعلقة بالبنود مثل مخاطر االئتمان (المتعلقة بالمجموعة وباألطراف األخرى) وتسويات قيمة
التمويل ،واالرتباط فيما بينها والتقلبات.

خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة طبقًا للمعيار الدولي للتقرير ( )9بشأن مديني التمويل اإلسالمي إجراء بعض األحكام ،بما
في ذلك تقويم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان .تخضع هذه التقديرات لعدد من العوامل والتغيرات التي ينتج عنها مستويات
مختلفة للمخصصات .تمثل عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بالشركة مخرجات نماذج مع عدد من االفتراضات
المتعلقة باختيار مدخالت مختلفة وأمور متداخلة .تشتمل عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر بمثابة أحكام وتقديرات
محاسبية تشتمل على تحديد احتمال التعثر عن السداد ،وضوابط تقويم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان ،وتقسيم الذمم المدينة،
إن وجدت ،وإعداد نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك مختلف المعادالت واختيار المدخالت ،وتحديد العالقات بين تصورات
االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية واألثر على احتمال التعثر عن السداد ،والتعرض عند التعثر عن السداد ،ونسبة الخسارة عند
التعثر عن السداد ،واختيار تصورات االقتصاد الكلي المستقبلية وأوزانها المرجحة باالحتماالت للوصول إلى المدخالت االقتصادية
لنماذج خسائر االئتمان المتوقعة.

برامج المنافع المحددة للموظفين

يتم تحديد تكلفة برامج منافع نهاية الخدمة والقيمة الحالية اللتزامات منافع نهاية الخدمة باستخدام عمليات التقويم االكتواري .يتضمن
التقويم االكتواري إجراء العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشتمل هذه االفتراضات على
تحديد معدل الخصم ،والزيادات المستقبلية في الرواتب ،ومعدالت الوفيات والزيادة المستقبلية في المعاشات .ونظرا للطبيعة المعقدة
للتقويم واالفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل ،فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات.
يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ اعداد كل قوائم مالية.
يعتبر معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب أكثر العوامل التي تخضع للتغيير .وعند تحديد معدل الخصم المالئم ،تأخذ
اإلدارة بعين االعتبار عائد السوق على سندات الشركات ذات الجودة العالية .يتم تحديد معدل الزيادات المستقبلية في الرواتب على
أساس معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة واألقدمية والترقيات والعرض والطلب في سوق العمل.
يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المحلية المتاحة للجمهور .تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت
آلخر وفقا ً للتغيرات الديموغرافية.
تم تقديم تفاصيل إضافية حول مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في إيضاح (.)19
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مبدأ االستمرارية

قامت إدارة الشركة بإجراء تقويم لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،وهي على قناعة بأن الشركة
لديها الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور .عالوة على ذلك ،ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير
شكوكا ً حول مقدرة الشركة على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية .عليه ،تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة
تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة ألغراض حساب االستهالك
واإلطفاء .يحدد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار العمر المتوقع لألصل أو االستهالك العادي .تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية
واألعمار اإلنتاجية سنويا ً واالستهالك المستقبلي وقسط اإلطفاء الذي يتم تعديله عند اعتقاد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن
التقديرات السابقة.
-5

دخل العمولة الخاصة

يتكون دخل العمولة الخاصة من دخل منتجات التمويل التالية:

2020
لاير سعودي
103,762,637
1,572,493
255,203
─────────
105,590,333
═════════

التورق
اإلجارة
المرابحة

2019
لاير سعودي
104,020,825
2,578,940
1,718,313
─────────
108,318,078
═════════

إن دخل كافة العموالت الخاصة يتحقق من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة.
-6

اإليرادات األخرى

استرداد ذمم تمويل إسالمي مدينة مشطوبة
دخل رسوم سداد مبكر
إيرادات ودائع قصيرة األجل (إيضاح 8أ)
أخرى

24

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

10,579,454
4,792,367
1,478,020
562,651
─────────
17,412,492
═════════

8,958,701
3,142,250
3,805,025
377,700
─────────
16,283,676
═════════
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المصاريف العمومية واإلدارية

رواتب وتكاليف موظفين
استهالك (إيضاح  13و)15
أتعاب مهنية
مصروف تأمين
مصروف ضريبة القيمة المضافة
رسوم بنكية
إطفاء (إيضاح )14
مصروف منافع عامة
إصالحات وصيانة
مصروف إيجار
مصاريف أخرى
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النقدية وشبه النقدية

أرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل (إيضاح "أ")
نقد في الصندوق

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

22,267,274
2,761,566
2,565,504
996,269
784,629
757,179
671,185
651,106
636,699
2,955,914
─────────
35,047,325
═════════

20,297,270
2,865,904
2,707,840
1,106,860
710,309
1,518,933
511,482
524,890
534,555
85,000
2,910,840
─────────
33,773,883
═════════

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

58,963,213
30,073,795
27,749
─────────
89,064,757
═════════

116,553,163
39,997,590
30,252
─────────
156,581,005
═════════

أ)

تمثل الودائع قصيرة األجل ودائع ألجل لدى بنوك محلية وتواريخ استحقاقها أقل من  3أشهر ولها متوسط عائد قدره %2.03
( )%2.53 :2019سنويًا .وقد حققت الشركة أرباحا ً قدرها  1.478.020لاير سعودي ( 3.805.025 :2019لاير
سعودي) عن هذه الودائع قصيرة األجل (انظر إيضاح  .)6إن هذه الودائع غير تقليدية في طبيعتها.

ب)

طبقًا للمتطلبات الخاصة بتسهيالت التمويل الممنوحة من البنك ،قامت الشركة بتجنيب مبلغ قدره :2019( 2.023.184
 1.873.624لاير سعودي) كوديعة مقيدة .يتم إيداع النقدية في حساب بنكي وتكون غير متاحة لالستخدام في عمليات
الشركة (انظر إيضاح 18ب).
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المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى

2020
لاير سعودي
7,087,901
4,752,875
701,000
212,627
248,173
────────
13,002,576
════════

مبلغ مستحق القبض من بيع موجودات تم مصادرتها*
مصاريف مدفوعة مقدما ً
مدينون آخرون
سلف موظفين
أخرى

2019
لاير سعودي
7,773,000
1,153,103
628,042
340,801
55,023
────────
9,949,969
════════

* كان لدى الشركة ذمم تورق مستحقة من أحد العمالء والذي تعثر عن السداد خالل  2019وقامت الشركة بمصادرة الضمان
والذي كان عبارة عن أحد العقارات .قامت الشركة ببيع العقار ال ٌمصادر بملغ قدره  11.3مليون لاير سعودي على أقساط لمدة
شهرا .ويمثل الرصيد األقساط المستحقة القبض (بعد خصم اإليرادات غير المكتسبة) في نهاية السنة .لم يكن هناك تعثر
60
ً
في سداد األقساط منذ بيع العقار.
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االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارا غير متداول بحصة قدرها  %2.33في الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي .وقد تم تأسيس
تمتلك الشركة
ً
شركة التسجيل مع شركات تأجير وتمويل أخرى مسجلة في المملكة العربية السعودية وذلك لغرض تسجيل العقود المتعلقة بعقود
اإليجار التمويلي وتسجيل وتحويل صكوك ملكية الموجودات بموجب ترتيبات عقود اإليجار التمويلي .يقيد االستثمار بالتكلفة حيث
تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة ال تختلف بصورة جوهرية عن التكلفة.
-11

الموجودات التي تم مصادرتها والمعدة للبيع

خالل السنة الحالية والسابقة ،قامت الشركة باالستحواذ على عقارات مقابل مديني التورق التي تم التعثر عن سدادها .وبنا ًء على
التقييم الخارجي من قبل شركة اوالت إلدارة العقارات (او بي ام) وشركة موهيت الجزيرة ،للممتلكات العقارية ،فإن القيمة العادلة
للعقارات تزيد عن صافي القيمة البيعية لمديني التمويل اإلسالمي .وعليه ،كما في  31ديسمبر  2020تم إثبات هذه الموجودات
بصافي القيمة البيعية لمديني التمويل اإلسالمي وقدرها  66.6مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  4.2 :2019مليون لاير سعودي).
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 -12مدينو التمويل اإلسالمي ،صافي
مدينـــــــــــــو تورق
2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي
إجمالي مديني التمويل اإلسالمي
صا :الربح غير المحقق
ناق ً
صا :مخصص خسائر االنخفاض في القيمة
ناق ً
مدينو تمويل إسالمي ،صافي

823,021,199 1,058,450,052
()234,009,116( )273,027,342
─────────
─────────
589,012,083 785,422,710
()22,363,241( )27,750,535
─────────
─────────
566,648,842 757,672,175
═════════
═════════

مدينو إجـــــــــــــــــارة
2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي

مدينو مرابحـــــــــــة
2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي

27,189,274
()7,338,512
─────────
19,850,762
()326,313
─────────
19,524,449
═════════

4,742,050
()393,417
─────────
4,348,633
()103,478
─────────
4,245,155
═════════

49,019,125
()13,013,885
─────────
36,005,240
()172,875
─────────
35,832,365
═════════

154,060
()9,579
─────────
144,481
()12,997
─────────
131,484
═════════

2020
لاير سعودي

اإلجمالي

2019
لاير سعودي

854,952,523 1,107,623,237
()241,741,045( )286,050,806
─────────
─────────
613,211,478 821,572,431
()22,793,032( )27,936,407
─────────
─────────
590,418,446 793,636,024
═════════
═════════

إن كافة تسهيالت التمويل المقدمة من قبل الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وبالتالي تعتبر غير تقليدية في طبيعتها.
فيما يلي تحليال لتركز المخاطر في إجمالي القيمة الدفترية وخسائر االئتمان المتوقعة المقابلة في محفظة القروض حسب نوعها:

 31ديسمبر 2020
المرحلة 1
التورق
اإلجارة
المرابحة
اإلجمالي

40,018,914 685,651,786
485,074 35,433,902
6,876
6,115
───────── ─────────
40,510,864721,091,803
═════════ ═════════

 31ديسمبر 2019
المرحلة 1
التورق
اإلجارة
المرابحة
اإلجمالي

إجمالي القيمة الدفترية
المرحلة 3
المرحلة 2
59,752,010
86,264
131,490
─────────
59,969,764
═════════

إجمالي القيمة الدفترية
المرحلة 3
المرحلة 2

52,457,446 452,755,785
1,858,944 17,726,393
1,103,758 2,118,227
───────── ─────────
55,420,148 472,600,405
═════════ ═════════

83,839,925
228,141
1,122,859
─────────
85,190,925
═════════

اإلجمالي

المرحلة 1

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
المرحلة 3
المرحلة 2

اإلجمالي

المرحلة 1

نسبة تغطية خسائر االئتمان المتوقعة
المرحلة 3
المرحلة 2

اإلجمالي

%3.5
%32.6
%8.1
%0.7
27,750,535 19,450,958 3,244,048 5,055,529785,422,710
%0.5
%2.9
%3.4
%0.4
172,875
2,502
16,723
153,650 36,005,240
%9.0
%9.6
%5.3
%0.4
12,997
12,612
362
23
144,481
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────
%3.4
% 32.5
%8.1
%0.7
27,936,407 19,466,072 3,261,133 5,209,202821,572,431
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════

اإلجمالي

المرحلة 1

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
المرحلة 3
المرحلة 2

اإلجمالي

المرحلة 1

نسبة تغطية خسائر االئتمان المتوقعة
المرحلة 3
المرحلة 2

اإلجمالي

%3.8
%20.4
%4.9
%0.6
22,452,612 17,142,462 2,549,100 2,761,050 589,053,156
%1.2
%3.1
%5.2
%0.8
236,944
7,063
96,394
133,487 19,813,478
%2.4
%7.8
%1.1
%0.2
103,476
87,743
11,854
3,879 4,344,844
───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────
%3.7
%20.2
%4.8
%0.6
22,793,032 17,237,268 2,657,348 2,898,416 613,211,478
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════
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مدينو التمويل اإلسالمي ،صافي (تتمة)

فيما يلي تحليالً للجودة االئتمانية لمديني التمويل اإلسالمي:

2019
لاير سعودي

2020
لاير سعودي

362,012,419
594,156,641
غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها
169,050,712
164,510,837
متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها
82,148,347
62,904,953
متأخرة السداد ومنخفضة القيمة
─────────
─────────
613,211,478
821,572,431
═════════
═════════
تصنف اإلدارة مديني التمويل االسالمي التي تكون إما غير مستحقة بعد أو متأخرة السداد لمدة  90يوما ً أو أقل كـ "ذمم مدينة
عاملة" ،بينما تصنف كافة الذمم المدينة المتأخرة السداد لمدة تزيد عن  90يوما ً كـ "ذمم مدينة غير عاملة" .وفيما يلي تحليالً بمديني
التمويل اإلسالمي العاملة وغير العاملة:

ذمم مدينة عاملة
ذمم مدينة غير عاملة

متداولة
غير متداولة

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

758,667,478
62,904,953
─────────
821,572,431
═════════

531,063,131
82,148,347
─────────
613,211,478
═════════

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

277,976,183
543,596,248
─────────
821,572,431
═════════

250,507,324
362,704,154
─────────
613,211,478
═════════

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

22,793,032
23,440,525
()18,297,150
─────────
27,936,407
═════════

13,194,852
20,144,035
()10,545,855
─────────
22,793,032
═════════

كانت حركة مخصص خسائر االنخفاض في القيمة كما يلي:

في بداية السنة
المحملة للسنة
مبالغ مشطوبة خالل السنة
في نهاية السنة

يوضح الجدول التالي التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص االنخفاض في قيمة التمويالت المقدمة
للعمالء بالتكلفة المطفأة :

 31ديسمبر 2020

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
 12شهر

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر ذات مستوى
ائتماني غير منخفض

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر ذات مستوى
ائتماني منخفض

اإلجمالي

تمويالت مقدمة للعمالء بالتكلفة المطفأة
الرصيد في  1يناير 2020
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12
شهر
محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
ذات مستوى ائتماني غير منخفض
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
ذات مستوى ائتماني منخفض
المحمل للسنة
مبالغ مشطوبة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020

2,898,416

2,657,348

17,237,268

22,793,032

3,232,965

()10,638

()3,222,327

-

()3,459,966

4,019,497

()559,531

-

()9,117,896
11,655,683
─────────
5,209,202
═════════
28

()31,270
()3,373,804
─────────
3,261,133
═════════

9,149,166
15,158,646
()18,297,150
─────────
19,466.072
═════════

23,440,525
()18,297,150
─────────
27,936,407
═════════
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مدينو التمويل اإلسالمي ،صافي (تتمة)

 31ديسمبر 2019

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
 12شهر

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر ذات مستوى
ائتماني غير منخفض

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر ذات مستوى
ائتماني منخفض

اإلجمالي

تمويالت مقدمة للعمالء بالتكلفة المطفأة
الرصيد في  1يناير 2019
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12
شهر
محول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
ذات مستوى ائتماني غير منخفض
محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
ذات مستوى ائتماني منخفض
المحمل للسنة
مبالغ مشطوبة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019

816,093

4,833,155

7,545,604

13,194,852

125,307

()83,278

()42,029

-

()800,520

4,306,930

()3,506,409

-

()6,437,851
9,195,387
─────────
2,898,416
═════════

()82,442
()6,317,017
─────────
2,657,348
═════════

6,520,293
17,265,665
()10,545,856
─────────
17,237,268
═════════

20,144,035
()10,545,856
─────────
22,793,032
═════════

تم اإلفصاح عن الشروط واألحكام ومخاطر االئتمان المتعلقة بمديني التمويل اإلسالمي في ايضاح (.)26
-13

الممتلكات والمعدات

إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض احتساب االستهالك هي كما يلي:
تحسينات المباني المستأجرة
األثاث والمعدات وأجهزة الحاسب اآللي

 10سنوات
 4سنوات
األثاث والمعدات
وأجهزة الحاسب اآللي
لاير سعودي

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
في نهاية السنة
االستهالك المتراكم:
في بداية السنة
المحمل للسنة
في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2020

2020
تحسينات المباني
المستأجرة
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

4,077,988
1,327,450
─────────
5,405,438
─────────

5,635,825
88,900
─────────
5,724,725
─────────

9,713,813
1,416,350
─────────
11,130,163
─────────

2,759,760
605,437
─────────
3,365,197
─────────

2,064,240
568,143
─────────
2,632,383
─────────

4,824,000
1,173,580
─────────
5,997,580
─────────

2,040,241
═════════

3,092,342
═════════

5,132,583
═════════
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الممتلكات والمعدات (تتمة)
2019
تحسينات المباني
األثاث والمعدات
المستأجرة
وأجهزة الحاسب اآللي
لاير سعودي
لاير سعودي

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
تحويالت خالل السنة
في نهاية السنة
االستهالك المتراكم:
في بداية السنة
المحمل للسنة
في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2019

-14

األعمال الرأسمالية
تحت التنفيذ
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

3,433,344
644,644
─────────
4,077,988
─────────

3,963,851
227,661
1,444,313
─────────
5,635,825
─────────

1,444,313
()1,444,313
─────────
─────────

8,841,508
872,305
─────────
9,713,813
─────────

2,139,152
620,608
─────────
2,759,760
─────────

1,520,479
543,761
─────────
2,064,240
─────────

─────────
─────────

3,659,631
1,164,369
─────────
4,824,000
─────────

1,318,228
═════════

3,571,585
═════════

═════════

4,889,813
═════════

الموجودات غير الملموسة
2020
األعمال الرأسمالية
تحت التنفيذ
برامج الحاسب اآللي
لاير سعودي
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة

6,434,299
139,568
─────────
6,573,867
─────────

1,289,222
─────────
1,289,222
─────────

6,434,299
1,428,790
─────────
7,863,089
─────────

في بداية السنة
المحمل للسنة

2,234,692
671,185
─────────
2,905,877
─────────

─────────
─────────

2,234,692
671,185
─────────
2,905,877
─────────

3,667,990
═════════

1,289,222
═════════

4,957,212
═════════

في نهاية السنة

اإلطفاء المتراكم:

في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2020

تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ خالل السنة مصاريف تطوير برامج.
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الموجودات غير الملموسة (تتمة)

برامج الحاسب
اآللي
لاير سعودي
التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
تحويالت خالل السنة
في نهاية السنة

اإلطفاء المتراكم:
في بداية السنة
المحمل للسنة
في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2019
-15

2019
األعمال الرأسمالية
تحت التنفيذ
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

4,965,735
957,064
511,500
─────────
6,434,299
─────────

511,500
()511,500
─────────
─────────

5,477,235
957,064
─────────
6,434,299
─────────

1,723,210
511,482
─────────
2,234,692
─────────

─────────
─────────

1,723,210
511,482
─────────
2,234,692
─────────

4,199,607
═════════

═════════

4,199,607
═════════

موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار

لدى الشركة عقود إيجار بشأن مساحات مكاتب مختلفة .تتراوح مدة عقود اإليجار هذه بين سنة و 5سنوات.
فيما يلي بيان القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام المثبتة والحركة خالل السنة:
2020
اإلجمالي
مساحات المكاتب
لاير سعودي
لاير سعودي
كما في  1يناير
إضافات خالل السنة
مصروف االستهالك
في  31ديسمبر

5,549,087
1,474,959
()1,587,986
─────────
5,436,060
═════════

5,549,087
1,474,959
()1,587,986
─────────
5,436,060
═════════

2019
اإلجمالي
لاير سعودي
6,733,695
516,927
()1,701,535
─────────
5,549,087
═════════

فيما يلي بيان القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة خالل السنة:

في بداية السنة
إضافات خالل السنة
زيادة العمولة
مدفوعات خالل السنة
في نهاية السنة

31

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

5,182,133
1,495,609
332,161
()1,832,500
─────────
5,177,403
═════════

6,174,859
516,928
379,713
()1,889,367
─────────
5,182,133
═════════

شركة المرابحة المرنة للتمويل
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موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار (تتمة)

فيما يلي تحليال للجزء المتداول والجزء غير المتداول من التزامات اإليجار:

متداولة
غير متداولة

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

1,552,427
3,624,976
─────────
5,177,403
═════════

1,494,637
3,687,496
─────────
5,182,133
═════════

فيما يلي بيان بالمبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل:

مصروف استهالك موجودات حق االستخدام
مصروف عمولة على التزامات اإليجار
اإلجمالي
-16

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

1,587,986
332,161
─────────
1,920,147
═════════

1,701,535
379,713
─────────
2,081,248
═════════

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع واألخرى

مصاريف مستحقة
دائنون
مصروف عمولة خاصة مستحقة
أخرى

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

4,326,933
2,431,863
1,284,605
750,051
─────────
8,793,452
═════════

4,201,046
1,596,276
3,181,265
578,745
─────────
9,557,332
═════════

الشروط واألحكام الخاصة بالمطلوبات المالية أعاله:
• ال تحمل أرصدة الدائنين التجاريين أي عمولة وتسدد عادة خالل  60يوماً.
• يتم عادة ً سداد مصاريف العمولة المستحقة حال وعند سداد األقساط.
يتعلق مصروف العمولة الخاصة المستحق بمصروف العمولة الخاصة مقابل القروض المستحقة حتى نهاية السنة.
- 17

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها

يعتبر المساهمون في الشركة وكذلك الجهات المنتسبة لهم وكبار موظفي اإلدارة جهات ذات عالقة بالشركة .يشمل كبار موظفي
اإلدارة بالشركة موظفي اإلدارة العليا الذين لديهم السلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة .تقوم الشركة
خالل دورة األعمال العادية بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة وذلك فقا ً لألسعار المتفق عليها والشروط التعاقدية المعتمدة
من قبل إدارة الشركة.
الشروط واألحكام الخاصة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة
• نشأت األرصدة القائمة في نهاية السنة خالل دورة األعمال العادية.
32
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)

فيما يلي بيان بالمعامالت الهامة مع كبار موظفي اإلدارة خالل السنة:
الجهة ذات العالقة
كبار موظفي اإلدارة

طبيعة المعاملة
تعويضات – رواتب وحوافز أخرى
قروض مقدمة من خالل التمويل اإلسالمي
مكافآت مجلس اإلدارة
مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين

2020
لاير سعودي
3,560,000
222,291
1,010,000
744,384

2019
لاير سعودي
3,259,000
1,966,500
1,010,000
556,063

فيما يلي األرصدة المستحقة القبض من كبار موظفي اإلدارة كما في نهاية السنة:
كبار موظفي اإلدارة

-18

252,449

مدينو تمويل إسالمي

1,882,236

القروض

يوضح الجدول أدناه تفاصيل القروض التي تم الحصول عليها من قبل الشركة:

أ) قروض بنكية
ب صكوك دائنة
ج قروض من جهة حكومية

جزء متداول
جزء غير متداول

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

190,147,834
130,331,977
310,670,843
─────────
631,150,654
═════════

240,024,652
190,276,124
36,688,047
─────────
466,988,823
═════════

285,690,520
345,460,134
─────────
631,150,654
═════════

261,872,437
205,116,386
─────────
466,988,823
═════════

إن كافة تسهيالت القروض الخاصة بالشركة هي ترتيبات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
أ)

يوضح الجدول أدناه تفاصيل القروض البنكية التي تم الحصول عليها من قبل الشركة:

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

تمويل إسالمي (انظر إيضاحي "أ" و"ب" أدناه)
ناقصاً :أتعاب مقدمة غير مطفأة

194,130,190
()3,982,356
─────────
190,147,834
═════════

241,962,159
()1,937,507
─────────
240,024,652
═════════

جزء متداول
جزء غير متداول

113,062,159
77,085,675
─────────
190,147,834
═════════

185,184,496
54,840,156
─────────
240,024,652
═════════
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القروض (تتمة)

يشتمل التمويل اإلسالمي المذكور أعاله على التالي:
(أ) رصيد أربعة تسهيالت إسالمية متجددة ( :2019أربعة تسهيالت) بإجمالي مبلغ قدره  87.02مليون لاير سعودي (:2019
 95.71مليون لاير سعودي) كما في  31ديسمبر  2020بهامش قدره  + %4سايبور .تبلغ المدة األصلية لهذه التسهيالت سنة
واحدة قابلة للتجديد إلى سنة إضافية أخرى وحتى إجمالي  4سنوات وفقا ً لتقدير الجهة المقرضة وتحمل عمولة خاصة وفقا ً
لألسعار التجارية العائمة .إن هذه التسهيالت مضمونة بتنازل عن الذمم المدينة .إن خيار إعادة تمويل أو تجديد التسهيالت
متروك لتقدير الجهة المقرضة.
(ب) رصيد خمسة تسهيالت إسالمية أخرى ( :2019سبعة تسهيالت) بإجمالي مبلغ قدره  103.12مليون لاير سعودي (:2019
 144.3مليون لاير سعودي) كما في  31ديسمبر  2020تم الحصول عليها من بنوك تجارية وذلك لتمويل موجودات التمويل
اإلسالمي للشركة وتحمل معدل عمولة يتراوح من  %2.75إلى  .%3.5إن هذه التسهيالت مضمونة بودائع مقيدة وتستحق
السداد وفقًا للشروط المتفق عليها (إيضاح  8ب).
(ج) خالل  ،2019حصلت الشركة على قروض جديدة قدرها  235.5مليون لاير سعودي من بنوك مختلفة .لم يتم الحصول على
قروض جديدة خالل السنة.
ب)

يوضح الجدول التالي تفاصيل الصكوك الدائنة الصادرة من قبل الشركة:
2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

تمويل إسالمي من خالل صكوك
ناقصاً :أتعاب مقدمة غير مطفأة

133,433,334
()3,101,357
─────────
130,331,977
═════════

195,700,000
()5,423,876
─────────
190,276,124
═════════

جزء متداول
جزء غير متداول

62,266,667
68,065,310
─────────
130,331,977
═════════

58,044,282
132,231,842
─────────
190,276,124
═════════

في فبراير  ،2018أصدرت الشركة صكوك بإجمالي مبلغ أصلي قدره  178مليون لاير سعودي .تحمل هذه الصكوك عمولة بمعدل
ثابت قدره  %8سنويا ً تستحق السداد على أساس ربع سنوي .يستحق المبلغ األصلي للصكوك السداد على أقساط ربع سنوية اعتباراً
من مايو  ،2018على أن يستحق القسط األخير في فبراير .2023
في ديسمبر  ،2019أصدرت الشركة صكوك جديدة بإجمالي مبلغ أصلي قدره  80مليون لاير سعودي .تحمل هذه الصكوك عمولة
بمعدل ثابت قدره  %6سنويا ً تستحق السداد على أساس ربع سنوي .يستحق المبلغ األصلي للصكوك السداد على أقساط ربع سنوية
اعتبارا ً من مارس  ،2020على أن يستحق القسط األخير في ديسمبر .2022
إن كافة هذه الصكوك مضمونة بتنازل عن ذمم التمويل اإلسالمي.
ج) يوضح الجدول التالي تفاصيل القروض التي حصلت عليها الشركة من جهة حكومية:

جزء متداول
جزء غير متداول

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

110,361,694
200,309,149
─────────
310,670,843
═════════

18,643,661
18,044,386
─────────
36,688,047
═════════

خالل سبتمبر  2018وديسمبر  ،2018حصلت الشركة على قروض من بنك التنمية االجتماعية (جهة حكومية) قدرها  20مليون
لاير سعودي و  36مليون لاير سعودي ،على التوالي .تستحق القروض السداد على أقساط شهرية اعتباراً من ديسمبر  2018و
أبريل  ،2019على التوالي ،على أن يستحق القسط األخير السداد في نوفمبر  2021ومارس  ،2022على التوالي.
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القروض (تتمة)

خالل  ، 2020شاركت الشركة في برنامج تمويل اإلقراض الذي أطلقه البنك المركز السعودي واستلمت تمويل على  12قس ً
طا
بإجمالي مبلغ قدره  177مليون لاير سعودي من البنك المركز السعودي بدون أي عمولة وبتواريخ استحقاق مختلفة بد ًءا من سبتمبر
 2032حتى مايو  .2024انظر اإليضاح (.)27
تحمل القروض أعاله التي استلمتها الشركة من بنك التنمية االجتماعية عمولة خاصة بمعدالت تقل بشكل كبير عن المعدالت السائدة
حاليًا في السوق  ،بينما ال يحمل القرض المستلم من البنك المركزي السعودي أي عمولة .كما تحمل هذه القروض المقدمة إلى
الشركة عددا ً من الشروط ي تمثل أحدها في استخدام هذه القروض لتقديم قروض إلى أنواع وقطاعات محددة من العمالء بمعدالت
خصم .وقد تم تحديد الميزة الناتجة عن "القروض التي حصلت عليها الشركة بمعدالت عمولة أقل من المعدالت السائدة في السوق"
أو "التي ال تحمل أي عمولة" والمحاسبة عنها "كمنحة حكومية" وإثباتها في األًصل كإيرادات مؤجلة وتصنيفها ضمن "الدائنين
والمبالغ المستحقة الدفع واألخرى" .يتم إثبات تلك الميزة في قائمة الدخل الشامل الخاصة بالشركة على أساس منتظم حيث أنه سيتم
التعويض عن المصاريف المتعلقة بتلك الميزة.
إضافة إلى ذلك ،حصلت الشركة خالل  2020على قروض من بنك التنمية االجتماعية قدرها  150مليون لاير سعودي بالمعدالت
اعتبارا من  2023حتى أكتوبر
السائدة في السوق وذلك بمعدل يتراوح من  %2.32إلى  .%3.56يبدأ استحقاق هذه القروض
ً
.2025
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التزامات المنافع المحددة للموظفين

تلخص الجداول التالية بنود التزامات المنافع المحددة للموظفين المثبتة في في قائمة الدخل الشامل وقائمة المركز المالي:

أ)

المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي:

القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة للموظفين

ب) مصروف المنافع (المثبت في قائمة الدخل الشامل):

تكلفة الخدمة الحالية
مصروف عموالت خاصة
مصروف المنافع

ج) الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة للموظفين:

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

3,115,107
═════════

2,381,291
═════════

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

780,046
76,720
─────────
856,766
═════════

634,041
48,246
─────────
682,287
═════════

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة للموظفين في بداية السنة
المخصص المثبت في قائمة الدخل الشامل
تكلفة خدمة حالية
مصروف عموالت خاصة

2,381,291

1,492,876

780,046
76,720

634,041
48,246

خسارة اكتوارية مثبتة في قائمة الدخل الشامل اآلخر

()68,416

285,510

منافع مدفوعة

()54,534
─────────
3,115,107
═════════

()79,382
─────────
2,381,291
═════════

القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة للموظفين في نهاية السنة
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د)

التزامات المنافع المحددة للموظفين (تتمة)

االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية:

االفتراضات الرئيسية المستخدمة في التقويم االكتواري:

2020
لاير سعودي
معدل الخصم
معدل الزيادة في الرواتب
سن التقاعد (سنوات)
مدة البرنامج (سنوات)
معدل الوفيات

2019
لاير سعودي

%2.67
%2.67
60
11.15
المملكة العربية
السعودية %75 - 16

%3.32
%3.32
60
10
المملكة العربية
السعودية %75 - 16

هـ) تحليل الحساسية
فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة:
 31ديسمبر 2020
السيناريو األساسي
معدل الخصم
معدل الزيادة المتوقعة في الراتب
معدل ترك العمل
العمر المتوقع

 31ديسمبر 2019
السيناريو األساسي
معدل الخصم
معدل الزيادة المتوقعة في الراتب
معدل ترك العمل
العمر المتوقع

األثر على التزام المنافع المحددة  -الزيادة ( /النقص)
الزيادة في
االفتراضات
التغير في االفتراضات
الزيادة أو النقص بواقع  50نقطة أساس
الزيادة أو النقص بواقع  50نقطة أساس
الزيادة أو النقص بواقع  100نقطة أساس
 1 -/+سنة

()167,093
181,906
()44,667
2,997

األثر على التزام المنافع المحددة  -الزيادة ( /النقص)
الزيادة في
االفتراضات
التغير في االفتراضات
الزيادة أو النقص بواقع  50نقطة أساس
الزيادة أو النقص بواقع  50نقطة أساس
الزيادة أو النقص بواقع  100نقطة أساس
 1 -/+سنة

()139,802
152,357
()38,984
()1,301

النقص في
االفتراضات
182,843
()167,872
47,645
()1,399

النقص في
االفتراضات
153,131
()140,456
41,419
2,697

تم إجراء أحدث تقويم اكتواري من قبل خبير اكتواري مؤهل ("جلوبال أدفايزري") باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .إن
الخبراء واالستشاريين االكتواريين مرخصين من قبل جمعية الخبراء االكتواريين ،بالواليات المتحدة.
فيما يلي بيان بالدفعات المتوقعة أو المساهمات في برنامج المنافع المحددة خالل السنوات المستقبلية:

2020
لاير سعودي
483,398
147,686
659,332
3,031,942
─────────
4,322,358
═════════

شهرا القادمة (الفترة المالية السنوية القادمة)
خالل الـ 12
ً
ما بين سنة إلى  2سنة
ما بين  2إلى  5سنوات
أكثر من  5سنوات
إجمالي الدفعات المتوقعة
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2019
لاير سعودي
293,008
125,853
530,809
2,780,839
─────────
3,730,509
═════════
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رأس المال

يتكون رأس المال من  28.05مليون سهم ( 25.50 :2019مليون سهم) ،قيمة كل سهم  10لاير سعودي.
خالل  ،2020قامت الشركة بإصدار  2.55مليون سهم قيمة كل سهم  10لاير سعودي ومن ثم تم زيادة رأسمال الشركة من 255
مليون لاير سعودي إلى  280.5مليون لاير سعودي وذلك من خالل تحويل  25.500.000لاير سعودي من األرباح المبقاة.
تم إثبات الزيادة في رأس المال وفقا ً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  28شعبان 1441هـ (الموافق  21أبريل )2020
وموافقة البنك المركزي السعودي رقم  41049099بتاريخ  15رجب 1441هـ (الموافق  10مارس  .)2020وقد تم االنتهاء من
اإلجراءات النظامية المتعلقة بزيادة رأس المال خالل الربع الثاني لعام .2020
-21

االحتياطي النظامي

طبقا ً لنظام الشركات السعودي ،يجب على الشركة تحويل  %10من دخلها السنوي ،بعد خصم الزكاة ،إلى االحتياطي النظامي حتى
يبلغ مجموع هذا االحتياطي  %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
 -22ربح السهم
تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للسنوات المنتهية في  31ديسمبر  2020و 2019بقسمة صافي الدخل للسنتين على
المتوسط المرجح لعدد األسهم البالغة  )23,780,668 :2019( 27،274،521القائمة خالل السنة.
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الزكاة

المحملة للسنة
كانت حركة مخصص الزكاة للسنة على النحو التالي:

في بداية السنة
المحمل للسنة
مدفوع خالل السنة
محول إلى زكاة مدفوعة مقد ًما
في نهاية السنة

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

3,137,744
5,873,024
()1,822,040
─────────
7,188,728
═════════

6,611,673
()3,473,929
─────────
3,137,744
═════════

الربوط الزكوية
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") عن جميع السنوات السابقة حتى عام  .2019وقد حصلت
الشركة على الربوط الزكوية الخاصة بها عن كافة السنوات حتى  ،2017بينما ال تزال الربوط المتعلقة بعامي  2018و 2019قيد
المراجعة من قبل الهيئة.
-24

إدارة رأس المال

تتمثل سياسة الشركة في الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية للحفاظ على ثقة الدائنين والسوق وتعزيز التطورات المستقبلية لألعمال.
وتقوم اإلدارة بمراقبة عائد رأس المال باإلضافة إلى مستوى توزيعات األرباح إلى المساهمين العاديين .كما تتمثل أهداف الشركة
عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية بحيث يمكنها االستمرار في
تقديم عوائد إلى المساهمين ومنافع للجهات ذات العالقة األخرى وتقديم عوائد كافية إلى المساهمين من خالل تسعير الخدمات بشكل
متناسب مع مستوى المخاطر.
ويتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالشركة في زيادة المنفعة للمساهمين.
تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية .تقوم الشركة
بمراقبة رأس المال بشكل غير رسمي باستخدام نسبة الرفع المالي ،والتي تمثل صافي الدين مقسوما ً على إجمالي رأس المال زائداً
صافي الدين .تدرج الشركة ضمن صافي الدين القروض قصيرة األجل والدائنين التجاريين واآلخرين ناقصا ً األرصدة لدى البنوك
والنقد في الصندوق.
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إدارة رأس المال (تتمة)

2019
لاير سعودي

2020
لاير سعودي
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى
مخصص زكاة
قروض
التزامات إيجار
التزامات المنافع المحددة للموظفين
صا :أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
ناق ً

8,793,452
7,188,728
631,150,654
5,177,403
3,115,107
()89,064,757
─────────
566,360,587
═════════

9,557,332
3,137,744
466,988,823
5,182,133
2,381,291
()156,581,005
─────────
330,666,318
═════════

حقوق الملكية

325,326,153
─────────
891,686,740
═════════
%64
═════════

291,316,040
─────────
621,982,358
═════════
%53
═════════

صافي الدين

رأس المال وصافي الدين
نسبة الرفع المالي
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األدوات المالية والقيمة العادلة

تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تتكون الموجودات المالية من النقدية وشبة النقدية والودائع النقدية المقيدة ومديني التمويل االسالمي واالستثمارات والمدينين
اآلخرين ،بينما تتكون المطلوبات المالية من القروض البنكية وقروض المساهمين والدائنين والمبالغ المستحقة الدفع واألخرى.
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها حسب طريقة التقويم:
المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
المستوى  :2طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى – الهامة لقياس القيمة العادلة – قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة.
المستوى  :3طرق تقويم تستخدم المدخالت ،التي لها أثر جوهري على القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند إلى بيانات السوق
القابلة للمالحظة.
يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة بالشركة .تصنف القيمة العادلة لمديني التمويل اإلسالمي
واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقروض ضمن المستوى الثالث من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة،
بينما أن بقية الموجودات المالية والمطلوبات المالية الواردة في الجدول أدناه تصنف ضمن المستوى الثاني من التسلسل الهرمي
للقيمة .وتعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في الجدول أدناه بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب
القيمة الدفترية لها وذلك نظرا ً لالستحقاقات قصيرة األجل لمعظم هذه الموجودات والمطلوبات المالية.
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األدوات المالية والقيمة العادلة (تتمة)

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

الموجودات المالية
نقدية وشبه نقدية
ودائع نقدية مقيدة
موجودات أخرى (باستثناء العمولة الخاصة المدينة)

89,064,757
2,023,184
7,548,701

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى (باستثناء مصروف العمولة الخاصة
المستحقة)

7,508,848

156,581,005
1,873,624
8,168,826

المطلوبات المالية
6,376,067

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها بالقيمة العادلة في القوائم المالية على نحو متكرر ،تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تمت
التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة
ككل) في نهاية كل فترة مالية.
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر
الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.
تقوم إدارة الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات المتعلقة بقياس القيمة العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.
لم تكن هناك تحويالت من وإلى المستوى  2و 3خالل السنة الحالية أو السنة السابقة.

القيمة العادلة لمديني التمويل اإلسالمي (بما في ذلك العموالت الخاصة المدينة)
2020
القيمة الدفترية

لاير سعودي

2020
القيمة العادلة

لاير سعودي

2019
القيمة الدفترية

2019
القيمة العادلة

590,418,446
═════════

609,677,304
═════════

لاير سعودي

لاير سعودي

الموجودات المالية
مدينو تمويل إسالمي

793,636,024
═════════

832,732,972
═════════

لتحديد القيمة العادلة لمديني التمويل االسالمي ،تقوم اإلدارة بإجراء تقويم للسوق في ظل الظروف الحالية ،وتقويم معدالت األرباح
التي قد تحصل عليها الشركة لقاء محفظتها الحالية .يتم تقسيم المحفظة إلى فئات مختلفة .تم تقويم معدالت األرباح على مدى السنوات
الخمس الماضية وتم استخدامها كأساس لمعدل الخصم المتعلق بتقويم المحفظة .تم إضافة عالوات إلى كل فئة بناء على الظروف
االقتصادية السائدة في الدولة .تتراوح العالوات من  50إلى  250نقطة أساس.
تم احتساب المعدل األساسي األولي ،قبل العالوات ،باستخدام متوسط السعر المتداول للعقود على مدى الخمس سنوات الماضية.
وقد تم مقارنة هذا السعر المتداول بمتوسط العائد الفعلي الذي تحققه العقود للوصول إلى عامل ترجمة السعر المتداول إلى معدل
فعلي وذلك لرفع المعدل األساسي من سعر متداول إلى معدل فعلي .بلغ متوسط السعر المتداول لمحفظة الشركة خالل هذه الفترة
 ،)%15.98 :2019( %15.06وبلغ متوسط المعدل الفعلي لنفس المحفظة  ،)%17.23 :2019( %16.5مما أدى إلى عامل رفع
بمقدار .)1.08x :2019( 0.74
تم إضافة عالوة مفترضة لكل فئة إلى السعر األساسي المتداول ،وتم تطبيق عامل الرفع للوصول إلى العائد الفعلي الذي تم استخدامه
كمعدل خصم بشأن القيمة العادلة للمحفظة.
تم خصم التدفقات النقدية لكل فئة باستخدام معدل الخصم المطبق على كل فئة للوصول إلى القيمة العادلة للمحفظة .كما تم خصم
المخصصات المجنبة لقاء المحفظة وذلك لمقارنة القيمة الدفترية بالقيمة العادلة المفترضة.
تتراوح معدالت الخصم المستخدمة من  %20.29إلى  :2019( %22.29من  %17.76إلى .)%19.9
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األدوات المالية والقيمة العادلة (تتمة)

القيمة العادلة للقروض البنكية (بما في ذلك مصروف العموالت الخاصة المستحقة):
يتم تحديد القيمة العادلة للقروض البنكية والصكوك الدائنة والقروض الحكومية على أساس القيمة المخصومة للتدفقات النقدية
المستقبلية المتوقعة باستخدام معدالت السوق المطبقة ألنواع األدوات المالية المماثلة بتاريخ إعداد القوائم المالية .يوضح الجدول
أدناه القيمة العادلة للقروض البنكية كما في  2020و  ،2019على التوالي:
2020
القيمة العادلة

2020
القيمة الدفترية

لاير سعودي

لاير سعودي

2019
القيمة الدفترية

2019
القيمة العادلة

240,024,652
═════════
190,276,124
═════════
36,688,047
═════════

246,462,977
═════════
213,135,122
═════════
36,688,048
═════════

لاير سعودي

لاير سعودي

المطلوبات المالية
قروض بنكية
صكوك دائنة
قروض من جهة حكومية

190,147,834
═════════
130,331,977
═════════
310,670,843
═════════

199,922,851
═════════
147,317,224
═════════
318,904,594
═════════

القيمة العادلة لالستثمار المدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
تعتقد اإلدارة بأن القيمة العادلة لالستثمار المدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تقارب قيمته الدفترية.
 -26إدارة المخاطر المالية
إن أنشطة الشركة تعرضها لمختلف المخاطر المالية :مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر أسعار العموالت الخاصة ومخاطر
العمالت األجنبية) ،مخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة .يركز برنامج إدارة المخاطر الكلي بالشركة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع
صا
األسواق المالية ،والحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة .تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة .وفيما يلي ملخ ً
بأهم أنواع المخاطر:

مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .تسعى الشركة
إلى إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
يمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية والتي تم
اإلفصاح عنها في الجدول أدناه:

2020
لاير سعودي
نقدية وشبه نقدية
ودائع نقدية مقيدة
مدينو تمويل إسالمي ،صافي
موجودات أخرى

2019
لاير سعودي

156,581,005 89,064,757
1,873,624
2,023,184
590,418,446 793,636,024
8,796,868
7,513,701
───────── ─────────
757,669,943 892,237,666
═════════ ═════════
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تحليل الجودة االئتمانية
يبين الجدول التالي المعلومات حول الجودة االئتمانية لمديني التمويل اإلسالمي المقاسة بالتكلفة المطفأة:

2020
لاير سعودي
غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها
متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها:
من يوم إلى  30يوم
من  31يوم إلى  90يوم
متأخرة السداد ومنخفضة القيمة

أ)

2019
لاير سعودي

594,156,641

362,012,419

129,283,980
35,226,857
62,904,953
─────────
821,572,431
═════════

127,049,150
42,001,562
82,148,347
─────────
613,211,478
═════════

إجمالي القيمة الدفترية لمديني التمويل اإلسالمي قبل خسائر االئتمان المتوقعة

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
 12شهر
لاير سعودي

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر ذات مستوى
ائتماني غير
منخفض
لاير سعودي

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر ذات مستوى
ائتماني منخفض
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

 31ديسمبر 2020

721,091,803
═════════

40,510,864
═════════

59,969,764
═════════

821,572,431
═════════

 31ديسمبر 2019

489,061,569
═════════

52,103,674
═════════

72,046,235
═════════

613,211,478
═════════

ب) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
 12شهر
لاير سعودي

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر ذات مستوى
ائتماني غير
منخفض
لاير سعودي

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
العمر ذات مستوى
ائتماني منخفض
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

 31ديسمبر 2020

5,209,202
═════════

3,261,133
═════════

19,466,072
═════════

27,936,407
═════════

 31ديسمبر 2019

2,898,416
═════════

2,657,348
═════════

17,237,268
═════════

22,793,032
═════════

المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة – الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
عند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر بشأن األدوات المالية قد ازدادت بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها ،فإن الشركة تأخذ
بعين االعتبار المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما .ويشتمل ذلك على معلومات كمية
ونوعية وتحاليل تستند إلى خبرة الشركة السابقة وتقويم االئتمان الذي يجريه الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلية .يهدف التقويم
إلى تحديد ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان بشأن تعرض ما بنا ًء على المراحل المعتمدة للتصنيف.
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إدارة المخاطر المالية (تتمة)

درجات تصنيف مخاطر االئتمان

تقوم الشركة بتخصيص كل تعرض لدرجة مخاطر االئتمان استنادا ً إلى مختلف البيانات المستخدمة في توقع مخاطر التعثر وتطبيق
األحكام والتقديرات المبينة على الخبرة .تحدد درجات تصنيف مخاطر االئتمان باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر
التعثر .تتفاوت هذه العوامل بحسب طبيعة مخاطر التعرض و نوع المقترض.

يتم تحديد درجات تصنيف مخاطر االئتمان ،ويتم معايرتها بحيث تزداد مخاطر التعثر بشكل متزايد عند انخفاض مخاطر االئتمان،
على سبيل المثال عندما يكون الفرق في مخاطر التعثر بين درجات مخاطر  1و 2أقل من الفرق بين درجات مخاطر االئتمان 2
و .3

أ) وضع جدول شروط احتمال التعثر
تعتبر درجات تصنيف مخاطر االئتمان المدخل الرئيسي لتحديد شروط احتمال التعثر عن السداد .تقوم الشركة بجمع معلومات
األداء والتعثر المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة بها وتحليلها حسب المنتج والجهة المقترضة وأيضا ً حسب درجة تصنيف مخاطر
االئتمان.
تستخدم الشركة نماذج إحصائية في تحليل البيانات التي تم الحصول عليها واجراء تقديرات الحتمال التعثر على مدى العمر المتبقي
لألداة المالية والكيفية التي يتوقع أن تتغير بها نتيجة مرور الوقت.
يشتمل التحليل على تحديد ومعايره العالقة بين التغيرات في نسب التعثر وعوامل االقتصاد الكلي التي تتضمن نمو الناتج المحلي
ومعدالت العمولة االسترشادية والبطالة وغيرها.
واستنادًا إلى المعلومات الفعلية الخارجية والتوقعات ،تقوم الشركة بإعداد تصورها لـ "الحالة األساسية" التي يكون عليها التوجه
المستقبلي للت غيرات االقتصادية المعنية ومجموعة من سيناريوهات التوقعات المحتملة األخرى ( انظر اإليضاح أدناه بشأن إدراج
المعلومات المستقبلية) .تستخدم الشركة هذه التوقعات لتعديل تقديراتها المتعلقة باحتمال التعثر في السداد.

ب) تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري
تشتمل ضوابط تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري على تغيرات كمية في احتماالت التعثر وعوامل نوعية،
بما في ذلك الدعم على أساس التأخر في السداد.
تعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة بتعرضات معينة بأنها قد ازدادت بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها إذا ما تمت وفق طريقة
التقويم النوعي الخاصة بالشركة.
وباستخدام التقديرات التي أجراها خبراء االئتمان لدي الشركة ،وعندما يكون ممكنا ،الخبرة السابقة للشركة ،يمكن للشركة أن تقرر
بأن مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل جوهري بنا ًء على مؤشرات نوعية معينة تدل على ذلك ،وأنه لم يتم إظهار أثرها بالكامل في
التحاليل الكمية بصورة منتظمة.
وكدعم لذلك  ،تعتبر الشركة أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث في وقت ال يتجاوز تأخر استحقاق أصل ما ألكثر من
 30يو ًما .يتم تحديد أيام التأخر عن السداد من خالل احتساب عدد األيام منذ أقدم تاريخ استحقاق مضى لم يتم فيه استالم قيمة الدفعة
بالكامل .يتم تحديد تواريخ االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة للمقترض.
تقوم الشركة بمراقبة فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق القيام بمراجعات منتظمة
كي تؤكد أن:
•
•
•

الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد،
الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن التي تصبح فيها الموجودات متأخرة السداد لمدة  30يوماً ،و
عدم وجود تقلبات مضمونة في مخصص الخسائر من التحويالت بين احتمال التعثر عن السداد لمدة  12شهراً (المرحلة )1
واحتمال التعثر عن السداد على مدى العمر (المرحلة .)2
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درجات تصنيف مخاطر االئتمان (تتمة)
تقوم الشركة بتصنيف أدواتها المالية إلى المرحلة  ،1والمرحلة  ،2والمرحلة  3وذلك بناء على منهجية االنخفاض في القيمة المطبقة
كما هو مبين أدناه- :
المرحلة  :1بالنسبة لألدوات المالية التي لم تزداد مخاطر االئتمان المتعلقة بها بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي والتي لم تنخفض
قيمتها االئتمانية منذ استحداثها ،تقوم الشركة بتسجيل المخصص على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12
شهر .يتم تصنيف كافة الحسابات عند نشأتها بالمرحلة .1
المرحلة  :2بالنسبة لألدوات المالية التي ازدادت مخاطر االئتمان المتعلقة بها بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي ولكن لم تنخفض
قيمتها االئتمانية ،تقوم الشركة بإثبات مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر لكافة القروض المصنفة
ضمن هذه المرحلة بنا ًء على تواريخ االستحقاق الفعلية /المتوقعة بما في ذلك إعادة هيكلة أو إعادة جدولة التسهيالت.
المرحلة  :3بالنسبة لألدوات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض ،تقوم الشركة بإثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.
ومن المفترض أن يكون تحديد التعثر ،أي أيام التأخر عن السداد لمدة  121يو ًما ضمن المرحلة .3

ج) الموجودات المالية المعدلة
يمكن تعديل الشروط التعاقدية لمديني التمويل ألسباب عدة منها تغير الظروف في السوق واالحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى ال
تتعلق بالتدهور االئتماني الحالي أو المتوقع للعميل .يجوز التوقف عن اثبات الذمم المدينة الحالية التي يتم تعديل شروطها ،ويتم
إثبات الذمم المدينة التي أعيد التفاوض بشأنها كذمم مدينة جديدة بالقيمة العادلة وفقا ً للسياسة المحاسبية الخاصة بالشركة.
وفي حالة تعديل شروط موجودات مالية ما ولم ينتج عن هذا التعديل إلغاء إثباتها ،فإنه يتم إجراء تحديد ما إذا كانت هناك زيادة
جوهرية في مخاطر االئتمان المتعلقة باألصل على أساس معايير التصنيف إلى المراحل المعتمدة.
ويجوز للشركة إعادة التفاوض بشأن الذمم المدينة من العمالء الذين يواجهون صعوبات مالية (يشار إليها بـ "نشاطات االعفاء من
السداد") لزيادة فرص التحصيل وتقليل مخاطر التعثر .وطبقا ً لسياسة االعفاء من السداد الخاصة بالشركة ،يتم اعفاء العمالء من
السداد بشأن مديني التمويل على أساس اختياري وذلك في حال تعثر المدين عن سداد دينة أو ،في حالة وجود مخاطر عالية للتعثر
عن السداد ،وجود دليل على قيام المدين ببذل كافة الجهود المعقولة للسداد وفق الشروط التعاقدية األصلية وأنه من المتوقع أن يكون
المدين قادر على الوفاء بالشروط المعدلة.
تشتمل الشروط المعدلة عادة على تمديد فترة االستحقاق ،وتغيير موعد سداد العمولة وتعديل الشروط األخرى المتعلقة بالتمويل.
يعتبر اإلعفاء من السداد مؤشرا ً نوعيا ً على وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ،وأن توقع االعفاء من السداد قد يعتبر دليالً
متعثرا .ويجب على العميل إثبات السلوك الجيد للسداد باستمرار على مدى فترة
على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض/
ً
متعثرا.
شهرا قبل أن يتم اعتبار األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض/
قدرها 12
ً
ً

د) تعريف التعثر عن السداد
يتم اعتبار مدين ما متعثر عن السداد وذلك عند وقوع أحد أو كال الحدثين التاليين:
•
•

تجاوز المدين موعد االستحقاق لما يزيد عن  90يوما ً أو أكثر ألي التزامات ائتمانية تجاه الشركة ،بما في ذلك األقساط األصلية
ودفعات العمولة.
اعتقاد الشركة بأن المدين من غير المحتمل أن يقوم بسداد التزاماته االئتمانية للشركة بالكامل دون قيام الشركة باتخاذ اية
إجراءات مثل تسييل الضمانات (إن وجدت).

يتفق تعريف التعثر عن السداد إلى حد كبير مع التعريف المطبق من قبل الشركة ألغراض رأس المال النظامي.
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درجات تصنيف مخاطر االئتمان (تتمة)
ه) إدراج المعلومات المستقبلية
تقوم الشـــركة بإدراج المعلومات المســـتقبلية في تقويمها فيما إذا كانت خســـائر االئتمان ألية أداة قد ازدادت بشـــكل جوهري منذ
االثبات األولي لها وقياسـها لخسـائر االئتمان المتوقعة .اسـتنادًا إلى مجموعة متنوعة من المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة من
المصـادر المنشـورة ،تقوم الشـركة بإعداد تعديل مسـتقبلي لجدول شـروط احتمال التعثر بهدف الوصـول إلى تقديرات احتمال التعثر
على مدى العمر باستخدام نماذج االقتصاد الكلي.
تأخذ الشــــركة بعين االعتبار ســــيناريوهات في نطاق زمني يتراوح من  3إلى  5ســــنوات (بما يتوافق مع التوقعات المتاحة من
المصــادر العامة) ،والتي ي ســود بعدها متوســط ظروف االقتصــاد الكلي على المدى الطويل .يتم اســتخدام توقعات االقتصــاد الكلي
المتاحة خارجيًا من صــندوق النقد الدولي والبنك المركزي الســعودي إلعداد توقعات الحالة األســاســية .وبالنســبة للســيناريوهات
األخرى ،يتم إجراء التعديالت على توقعات الحالة األساسية بناء على تقدير الخبراء.
تمثل الحالة األســاســية النتيجة األكثر احتماالً ،والتي نشــرتها مصــادر خارجية .وتمثل الســيناريوهات األخرى النتائج األكثر تفاؤالً
واألكثر تشاؤماً.

و) قياس خسائر االئتمان المتوقعة

تمثل المدخالت األساسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المتغيرات المبينة أدناه .يتم استخراج هذه المؤشرات أعاله عموما ً من
نماذج إحصائية معدة داخليا ً وبيانات تاريخية أخرى ،ويتم تعديلها لتعكس المعلومات المستقبلية ،كما تم تبيانه أعاله.
إن تقديرات احتماالت التعثر تعتبر تقديرات بتاريخ معين يتم احتسابها وفق نماذج تصنيف إحصائية ويتم تقويمها باستخدام أدوات
تصنيف مرتبطة بمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات .تحدد هذه النماذج اإلحصائية وفق بيانات مجمعة داخليا ً وخارجيا ً
تشتمل على عوامل كمية ونوعي ة .وفي حالة انتقال الطرف المقابل أو التعرضات بين فئات درجات التصنيف ،فإن ذلك يمكن أن
يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر المعني .يتم تقدير احتماالت التعثر بعد األخذ بعين االعتبار تواريخ االستحقاق التعاقدية
للتعرضات والمعدالت المقدرة للسداد المبكر.
تمثل الخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تعثر .تقوم الشركة بتقدير مؤشرات الخسارة
الناتجة عن التعثر عن السداد بنا ًء على تاريخ معدالت استرداد المطالبات من األطراف المتعثرة .تأخذ نماذج نسبة الخسارة الناتجة
عن التعثر بعين االعتبار االستردادات والتكاليف المتكبدة في عملية الوصول إلى التقديرات.
يمثل التعرض عند التعثر عن السداد التعرضات المتوقعة في حالة وقوع التعثر .تقوم الشركة باستخراج "التعرض عند التعثر عن
السداد" من التعرضات الحالية إلى الطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك
اإلطفاء .يمثل التعرض عند التعثر عن السداد ألصل مالي اجمالي القيمة الدفترية له.
تقوم الشركة بقياس مخاطر االئتمان المتوقعة بعد األخذ بعين االعتبار مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدية القصوى (بما في
ذلك خيارات التمديد للجهة المقترضة) التي تتعرض على مداها لمخاطر االئتمان.

ز) الحوكمة والرقابة الداخلية
إضافة إلى إطار إدارة المخاطر الحالي ،قامت الشركة بتشكيل لجنة إدارة لإلشراف على عملية تطبيق المعيار الدولية للتقرير المالي
( ،)9وتتضمن تلك اللجنة ممثلين عن اإلدارة المالية ،باإلضافة إلى االستعانة بالخبراء المتخصصين في مجاالت مراجعة المنهجيات
وتحديد مصادر البيانات وإعداد النماذج بشأن المخاطر وصياغة األحكام المتعلقة بنواحي تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر
االئتمان واالفتراضات بشأن االقتصاد الكلي والعوامل المستقبلية.

مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية .تنشأ مخاطر
السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له .تقوم الشركة بالحد من مخاطر السيولة وذلك
بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية.

44

شركة المرابحة المرنة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
 -26إدارة المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر السيولة (تتمة)
تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية
يلخص الجدول أدناه محفظة استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة بتاريخ إعداد القوائم المالية بناء على التزامات السداد
التعاقدية غير المخصومة .تم تحديد تواريخ االستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية على أساس الفترة المتبقية بتاريخ إعداد القوائم
المالية إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.

 31ديسمبر 2020

خالل
 3أشهر
لاير سعودي

 1حتى
 5سنوات
لاير سعودي

 3حتى
 12شهرا
لاير سعودي

اإلجمالي

لاير سعودي

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى*
قروض*

6,724,709
38,531,175
─────────
45,255,884
═════════

268,314
248,307,573
─────────
248,575,887
═════════

515,824
345,460,134
─────────
345,975,958
═════════

7,508,847
632,298,882
─────────
639,807,729
═════════

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى*
قروض*

5,104,730
66,081,047
─────────
71,185,777
═════════

755,513
195,791,390
─────────
196,546,903
═════════

515,824
205,116,386
─────────
205,632,210
═════════

6,376,067
466,988,823
─────────
473,364,890
═════════

 31ديسمبر 2019

* تم إدراج مصروف العمولة الخاصة المستحقة كما بتاريخ اعداد القوائم المالية كجزء من القروض لغرض اإلفصاح أعاله.

تحليل الموجودات والمطلوبات المالية وفقاً لتوقيت توقع استردادها أو تسويتها

يبين الجدول التالي أدناه تحليالً للموجودات والمطلوبات المالية وفقًا لتوقيت توقع استردادها أو تسويتها:

 31ديسمبر 2020
نقدية وشبه نقدية
ودائع نقدية مقيدة
استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
مدينو تمويل إسالمي
موجودات أخرى
الموجودات المالية
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى
قروض
التزامات إيجار
مطلوبات أخرى
المطلوبات المالية
فجوة االستحقاق
فجوة االستحقاق المتراكمة

 3حتى
 12شهرا
لاير سعودي

خالل  3أشهر
لاير سعودي
89,064,757
2,023,184

-

 1حتى
 5سنوات

بدون تاريخ
استحقاق محدد
لاير سعودي

لاير سعودي
-

-

اإلجمالي
لاير سعودي
89,064,757
2,023,184

892,850
- 516,975,541 253,392,418 23,268,065
76,696,046
9,725,913
4,693,929
4,018,794
───────── ───────── ───────── ─────────
77,588,896 526,701,454 258,086,347 118,374,800

892,850
793,636,024
95,134,682
─────────
980,751,497

3,115,107
─────────
3,115,107
─────────
74,473,789
─────────
325,326,153
═════════

8,793,452
631,150,654
5,177,403
10,303,835
─────────
655,425,344
─────────
325,326,153
═════════

8,009,614
37,382,947
126,303
─────────
45,518,864
─────────
72,855,936
─────────
72,855,936
═════════

515,824
268,014
345,460,134 248,307,573
3,624,976
1,426,124
7,188,728
───────── ─────────
349,600,934 257,190,439
───────── ─────────
177,100,520
895,908
───────── ─────────
250,852,364 73,751,844
═════════ ═════════
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 31ديسمبر 2019
نقدية وشبه نقدية
ودائع نقدية مقيدة
استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
مدينو تمويل إسالمي
موجودات أخرى
الموجودات المالية
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى
قروض
التزامات إيجار
مطلوبات أخرى
المطلوبات المالية
فجوة االستحقاق
فجوة االستحقاق المتراكمة

 3حتى
شهرا
12
ً
لاير سعودي

خالل  3أشهر
لاير سعودي

 1حتى
 5سنوات
لاير سعودي

بدون تاريخ استحقاق
محدد
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

156,581,005
1,873,624

-

-

-

156,581,005
1,873,624

64,806,170
2,364,221
─────────
224,572,406

174,643,297
2,830,687
─────────
175,560,291

350,968,979
10,304,147
─────────
357,537,246

892,850
13,298,383
─────────
892,850

892,850
590,418,446
28,797,438
─────────
778,563,363

8,494,385
66,081,047
333,089
─────────
74,908,521
─────────
150,716,499
─────────
150,716,499
═════════

547,123
195,791,390
999,266
3,137,744
─────────
200,475,523
─────────
()23,001,539
─────────
127,714,960
═════════

515,824
205,116,386
3,849,778
─────────
209,481,988
─────────
151,791,138
─────────
279,506,098
═════════

2,381,291
─────────
2,381,291
─────────
11,809,942
─────────
291,316,040
═════════

9,557,332
466,988,823
5,182,133
5,519,035
─────────
487,247,323
─────────
291,316,040
═════════

مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تمثل مخاطر أسعار العموالت الخاصة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار العموالت
الخاصة السائدة في السوق .تخضع الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة بشأن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة خاصة،
بما في ذلك مديني التمويل اإلسالمي والقروض.
ان كافة موجودات الشركة والصكوك الدائنة والقروض من جهة حكومية المرتبطة بعمولة خاصة تحمل عمولة خاصة بأسعار
ثابتة ،ومن ثم تعتقد اإلدارة أن الشركة غير معرضة ألي مخاطر عموالت خاصة بشأن هذه الموجودات.
إن كافة قروض الشركة تحمل عمولة خاصة بسعر متغير .وتستخدم الشركة األدوات المالية المشتقة (مقايضات أسعار العموالت
الخاصة) لتغطية مخاطر التقلبات في أسعار العموالت الخاصة التي تتعرض لها الشركة بشأن هذه القروض ،ومن ثم تعتقد اإلدارة
أن الشركة ال تتعرض لمخاطر أسعار عموالت خاصة بشأن تلك القروض.
يوضح الجدول التالي أثر التغير المحتمل المعقول في أسعار العموالت الخاصة ،مع بقاء كافة التغيرات األخرى ثابتة ،على ربح أو
خسارة الشركة فيما يتعلق بالقروض المرتبطة بعمولة عائمة ،وغير المغطاة باستخدام المشتقات .يمثل أثر الدخل األثر الناتج عن
التغيرات المفترضة في أسعار العم والت الخاصة على صافي دخل العمولة لسنة واحدة بناء على تلك القروض المرتبطة بعمولة
عائمة والمقتناة كما بتاريخ إعداد القوائم المالية.

2020
األثر على صافي
التغير في
الدخل
نقاط األساس
لاير سعودي
50+
50-

لاير سعودي
لاير سعودي
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مخاطر أسعار العموالت الخاصة (تتمة)
2019
األثر على صافي
التغير في
الدخل
نقاط األساس
لاير سعودي
50+
50-

لاير سعودي
لاير سعودي

()478,565
478,565

تتعرض الشركة لمخاطر متعلقة بالتقلبات في مستويات أسعار العموالت الخاصة السائدة في السوق .يلخص الجدول أدناه تعرض
الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة .ويشتمل الجدول على موجودات ومطلوبات الشركة بالقيمة الدفترية والمصنفة حسب
تواريخ االستحقاق أو عملية إعادة التسعير التعاقدية ،أيهما يحدث أوالً .تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة
لوجود عدم تطابق أو فجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات التي يتم إعادة تسعيرها أو استحقاقها في فترة محددة .تقوم الشركة
بإدارة هذه المخاطر من خالل مطابقة إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات من خالل استراتيجيات إدارة المخاطر.

خالل  3أشهر
لاير سعودي
الموجودات
89,064,757
نقدية وشبه نقدية
2,023,184
ودائع نقدية مقيدة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى 3,621,798
استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل
23,268,065
مدينو تمويل إسالمي
موجودات تم مصادرتها معدة للبيع
موجودات حق االستخدام
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
─────────
117,977,804
إجمالي الموجودات
─────────
المطلوبات
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى
مخصص زكاة
126,303
التزامات إيجار
37,382,947
قروض
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
─────────
37,509,250
إجمالي المطلوبات
─────────
إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار
العموالت الخاصة
80,468,554
─────────
الفجوة التراكمية الخاضعة لمخاطر أسعار
80,468,554
العموالت الخاصة
═════════

12-3
شهرا
لاير سعودي

2020
 1إلى 5
سنوات
لاير سعودي

غير مرتبطة بعمولة
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

3,502,939

5,877,839

-

89,064,757
2,023,184
13,002,576

253,392,418
─────────
256,895,357
─────────

516,975,541
─────────
522,853,380
─────────

892,850
66,606,251
5,436,060
5,132,583
4,957,212
─────────
83,024,956
─────────

892,850
793,636,024
66,606,251
5,436,060
5,132,583
4,957,212
─────────
980,751,497
─────────

1,426,124
248,307,573
─────────
249,733,697
─────────

3,624,976
345,460,134
─────────
349,085,110
─────────

8,793,452
7,188,728
3,115,107
─────────
19,097,287
─────────

8,793,452
7,188,728
5,177,403
631,150,654
3,115,107
─────────
655,425,344
─────────

7,161,660
─────────

173,768,270
─────────

63,927,669
─────────

325,326,153
═════════

87,630,214
═════════

261,398,484
═════════

325,326,153
═════════
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مخاطر أسعار العموالت الخاصة (تتمة)
12-3
شهرا
ً
لاير سعودي

خالل  3أشهر
لاير سعودي
الموجودات
39,997,590
نقدية وشبه نقدية
ودائع نقدية مقيدة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى 525,750
استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل
64,806,170
مدينو تمويل إسالمي
موجودات تم مصادرتها معدة للبيع
موجودات حق االستخدام
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
─────────
105,329,510
إجمالي الموجودات
─────────
المطلوبات
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى
مخصص زكاة
333,089
التزامات إيجار
66,081,047
قروض
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
─────────
66,414,136
إجمالي المطلوبات
─────────
إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار
العموالت الخاصة
38,915,374
─────────
الفجوة التراكمية الخاضعة لمخاطر أسعار
العموالت الخاصة
38,915,374
═════════

2019
 1إلى 5
سنوات
لاير سعودي

غير مرتبطة بعمولة
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

1,577,250

5,670,000

116,583,415
1,873,624
2,176,969

156,581,005
1,873,624
9,949,969

174,643,297
─────────
176,220,547
─────────

350,968,979
─────────
356,638,979
─────────

892,850
4,208,962
5,549,087
4,889,813
4,199,607
─────────
140,374,327
─────────

892,850
590,418,446
4,208,962
5,549,087
4,889,813
4,199,607
─────────
778,563,363
─────────

999,266
195,791,390
─────────
196,790,656
─────────

3,849,778
205,116,386
─────────
208,966,164
─────────

9,557,332
3,137,744
2,381,291
─────────
15,076,367
─────────

9,557,332
3,137,744
5,182,133
466,988,823
2,381,291
─────────
487,247,323
─────────

()20,570,109
─────────

147,672,815
─────────

125,297,960
─────────

291,316,040
═════════

18,345,265
═════════

166,018,080
═════════

291,316,040
═════════

مخاطر العمالت األجنبية
تمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي .ال
تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية حيث أنه ال يوجد لديها أي موجودات أو مطلوبات
مالية هامة مسجلة بعمالت أجنبية.
-27

برامج ومبادرات دعم البنك المركزي السعودي

برنامج دعم تمويل القطاع الخاص
لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد ،)19-قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإطالق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص في مارس
 2020وذلك بتقديم الدعم الالزم للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم وفقًا لتعريف مؤسسة النقد العربي السعودي من خالل التعميم
رقم  381000064902وتاريخ  16جمادى اآلخر 1438هـ .يتكون هذا البرنامج بشكل أساسي من اآلتي:
 برنامج تأجيل الدفعات؛ برنامج تمويل اإلقراض؛ برنامج دعم ضمانات التمويل؛ و برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية.48
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برامج ومبادرات دعم البنك المركزي السعودي (تتمة)

برنامج تأجيل الدفعات:
كجزء من برنامج تأجيل الدفعات الذي أطلقه البنك المركزي السعودي ،يتعين على الشركة تأجيل األقساط لمدة إجمالية قدرها تسعة
أشهر (التأجيل األصلي لمدة  6أشهر تاله تمديد آخر لمدة ثالثة أشهر) على تسهيالت القروض الممنوحة للشركات المؤهلة كمنشآت
صغيرة ومتوسطة الحجم .وتم اعتبار إعفاءات تأجيل سداد األقساط المستحقة بمثابة دعم للسيولة قصيرة األجل لمواجهة المشكالت
المتعلقة بالتدفقات النقدية المحتملة للمقترض .ال ينطبق هذا البرنامج إال على العمالء الذين خضعوا لتعرضات ضمن المرحلة 1
كما في  14مارس  2020بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  .9قامت الشركة بتفعيل إعفاءات السداد من خالل تمديد فترة
القروض المطبقة الممنوحة دون أي تكاليف إضافية يتحملها العميل .تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغيرات الخاصة بالتسهيالت
االئتمانية وتمت معالجتها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  9باعتبارها تعديالً في شروط االتفاقية .وقد نتج عن ذلك
عرض خسائر التعديل كجزء من صافي دخل العموالت الخاصة.
إضافة إلى ما سبق ،قام البنك المركزي السعودي في ديسمبر  2020بتمديد برنامج تأجيل الدفعات حتى  31مارس  .2021قامت
الش ركة بتفعيل إعفاءات السداد من خالل تمديد فترة القروض المطبقة الممنوحة دون أي تكاليف إضافية يتحملها العميل .تم تقييم
األثر المحاسبي لهذه التغيرات في ضوء التسهيالت االئتمانية وتمت معالجتها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  9كتعديل
في شروط الترتيب .نتج عن ذلك إثبات الشركة لخسارة تعديل إضافية قدرها  4.1مليون لاير سعودي.
نتيجة للبرنامج المذكور أعاله والتمديدات ذات الصلة ،قامت الشركة بتأجيل دفعات أقساط قدرها  102.8مليون لاير سعودي على
محفظة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،وعليه ،تم إثبات إجمالي خسارة تعديل قدرها  17.3مليون لاير سعودي
خالل السنة.
اعتبرت الشركة بشكل عام تأجيل الدفعات في ترتيبات المشقة كمؤشر على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان ولكن تأجيل
الدفعات بموجب حزم الدعم الحالية المتعلقة بكوفيد 19-لم يتم اعتبارها ،بشكل منفصل ،كمؤشر على الزيادة الجوهرية في مخاطر
االئتمان.
لدى الشركة تعرضات قدرها  347مليون لاير سعودي و 6مليون لاير سعودي و 35.6مليون لاير سعودي في المرحلة  1والمرحلة
 2والمرحلة  3لعمالء الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،مع المخصص المقابل لقاء هذه التعرضات بمبلغ 4.7
مليون لاير سعودي و  2.3مليون لاير سعودي و  18مليون لاير سعودي على التوالي.
من أجل تعويض خسارة التعديل التي من المتوقع أن تتكبدها الشركة في تأجيل الدفعات ،حصلت الشركة كمنشأة صغيرة ومتوسطة
شهرا (بما في ذلك التمديد المشار إليه أعاله) من قروضها المصرفية .قامت الشركة بتنفيذ
على خيار تأجيل الدفعات لمدة اثني عشر
ً
شهرا .نتج عن ذلك إثبات الشركة لربح تعديل اليوم الواحد قدره
ذلك من خالل تأجيل األقساط التي تقع في نفس فترة االثني عشر
ً
 14.2مليون لاير سعودي .كما في  31ديسمبر  ،2020قامت الشركة بتسوية مبلغ  10.9مليون لاير سعودي كزيادة لربح التعديل
المسجل .تم عرض صافي األثر لمكاسب تعديل اليوم األول وتسوية المكاسب المعدلة المسجلة كجزء من دخل العموالت الخاصة.

برنامج تمويل اإلقراض
حصلت الشركة على  177مليون لاير سعودي من البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بمنح تسهيالت ائتمانية للمنشآت المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة بموجب برنامج تمويل اإلقراض .إن التمويل المستلم مؤهل العتباره منحة حكومية .تمت
المحاسبة عن المنفعة من معدل التمويل المقدم على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية .األمر الذي نتج عنه
إجمالي دخل قدره  16.05مليون لاير سعودي تم إثباته في قائمة الدخل الشامل كربح يوم واحد.
قامت اإلدارة بممارسة بعض األحكام عند إثبات وقياس خسارة وربح التعديل والمنحة الحكومية أعاله.
-28

األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية

لم تكن هناك أي أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية والتي تتطلب إجراء تعديالت أو تقديم
إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية.

49

شركة المرابحة المرنة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2020
 -29معلومات المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام السنة السابقة لتتماشى مع عرض الحسابات في السنة الحالية.
 -30اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  21فبراير ( 2021الموافق  9رجب 1442هـ).
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