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ً   (شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  شركة أمالك العالمية للتمويل   مساهميالسادة /  تقرير المراجع المستقل إلى    المحترمين   ) سابقا
 

  الموحدة تقرير حول مراجعة القوائم المالية  
  

  رأينا 
  

أمالك العالمية  لشركة    دة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحفي رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة  
 ،٢٠٢٢ديسمبر    ٣١المجموعة") كما في  "  جتمعين(م  التابعة  وشركتها("الشركة")  (شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري سابقاُ)    للتمويل

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة  
  .للمراجعين والمحاسبين  الصادرة عن الهيئة السعودية األخرى والمعايير واإلصدارات ، العربية السعودية

  
  ما قمنا بمراجعته 

  
  : ما يليم تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة

  
 م٢٠٢٢ديسمبر  ٣١ قائمة المركز المالي الموحدة كما في  
 ذلك التاريخ. في للسنة المنتهية  الموحدة  والخسارة  قائمة الربح 
  ذلك التاريخ. في للسنة المنتهية  الموحدة  الشامل قائمة الدخل  
  ذلك التاريخ. في الموحدة للسنة المنتهية حقوق الملكية  قائمة التغيرات في  
  التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخقائمة .  
 والمعلومات التفسيرية األخرى لسياسات المحاسبية الهامةاالتي تتضمن ، إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة . 
 

  أساس الرأي 
  

ضيحها  لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم تو
  . قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدةضمن  بالتفصيلتقريرنا في 

 
  نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.

  
  االستقالل 

  
  المعتمد   )الدولية  االستقالل  معايير  ذلك  في  بما(  المهنيين إننا مستقلون عن المجموعة وفقا للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين

"الميثاق") المتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذا  ( في المملكة العربية السعودية  
  الميثاق.

 
  منهجنا في المراجعة 

 
  نظرة عامة 

  

ذمم    ،جارةاإلذمم مديني عقود    المرابحة، مديني عقود  ذمم    مقابل  المتوقعة   االئتمان  خسائر  مخصص   الرئيسية للمراجعة مور األ
 . جارة الموصوفة في الذمةاإلمديني عقود 

 
الجوهرية في القوائم المالية الموحدة. بالتحديد،   التحريفات في إطار عملية تصميم مراجعتنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر  

االعتبار   بعين  المثال،    التي  جتهادات اال أخذنا  سبيل  اإلدارة، على  التي شملت وضع    فيمااتخذتها  الهامة  المحاسبية  بالتقديرات  يتعلق 
مراجعتنا، تناولنا أيضاً مخاطر تجاوز    افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع عمليات 

  التحريفات   مخاطر اإلدارة للرقابة الداخلية، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل  
  . غش الجوهرية الناتجة عن 

 
رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعين   لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء

  نشاطها فيه.  المجموعة  المحاسبية، وقطاع األعمال الذي تزاول ضوابطالمجموعة، والعمليات وال االعتبار هيكل



  (تتمة) تقرير المراجع المستقل 
ً  العالمية للتمويل (شركة أمالك العالمية للتمويل العقاريمساهمي شركة أمالك السادة / إلى   المحترمين  ) سابقا

 منهجنا في المراجعة (تتمة) 

  لمراجعة الرئيسية لمور األ

للقوائم المالية الموحدة للفترة  لمراجعة هي األمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا الرئيسية لمور  األإن  
 حول  الحالية. وتم التطرق إلى هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، ال نبدي رأياً منفصالً 

  هذه األمور. 

 لمراجعة الرئيسي لمر األمراجعتنا عالجت كيف  لمراجعة لالرئيسي مر األ

  المرابحة   عقود  مديني   لذمم   المتوقعة  االئتمانية   الخسائر   مخصص 
  الموصوفة   اإلجارة   عقود   مديني  وذمم  إلجارة ا  عقود  مديني   وذمم 

 الذمة  في

عقود    إجمالي  بلغ  م،٢٠٢٢  ديسمبر  ٣١  في   كما مديني  ذمم 
عقود االجارة وذمم مديني عقود اإلجارة   مديني  المرابحة وذمم 

الخسائر   قبل مخصص  الذمة  في    ٤٨٠٫٧  ،االئتمانيةالموصوفة 
سعودي  ٢٫٧٨٨٫٦  ،سعودي  لایر  مليون لایر    ٨٩٫٦  ،مليون 

  مقابلهاالتي تحتفظ المجموعة    ،على التوالي  ،مليون لایر سعودي
االئتمان  مخصصب    لایر   مليون  ٠٫٥  يبلغ  متوقعةال  لخسائر 

سعودي  ٧٥٫٠٨،  سعودي لایر  لایر    ٠٫٠٢٥،  مليون  مليون 
  على التوالي.  ،سعودي

  خسائر   تحديد  ألن   نظراً   رئيسي،  مراجعة  كأمر   هذا  اعتبرنا  لقد
  هامة،   وتقديرات   أحكام   إجراء   اإلدارة  من   يتطلب   المتوقعة   االئتمان

.  للمجموعة   الموحدة  المالية   القوائم  على   جوهري   أثر  ا لهالتي  و
  : يلي ما لألحكام  الرئيسة  النواحي تشمل

  إلى   استناًدا  ٣  و   ٢  و   ١  المراحل   ضمن  التمويل  تصنيف . ١
 :تحديد

  مخاطر   في   جوهرية  زيادة  على  تشتمل   التي  التعرضات  . أ
و نشأتها، منذ االئتمان

 .المتعثرة /فردي   بشكل المنخفضة التعرضاتب   .ب 

أن   احتمالية وتقدير لتحديد  إضافية أحكام  بتطبيق  المجموعة قامت 
  مخاطر   في   جوهرية   لزيادة  تعرضت  قد   المقترضة  الجهات تكون  

  .الحالية  االقتصادية  التوقعات  بسبب االئتمان

  المتوقعة   االئتمان  خسائر  نماذج   في  المستخدمة  االفتراضات  . ٢
 التعثر  حالة   في   والخسارة   السداد،   عن  التعثر   احتمال   لتحديد

  ذلك   في   بما  السداد،  عن  التعثر  عند  والتعرض   السداد،  عن
  لألطراف   المالي  الوضع  تقييم  الحصر  ال  المثال  سبيل  على

  ووضع   المتوقعة،   المستقبلية  النقدية  والتدفقات   المقابلة،
  الكلي   االقتصاد  وعوامل  المستقبلية  االفتراضات  وإدراج

 . المتوقعة المرجحة  وزانواأل  بها المرتبطة والسيناريوهات

 خسائر   لمخصص  اإلدارة  لتقييم  فهم  على   بالحصول  قمنا  
بذمم مديني عقود المرابحة وذمم مديني   يتعلق  فيما  االئتمان

في   الموصوفة  اإلجارة  عقود  مديني  وذمم  اإلجارة  عقود 
  والسياسة   الداخلي   التصنيف  نموذج   ذلك   في   بما   الذمة،

  أي   الى   إضافة  بالمجموعة،  الخاصة   والمنهجية   المحاسبية
  . السنة خالل  إجراؤها تم رئيسية تغييرات

 ومنهجية   بالمجموعة   الخاصة   المحاسبية   السياسة   بمقارنة  قمنا  
  الواردة   المتطلبات  مع  المتوقعة  االئتمان  خسائر  ومخصص 

  . ٩ المالي  للتقرير الدولي المعيار في

 التشغيلية   الفعالية  واختبار  وتطبيق   تصميم  بتقييم  قمنا  
  لتقنية   العامة   الضوابط   ذلك   في   بما (  الرئيسية   للضوابط 

  : بـ  يتعلق فيما) وتطبيقاتها  المعلومات

o بما في ذ ك الحوكمة  لنموذج خسائر االئتمان المتوقعة 
تم   النموذج  على  تحديث  وأي  النموذج    اجراؤه على 

ذات    خالل  المراقبة  لجنة  موافقة  ذلك  في  بما  الفترة، 
للمدخالت   والتعديالت  الصلة  الرئيسية  واالفتراضات 

 الالحقة على النموذج. 

o   وتحديد الزيادة    ٣ و  ٢ و  ١تصنيف التمويل إلى المرحلة
المناسب،   الوقت  في  االئتمان  مخاطر  في  الجوهرية 

 التعرضات المنخفضة بشكل فردي،  /  وتحديد التعثر

o  االئتمان خسائر  نموذج  في  البيانات  مدخالت  تكامل 
  . المتوقعة

  يتعلق بعينة من العمالء، قمنا بتقييم:فيما

o   درجات التصنيف الداخلي المحددة من قبل اإلدارة بناًء على
درجات   وأخذنا  بالمجموعة،  الداخلي  التصنيف  نماذج 

المجموعة    ضوء منهجية التصنيف المحددة في االعتبار في  
ومعلومات الصناعة المتوفرة. قمنا    لخسائر االئتمان المتوقعة

بال التصنيف  كذلك  درجات  مع  متوافقة  كانت  إذا  ما  تأكد 
 ، المستخدمة كمدخالت في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة

o عمليات احتساب اإلدارة لخسائر االئتمان المتوقعة .



  (تتمة) تقرير المراجع المستقل 
ً  العالمية للتمويل (شركة أمالك العالمية للتمويل العقاريمساهمي شركة أمالك السادة / إلى   المحترمين  ) سابقا

  منهجنا في المراجعة (تتمة) 

 (تتمة)  لمراجعة الرئيسية لمور األ

 لمراجعة الرئيسي لمر األمراجعتنا عالجت كيف لمراجعة لالرئيسي مر األ

  المرابحة   عقود  مديني   لذمم   المتوقعة  االئتمانية   الخسائر   مخصص 
  الموصوفة   اإلجارة   عقود   مديني  وذمم  إلجارة ا  عقود  مديني   وذمم 

 (يتبع)   الذمة في

الحاجة إلى إثبات مخصصات إضافية الحقة باستخدام أحكام   . ٣
لتعكس كافة عوامل المخاطر ذات الصلة،    االئتمانيةالخبير  

والتي ربما لم يتم تسجيلها بواسطة نموذج الخسائر االئتمانية 
 . المتوقعة

 بالتقدير  المتعلق   التأكد  عدم  زيادة   إلى   األحكام،  هذه   تطبيق  أدى
  خسائر   باحتساب   والخاصة   الصلة   ذات   المراجعة   مخاطر   وفي 

  .م٢٠٢٢ يسمبرد ٣١ في  كما المتوقعة االئتمان

بشأن   - ٣(  إيضاح   الهامة  المحاسبية  السياسات   الى   انظر   ز) 
)  ١  -   د   –   ٢(  وإيضاح   المالية؛  الموجودات   قيمة   في   االنخفاض

  واالفتراضات   والتقديرات   األحكام  عن  اإلفصاح   يتضمن  الذي
  المالية   الموجودات   قيمة   انخفاض  بخسائر  المتعلقة  الهامة   المحاسبية
  وإيضاح   المجموعة؛   قبل   من  المستخدمة   االنخفاض   تقييم  ومنهجية

الذمم   في  االنخفاض  عن  اإلفصاح  يتضمن  الذي  )١-٢٤(   قيمة 
  االئتمان  جودة   تحليل  تفاصيل  على   لالطالعو  ؛المدينة

 عند  االعتبار  في  أخذها  تم  التي  والعوامل  الرئيسية  واالفتراضات
 . المتوقعة االئتمان خسائر تحديد

 اإلدارة   تقديرات  بتقييم  قمنا  ،العمالء  من  بعينة  يتعلق  فيما  
 تأثير  ذلك   في   بما  لالسترداد،  القابلة   النقدية   للتدفقات 

  . وجدت  إن األخرى، السداد  ومصادر الضمانات

 الزيادة   تحديد  بشأن  المجموعة  معايير  مالءمة  مدى  بتقييم  قمنا  
  التعرضات   وتحديد"  التعثر"و  االئتمان  مخاطر  في  الجوهرية

.  الناتجة  المراحل  وتصنيفات  ، "فردي  بشكل   المنخفضة "
 بتقييم   قمنا  التعرضات،  من  بعينة  يتعلق  وفيما  ذلك،  إلى   إضافة

المجموعة    المرحلي  التصنيف  مالءمة   مدى لمحفظة 
. التمويلية

 المجموعة   وضعتها  التي  الحوكمة  إجراءات  بتقييم  قمنا  
  عند   االعتبار  بعين  المجموعة   أخذتها  التي   النوعية   والعوامل 

  على   تعديالت  أي  إجراء  أو   اإلضافية   المخصصات   تطبيق
  على   للقيود   نظراً   المتوقعة   االئتمان  خسائر  نموذج  مخرجات 

  . غيرها أو  النموذج  أو البيانات

 المستخدمة   األساسية   االفتراضات  معقولية   مدى  بتقييم  قمنا  
 بما  المتوقعة  االئتمان  خسائر  نموذج  في  المجموعة  قبل  من
  التأكد عدم  حالة   مراعاة مع  المستقبلية، االفتراضات  ذلك  في

  . االقتصادية  السيناريوهات تشهدها التي والتقلبات

 إليها   تستند  التي  البيانات  ودقة   اكتمال   مدى   باختبار  قمنا  
  ٣١  في  كما  المتوقعة   االئتمان  خسائر  احتساب   عمليات
  .م٢٠٢٢ ديسمبر

 ،لمساعدتنا  لدينا  بالخبراء  باالستعانة   ذلك،  يقتضي  حيثما  قمنا  
  وتقييم  النموذج،  في  االحتساب   عمليات  مراجعة  في

  السداد،   عن  التعثر  احتمال  ذلك،  في   بما (المترابطة    المدخالت 
 التعثر عند  والتعرض   السداد،  عن   التعثر  حالة   في  والخسارة 

  في   المستخدمة   االفتراضات   معقولية   مدى   وتقييم  ،)السداد   عن
  متغيرات   وبالتحديد  المتوقعة،  االئتمان  خسائر  نموذج

  المتوقعة   الكلية  االقتصادية  والسيناريوهات  الكلي  االقتصاد
  المستخدمة   واالفتراضات   باالحتماالت  المرجحة  واألوزان

  . النموذج على الالحقة  التعديالت في

 الموحدة   المالية  القوائم  في  االفصاحات   كفاية  مدى  بتقييم  قمنا . 



  (تتمة) تقرير المراجع المستقل 
ً  العالمية للتمويل (شركة أمالك العالمية للتمويل العقاريمساهمي شركة أمالك السادة / إلى   المحترمين  ) سابقا

 معلومات أخرى 

اإلدارة مسؤولة  األخرى.    إن  المعلومات    لعام   مجموعة لل  السنوي   التقرير  في   الواردة   المعلومات   على   األخرى  المعلومات   تشتمل عن 
  .هذا تقريرنا تاريخ بعد لنا  متوفر يكون أن المتوقعحولها، التي من  وتقريرنا  الموحدة المالية القوائم ال تتضمن م، لكنها٢٠٢٢

 . حولها ولن نبدي أي نوع من أنواع التأكيد  ال يغطي المعلومات األخرى الموحدة إن رأينا حول القوائم المالية 

نأخذ بعين   ا، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءتهالموحدةوفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية 
عليها   تم الحصول أو مع المعلومات التي  الموحدة االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية 

  جوهرية.   تحريفاتل عملية المراجعة، أو خالفاً لذلك تتضمن خال

، فيجب علينا إبالغ المكلفين جوهرية  تحريفاتانها تحتوي على    م٢٠٢٢  لعام   مجموعةلل  السنوي   التقرير فيما لو استنتجنا، عند قراءة  
 . بالحوكمة بهذا األمر

 الموحدة  عن القوائم المالية والمكلفين بالحوكمةمسؤوليات اإلدارة  

عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية    اإلدارة مسؤولةإن  
واإلصدارات   والمعايير  السعودية  األخرى  السعودية  الهيئة  عن  والمحاسبينالصادرة  والنظام  ومتطلبات    للمراجعين  الشركات  نظام 

تراه   الذي  الداخلي  الرقابة  نظام  للشركة، وعن  ً األساسي  قوائم مالية موحدة  اإلدارة ضروريا إعداد  من    لتتمكن من    التحريفات خالية 
  أو خطأ.  غشالجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن 

عند الضرورة   - على االستمرار في أعمالها واإلفصاح  المجموعة  عن تقييم قدرة  اإلدارة مسؤولة  فإنعند إعداد القوائم المالية الموحدة،  
أو عدم  أو وقف عملياتها المجموعة تصفية  اإلدارة لم تنوِ  عن األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما -

 وجود بديل حقيقي بخالف ذلك. 

 . للمجموعة عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية ن ولمسؤو ،اإلدارة، أي مجلس إن المكلفين بالحوكمة

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 

الجوهرية، سواء كانت    التحريفاتتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من  
أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن    غش ناتجة عن  

المراجع عن  عملية  دائماً  السعودية، ستكشف  العربية  المملكة  في  المعتمدة  الدولية  المراجعة  لمعايير  بها وفقاً  القيام  تم  التي    تحريف ة 
، إذا كان من المتوقع إلى حد  اأو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعه  غش من    التحريفات جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج  

  . االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة معقول أن تؤثر على القرارات 

المهني    االجتهادوفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس  
  نقوم أيضاً بما يلي:  ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما

   ناتجة عن    تحريفاتتحديد وتقييم مخاطر وجود القوائم المالية الموحدة، سواء كانت  أو خطأ، وتصميم وتنفيذ   غش جوهرية في 
عدم اكتشاف    مخاطر إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن  

على تواطؤ أو تزوير أو    غش عن الخطأ حيث قد ينطوي ال  ة الناتج  يعد أكبر من المخاطر   غشجة عن الجوهرية نات   تحريفاتأي  
 أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.  إفادات مضللة أو حذف متعمد 

   إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس المراجعة لغرض تصميم  بعملية  المتعلقة  الداخلية  الرقابة  الحصول على فهم ألنظمة 
 . للمجموعة لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية 



  (تتمة) تقرير المراجع المستقل 
ً  العالمية للتمويل (شركة أمالك العالمية للتمويل العقاريمساهمي شركة أمالك السادة / إلى   المحترمين  ) سابقا

 (تتمة)   مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

   قامت بها  التي  ذات العالقة  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات
. اإلدارة

  االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا   اإلدارة لمبدأاستنتاج مدى مالءمة استخدام
على االستمرار    قدرة المجموعةلى وجود شك كبير حول  لق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إ هناك عدم تأكد جوهري يتعكان  

في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم  
عليها    تم الحصول إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي  الموحدة، أو تعديل رأينا    المالية

حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرارالمجموعة في أعمالها. 

 في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة    تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما
تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. 

   إلبداء رأي    ،المجموعةالحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل
مسؤولون عن   أننا  كما  الموحدة.  المالية  القوائم  بعملية  واإلشرافتوجيه  الحول  ونظل    والقيام  للمجموعة،  مسؤولين  الالمراجعة 

 . عن رأينا الوحيدين

، بما في  وهريةج بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة ال  -   من بين أمور أخرى   -  نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة
 خالل مراجعتنا.  نكتشفهاالتي ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي 

بإبالغهم   المتعلقة باالستقالل، ونقوم  المناسبة  بالمتطلبات األخالقية  التزمنا  قد  فيه أننا  نوضح  بياناً  بالحوكمة  للمكلفين  نقدم  بجميع  كما 
التي   األخرى  واألمور  على  العالقات  للقضاء  المتخذة  التصرفات  األمر،  لزم  وإن  استقاللنا،  على  تؤثر  قد  أنها  معقول  إلى حد  يُعتقد 

  التهديدات او التدابير الوقائية المطبقة. 

نقوم بتحديد تلك األمور التي كانت لها أهمية كبيرة خالل عملية مراجعة  بإبالغ المكلفين بالحوكمة عنها،    ومن بين األمور التي نقوم 
  ة نظمتم توضيح هذه األمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع األ   .القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية ولذلك هي األمور الرئيسية للمراجعة

لى  أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع إ  - في حاالت نادرة جداً    - اإلفصاح العام عنه أو إذا قررنا    لوائحأو ال
  حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف يؤدي الى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة من هذا اإلفصاح. 

 برايس وترهاوس كوبرز 

ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ
  خالد أحمد محضر 

 ٣٦٨ترخيص رقم 

 هـ ١٤٤٤ شعبان ٦
 م) ٢٠٢٣فبراير  ٢٦(
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 وطبيعة أنشطتها   المجموعة 1
 

تم تأسيسها    ولقد   "(، شركة مساهمة سعودية شركةال)"أمالك" أو "(    سابقا  -  شركة أمالك للتمويل العقاري(  شركة أمالك العالمية للتمويل
هـ 1428جمادى األولى    25في الرياض بتاريخ    1010234356وتسجيلها في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  

البنك م( رخصة  06/2007/ 11هـ )الموافق 25/05/1428/ س وتاريخ  132وقرار وزارة التجارة رقم م(. 2007يونيو  3)الموافق 
السعودي   )الموافق  02/1435/    21بتاريخ    201312 /2رقم  المركزي  تعمل    24/12/2013هـ  في  الشركة  م(.  من خالل فروع 

من شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري إلى شركة أمالك    شركةال، تم تغيير اسم  2022ديسمبر    22الرياض وجدة والخبر. اعتباًرا من  
 العالمية للتمويل. 

 
التمويل    تم تحديث نشاط المجموعة ليشمل  م(2022  ديسمبر   22هـ )الموافق  1444جمادى األول    28يخ  بتارل  وفقاً للسجل التجاري المعد  

ربيع األول    20يخ  وفقاً لترخيص البنك المركزي السعودي بتار  تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل االستهالكي  .  العقاري
 م(. 2022 أكتوبر 16هـ )الموافق 1444

 
الشركة  في جدة من قبل  الشركة  المملكة العربية السعودية. تم تأسيس مكتب    ،الرياض  المسجل في طريق الثمامة،شركة  اليقع مكتب  

 الفروع التالية في المملكة العربية السعودية:   المجموعة م. لدى 2019 عام خالل 
 

 الموقع   تاريخ اإلصدار   رقم السجل التجاري للفرع 
     

 الخبر  هـ 30/12/1428  2050057816
 جدة   هـ 24/07/1428  4030171680

 
 التابعة التالية:  الشركة  المجموعةتمتلك 

 
 النشاط التجاري الرئيسي نسبة الملكية  مكان التأسيس رقم السجل التجاري  التابعة المجموعةأسم 
     

 شركة امالك العالمية 
 ٪ 100 العربية السعودية المملكة  101317413 للتطوير العقاري     

حيازة سندات العقارات الممولة  
 من شركة أمالك العالمية للتمويل 

 
ال الموحدة على  المالية  البيانات  إليها    قوائم تشتمل هذه  يشار  يلي  فيما  العقاري معًا هنا  للتطوير  العالمية  للشركة وشركة أمالك  المالية 

إن تأثير التوحيد على أرقام المقارنة  م.  2022ديسمبر    31في توحيد شركتها التابعة من السنة المنتهية في  الشركة  بالمجموعة. بدأت  
 ليس جوهريًا. 

 
 أسس اإلعداد  2
 
 بيان االلتزام  أ( 
 
 للشركة:  الموحدة  إعداد القوائم المالية يتم 
 
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى   1 من الهيئة    المعتمدةوفقاً 

 السعودية للمراجعين والمحاسبين؛ و 
 
 للشركة.  يالمملكة العربية السعودية والنظام األساستماشياً مع أحكام نظام الشركات المعمول به في  2
 

 أسس القياس  ب( 
 

على أساس االستمرارية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات والمشتقات المدرجة  الموحدة  تم إعداد هذه القوائم المالية  
نهاية الخدمة للموظفين بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة  بالقيمة العادلة. باإلضافة إلى ذلك، يتم قياس مكافأة  

 االئتمان المتوقعة. 
 

 عملة العرض والنشاط  ج( 
 

. تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة  للشركة باللاير السعودي الذي يعتبرعملة النشاط  الموحدة  تم عرض هذه القوائم المالية  
  ألف لاير سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك. ألقرب 
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 )تتمة(   أسس اإلعداد 2
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  د( 
 

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى    الموحدة  إن إعداد القوائم المالية 
من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين يتطلب استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر    معتمدةال

ات والمطلوبات. كما يتطلب من اإلدارة ممارسة أحكامها عند القيام بتطبيق السياسات المحاسبية الخاصة  على المبالغ المبينة للموجود
. يتم تقييم هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات بصورة مستمرة وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشتمل الحصول  المجموعةب 

 قبلية التي يعتقد أنها ستكون معقولة في ظل الظروف. على المشورة المهنية وتوقعات األحداث المست 
 

ي  يتم إثبات أثر مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات، إذا أثرت المراجعة على تلك الفترة فقط، أو ف
لمستقبلية. وفيما يلي المجاالت الجوهرية التي قامت  فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا أثرت المراجعة على كال الفترتين الحالية وا

 اإلدارة فيها باستخدام التقديرات واالفتراضات أو مارست فيها األحكام: 
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 1
 

لجميع فئات الموجودات المالية وضع أحكام خصوصاً    9يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  
تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمان وذلك عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية في  

 على عدد من العوامل، حيث يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في مستويات مختلفة من المخصصات.  هذه التقديرات تعتمد مان.مخاطر االئت 
 

هي مخرجات لنماذج معقدة مع عدد من افتراضات أساسية تتعلق    لمجموعة إن عمليات حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة الخاصة با
بية  باختيار مدخالت متغيرة وأوجه الترابط بينها. تتضمن عناصر نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تعتبر األحكام والتقديرات المحاس

 ما يلي: للمجموعة 
 
لية التعثر في السداد لعمالء الشركات والعمالء من ذوي المالءة المالية  والذي يحدد احتماللمجموعة  التصنيف االئتماني الداخلي   -

 المرتفعة؛
 
االئتمان وكذلك مخصصات الموجودات    بهدف تقييم إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر   المجموعةالضوابط المستخدمة من قبل   -

 المالية التي يجب قياسها على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر والتقييم النوعي؛
 
 تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك المعادالت المختلفة واختيار المدخالت؛  -
 
تصاد الكلي والمدخالت االقتصادية مثل أسعار النفط وقيم الضمانات، ومدى التأثير على  تحديد مدى الترابط بين سيناريوهات االق -

 حاالت احتمالية التعثر في السداد والتعرضات عند التعثر في السداد والخسارة بافتراض التعثر في السداد؛ و
 
ماالت ترجيحها الستنباط المدخالت االقتصادية في  اختيار سيناريوهات االقتصاد الكلي التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل واحت  -

 نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة. 
 
 حقوق تقديم الخدمة بموجب اتفاقيات وكالة  2
 

بموجب بيع عقود اإلجارة    المجموعة يتم إثبات األصل غير الملموس لحقوق تقديم الخدمة بموجب ترتيبات الوكالة )التي حصلت عليها  
.  المصدرة ألطراف أخرى أو كمقابل لخدمات ترتيبات التمويل( بالقيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية بموجب ترتيبات الوكالة

احتساب   للخدمات. يضم  العادلة  والقيمة  الخصم  بمعدل  تتعلق  تقديرات  أخرى  أمور  بين  من  الحالية  القيمة  إيضاح    صافي    20راجع 
 لالفتراضات التي تنطوي عند احتساب حقوق تقديم الخدمة بموجب ترتيبات وكالة. 

 
 االستمرارية  3
 

على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية حيث توصلت إلى قناعة بوجود الموارد    مجموعةتقييًما لمقدرة ال  لمجموعة أجرت إدارة ا
والتي تمكنها من االستمرار في العمل في المستقبل المنظور. كما أن اإلدارة ليست على علم بوجود أي حاالت    لمجموعة الكافية لدى ا

على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. وعليه، فقد تم إعداد    موعةالمجعدم تـأكد هامة يمكن أن تثير شكوًكا هامة حول مقدرة  
 على أساس مبدأ االستمرارية. الموحدة هذه القوائم المالية 
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 )تتمة(   أسس اإلعداد 2
 
 )تتمة(  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  د( 
 
 25و  3راجع إيضاح   - قياس القيمة العادلة  4
 
 15راجع إيضاح   -مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  5
 

 أساس التوحيد  هـ(
 

  قوائم . تم إعداد ال1كما هو مذكور في إيضاح    المالية للشركة التابعة ،  قوائمالمالية للشركة وال  قوائمالمالية الموحدة ال  قوائمتتضمن ال
المالية    قوائمالمالية للشركة التابعة لنفس فترة التقارير المالية للمجموعة ، باستخدام سياسات محاسبية متسقة. تم إجراء تعديالت على ال

 المالية الموحدة للمجموعة.  قوائمالموحدة للشركة التابعة ، عند الضرورة ، لتتماشى مع ال
 

ا يكون  الشركة التابعة هي الشركة المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندم
 :لها
 

السلطة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر   •
 فيها(؛

 

 التعرض أو الحقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها.  •
 

 . القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها •
 

عندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو الحقوق المماثلة للشركة المستثمر فيها ، فإنها تأخذ في االعتبار الحقائق  
 ، بما في ذلك: المستثمر بها  والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كانت لديها سلطة على الشركة

 

 . االمستثمر فيه شركة الترتيب التعاقدي مع الناخبين اآلخرين في ال •

 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. و  •

 حقوق التصويت الحالية والمحتملة للمجموعة الممنوحة من خالل أدوات حقوق الملكية مثل األسهم.  •
 

إلى وجود تغييرات في  تعيد المجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشير  
عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة. يتم توحيد الشركات التابعة من التاريخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى المجموعة ويتوقف  
ة  التوحيد من تاريخ نقل السيطرة من المجموعة. يتم المحاسبة عن التغيير في حصة ملكية شركة تابعة، دون فقدان السيطرة، كمعامل

 : فإنها  تابعة،حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة 
 

 االعتراف بالموجودات )بما في ذلك الشهرة( والتزامات الشركة التابعة؛  تلغي •

 مسيطرة؛ االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير  تلغي •

 الملكية؛ بفروق التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق  تلغي االعتراف •

 المستلم؛بالقيمة العادلة للمقابل تعترف  •

 بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛  تعترف •

 و  قائمة الدخل الموحد؛ تحقق أي فائض أو عجز في   •
 

  المحتجزة، أو األرباح    دخل الموحداآلخر في بيان الإعادة تصنيف حصة المجموعة من المكونات المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل  
 .كما هو مطلوب إذا قامت المجموعة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة بشكل مباشر االقتضاء،حسب 

 
ا إيرادات ومصـروفات غير محققة    اتبين شـرك  ألرصدةتستبعد  العملة  مالتباستثناء مكاسب وخسائر معا)المجموعة وأي    صرف 
بين المجموعة عند اعداد القوائم المالية الموحدة. تستبعد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة المكاسب    مالت الناتجة عن المعا  األجنبية(

 . تدل على وجود انخفاض في القيمةال غير المحققة، لكن فقط في الحدود التي 
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 السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 المحاسبية الهامة المتبعة عند إعداد هذه القوائم المالية: فيما يلي السياسات 
 
 التغير في السياسات المحاسبية  أ( 
 

للسنة المنتهية الموحدة تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالية 
راً  تُطبق السياسات المحاسبية التالية اعتبا  )هـ(2و    1تم بيانه في االيضاحين    توحيد الشركة التابعة كماباستثناء    ،م2021ديسمبر    31في  
م لتحل محل أو تعدل أو تضيف إلى السياسات المحاسبية المقابلة المنصوص عليها في القوائم المالية المراجعة السنوية  2022يناير    1من  
 م. 2021لسنة 

 
 المجموعة المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة بواسطة 

 
، ومع ذلك، ليس  المجموعةإن المعايير أو التفسيرات أو التعديالت التالية سارية المفعول اعتباراً من السنة الحالية ويتم تطبيقها من قبل  

 : الموحدة للمجموعة ألي منها أي تأثير على القوائم المالية
 

 تاريخ السريان  البيان  المعايير والتفسيرات والتعديالت 
 

على   للتقرير  التعديل  الدولي  المعيار 
امتيازات    - "عقود اإليجار"    16المالي  

 . 19-اإليجار المتعلقة بكوفيد

 
(، تم منح امتيازات اإليجار للمستأجرين.  19-نتيجة لجائحة )كوفيد

وقد تتخذ هذه االمتيازات أشكاالً عدة، بما في ذلك إعفاءات من  
اسبة الدولية  الدفع وتأجيل دفعات اإليجار. نشر مجلس معايير المح

م تعديالً على المعيار الدولي للتقرير المالي  2020مايو    28في  
يقد م وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتقييم ما إذا كان امتياز    16

بكوفيد المتعلق  اإليجار.    19-اإليجار  عقد  على  تعديالً  يعتبر 
وبإمكان المستأجرين اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار هذه  

وفي  بن  اإليجار.  تعديالت على عقد  تكن  لم  لو  كما  الطريقة  فس 
العديد من الحاالت، يؤدي ذلك إلى المحاسبة عن االمتيازات ك  
فيها   يقع  التي  الفترة/الفترات  في  المتغيرة  اإليجار  عقد  دفعات 

 الحدث أو الظرف الذي أد ى إلى الدفعات المخفضة. 
 

 
التي   السنوية  الفترات 

أبريل    1تبدأ في أو بعد  
2021 

عدد من التعديالت محدودة النطاق على 
 16و    3المعيار الدولي للتقرير المالي  
الدولي   المحاسبة  وبعض    37ومعيار 

التحسينات السنوية على المعيار الدولي  
المالي   ومعيار   16  و  9و    1للتقرير 
 . 41المحاسبة الدولي 

 

إلعداد   الدولي  المعيار  على  المالية  التعديالت  ،  3التقارير 
إلعداد   الدولي  المعيار  في  مرجعًا  تُحد  ث  األعمال"  "مجموعات 

المالية   تغيير   3التقارير  دون  المالية  للتقارير  المفاهيمي  لإلطار 
 المتطلبات المحاسبية لمجموعات األعمال. 

 
رقم   الدولي  المحاسبة  معيار  على  "الممتلكات   16التعديالت   ،

ة من الخصم من تكلفة الممتلكات واآلالت  والمعدات" تمنع الشرك 
والمعدات المبالغ المستلمة من بيع العناصر المنتجة أثناء تحضير  
الشركة لألصل لالستخدام المقصود. بدالً من ذلك ، سوف تعترف  
 الشركة بعائدات المبيعات هذه والتكلفة ذات الصلة في بيان الدخل. 

 
، "المخصصات  37ولي  تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الد 

وااللتزامات الطارئة واألصول المحتملة" التكاليف التي تتضمنها 
 الشركة عند تقييم ما إذا كان العقد سيتسبب في خسارة. 

 
الدولي   المعيار  على  طفيفة  تعديالت  السنوية  التحسينات  تُدخل 

، "التطبيق ألول مرة للمعايير الدولية  1إلعداد التقارير المالية رقم  
المالية  إلع للتقارير  الدولي  والمعيار  المالية"،  التقارير  ،  9داد 

الدولي   المحاسبة  ومعيار  المالية"،  "الزراعة"  41"األدوات   ،
التقارير   إلعداد  الدولي  للمعيار  المصاحبة  التوضيحية  واألمثلة 

 ، "عقود اإليجار". 16المالية رقم 

التي   السنوية  الفترات 
في   يناير    1تبدأ 

بعد  2022 أو  ذلك  م 
 التاريخ 
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 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

10 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول بعد  ب( 
 

يناير   1للسنة المحاسبية التي تبدأ بعد    لمجموعةفيما يلي بيان بالمعايير المحاسبية والتعديالت والتغييرات التي تم نشرها وتعد إلزامية ل
 . الموحدة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات وليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية المجموعةم. اختارت 2021

 

 تاريخ السريان  البيان   المعايير والتفسيرات والتعديالت 

المالي للتقرير  الدولي   17  المعيار 
تم تعديله في ديسمبر "عقود التأمين" كما  

 م 2021

 
المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  المعيار محل  ، والذي  4يحل هذا 

المحاسبة عن   في  الممارسات  من  واسعة  بمجموعة  حالياً  يسمح 
المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  سيعمل  التأمين.  على    17عقود 

إحداث تغيير جذري في عملية المحاسبة التي تقوم بها المنشآت  
تي تُصدر عقود التأمين وعقود االستثمار ذات سمات المشاركة  ال

 التقديرية.
 

 
التي   السنوية  الفترات 

في   يناير    1تبدأ 
ذلك  2023 بعد  أو  م 
 التاريخ.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
على   1 المالية"،  القوائم  "عرض 

 تصنيف المطلوبات 

معيار المحاسبة الدولي  توضح هذه التعديالت محدودة النطاق على  
"عرض القوائم المالية" أن المطلوبات مصنفة على أنها متداولة    1

 أو غير متداولة حسب الحقوق القائمة في نهاية فترة التقرير. 
 

تاريخ  بعد  أو األحداث  المنشأة  بتوقعات  التصنيف  يتأثر هذا  وال 
اإلخالل   أو  تنازل  على  الحصول  المثال  سبيل  )على  التقرير 

عهدات(. كما يوضح التعديل ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي  بالت 
التزام.   1 إلى "تسوية"  يشير  المالحظة أن مجلس    عندما  يرجى 

تقترح   تعرض جديدة  قد أصدر مسودة  الدولية  المحاسبة  معايير 
 تغييرات على هذا التعديل. 

 

للفترات   تؤجل 
المحاسبية التي تبدأ بعد  

 م 2024يناير  1

 12التعديل على معيار المحاسبة الدولي  
المتعلقة    - المؤجلة  الضريبة 

عن  الناتجة  والمطلوبات  بالموجودات 
 معاملة واحدة 

تتطلب هذه التعديالت من الشركات إثبات الضريبة المؤجلة على  
المعامالت التي ينتج عنها، عند اإلثبات األولي، مبالغ متساوية من  

 لضريبة والقابلة للخصم. الفروقات المؤقتة الخاضعة ل

التي   السنوية  الفترات 
في   يناير    1تبدأ 

ذلك  2023 بعد  أو  م 
 التاريخ.

للتق  الدولي  المعيار  على    ريرتعديالت 
 28ومعيار المحاسبة الدولي    10المالي  

ا   الشركة الزميلة بين المستثمر و  لموجودات بيع أو المساهمة في 
 أو المشاريع المشتركة 

للتطبيق   متاح 
تاريخ   / االختياري 
سريان مؤجل إلى أجل  

 غير مسمى

 
 الممتلكات والمعدات  ج( 
 

بقية  يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم استهالك التكلفة ناقصاً القيمة المت 
 للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. المقدرة 

 
يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف  

هذ مثل  وفي حالة وجود  استردادها.  إمكانية  تخفض  إلى عدم  عندئذ  لها،  لالسترداد  القابلة  القيمة  الدفترية عن  القيمة  وزيادة  الدليل  ا 
 الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد لها والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة المستخدمة. 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تتمة(  الممتلكات والمعدات  ج( 
 

تطفأ تحسينات المباني المستأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات/للموجودات أو فترة اإليجار، أيهما أقصر.  
فيما  جوهرية.تحمل نفقات الصيانة واإلصالح على الدخل. يتم رسملة التحسينات عندما تزيد من قيمة األصل أو تطيل من عمره بصورة  

 يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفئات الرئيسية للموجودات: 
 

 سنوات  
  

 سنوات أو فترة عقد اإليجار أيهما أقصر  10 التحسينات على العقارات المستأجرة 
 6 األثاث والتجهيزات 

 5 معدات مكتبية
 سنوات   5إلى  3 معدات تقنية المعلومات 
 سنوات  3 برامج الحاسب اآللي 

 
 ذمم مديني عقود مرابحة  د( 
 

تبيع   تلقته من العميل    المجموعة بموجبها أصال للعميل فد اشترته    المجموعة إن المرابحة هي اتفاقية  بناء على وعد  واستحوذت عليه 
بشراء هذا األصل. يتكون سعر البيع من التكلفة زائداً هامش ربح متفق عليه. يتم قيد الفرق بين ذمم مديني عقود بيع المرابحة وتكلفة  

وجب ذمم مديني عقود بيع األصل المباع كربح مرابحة غير مكتسب، وألغراض العرض يتم خصمه من إجمالي المبالغ المستحقة بم
 المرابحة. 

 
 ذمم مديني عقود إجارة  هـ(
 

تمثل ذمم مديني عقود إجارة الموجودات المحولة بموجب عقد تأجير تمويلي بموجب اتفاقية تأجير إسالمي وتثبت القيمة الحالية لدفعات  
ين إجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة  عقد التأجير كذمم مدينة وتسجل ضمن "ذمم مديني عقود إجارة". يتم إثبات الفرق ب 

كإيرادات إجارة غير مكتسبة. يتم االعتراف بربح اإلجارة على مدى فترة عقد اإلجارة باستخدام طريقة صافي االستثمار والتي تعكس  
 معدل عائد دوري ثابت. 

 
 ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة  و( 
 

الموصوفة في الذمة عبارة عن إتفاقية يشتمل فيها المبالغ اإلجمالية المستحقة بموجب اإلجارة الموصوفة في الذمة األصلية  إن اإلجارة  
قة.  على إجمالي دفعات اإليجار المستقبلية لإلجارة الموصوفة في الذمة )ذمم مديني عقود اإليجار( زائداً المبالغ المتبقية المقدرة المستح

بين ذمم مديني عقود اإليجار وتكلفة الموجودات المؤجرة كعائد غير مكتسب عن عقود إجارة موصوفة في الذمة. يتم  يتم قيد الفرق  
االعتراف بعائد اإلجارة الموصوفة في الذمة على مدى عمر اإليجار باستخدام طريقة صافي االستثمار والتي تعكس معدل عائد دوري  

 ثابت.
 
 االنخفاض في القيمة  ز( 
 

 بإثبات مخصص االنخفاض في القيمة المتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة في األدوات المالية التالية:  المجموعةتقوم 
 

 ذمم مديني عقود مرابحة.  •

 ذمم مديني عقود إجارة، و  •

 . ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة  •
 

 لالستثمارات في حقوق الملكية. ال يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة 
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بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، باستثناء ما يلي، والتي تقاس على   المجموعةتقوم 
 شهراً:  12أنها خسائر ائتمانية متوقعة على مدى 

 
 االستثمار في أدوات الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير، و  •

 ت مالية أخرى والتي من خاللها لم تزيد المخاطر االئتمانية بشكل كبير منذ اإلثبات األولي لها. سندا •
 

شهرا تمثل جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في سداد األداة    12إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  
 شهرا بعد تاريخ التقرير.   12المالية والتي من المحتمل حدوثها خالل 

 
 ذمم مديني عقود المرابحة منخفضة القيمة االئتمانية وذمم مديني عقود اإلجارة وذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة 

 
تقييماً في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تقيد بالتكلفة المطفأة منخفضة القيمة االئتمانية.    المجموعة تجري  

تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة    وتعد الموجودات المالية "منخفضة القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر ذو 
 الية. للموجودات الم

 
 إن الدليل على أن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية يشمل المعلومات التالية التي يمكن مالحظتها:

 
 الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو الُمصدر؛  •

 اإلخالل بالعقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد؛  •

 في االعتبار. المجموعة وفقاً لشروط ال تأخذها  المجموعةإعادة هيكلة قرض أو إيجار من قبل  •

 يصبح من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى.  •
 

إن القرض أو اإليجار الذي تم إعادة التفاوض بشأنه بسبب التدهور في وضع المقترض يتم اعتباره في العادة على أنه منخفض القيمة  
االئتمانية ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر عدم استالم تدفقات نقدية تعاقدية قد انخفضت بشكل كبير وأنه ال يوجد هناك أي مؤشرات  

 يوماً أو أكثر يعد منخفض القيمة.  90في القيمة. إضافة لذلك، فإن القرض أو اإليجار الذي تجاوز تاريخ استحقاقه   أخرى لالنخفاض
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

 إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير االحتمال المرجح للخسائر االئتمانية. ويتم قياسها كما يلي: 
 
التي ال تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير: تقاس بالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز في النقدية )الفرق   الموجودات المالية •

 تحصيلها(، و   المجموعة بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع 
 

قيمتها   • تنخفض  التي  المالية  الحالية  الموجودات  والقيمة  اإلجمالية  الدفترية  القيمة  بين  بالفرق  تقاس  التقرير:  تاريخ  في  االئتمانية 
 للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. 

 
 الموجودات المالية المعاد هيكلتها 

 
قائمة بأخرى جديدة بسبب الصعوبات  إذا تم إعادة التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلها أو إذا تم استبدال موجودات مالية  

  المالية للمقترض، عندئذ  يجري تقييم حول ما إذا كان يجب التوقف عن إثبات الموجودات المالية وتقاس الخسائر االئتمانية المتوقعة كما 
 يلي:

 
التدفقات   • تدرج  عندئذ   القائمة،  الموجودات  إثبات  توقف عن  المتوقعة  الهيكلة  إعادة  ينتج عن  لم  الناتجة عن  إذا  المتوقعة  النقدية 

 الموجودات المالية المعدلة في احتساب حاالت العجز في النقدية من الموجودات القائمة؛ و 
 

ة  إذا نتج عن إعادة الهيكلة المتوقعة توقف عن إثبات الموجودات القائمة، عندئذ  يتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة للموجودات الجديد •
قدية نهائية من األصل المالي القائم عند التوقف عن إثباتها. ويتم إدراج هذا المبلغ عند احتساب حاالت العجز في  على أنها تدفقات ن 

النقدية من الموجودات المالية القائمة التي تخصم من التاريخ المتوقع للتوقف عن اإلثبات إلى تاريخ التقرير باستخدام معدل الفائدة  
  مالية القائمة. الفعال األصلي للموجودات ال
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 قائمة المركز المالي الموحدة عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في 
 

قائمة المركز  يتم عرض مخصصات الخسارة المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة تعرض في  
 كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالي للموجودات.  المالي الموحدة 

 
 الشطب 

 
عقود إجارة موصوفة في الذمة )سواء جزئياً أو كلياً( عندما    يتم شطب ذمم مديني عقود مرابحة، وذمم مديني عقود إجارة، وذمم مديني

ال يكون هناك توقع واقعي باالسترداد. إال أن الموجودات المالية التي يتم شطبها قد ال تزال تخضع ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام  
نحو استرداد المبالغ المستحقة. إذا كان المبلغ المطلوب شطبه أكبر من مخصص الخسارة المتراكم، يعامل الفارق    المجموعة بإجراءات  

صص الخسائر  خصم من مخأوالً كإضافة إلى المخصص الذي يتم تطبيقه بعد ذلك مقابل القيمة الدفترية اإلجمالية. أي استردادات الحقة ت 
 االئتمانية. 

 
 تقييم الضمانات

 
إلى استخدام الضمانات حيثما كان ذلك ممكناً. تكون الضمانات    المجموعةقليل من مخاطرها االئتمانية على الموجودات المالية، تسعى  للت 

للشركة ما لم يتم استعادة   قائمة المركز المالي الموحدة في أشكال متعددة، مثل الضمانات المالية والعقارات. ال يتم تسجيل الضمانات في  
مع ذلك، تؤثر القيمة العادلة للضمانات العقارية على احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تقييمها بشكل عام، بالحد األدنى،   ملكيتها.

ال يتم أخذ الضمانات غير الملموسة األخرى في االعتبار عند حساب الخسائر االئتمانية   ،في بدايتها ثم يعاد تقييمها على أساس سنوي
 المتوقعة. 

 
 .المجموعةيتم تقييم الضمانات غير المالية، مثل العقارات، من قبل المثمنين الخارجيين المعينين من قبل 

 
 استعادة ملكية الضمانات

 
في بيع الموجودات التي تم استعادة ملكيتها. يتم تصنيف الموجودات التي تم استعادة ملكيتها كمحتفظ بها بغرض    المجموعة تتمثل سياسة  

 البيع بالقيمة العادلة ناقصاً تكلفة بيع الموجودات غير المالية في تاريخ استعادة الملكية. 
 

 األدوات المالية  ح( 
 

طرفًا في    المجموعةيتم اإلثبات األولي لكافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي تصبح فيه  
ة  األحكام التعاقدية لألداة. تتكون الموجودات المالية من النقد وما في حكمه واالستثمارات وذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة واإلجار 

وفة في الذمة والمشتقات وذمم مدينة أخرى. تتكون المطلوبات المالية من القروض والمشتقات والذمم الدائنة واألخرى والمطلوبات  الموص
 األخرى. 

 
 تصنيف الموجودات المالية 

 
لة من خالل الدخل الشامل  تصنف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على أنه يتم قياسها كما يلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العاد

 اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
 

أو   الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  أدناه وال تصنف  الشرطين  إذا استوفت كال  المطفأة  بالتكلفة  المدرجة  المالية  الموجودات  قياس  يتم 
 الخسارة: 

 

 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و  •

 تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم. •
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 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

يتم قياس سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يصنف بالقيمة  سندات الدين:  
 الربح أو الخسارة: العادلة من خالل 

 

 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ و  •
 

 اآلجال التعاقدية للموجودات المالية تنشأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تعد فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على المبلغ •
 صلي القائم. األ

 
ات  يتم قياس أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مع األرباح والخسائر الناتجة عن التغير

 ح أو الخسارة. في القيمة العادلة التي تم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر. يتم إثبات دخل الفائدة ومكاسب وخسائر الصرف األجنبي في الرب 
 

عند اإلثبات األولي لالستثمارات في حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للشركة أن    أدوات حقوق الملكية:
 تختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار على أساس كل أداة على حدة. 

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 
 يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
تستوفي متطلبات القياس    إضافة لذلك، عند اإلثبات األولي، يحق للشركة أن تحدد بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى

قامت    بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإذا 
 بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير. 

 

بتغيير نموذج أعمالها بهدف    المجموعة ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقاً إلثباتها األولي، إال في الفترة التي تقوم فيها   •
 إدارة الموجودات المالية.  

 
 تقييم نموذج األعمال 

 
تقييماً للهدف من نموذج األعمال الذي من خالله يتم االحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس بشكل    المجموعة تجري  

 أفضل طريقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. تتضمن المعلومات التي أُخذت في االعتبار ما يلي: 
 

اسات عملياً. وبالتحديد، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على اكتساب  السياسات واألهداف المحددة للمحفظة وتشغيل هذه السي  •
إيرادات فوائد متعاقد عليها، أو االحتفاظ بمعلومات أسعار فائدة محددة، أو مطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة المطلوبات التي  

 جودات. تمول هذه الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع هذه المو 
 

 . المجموعةتقييم كيفية أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلدارة  •
 

 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة هذه المخاطر؛  •
 

ادلة للموجودات التي تتم إدارتها أو التدفقات النقدية  ما إذا كانت التعويضات تستند إلى القيمة الع  –كيفية تعويض مديري األعمال   •
 التعاقدية التي يتم تحصيلها، و 

 

تكرار حجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. إال أن المعلومات   •
المذكورة إلدارة    المجموعةكن كجزء من التقييم الكلي لكيفية تحقيق أهداف  حول نشاط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند عزلها، ول

 الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية. 
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 )تتمة(   األدوات المالية ح( 
 

يستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بشكل معقول بعد استبعاد سيناريوهات "الحالة األسوأ" أو "حالة الضائقة". إذا  
بتغيير تصنيف الموجودات   المجموعة تحققت التدفقات النقدية بعد اإلثبات األولي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للشركة، ال تقوم 

  المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ولكنها تدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستقبلية الناشئة حديثاً أو التيالمالية  
 تم شراءها حديثاً.

 
ة العادلة من خالل  إن الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيم

دات  الربح أو الخسارة حيث ال يتم االحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو من أجل تحصيل التدفقات النقدية وبيع الموجو
 المالية. 

 
 التقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة:

 
ف المبلغ األصلي على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي. وتعد "الفائدة" ثمن القيمة الزمنية  لغرض هذا التق ييم، يعر 

للنقود ومخاطر االئتمان واإلقراض األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة محددة وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى  
 لسيولة والتكاليف اإلدارية(، مع هامش الربح. )مثل مخاطر ا

 
باالعتبار الشروط التعاقدية    المجموعة مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة، تأخذ  -فقط - تُعد  وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية  

عاقدية  لألداة. وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية الت 
 باالعتبار ما يلي:  المجموعة وإذا كان كذلك فلن تستوفي هذا الشرط. وعند إجراء هذا التقييم، تأخذ 

 

 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.  •

 خصائص الرافعة المالية؛  •

 آجال السداد والتمديد؛ •

 بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )بدون حق الرجوع لترتيبات الموجودات(؛ و  المجموعةالشروط التي تحد من مطالبة  •

 مثل إعادة التعيين الدوري ألسعار الفائدة.  - نية للنقود الخصائص التي تعدل ثمن القيمة الزم •
 

 تصنيف المطلوبات المالية 
 

مطلوباتها المالية كمقاسة بالتكلفة المطفأة. تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة على إصدار    المجموعةتصنف  
 التمويالت، والتكاليف األخرى التي تعد جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.

 
 التوقف عن اإلثبات 

 
 الموجودات المالية 

 
مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو قيامها بتحويل حقوق تحصيل  عن إثبات األصل ال  المجموعة تتوقف  

قوم  التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خاللها انتقال جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي بشكل جوهري أو التي ال ت 
 تفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي. من خاللها بتحويل أو االح المجموعة 

 
ات  عند التوقف عن إثبات الموجودات المالية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات )أو القيمة الدفترية الموزعة على جزء من الموجود

 : التي تم التوقف عن إثباتها( ومجموع ما يلي
 
 المقبوض )بما في ذلك أي موجودات جديدة يتم الحصول عليها ناقصاً أي مطلوبات جديدة مفترضة(، و  عوضال 1
 
 أي ربح أو خسارة متراكمة تم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر يتم إثباتها في الربح أو الخسارة.  2
 

ري جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بينما تحتفظ  فيها باالحتفاظ أو تحويل بشكل جوه  المجموعةفي المعامالت التي ال تقوم  
بإثبات الموجودات بقدر مدى استمراريتها في المشاركة، ويتحدد ذلك من خالل حجم   المجموعةبالسيطرة على هذه الموجودات، تستمر 

  تعرضها للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة. 
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 )تتمة(   األدوات المالية ح( 
 

 )تتمة(   التوقف عن اإلثبات
 

 )تتمة(  الموجودات المالية 
 

بااللتزام بخدمة الموجودات المالية المحولة مقابل أتعاب. يتم التوقف عن الموجودات المحولة    المجموعةوفي بعض المعامالت، تحتفظ  
كافية   من  أكثر  الخدمة  أتعاب  كانت  إذا  الخدمات  لعقد  المطلوبات  أو  الموجودات  إثبات  يتم  اإلثبات.  التوقف عن  استوفت شروط  إذا 

 )موجودات( أو أقل من كافية )مطلوبات( ألداء الخدمة. 
 

 المطلوبات المالية 
 

 عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد التزاماتها التعاقدية أو إلغاءها أو انتهاءها. المجموعة تتوقف 
 

 عمليات تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
 

 الموجودات المالية 
 

بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلة مختلفة بشكل جوهري.    المجموعة إذا تم تعديل شروط الموجودات المالية، تقوم  
تبارها  وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة بشكل كبير، عندئذ  فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية األصلية يتم اع

 . على أنها منقضية. وفي هذه الحالة، يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية األصلية ويتم إثبات موجودات مالية جديدة بالقيمة العادلة
 

توقف  إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المقيدة بالتكلفة المطفأة غير مختلفة بشكل جوهري، عندئذ  فإن التعديل ال يؤدي إلى ال
لغ بإعادة احتساب القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية وتثبت المب   المجموعةعن إثبات الموجودات المالية. وفي هذه الحالة، تقوم  

الناتج عن تعديل القيمة الدفترية اإلجمالية على أنه تعديل ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة. وإذا تم القيام بهذا التعديل بسبب 
الصعوبات المالية للمقترض، عندئذ  يتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر االنخفاض في القيمة.  وفي حاالت أخرى، يتم عرضها  

 كربح.
 

 ت المالية المطلوبا
 

عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة مختلفة بشكل   المجموعةتتوقف 
القيمة الد بالقيمة العادلة. إن الفرق بين  إلى الشروط المعدلة  يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة استناداً  فترية  جوهري. وفي هذه الحالة، 

 للمطلوبات المالية المسددة والمطلوبات المالية الجديدة بالشروط المعدلة، يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة. 
 

 مقاصة األدوات المالية 
 

عند وجود حق قانوني ملزم للمنشأة   قائمة المركز المالي الموحدةيتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في 
نية لتسويتها على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.    المجموعة لمقاصة المبالغ المثبتة وعندما يكون لدى  

ر محاسبي أو تفسير، وكما  ال يتم مقاصة اإليرادات والمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يُطلب ذلك أو يسمح به من خالل معيا
 . لمجموعة هو مفصح عنه بشكل محدد في السياسات المحاسبية ل

 
 األدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط 

 
األدوات المالية المشتقة للتحوط من تعرضها ألسعار العموالت. يتم إثبات هذه األدوات المالية المشتقة مبدئيًا بالقيمة   المجموعةتستخدم  

ن  العادلة بتاريخ إبرام العقد الخاص بالمشتقات، وبعد ذلك يعاد قياسها بالقيمة العادلة. تقيد المشتقات كموجودات مالية وذلك عندما تكو
 يجابية وتقيد كمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سلبية. القيمة العادلة إ

 
، فيما عدا الجزء الفعال  الموحدة  تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة

 من تغطية التدفقات النقدية، حيث يتم إثباته ضمن حقوق الملكية. 
 
غراض محاسبة تغطية المخاطر، يتم تصنيف عمليات تغطية المخاطر كتغطية تدفق نقدي والتي تغطي مخاطر التغيرات في التدفقات  وأل

النقدية سواًء كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجودات أو مطلوبات تم إثباتها أو معاملة يتوقع حدوثها بشكل كبير أو مخاطر عمالت  
 لم يتم إثباتها. أجنبية في التزامات مؤكدة
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 )تتمة(   األدوات المالية ح( 
 

 )تتمة(  عمليات تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
 

 )تتمة(  األدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط 
 

تقوم   التحوط،  بدء عملية  تود    المجموعةوعند  التي  المخاطر  التحوط من  بتخصيص وتوثيق عملية  تطبيق محاسبة    المجموعةرسمياً 
التحوط بشأنها، وتوثيق أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر المتعلقة بعملية التحوط. يشتمل التوثيق على تحديد أداة التحوط والبند أو  

وطريقة المنشأة في تقييم مدى فعالية التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط    المعاملة المتحوط لها وطبيعة المخاطر التي يتم التحوط لها
ن تكون  عند تسويتها في التغيرات في القيمة العادلة للبند المتحوط له أو التدفقات النقدية المرتبطة بالمخاطر التي تم التحوط لها. يتوقع بأ

غيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية، ويتم تقييمها بشكل مستمر للتأكد بأنها  تغطية المخاطر هذه ذات فعالية عالية عند تسوية الت 
 فيها.  تصنف فعالً ذات فعالية عالية طوال فترات التقارير المالية التي 

 
دما لم تعد تلك األداة  يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند انتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تنفيذها أو عن 

أداة   المتراكمة على  أو الخسارة  بالربح  يتم االحتفاظ  المتوقعة،  للمعامالت  بالنسبة  الوقت،  المخاطر. وفي ذلك  تغطية  مؤهلة لمحاسبة 
دوث العملية  لحين حدوث العملية المتوقعة. وفي الحاالت التي لم يعد فيها توقع ح  لكيةفي حقوق الم  لكية التغطية المثبتة ضمن حقوق الم

 إلى قائمة الربح أو الخسارة للفترة.  - المثبت ضمن حقوق الملكية  -المغطاة يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة  
 

 المصروفات  /  إثبات اإليرادات  ط(
 

 اإليرادات والمصروفات
 

الذمة وتكاليف االقتراض في الربح أو الخسارة باستخدام  يتم إثبات اإليرادات من عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في  
طريقة معدل الربح الفعلي. إن "معدل الفائدة الفعلي" هو المعدل الذي بالتحديد يخصم مدفوعات أو مقبوضات التدفقات النقدية المقدرة  

 من خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو التكلفة المطفأة لألداة المالية. 
 

بتقدير التدفقات النقدية    المجموعة عند احتساب معدل الربح الفعلي لألدوات المالية بخالف الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية، تقوم  
يمة  باألخذ باالعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية، ولكن ليست خسائر ائتمانية متوقعة. وبالنسبة للموجودات المالية منخفضة الق

النقدية المستقبلية المقدرة بما في ذلك الخسائر االئت اال التدفقات  يتم احتساب معدل الربح الفعلي المعدل ائتمانيًا باستخدام  مانية  ئتمانية، 
 المتوقعة. 

 
ن تكاليف يتضمن احتساب معدل الربح الفعلي تكاليف المعاملة والرسوم المقدمة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي. تتضم

 المعاملة تكاليف إضافية يمكن أن تنسب مباشرة إلى شراء أو إصدار موجودات مالية أو مطلوبات مالية. 
 

 قياس التكلفة المطفأة والدخل 
 

المالية  إن "التكلفة المطفأة" للموجودات المالية أو المطلوبات المالية هي المبلغ الذي من خالله يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات  
عند اإلثبات األولي ناقصاً مدفوعات أصل المبلغ، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ألي فرق بين 

 المبلغ األولي ومبلغ االستحقاق، ويتم تعديله، بالنسبة للموجودات المالية، ألي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة. 
 

 اإلجمالية للموجودات المالية هي التكلفة المطفأة للموجودات المالية قبل تعديلها ألي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة. إن القيمة الدفترية 
 

ة  عند احتساب الربح، يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات )عندما ال تكون الموجودات منخفضة القيم
 االئتمانية( أو على التكلفة المطفأة للمطلوبات. 

 
  هذا، وبالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة القيمة االئتمانية بعد اإلثبات األولي لها، يتم احتساب إيرادات الفائدة بتطبيق 

الية منخفضة القيمة االئتمانية، عندئذ  فإن احتساب  معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للموجودات المالية. إذا لم تعد الموجودات الم
 إيرادات الفائدة يعود على األساس اإلجمالي. 

 
ة الفعلي  بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية عند اإلثبات األولي لها، يتم احتساب إيرادات الفائدة بتطبيق معدل الفائد

ية  المعدل ائتمانيًا على التكلفة المطفأة للموجودات. إن احتساب الربح ال يعود على األساس اإلجمالي، حتى لو تحسنت المخاطر االئتمان 
  للموجودات. 
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 المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى  ى(
 

 يتم قيد المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضاعة أو خدمات تم تسلمها، سواء أصدرت بها فواتير من قبل المورد أم لم تصدر. 
 

 المخصصات  ك( 
 

التزامات )قانونية أو ضمنية( ظهرت نتيجة ألحداث سابقة وعندما   المجموعة يتم إثبات المخصصات في القوائم المالية عندما يكون لدى 
 تعتبر تكاليف تسوية هذه االلتزامات محتملة وقابلة للقياس بشكل موثوق. 

 
 الزكاة وضريبة الدخل  ل( 
 

للزكاة ويخضع المساهمون غير السعوديين لضريبة الدخل وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة  بالشركة يخضع المساهمون السعوديون والخليجيون 
 والضريبة والجمارك المطبقة في المملكة العربية السعودية.  

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  م(
 

نظام العمل  خطة منافع محددة للموظفين وفقاً لنظام العمل السعودي كما هو محدد بواسطة الشروط المنصوص عليها في    المجموعة تقدم  
باستخدام طريقة وحدة االئتمان    السعودي في  المحددة  المنافع  المنافع بموجب خطة  تقديم  تكلفة  تحديد  السعودية. ويتم  العربية  المملكة 
 المتوقعة. 

 
مع ما يقابلها من مبالغ دائنة إلى    قائمة المركز المالي الموحدة ليات إعادة القياس لألرباح والخسائر االكتوارية فوًرا في  يتم االعتراف بعم

  األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي حدثت فيها. ال يتم تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في 
 ة.  الحق الفترات ال
 

 وذلك قبل:   الموحدة يتم إثبات تكلفة الخدمات السابقة في قائمة الربح أو الخسارة 
 

 تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها؛ و  •

 لتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة.  المجموعةتاريخ تسجيل  •
 

بإثبات التغيرات التالية   المجموعة يتم احتساب تكلفة العمولة عن طريق تطبيق معدل الخصم على صافي التزامات المنافع المحددة. تقوم 
 : الموحدة  في صافي التزامات المنافع المحددة في قائمة الربح أو الخسارة 

 

بقة واألرباح والخسائر الناتجة عن الحذوفات والتسويات  تتضمن تكاليف الخدمات تكاليف الخدمات الحالية وتكاليف الخدمات السا •
 غير الروتينية )ضمن المصروفات العمومية واإلدارية(. 

 

 صافي دخل أو مصروف العمولة الخاصة )ضمن تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء(.  •
 

 المصروفات  ن( 
 

بمصروفات مندوبي المبيعات والتسويق. تُصنف جميع المصروفات  مصروفات البيع والتسويق هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد  
 األخرى باعتبارها مصروفات عمومية وإدارية. 

 
 إيرادات ومصروفات األتعاب والعموالت  س( 
 

لي. يتم  يتم إدراج إيرادات ومصروفات األتعاب التي تُعد جزءاً من معدل الفائدة الفعلي لألصل أو االلتزام المالي في معدل الفائدة الفع
إثبات إيرادات الرسوم والعموالت األخرى عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة بما في ذلك دخل الخدمات. تتعلق مصاريف األتعاب  

 األخرى بشكل أساسي بأتعاب المعامالت والخدمات والتي يتم تحميلها كمصاريف عند استالم الخدمات. 
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 التكلفة التمويلية  ع( 
 

تتكبدها  التي  األخرى  والتكاليف  األرباح  من  التمويل  تكاليف  تتكون  بها.  تتعلق  التي  الفترة  في  كمصروفات  التمويل  تكاليف  قيد  يتم 
 فيما يتعلق باقتراض األموال وإطفاء النفقات التمويلية ومطلوبات عقود اإليجار.  المجموعة 

 
 االحتياطي النظامي  ف( 
 

  ،بعد تغطية الخسائر المتراكمة٪ من دخلها للسنة  10تحويل    شركةالوفقاً لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، يتعين على  
التوقف عن هذا  إلى االحتياطي النظامي. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. ووفقاً للنظام األساسي، يحق للشركة أن تقرر إن وجدت 

 ٪ من رأسمالها. 30التحويل متى ما بلغ إجمالي االحتياطي 
 

 قياس القيمة العادلة  ص( 
 

تاريخ كل    المجموعة تقوم   العادلة في  بالقيمة  الملكية  المشتقات وأدوات حقوق  المالية مثل  المالي  بقياس بعض األدوات  المركز  قائمة 
 . 25العادلة لألدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة في إيضاح . كما يتم اإلفصاح عن القيم  الموحدة

 
ركين القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين المشا

 وث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالية: في السوق بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حد 
 
 في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو  -
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.  -
 

الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة. يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات    المجموعة يجب أن يكون بإمكان  
المشاركون في   افتراض أن  المطلوبات على  أو  الموجودات  السوق عند تسعير  المشاركون في  التي يستخدمها  باستخدام االفتراضات 

القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في  السوق يتصرفون حسب مصلحتهم االقتصادية. إن قياس  
السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل، أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق  

 سيقوم باستخدامه االستخدام األمثل واألفضل. 
 

قييم المالئمة للظروف والتي تم توفير معطيات كافية لها لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المدخالت  طرق الت   المجموعةتستخدم  
 القابلة للمالحظة ذات الصلة التي يمكن مالحظتها وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 

 
العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة  يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها 

 العادلة، والمبين كما يلي، استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل: 
 
 ت المماثلة. : األسعار المتداولة )غير المعد لة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبا1المستوى  -
 
: مدخالت بخالف األسعار المتداولة تقع ضمن المستوى األول والتي يمكن مالحظتها إما بصورة مباشرة )كاألسعار(  2المستوى   -

أو بصورة غير مباشرة )كمستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المتداولة في األسواق  
ت مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابهة في األسواق التي يتم اعتبارها على أنها أقل من نشطة، أو  النشطة ألدوا

 طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها الهامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية. 
 
 من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة. : طرق تقييم يكون فيها أدنى مستوى 3المستوى  -
 

ما إذا كانت التحويالت قد    المجموعة على أساس متكرر، تحدد  الموحدة  فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية  
  تمت بين المستويات في التسلسل بإعادة تقييم التصنيفات )استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت الالزمة لقياس القيمة العادلة ككل( في 

 نهاية فترة كل تقرير مالي. 
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة  ص( 
 

في تاريخ كل قائمة مركز مالي بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات الالزمة إلعادة قياسها أو تقييمها  المجموعة تقوم إدارة  
بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم بمطابقة    المجموعةوفقاً للسياسات المحاسبية للشركة. وبالنسبة لهذا التحليل، تقوم  

 احتساب التقييم مع العقود والوثائق األخرى ذات الصلة. البيانات المستخدمة في 
 

فئات الموجودات والمطلوبات استناداً إلى طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات    المجموعةولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، حددت  
 أو المطلوبات ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو مبين أعاله. 

 
 األجنبية العمالت  ق(
 

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية باللاير السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث تلك المعامالت. ويعاد  
تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. تدرج جميع  
  الفروق في قائمة الربح أو الخسارة. تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت بالعمالت األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة 

 خالل السنة.   الموحدة
 
 التقارير القطاعية  ر( 
 

ومنافع تختلف عن تلك المتعلقة  يعتبر القطاع مكون مهم للشركة ويقوم بتقديم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال( والتي تتعرض لمخاطر  
 بقطاعات أخرى. 

 
 خرى األعقارية ال الموجودات  ش( 
 

المرابحة واإلجارة و اإلجارة    المجموعةتقوم   المشتركة وأرصدة ذمم مديني عقود  المشروعات  العقارات مقابل تسوية  باقتناء بعض 
ة  الموصوفة في الذمة. يتم اعتبار هذه العقارات كموجودات متاحة للبيع وتقيد مبدئيًا بصافي القيمة القابلة للتحقق ألرصدة الذمم المدين 

 تركة والقيمة العادلة الحالية للممتلكات ذات الصلة ناقصاً أي تكاليف بيع، أيهما أقل. المستحقة أو المشروعات المش
 

 ضريبة القيمة المضافة  ت( 
 

بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئها مقابل الخدمات المؤهلة المقدمة، ودفع مدفوعات ضريبة القيمة المضافة    المجموعةتقوم  
إلى الموردين مقابل المدفوعات المؤهلة. يتم شهرياً إجراء تحويالت صافي ضريبة القيمة المضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  

القيمة المضافة المحصلة من عمالئها، بالصافي بعد خصم أي ضريبة قيمة مضافة قابلة لالسترداد على  )"الهيئة"( والتي تمثل ضريبة  
ضريبة القيمة المضافة غير القابلة لالسترداد وتُقيد كمصروفات أو يتم رسملتها في حالة مدفوعات الممتلكات    المجموعة الدفعات. تتحمل  

 ستهالكها أو إطفاءها كجزء من التكلفة الرأسمالية. والمعدات والموجودات غير الملموسة أو يتم ا 
 

 المنح الحكومية  ث( 
 

ستكون ملتزمة بالشروط    المجموعةبإثبات منحة حكومية متعلقة باإليرادات إذا كان هناك تأكيد معقول على استالمها وأن    المجموعةتقوم  
.  المرتبطة بالمنحة. تعامل المنفعة من وديعة حكومية مقدمة بمعدل فائدة أقل من معدل الفائدة في السوق أنها منحة حكومية متعلقة بالدخل 

دل فائدة أقل من السوق  . تقاس المنفعة من مع9يتم إثبات وقياس الوديعة بسعر أقل من السوق وقياسها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  
والمتحصالت المستلمة. يتم المحاسبة عن المنفعة    9بالفرق بين القيمة الدفترية األولية للوديعة المحددة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  

منتظم على مدى الفترات   على أساسالموحدة . يجب إثبات المنح الحكومية في قائمة الربح أو الخسارة 20وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
التكاليف المتعلقة بها، والتي تستهدف المنح أن تقوم بالتعويض عنها، على أنها مصروف. ويتم إثبات دخل    المجموعة التي تثبت فيها  

فقط المبالغ    المجموعة. وعندما يكون العميل هو المستفيد النهائي، عندئذ  تُسجل  المجموعة المنحة فقط عندما يكون المستفيد النهائي هو  
 المدينة والدائنة ذات الصلة.  
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 المحاسبة عن عقود اإليجار  خ( 
 

عند اإلثبات األولي في بداية العقد تقييماً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. ويكون العقد    المجموعةتجري  
تحديد   يتم  بمقابل.  الزمن  لفترة من  السيطرة على استخدام أصل محدد  ينقل حق  العقد  إذا كان  إيجار  ينطوي على عقد  أو  إيجار  عقد 

 ويمكن للشركة توجيه استخدام هذه الموجودات.   المجموعةلمنافع تتدفق إلى السيطرة إذا كانت معظم ا
 

 موجودات حق االستخدام 
 

يتم  يتم قياس موجودات حق االستخدام مبدئياً بالتكلفة والحقاً بالتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة، و
 التزام عقد اإليجار. تعديلها لبعض عمليات إعادة قياس 

 
بشكل عام ستكون موجودات حق االستخدام الموجودات مساوية اللتزام اإليجار. مع ذلك، إذا كانت هناك تكاليف إضافية مثل إعداد  

حق    الموقع والتأمينات غير المستردة، وأموال التنفيذ، والمصروفات األخرى المتعلقة بالمعاملة إلخ، فيجب إضافتها إلى قيمة موجودات 
 االستخدام. 

 
يتم الحقا استهالك موجودات حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية عقد اإليجار حتى أقرب نهاية عمر إنتاجي  

أساس  لموجودات حق االستخدام أو نهاية فترة عقد اإليجار. يتم تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة لموجودات حق االستخدام على نفس  
 الممتلكات والمعدات. 

 
 التزامات عقود اإليجار 

 
استخدام  يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار والتي لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد، ويتم خصمه ب 

 . لمجموعة سهولة، معدل االقتراض اإلضافي لمعدل الفائدة المدرج في عقد اإليجار، أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده ب 
 

 التزام عقد اإليجار بعد تاريخ البدء من خالل:  المجموعة تقيس 
 
 زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات عقود اإليجار.  1
 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار التي تمت، و  2
 الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل لعقد اإليجار. إعادة قياس القيمة  3
 

تغير في   يكون هناك  القياس عندما  يتم إعادة  الفعلي.  الفائدة  باستخدام طريقة معدل  المطفأة  بالتكلفة  التزامات عقود اإليجار  قياس  يتم 
للمبلغ المتوقع دفعه    المجموعة هناك تغير في تقدير  مدفوعات عقود اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في المؤشر أو السعر، إذا كان  

بتغيير تقييم ما إذا كان سيتم ممارسة خيار شراء أو تمديد أو إنهاء. وعندما يعاد قياس    المجموعة بموجب ضمان القيمة المتبقية، إذا قامت  
حق االستخدام، أو يتم تسجيلها في الربح أو    التزامات عقود اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية على القيمة الدفترية لموجودات

 الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى الصفر. 
 
 النقد وما في حكمه  4
 

 م 2021  م 2022 

    
 30  35 نقد في الصندوق 
 8.788  38.191 ( 1-4حسابات جارية )إيضاح  – نقد لدى البنك 

 38.226  8.818 

 
" أو  BBBإن األرصدة لدى البنوك مودعة لدى أطراف لديهم تصنيفات ائتمانية لدرجة االستثمار، أي ذات درجة تصنيف " 4-1

 ستاندرد آند بورز أو موديز.  حسب تصنيف أعلى 
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 االستثمارات  5
 

 م 2021  م 2022 

    
 8.985  105 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

 893  893 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 988  9.878 

 
  31السنوات المنتهية في  كانت الحركة في التكلفة والخسارة غير المحققة لالستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة خالل  

 ديسمبر كما يلي: 
 

 م 2021  م 2022 

    
 12.000  12.000 التكلفة في بداية ونهاية السنة 

    
    غير محققة:  ( خسارةربح )

 (2.397)  (3.015) في بداية السنة 
 (618)  600 التغير في القيمة العادلة، صافي 

    
 (3.015)  ( 2.415) في نهاية السنة 

    
 -  (9.480) االستثمار خالل العام  التخلص من

    

 8.985  105 صافي القيمة الدفترية 

 
 ذمم مديني عقود المرابحة، صافي  6
 

 م 2021  م 2022 

    
 174.726  603.390 إجمالي ذمم مديني عقود مرابحة 

 (30.303)  (122.682)   الدخل غير مكتسبيخصم: 

 480.708  144.423 
 (850)  (515) مخصص خسائر االئتمانناقصاً: 

 143.573  480.193 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي 

 
 إن أعمار ذمم مديني عقود المرابحة المتأخرة وليست منخفضة القيمة هي كما يلي:  6-1
 

 م 2021  م 2022 أيام التأخير: 

    
1 – 30 -  - 
31 – 60 8.484  10.309 
61 –90 32.893  36.903 

 47.211  41.377 اإلجمالي 

 
  31إن القيمة العادلة للضمانات، بناًء على آخر تقييمات مستقلة، المحتفظ بها مقابل ذمم مديني عقود المرابحة منخفضة القيمة كما في  

 مليون لاير سعودي(.  5.4م: 2021مليون لاير سعودي ) 5.6م بلغت 2022ديسمبر 
  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
   )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة(   المرابحة، صافي ذمم مديني عقود  6
 
 ديسمبر:  31فيما يلي سجل االستحقاق إلجمالي ذمم مديني عقود اإلجارة كما في  6-2
 

 م 2021  م 2022 

    
 39.774  44.730 بحد أقصى سنة 
 101.987  397.517 ليس أكثر من خمس سنوات و أكثر من سنة 

 2.662  38.460 أكثر من خمس سنوات 

 144.423  480.708 اإلجمالي 

 
يقسم الجدول التالي التعرضات االئتمانية من ذمم مديني عقود المرابحة إلى فئات من الذمم المدينة لنسبة القيمة. يتم احتساب   6-3

اإلجمالي  ذمم مديني عقود المرابحة لنسبة القيمة بقسمة المبلغ اإلجمالي للتمويل على القيمة العادلة للعقار المعني. إن المبلغ  
 للتمويل المستخدم عند احتساب هذه النسبة يستبعد أي مخصص لالنخفاض في القيمة. 

 
 م 2021  م 2022 

    
 67.939  160.998 ٪50أقل من 

51-70 ٪ 218.965  39.582 
71-85 ٪ 100.745  36.903 

 144.423  480.708 إجمالي التعرض 

 
االئتمانية من   6-4 التعرضات  أدناه  الجدول  المرابحةيصنف  المالءة  الشركات، و  قطاعات إلى    ذمم مديني عقود  ذو  األشخاص 

 . ، وقطاع التجزئة المالية
 

2022        

  الشركات  
األشخاص ذو  
 المجموع   بيع بالتجزئة  المالءة المالية 

        
 603.389  823  297.333  305.234 إجمالي ذمم مديني عقود المرابحة 

 (122.681)  (200)  (60.199)  (62.283) ناقص: دخل غير المكتسب 

 242.951  237.134  623  480.708 
 (515)  -  (484)  (32) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان
 480.193  623  236.650  242.919 ذمم مديني عقود المرابحة، صافي 

        
2021        

  الشركات  
األشخاص ذو  
 المجموع   بيع بالتجزئة  المالءة المالية 

        
 174.726  1.078  87.928  85.721 إجمالي ذمم مديني عقود المرابحة 

 (30.303)  (270)  (15.442)  (14.591) ناقص: دخل غير المكتسب 

 71.130  72.486  807  144.423 
 (850)  (1)  (618)  (232) االئتمانناقصاً: مخصص خسائر 
 143.753  806  71.868  70.898 ، صافي  ذمم مديني عقود المرابحة

 
  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
   )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

24 

 ذمم مديني عقود اإلجارة، صافي  7
 

 م 2021  م 2022 

    
 4.294.125  3.707.939 اإلجارة إجمالي ذمم مديني عقود 
 ( 1.023.899)  (919.360) يخصم: دخل غير مكتسب 

 2.788.579  3.270.226 
 (88.229)  (75.080) يخصم: مخصص خسائر االئتمان

 3.181.997  2.713.499 ، صافي اإلجارةذمم مديني عقود 

 
 مليون لاير سعودي(.  2.8م: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 15.9خالل السنة بشطب ذمم مدينة بمبلغ  المجموعة قامت 

 
 فيما يلي أعمار ذمم مديني عقود اإلجارة المتأخرة ولكن ليست منخفضة القيمة:  7-1
 

 م 2021  م 2022 أيام التأخير: 

    
1 – 30 495.619  102.647 
31 – 60 35.092  30.406 
61 –90 84.625  43.771 

 176.824  615.336 اإلجمالي 

 
م 2022ديسمبر    31تقييمات مستقلة، مقابل ذمم مديني عقود اإلجارة منخفضة القيمة كما في  إن القيمة العادلة للضمانات، بناًء على آخر  

 مليون لاير سعودي(.  397.90م: 2021مليون لاير سعودي ) 264.07بلغت 
 
 ديسمبر:  31فيما يلي سجل االستحقاق لذمم مديني عقود اإلجارة كما في  7-2
 

 م 2022 

 
 بحد أقصى 

 سنة 

 أكثر من سنة  
 وليس أكثر من 
 خمس سنوات 

 
 أكثر من 

 خمس سنوات 

 

     اإلجمالي 

        
 3.707.939  1.022.862  1.879.729  805.348 ذمم مديني عقود اإلجارة 
 (919.360)  (269.614)  (452.656)  (197.090) يخصم: دخل غير مكتسب 

 2.788.579  753.248  1.427.073  608.258 مديني عقود اإلجارة صافي االستثمار في ذمم 

 ( 75.080)       يخصم: مخصص خسائر االئتمان

 2.713.499       ذمم مديني عقود اإلجارة، صافي 

        
 م 2021 

 
 بحد أقصى 
 سنة 

 أكثر من سنة  
 وليس أكثر من
 خمس سنوات 

 
 أكثر من

 خمس سنوات 

 

     اإلجمالي 

        
 4.294.125  1.177.302  2.169.878  946.945 اإلجارة ذمم مديني عقود 

 (1.023.899)  (274.651)  (524.616)  (224.632) يخصم: دخل غير مكتسب 

 3.270.226  902.651  1.645.262  722.313 ذمم مديني عقود اإلجارة صافي االستثمار في 

 (88.229)       يخصم: مخصص خسائر االئتمان

 3.181.997       عقود اإلجارة، صافي ذمم مديني 

  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
   )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة( ذمم مديني عقود اإلجارة، صافي  7
 
يقسم الجدول التالي التعرضات االئتمانية لذمم مديني عقود اإلجارة إلى فئات من الذمم المدينة لنسبة القيمة. يتم احتساب ذمم   7-3

اإلجمالي للتمويل على القيمة العادلة للعقار المعني. إن المبلغ اإلجمالي للتمويل  مديني عقود اإلجارة لنسبة القيمة بقسمة المبلغ  
 غير المكتسب وأي مخصص لالنخفاض في القيمة.  دخل المستخدم عند احتساب هذه النسبة يستبعد ال

 
 م 2021  م 2022 

    
 831.933  885.069 ٪50أقل من 

51-70 ٪ 832.384  970.123 
71-85 ٪ 638.491  740.202 
86-100 ٪ 260.945  563.977 

 163.991  171.689 ٪100أعلى من 
 3.270.226  2.788.579 إجمالي التعرض 

 
 ذوي المالءة المالية واألفراد يصنف الجدول أدناه التعرضات االئتمانية من ذمم اإلجارة المدينة إلى قطاعات الشركات و  7-4
 

2022        

  الشركات  
 األشخاص ذو 
 المجموع   األفراد   المالءة المالية 

        
 3.707.939  1.359.624  1.041.596  1.306.719 ذمم مديني عقود اإلجارة إجمالي االستثمار في 

 (919.360)  (478.089)  (202.589)  (238.682) ناقص: الدخل غير المكتسب 

 2.788.579  881.535  839.007  1.068.037 ذمم مديني عقود اإلجارة صافي االستثمار في 
 (75.081)  (5.605)  (17.995)  (51.481) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان 

 2.713.498  875.930  821.012  1.016.556 ذمم مديني عقود اإلجارة، صافي 
        

2021        

  الشركات  
 األشخاص ذو 
 المجموع   األفراد   المالءة المالية 

        
 4.294.125  1.400.825  1.455.136  1.438.164 ذمم مديني عقود إجارة إجمالي االستثمار في 

 (1.023.899)  (467.108)  (313.125)  (243.666) ناقص: الدخل غير المكتسب 

 3.270.226  933.717  1.142.011  1.194.498 ذمم مديني عقود إجارة صافي االستثمار 
 (88.229)  (7.642)  (22.815)  (57.772) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان 

 3.181.997  926.075  1.119.196  1.136.726 ذمم مديني عقود اإلجارة، صافي 

 
 ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي  8
 

 م 2021  م 2022 

    
 130.253  148.713 الموصوفة في الذمة إجمالي ذمم مديني عقود اإلجارة 

 (46.998)  (59.130) يخصم: دخل غير مكتسب 

 89.583  83.255 
 (126)  (25) يخصم: مخصص خسائر االئتمان

 83.129  89.558 ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي 

  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
   )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة(   ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي 8
 
 : ديسمبر هي كما يلي 31إن أعمار ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة المتأخرة وليست منخفضة القيمة كما في  8-1
 

 م 2021  م 2022 أيام التأخير: 

    
1 - 30 775.31   
31 – 60 264  - 
61 – 90 -  62 

 62  32.021 اإلجمالي 

 
ديسمبر    31للضمانات، بناًء على آخر تقييمات مستقلة، مقابل عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة منخفضة القيمة كما في  إن القيمة العادلة  

 مليون لاير سعودي(.  0.53م: 2021مليون لاير سعودي ) 0.54م بلغت 2022
 
 م: 2022مبر ديس 31فيما يلي تفاصيل استحقاق ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة كما في  8-2
 

 م 2022 

 
 بحد أقصى 

 سنة 

 أكثر من سنة  
 وليس أكثر من 
 خمس سنوات 

 
 أكثر من 

 خمس سنوات 

 

     اإلجمالي 

        
 148.713  97.683  39.566  11.464 ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة 

 (59.130)  (32.084)  (20.972)  (6.074) يخصم: دخل غير مكتسب 

 5.390  18.594  65.599  89.583 

 (25)       يخصم: مخصص خسائر االئتمان

 89.558       ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي 

        
 م 2021 

 
 بحد أقصى 
 سنة 

 أكثر من سنة  
 ليس أكثر منو

 خمس سنوات 

 
 أكثر من

 خمس سنوات 

 

     اإلجمالي 

        
 130.253  86.174  34.485  9.594 ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة 

 ( 46.998)  ( 25.675)  ( 16.472)  ( 4.851) يخصم: دخل غير مكتسب 

 4.743  18.013  60.499  83.255 

 ( 126)       يخصم: مخصص خسائر االئتمان

 83.129       ذمم مديني عقود االجارة الموصوفة في الذمة، صافي 

 
يقسم الجدول التالي التعرضات االئتمانية من ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة إلى فئات من الذمم المدينة لنسبة   8-3

القيمة   للتمويل على  المبلغ اإلجمالي  بقسمة  القيمة  لنسبة  الذمة  الموصوفة في  يتم احتساب ذمم مديني عقود اإلجارة  القيمة. 
العادلة للعقار المعني. إن المبلغ اإلجمالي للتمويل المستخدم عند احتساب هذه النسبة يستبعد العائد غير المكتسب وأي مخصص  

 لالنخفاض في القيمة. 
 

 م 2021  م 2022 

    
 22.567  5.841 ٪50أقل من 

51-70 ٪ 26.518  25.475 
71-85 ٪ 41.517  30.302 
86-100 ٪ 15.707  4.911 

 83.255  89.584 إجمالي التعرض 

  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
   )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة(   ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي 8
 
األشخاص ذو المالءة  إلى قطاعات الشركات و  صوفة في الذمةجارة المواإليصنف الجدول أدناه التعرضات االئتمانية من ذمم   8-4

 . األفرادو المالية
 

2022        

  الشركات  
 األشخاص ذو 
 المجموع   األفراد   المالءة المالية 

        
 إجمالي االستثمار في ذمم مديني عقود اإلجارة 

 148.713  148.713  -  - الموصوفة في الذمة    
 (59.130)  (59.130)  -  - ناقص: الدخل غير المكتسب 

 صافي االستثمار في ذمم مديني عقود اإلجارة 
 89.583  89.583  -  - الموصوفة في الذمة    

 (25)  (25)  -  - ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان 
 89.558  89.558  -  - ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي 

        
2021        

  الشركات  
 األشخاص ذو 
 المجموع   األفراد   المالءة المالية 

        
 االستثمار في ذمم مديني عقود اإلجارة إجمالي 

 130.253  130.253  -  - الموصوفة في الذمة    
 (46.998)  (46.998)  -  - ناقص: الدخل غير المكتسب 

 صافي االستثمار في ذمم مديني عقود اإلجارة 
 83.254  83.254  -  - الموصوفة في الذمة    

 (126)  (126)  -  - ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان 
 83.128  83.128  -  - ذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة، صافي 

 
 المدفوعات مقدماً والموجودات األخرى 9
 

 م 2021  م 2022 
    

 26.859  1.315 محتفظ بها للبيع  –موجودات عقارية أخرى 
 11.298  4.225 ضريبة القيمة المضافة المدينة

 1.995  13.582 ( 20الخدمة )إيضاح حقوق تقديم 
 1.774  - مبالغ مستحقة من مشروعات مشتركة
 7.134  40.803 ممتلكات تمت إعادة االستحواذ عليها

 44.778  42.802 أخرى 

 102.727  93.838 

 



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
   )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام، صافي  10
 

  األراضي  م 2022
 التحسينات على 

  األثاث والتجهيزات   المعدات المكتبية   العقارات المستأجرة 
 معدات 

  تقنية المعلومات 
 موجودات حق 
  االستخدام* 

 األعمال الرأسمالية 
 اإلجمالي   تحت التنفيذ** 

                
                التكلفة: 

 81.366  3.347  29.270  39.353  1.624  1.212  6.560  - الرصيد في بداية السنة 
 4.737  3.556  649  488  4  26  14  - إضافات 
 -  (3.949)  -  3.789  -  18  142  - تحويالت 
 (1.516)  -  -  (1.514)  (2)  -  -  - استبعادات 

 84.587  2.954  29.919  42.116  1.626  1.256  6.716  - الرصيد في نهاية السنة 

                
                االستهالك المتراكم: 

 35.128  -  6.838  24.777  467  838  2.208  - الرصيد في بداية السنة 
 9.348  -  3.238  4.734  253  113  1.010  - المحمل للسنة 
 (1.311)  -  -  (1.309)  (2)  -  -  - استبعادات 

 43.165    10.076  28.202  718  951  3.218  - السنة الرصيد في نهاية 

 41.422  2.954  19.843  13.914  908  305  3.498  - م 2022ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية: في 

 
 تتعلق موجودات حق االستخدام بتأجير مقر المركز الرئيسي للشركة وفروعها.  *
 
 تحديث أنظمة تقنية المعلومات.  / مقابل تنفيذ المدفوعة الغالمب  في م2022ر ديسمب  31تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل رئيسي كما في  ** 
 



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
   )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة(   ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام، صافي 10
 

  األراضي  م 2021
 التحسينات على 

  األثاث والتجهيزات   المعدات المكتبية   العقارات المستأجرة 
 معدات 

  تقنية المعلومات 
 موجودات 

  حق االستخدام* 
 األعمال الرأسمالية 
 اإلجمالي   تحت التنفيذ** 

                
                التكلفة: 

 86.896  2.562  27.738  34.678  1.469  1.063  6.371  13.650 الرصيد في بداية السنة 
 7.485  2.764  1.532  3.021  60  94  14  - إضافات 
 -  (1.979)  -  1.654  95  55  175  - تحويالت 
 (13.650)  -  -  -  -  -  -  (13.650) شطب 

 80.731  3.347  29.270  39.353  1.624  1.212  6.560  - الرصيد في نهاية السنة 

                
                االستهالك المتراكم: 

 25.705  -  3.654  20.585  232  732  1.137  - الرصيد في بداية السنة 
 8.788  -  3.184  4.192  235  106  1.071  - المحمل للسنة 

 34.493  -  6.838  24.777  467  838  2.208  - الرصيد في نهاية السنة 

 46.238  3.347  22.432  14.576  1.157  374  4.352  - م 2021ديسمبر   31صافي القيمة الدفترية: في 

 
 تتعلق موجودات حق االستخدام بتأجير مقر المركز الرئيسي للشركة وفروعها.  *
 
 مقابل تنفيذ/ تحديث أنظمة تقنية المعلومات والمكتب الرئيسي الجديد.  ة المدفوع الغالمب في م 2021ديسمبر  31تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل رئيسي كما في  ** 
 
 



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 الذمم الدائنة والمستحقات األخرى  11
 

 م 2021  م 2022 

    
 22.107  20.014 التزامات عقود إيجار 
 20.505  11.753 مقدمات من العمالء 

 16.054  11.793 بالموظفين رواتب ومصروفات متعلقة 
 9.725  14.846 مصروفات مستحقة 

 2.659  1.595 ( 1-11)إيضاح   من عمالءالغ مستلمة مب 
 1.518  33.895 مطلوبات من عقود الخدمة 

 1.046  5.961 أخرى 

 99.857  73.614 

 
 سدادها بعد لبائع العقار.تتمثل في معظمها الدفعات المبدئية المقدمة من العمالء والتي لم يتم  11-1
 

 المشتقات  12
 

م:  2021مليون لاير سعودي )  660رباح بقيمة إسمية قدرها  األبمقايضات معدالت    المجموعةم، احتفظت  2022ديسمبر    31كما في  
مليون لاير سعودي( للتحوط من تعرضها لمخاطر أسعار العموالت المتعلقة بالتمويل. يلخص الجدول أدناه القيم العادلة لألدوات    460

 إلى استحقاقها.  آجال تم تحليلها حسب التي المالية المشتقة، إلى جانب المبالغ اإلسمية، 
 

 القيمة االسمية      

 بآالف
 السعودية الرياالت 

القيمة العادلة  
الموجبة لمقايضات  

  معدالت األرباح 

القيمة العادلة  
السالبة لمقايضات  

  معدالت األرباح 
 خالل 

  أشهر  3
 إلى  3
  شهراً  12

1-5 
  سنوات 

 أكثر من 
 سنوات  5

            
 -  400.000  -  260.000  (1.483)  20.515 م 2022

            
 -  260.000  200.000  -  ( 4.253)  - م 2021

 
 الزكاة وضريبة الدخل  13

 
 الزكاة وضريبة الدخل: مخصص فيما يلي بيان بالحركة في  أ( 
 

 م2022ديسمبر   31 

 اإلجمالي   ضريبة الدخل   الزكاة  

      
 25.272  -  25.272 الرصيد في بداية السنة 

 14.211  -  14.211 المحمل للسنة 
 196  -  196 للفترة السابقة المحمل 

 187  -  187 إلغاء الخصم 
 (20.267)  -  (20.267) دفعات خالل السنة 

 19.599  -  19.599 الرصيد في نهاية السنة 

      
 م2021ديسمبر  31 

 اإلجمالي   ضريبة الدخل   الزكاة 

      
 31.847  -  31.847 الرصيد في بداية السنة 

 15.582  -  15.582 للسنة  المحمل
 (528)  -  (528) تعديل المحمل للسنة السابقة 

 686  -  686 إلغاء الخصم 
 (22.315)  -  (22.315) دفعات خالل السنة 

 25.272  -  25.272 الرصيد في نهاية السنة 



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة(  الزكاة وضريبة الدخل  13
 
 )تتمة(  الدخل: فيما يلي بيان بالحركة في مخصص الزكاة وضريبة  أ( 
 

مليون لاير سعودي( مستحقة الدفع مقابل اتفاقية التسوية    10.572م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  5.4تشمل الزكاة المستحقة  
 . 2017 إلى 2013فيما يتعلق بسنوات ربط الزكاة من  )"الهيئة"(  مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

 
 الدخل موقف الزكاة وضريبة  ب( 
 

 . اإلقرار بذلكم إلى الهيئة وتم الحصول على شهادات 2021تم تقديم إقرار الزكاة وضريبة الدخل لجميع السنوات حتى 
 

و    .م2019ديسمبر    31الزكوية النهائية للسنتين المنتهيتين في    ربوطال   المجموعة، استلمت  م2022ديسمبر    31في  سنة المنتهية  خالل ال 
 2019ديسمبر    31لاير سعودي للسنة المنتهية في    331.798بمبلغ    في مطلوبات الزكاة زيادة  نتج عن الربوط  .  م2020ديسمبر    31

  ربوط الزكوية ال  المجموعة . قبلت  م2020ديسمبر    31لاير سعودي للسنة المنتهية في    57.842بمبلغ    في مطلوبات الزكاة  وانخفاض
 التي قدمتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 

 
 القروض  14

 
السعودية إلعادة التمويل العقاري بموجب قروض إسالمية اعتمدتها    المجموعة يمثل هذا البند أموال مقترضة من بنوك تجارية محلية و

  هامش سايبور زائداً  أشهر إلى سنة 3ف اقتراض وفقاً ألسعار الربح التي تتراوح بين لجنة الرقابة الشرعية. تحمل هذه التسهيالت تكالي 
  المجموعة سنوات، وهي مضمونة من خالل التنازل عن المتحصالت من الذمم المدينة. التزمت    5وبتواريخ استحقاق تتراوح من شهر إلى  

 بموجب شروط اتفاقية التمويل بالتعهدات المالية. فيما يلي تحليالً للقروض حسب تاريخ االستحقاق: 
 

 م 2021  م 2022 القروض: 

    
 727.485  076.437 المتداول الجزء 

 1.312.391  140.322.1 الجزء غير المتداول 

 216.759.1  2.039.876 

 
 ديسمبر كما يلي:  31كانت حركة القروض للسنوات المنتهية في  14-1
 

 م 2021  م 2022 

    
 2.094.670  2.039.876 الرصيد في بداية السنة 

 1.669.500  1.265.000 قروض تم الحصول عليها خالل السنة 
 ( 1.726.747)  (1.546.168) مدفوعات المبلغ األصلي خالل السنة 

 53.888  66.545 الربح المستحق خالل السنة 
 (52.322)  (66.037) مدفوعات األرباح خالل السنة 
 887  - ربح تعديل قروض، صافي 

 2.039.876  1.759.216 الرصيد في نهاية السنة 

 
 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة  15
 

 والربح أو الخسارة والدخل الشامل.   لمركز الماليالقوائم الموحدة ليلخص الجدول التالي مكونات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المثبتة في  
 
 ديسمبر:  31كما في  قائمة المركز المالي الموحدةالمبالغ المسجلة في  أ( 
 

 م 2021  م 2022 

    
 15.843  16.122 الحالية اللتزامات المنافع المحددة القيمة 

  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة( مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  15
 

 مصروفات المنافع )المسجلة في قائمة الربح أو الخسارة(:  ب( 
 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 م 2021  م 2022 

    
 2.249  2.286 تكلفة الخدمة الحالية 

 248  354 تكلفة الفائدة
 -  - تكلفة الخدمة السابقة 

 2.640  2.497 

 
 الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة:  ج( 
 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 م 2021  م 2022 

    
 15.592  15.843 القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة في بداية السنة 

    : الموحدة الربح أو الخسارة التكلفة المسجلة في قائمة 

 2.249  2.286 تكلفة الخدمة الحالية    -
 248  354 تكلفة تمويل    -
 -  - تكلفة الخدمة السابقة    -

 2.640  2.497 
 (320)  (980) الموحد  قائمة الدخل الشاملالربح االكتواري الناتج عن خطة المنافع المحددة المثبت في 

 (1.926)  (1.382) منافع مدفوعة 

 15.843  16.122 القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة في نهاية السنة 

 
 االفتراضات االكتوارية األساسية:  د( 
 

 م 2021  م 2022 

    
 ٪ 2.25  ٪ 4.50 معدل الخصم 

 ٪ 2.25  ٪ 4.00 معدل الزيادة في الرواتب 
 

 تحليل الحساسية  هـ(
 

الممكنة في تاريخ التقرير لواحدة من االفتراضات االكتوارية ذات العالقة مع افتراض بقاء االفتراضات األخرى  إن معقولية التغيرات  
 ثابتة قد تؤثر على التزامات المنافع المحددة بالمبالغ التالية المبينة أدناه: 

 
 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر   31 

 نقص  زيادة  نقص   زيادة  

        
 1.325  (1.162)  580  ( 538) ٪( 1الخصم )تغير بواقع معدل 

 معدل الزيادة المستقبلية في الرواتب 
 (1.200)  1.343  ( 546)  577 ٪( 1)تغير بنسبة     
 

 رأس المال  16
 

م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  906م، يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة  2022ديسمبر    31كما في  
لاير سعودي   10مليون سهم( بقيمة أسمية قدرها  90.6م: 2021ديسمبر  31مليون سهم ) 90.6مليون لاير سعودي( مقسم إلى  906

 للسهم.  
  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 االحتياطي النظامي  17
 

٪ من صافي الدخل السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ  10للشركة ونظام الشركات السعودي، يتم تحويل    يوفقاً للنظام األساس
    ل خالل السنة بتحوي   شركةال. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين. قامت  الشركة   مال    ٪ من رأس30هذا االحتياطي  

 مليون لاير سعودي( إلى االحتياطي النظامي.  10.77م: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 9.67
 

 توزيعات األرباح  18
 

مليون لاير   77.01توزيعات أرباح بمبلغ    عن  ، قام المساهمون باعتماد وإعالنم2022ديسمبر    31  المنتهية في  خالل السنة الحالية
 . م(2020مليون لاير سعودي لسنة 72.48م: 2021ديسمبر   31م )2021سعودي لسنة 

 
 ربحية السهم  19
 

 تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. 
 

 م 2021  م 2022 

    
 107.753  96.722 )بآالف الرياالت السعودية( ربح السنة صافي  

 90.600  90.600 )باآلالف( المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  

 1.19  1.07 )باللاير السعودي( ربحية السهم األساسية والمخفضة 

 
 .(: ال شيء 2021ديسمبر  31) 2022ديسمبر  31محتملة كما في  فضةال توجد أدوات مخ

 
 حقوق تقديم الخدمة بموجب ترتيبات وكالة  20
 

بإبرام ترتيبات لتقديم خدمات لذمم مديني عقود اإلجارة وذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة نيابة عن أطراف    المجموعة تقوم  
بواسطة   بصفتها الوحيدة    المجموعةويتم بيعها لطرف آخر الحقاً. تتصرف    المجموعة أخرى. وتمثل هذه الذمم سندات صادرة مبدئياً 

  المجموعة لتقديم خدمة الوكالة المتمثلة من خالل األنشطة مثل تحصيل إيجارات ذمم مديني عقود اإلجارة نيابة عن األصالء. ال تفترض  
 وجود أي مخاطر ائتمانية طوال فترة تقديم الخدمة. 

 
مليون     161.61م:2021ديسمبر    31لاير سعودي )  مليون    19.06البالغةمحفظة التمويل الخاصة بها    المجموعة خالل السنة، باعت  

للمحفظة القائم  الرصيد  يبلغ  المدينة.  الذمم  لهذه  لتقديم خدمات  تقدم  ،  لاير سعودي( وأبرمت عقد وكالة  لهالمجموعوالذي  ،  ة خدمات 
 مليون لاير سعودي(.  805.2م:  2021) م2022ديسمبر  31كما في  مليون لاير سعودي  728.62

 
 االفتراضات التي تنطوي عند احتساب حقوق تقديم الخدمة بموجب ترتيبات وكالة هي كما يلي: 

 
 معدالت الخصم: 

 
 .  للمجموعة  مع األخذ بعين االعتبار معدل االقتراض المتدرج للمجموعة يتمثل معدل الخصم في تقييم السوق الحالي للمخاطر المحددة 

 
 تكاليف تقديم الخدمة: 

 
 بتقدير تكلفة تقديم الخدمة وتشمل تكلفة الموظفين والتكاليف األخرى للتوصل إلى معدل أساسي لكل عقد.  المجموعةتقوم 

 
 معدل التسوية المبكرة: 

 
بحساب معدل التسوية المبكرة كنسبة مئوية من إجمالي المحفظة المباعة للغير إلى المحفظة التي تم تسويتها مبكراً حتى    المجموعة تقوم  

 نهاية السنة. 
 

في   المنتهية  السنة  عززت  م2022ديسمبر    31خالل  التغيير   المجموعة،  يتعلق  الوكالة.  اتفاقيات  بموجب  الخدمة  حقوق  احتساب 
جراؤها في منهجية تخصيص التكلفة المستخدمة لحساب التكاليف بموجب اتفاقيات الخدمة. لو لم يتم إجراء هذا  بالتحسينات التي تم إ

  مليون لاير سعودي.  13.2أقل بمقدار  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ربح  التغيير في التقدير المحاسبي ، لكان صافي



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 المصروفات العمومية واإلدارية 21
 

 ديسمبر   31المنتهية في للسنة  

 م 2021  م 2022 

    
 57.728  60.849 رواتب وتكاليف متعلقة بالموظفين

 4.401  5.510 ضريبة القيمة المضافة مصاريف  
 4.795  4.830 مصروفات تقنية المعلومات 

 4.343  4.480 أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة 
 5.783  3.566 أتعاب مهنية

 1.206  991 المصرفية الرسوم 
 998  830 اتصاالت 

 953  780 مصروفات صيانة 
 1.038  675 إيجار ومصروفات أخرى 

 624  492 مصروفات سفر 
 6.369  7.296 أخرى 

 90.299  88.238 

 
 مصروفات البيع والتسويق 22
 

 ديسمبر   31 للسنة المنتهية في  

 م 2021  م 2022 

    
 5.855  5.493 الموارد البشرية الخارجية تكلفة الرواتب و

 5.391  2.864 تأمين 
 2.309  2.916 مصروفات تسويق 

 11.273  13.555 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها  23

 
موظفي اإلدارة العليا.  و  اإلدارةأعضاء مجلس  التابعة و  شركة الوشركاتهم الشقيقة ومساهميها  من    شركةالتتكون األطراف ذات العالقة ب 

موظفو    إنخالل السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة على أساس شروط متفق عليها بين الطرفين.  شركة  التتعامل  
 الرئيس التنفيذي والتابعين له مباشرةً.  المدير العام و اإلدارة العليا هم

 
واألرصدة التي تم اإلفصاح عنها في هذه القوائم المالية، فإن أهم المعامالت واألرصدة الناتجة  باإلضافة للمعامالت مع الطرف ذو العالقة  

 عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي: 
 

  العالقة   اسم الطرف ذو العالقة   طبيعة المعامالت 
 مبالغ المعامالت للسنة المنتهية في 

 ديسمبر  31

 م 2021  م 2022      

         
 5.257  19.587  مساهم  البنك السعودي لالستثمار  تكلفة االقتراض 

 14.709  17.032  اإلدارة العليا   موظفي اإلدارة العليا  رواتب ومنافع

 152  140  اإلدارة العليا   موظفي اإلدارة العليا  دخل تمويل 

 أتعاب حضور اجتماعات مجلس 
 4.343  4.480  أعضاء مجلس اإلدارة   أعضاء مجلس اإلدارة   اإلدارة ومصروفات أخرى     

 1.016  93  شركة شقيقة   ساب تكافل   تأمين 

  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة(   المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها 23
 

 األرصدة   العالقة   طبيعة األرصدة وأسماء األطراف ذات العالقة 

 م 2021  م 2022    

       أرصدة لدى البنوك: 
 1.805  10.002  مساهم  البنك السعودي لالستثمار

       مستحق من طرف ذو عالقة: 
 1.774  -  شركة شقيقة   شركة االستثمار كابيتال

       القروض: 
 450.446  595.637  مساهم  البنك السعودي لالستثمار

       القيمة العادلة السالبة للمشتقات: 
 -  1.483  مساهم  البنك السعودي لالستثمار

       التمويل والسلف: 
 628  832  اإلدارة العليا   موظفي اإلدارة العليا

       استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 8.985  105  شركة شقيقة   صندوق صائب للتطوير العقاري أبراج سرايا

 اجتماعات مجلس اإلدارة أتعاب حضور 
       ومصروفات أخرى مستحقة    

 3.900  4.428  أعضاء مجلس اإلدارة   أعضاء مجلس اإلدارة 

 
 إدارة المخاطر المالية  24
 
بتعيين  مجلس اإلدارة إدارة المخاطر. قام  مبادئعن المنهجية الكاملة إلدارة المخاطر واعتماد استراتيجيات و مجلس اإلدارة مسؤول إن

 . المجموعة مسؤولية مراقبة عملية المخاطر الكاملة داخل  تتولى تابعة لمجلس اإلدارة مخاطر  لجنة إدارة
 

 . التطبيق ئالمخاطر ومباداستراتيجية  ر المخاطر وتطوي لدى لجنة إدارة المخاطر المسؤولية الكاملة عن وضع استراتيجية 
 

ر  لجنة إدارة المخاطل  الربع سنويةإن لجنة إدارة المخاطر مسؤولة عن إدارة قرارات المخاطر ومراقبة مستويات المخاطر ورفع التقارير  
 . التابعة لمجلس اإلدارة 

 
 مخاطر االئتمان  ( 1
 

بإدارة تعرضها لمخاطر االئتمان والتي هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر    المجموعةتقوم  
واإلجارة   المرابحة  عقود  مديني  ذمم  عنها  تنتج  التي  اإلقراض  عمليات  أساسي عن  بشكل  االئتمانية  التعرضات  تنشأ  مالية.  لخسارة 

 الموصوفة في الذمة. 
 

من  شخاص  بتقييم مدى احتمالية تعثر األطراف األخرى في السداد باستخدام آلية تصنيف داخلية. يتم ذلك للشركات واأل   عة المجموتقوم  
 فقط.  عالية ذوي المالءة المالية ال

 
للمعامالت مع األطراف    المجموعة تسعى   للتعرض لالئتمان، ووضع حدود  للسيطرة على مخاطر االئتمان وذلك من خالل مراقبتها 

من أجل    المجموعةخرى المحددة، والتقييم المستمر للمالءة االئتمانية لهذه األطراف. لقد تم تصميم سياسات إدارة المخاطر الخاصة ب األ
 تحديد ووضع قيود مناسبة للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالقيود. ويتم مراقبة التعرضات الفعلية للقيود بانتظام. 

 
مات االقتصادية مما  تنشأ تركيزات مخاطر اال ئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة تجارية مماثلة أو لديهم نفس الس  

  يؤدي إلى تأثر مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بشكل مماثل بفعل التغيرات االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. تشير 
 تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال معين. المجموعةالنسبي ألداء  تركيزات مخاطر االئتمان إلى التأثر

 
إلدارة تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل تنويع عمليات اإلقراض لضمان عدم وجود تركيز غير مبرر للمخاطر مع   المجموعة تسعى 

 أفراد أو مجموعة من العمالء في أعمال محددة. 
  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة(   الماليةإدارة المخاطر  24
 
 )تتمة(  مخاطر االئتمان  ( 1
 

تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات التي تحصل عليها وذلك خالل مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر االنخفاض في  
تقوم   السوق وأفضل    المجموعة القيمة.  التغيرات في منتجات  المخاطر بصورة دورية، وذلك لعكس  إدارة  بمراجعة سياسات وأنظمة 
 الممارسات. 

 
 . ذوي المالءة المالية المرتفعةلمحفظة الشركات واألفراد  لمجموعةفيما يلي التصنيف االئتماني الداخلي ل

 
 احتمالية التعثر في السداد نطاق   وصف التصنيف الداخلي   درجات التصنيف الداخلي 

     عاملة: 
 ٪ 0.00  درجة االستثمار   1
 ٪0.2 - ٪0.00  درجة االستثمار   - 2+ إلى 2
 ٪ 0.07 -٪0.04  درجة االستثمار   - 3+ إلى 3
 ٪ 0.24 -٪0.12  درجة االستثمار   - 4+ إلى 4
 ٪ 1.18 -٪0.48  دون المرتبة االستثمارية  - 5+ إلى 5
 ٪ 8.50 -٪2.05  المرتبة االستثماريةدون   - 6+ إلى 6
 24.59٪  دون المرتبة االستثمارية  - 7+ إلى 7

     غير عاملة: 
 ٪ 100  دون المستوى   8
 ٪ 100  مشكوك فيه   9
 ٪ 100  الخسارة   10
 

 يتم تصنيف محفظة األفراد على أنها غير مصنفة. 
 

األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان. كان التعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد  
 بسبب: 

 
 

 م 2021  م 2022 

    
 8.788  38.191 نقد وما في حكمه 
 -  20.515 للمشتقات  موجبةالقيمة العادلة ال

 143.573  480.193 مرابحة، صافي الذمم مديني عقود 
 3.181.997  2.713.499 صافي جارة،  اإل ذمم مديني عقود 

 83.129  89.558 ذمم مديني عقود إجارة موصوفة في الذمة، صافي 
 62.634  46.517 ذمم مدينة أخرى 

 3.388.473  3.480.121 

  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية 24
 
 )تتمة(  مخاطر االئتمان  ( 1
 
 تحليل جودة االئتمان  أ( 
 

ديسمبر. تمثل المبالغ الواردة بالجدول    31معلومات عن جودة االئتمان للموجودات المالية للتمويل والتأجير كما في  يعرض الجدول أدناه  
 القيم الدفترية اإلجمالية. 

 
 م: 2022

 
 شهراً   12الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  -  1المرحلة  

 ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة،
 واإلجارة الموصوفة في الذمة     

 إجمالي 
  التعرض 

 مخصص 
  خسائر االئتمان 

 صافي 
 التعرض 

      
 459.200  1  459.201 - 4إلى   1درجات  
 1.035.813  5  1.035.818 - 7+ إلى  5درجات  

 923.081  303  923.384 غير مصنفة 

 2.418.094  309  2.418.403 اإلجمالي 

 

 
 – الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -  2المرحلة 

 )غير منخفضة القيمة االئتمانية( 

 ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة،
 واإلجارة الموصوفة في الذمة     

 إجمالي 
  التعرض 

 مخصص 
  خسائر االئتمان 

 صافي 
 التعرض 

      
 20.353  4  20.357 -  4إلى   1درجات  
 666.564  4.264  670.828 -   7إلى  + 5درجات  

 25.352  808  26.160 غير مصنفة 

 712.269  5.076  717.345 اإلجمالي 

 

 
 – الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -  3المرحلة 

 )منخفضة القيمة االئتمانية( 

 ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة،
 واإلجارة الموصوفة في الذمة     

 إجمالي 
  التعرض 

 مخصص 
  خسائر االئتمان 

 صافي 
 التعرض 

      
 3.684  410  4.094 -  4إلى   1درجات  
 41.150  5.957  47.107 -   7+ إلى  5درجات  
 90.373  59.351  149.724 10إلى   8درجات  

 17.680  4.517  22.197 غير مصنفة 

 152.887  70.235  223.122 اإلجمالي 

 
 م:2021

 
 شهراً   12الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  -  1المرحلة  

 ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة،
 واإلجارة الموصوفة في الذمة     

 إجمالي
  التعرض

 مخصص 
  خسائر االئتمان

 صافي 
 التعرض

      
 648.351  529  648.880 -   4إلى  1درجات 
 711.366  2.018  713.384 -  7+ إلى 5درجات 

 876.406  1.322  877.728 غير مصنفة 

 2.236.123  3.869  2.239.992 اإلجمالي 



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة(   تحليل جودة االئتمان أ( 
 

 م:2021
 

 
 العمر الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  -  2المرحلة 

 )غير منخفضة القيمة االئتمانية(

 ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة،
 واإلجارة الموصوفة في الذمة     

 إجمالي
  التعرض

 مخصص 
  خسائر االئتمان

 صافي 
 التعرض

      

 124.076  202  124.278 - 4إلى  1درجات 

 673.979  12.548  686.527 - 7+ إلى 5درجات 
 102.664  611  103.275 غير مصنفة 

 900.719  13.361  914.080 اإلجمالي 

 

 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -  3المرحلة 

 )منخفضة القيمة االئتمانية(

 ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة،
 واإلجارة الموصوفة في الذمة     

 إجمالي
  التعرض

 مخصص 
  خسائر االئتمان

 صافي 
 التعرض

      
 112.730  20.268  132.998 - 7+ إلى 5درجات 
 128.187  45.871  174.058 10إلى  8درجات 

 30.940  5.836  36.776 غير مصنفة 

 271.857  71.975  343.832 اإلجمالي 

 
 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان  – المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة  ب( 
 

باالعتبار المعلومات    المجموعة التعثر في السداد لألداة المالية زادت بشكل جوهري منذ إثباتها األولي، تأخذ    لتحديد فيما إذا كانت مخاطر 
المعقولة والمساندة التي تكون مالئمة ومتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. وهذا يتضمن معلومات وتحليل نوعي وكمي استناداً إلى  

 يم الخبير االئتماني.وتقي   للمجموعةالخبرة التاريخية 
 

 إن الهدف من التقييم هو تحديد ما إذا كانت الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قد حدثت للتعرض من خالل مقارنة: 
 

 شهراً الحتمالية التعثر في السداد كما في تاريخ التقرير؛ مع  12مدى  •

 للتعرض  شهراً الحتمالية التعثر في السداد في وقت اإلثبات األولي  12مدى  •
 

ً   المجموعة : عند إثبات الذمم المدينة ألول مرة تسجل  1المرحلة   شهرا.    12على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى    مخصصا
 . 2االئتمان والتي تم فيها إعادة تصنيف الذمم المدينة من المرحلة  تشمل الذمم المدينة أيضا التسهيالت التي تحسنت فيها مخاطر و
 

مخصصا للخسائر االئتمانية   المجموعة : عندما تُظهر الذمم المدينة زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، تسجل  2المرحلة  
ها مخاطر االئتمان والتي تم فيها إعادة تصنيف الذمم  تشمل الذمم المدينة أيضا التسهيالت التي تحسنت في والمتوقعة على مدى العمر.  

 . 3المدينة من المرحلة 
 

 مخصصا للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.  المجموعة : الذمم المدينة التي تعتبر منخفضة القيمة ائتمانياً. تسجل 3المرحلة 
  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة(  االئتمان  مخاطر ( 1
 

 )تتمة(   الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان – المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة  ب( 
 

مة  منخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الناشئة: الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الناشئة هي ذمم مدينة منخفضة القي 
اإلثبات األولي. يتم تسجيل الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية المشتراة أو الناشئة بالقيمة العادلة عند اإلثبات األصلي  االئتمانية عند  

غاء إثباتها ويتم بعد ذلك تسجيل إيرادات الفوائد على أساس معدل الفائدة الفعلي المعدل ائتمانياً. يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة أو إل
 إلى الحد الذي يحدث فيه تغير الحق في الخسائر االئتمانية المتوقعة.  فقط 
 
 درجات مخاطر االئتمان  1
 

تنبؤ    بتوزيع كل تعرض على درجة مخاطر   المجموعةتقوم   يتم تحديدها على أنها  إلى مجموعة من المعلومات التي  االئتمان استناداً 
بمخاطر التعثر في السداد وتطبيق الحكم االئتماني الذي تمت تجربته. يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية  

 امل اعتماداً على طبيعة التعرض ونوع المقترض. التي تكون مؤشراً على مخاطر التعثر في السداد. وتختلف هذه العو
 

يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان وحسابها بدقة بحيث تكون مخاطر التعثر في السداد التي تحدث تزداد تصاعدياً حيث تتدنى عندها 
تعتبر أصغر من الفرق بين   2و    1مخاطر االئتمان. مثال على ذلك، الفرق في مخاطر التعثر في السداد بين درجات مخاطر االئتمان  

 . 3و  2درجات مخاطر االئتمان 
 

االئتمان عند اإلثبات األولي على أساس توفر المعلومات عن المقترض. تخضع    يتم توزيع كل تعرض للشركات على درجة مخاطر
ت  التعرضات للمراقبة المستمرة، األمر الذي قد يؤدي إلى تعرض يُنقل لدرجة مخاطر ائتمان مختلفة. تتضمن المراقبة عادةً استخدام البيانا

 التالية:
 

 جميع التعرضات  تعرضات الشركات 
 
المعلومات التي تم الحصول عليها خالل المراجعة السنوية   •

وحسابات    – المراجعة،  المالية  القوائم  ذلك:  على  مثال 
المجاالت   على  أمثلة  والتوقعات.   والموازنات  اإلدارة، 
الرافعات   نسب  اإلجمالي،  الربح  للتركيز: هوامش  المحددة 

إد بالتعهدات،  االلتزام  الديون،  خدمة  تغطية  ارة  المالية، 
 الجودة، وتغيرات اإلدارة العليا. 

 

التغيرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة في األنشطة التجارية   •
 للمقترض. 

 

 
 وهذا يشمل وضع التأخير في السداد.   –سجل المدفوعات  •
 

 طلبات اإلمهال.  •
 

المالية   • والظروف  األعمال  في  والمتوقعة  الحالية  التغيرات 
 واالقتصادية. 

 
 أجل احتمالية التعثر في السداد إنشاء هيكل  2
 

بتجميع   المجموعة إن درجات مخاطر االئتمان تمثل مدخالت أولية في تحديد هيكل أجل احتمالية التعثر في السداد للتعرضات. تقوم  
 معلومات األداء والتعثر في السداد بشأن التعرضات لمخاطر االئتمان بصورة مستقلة عن محافظ الشركات واألفراد. 

 
بتحليل العالقة بين التغيرات في معدالت التعثر في السداد السابقة وعوامل االقتصاد الكلي. بالنسبة لمحافظ الشركات    المجموعة  تقوم

بصياغة رؤية للتوجهات المستقبلية    المجموعة واألفراد، يكون مؤشر االقتصاد الكلي هو سعر النفط والناتج المحلي اإلجمالي. قامت  
 ية ذات العالقة لثالثة من السيناريوهات المختلفة. للمتغيرات االقتصاد

 
 تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل جوهري  3
 

االئتمان قد زادت بشكل جوهري تختلف حسب المحفظة وتضم تغيرات كمية في حاالت احتمالية    إن معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر
 التعثر في السداد وعوامل نوعية بما في ذلك المساندة المرتكزة على التأخر في السداد. 
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مخاطر  اعتبار  الكمي    يتم  النموذج  على  بناء  إذا،  لها  المبدئي  اإلثبات  منذ  جوهري  بشكل  ازدادت  أنها  على  محدد  لتعرض  االئتمان 
 ، كان قد تم تحديد أن الزمن المتبقي الحتمالية التعثر في السداد قد ازداد بشكل كبير.للمجموعة

 
أن تحدد أن التعرض قد شهد زيادة    لمجموعةقدر اإلمكان، يمكن ل  وباستخدام الخبراء في الحكم االئتماني، والخبرات السابقة ذات الصلة،

االئتمان وذلك استناداً إلى مؤشرات نوعية محددة تأخذها باالعتبار تكون مؤشراً على ذلك وأن تأثرها قد ال يظهر    جوهرية في مخاطر
 بشكل كامل في تحليلها الكمي في الوقت المناسب.  

 
ر في السداد )تخفيض  من ذوي المالءة المالية ، وبصرف النظر عن معيار الزيادة في احتمالية التعث   شخاصبالنسبة لمحفظة الشركات واأل 

درجات(، والعمالء الذين يعاد هيكلة ذممهم المدينة بسبب تدني الجدارة االئتمانية،    6درجة التصنيف درجتين أو تخفيض التصنيف الفرعي  
ن األصل  باعتبارها أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث في موعد ال يتجاوز عندما يكو  المجموعةوكنوع من المساندة، تأخذ  
 يوماً.  30متأخر السداد ألكثر من 

 
تتم إعادة هيكلة ذممهم المدينة بسبب تدني الجدارة االئتمانية وكنوع من   بالنسبة لقروض األفراد، وبصرف النظر عن العمالء الذين 

ز عندما يكون األصل متأخر  في اعتبارها أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث في موعد ال يتجاو   المجموعةالمساندة، تأخذ  
 يوما.  30السداد ألكثر من 

 
بمراقبة مدى كفاءة المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان عن طريق المراجعات الدورية    المجموعة تقوم  

 لتأكيد أن:
 

 تعثر في السداد، و المعايير قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض لل •

•  ً  ال تتماشى المعايير مع المرحلة الزمنية عندما تصبح الموجودات متأخرة السداد لثالثين يوما
 
 الموجودات المالية المعدلة  4
 

قد يتم تعديل الشروط التعاقدية للقرض لعدد من األسباب تشمل التغير في ظروف السوق، واستمرار العميل، وعوامل أخرى ال تتعلق  
  بالتدني االئتماني المحتمل أو الحالي للعميل. إن القرض الحالي الذي تم تعديل شروطه قد يتم التوقف عن إثباته ويتم إثبات القرض التي 

 تم إعادة التفاوض بشأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة المحاسبية. 
 

ال يؤدي إلى التوقف عن اإلثبات، فإن تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية  عندما يتم تعديل شروط الموجودات المالية وأن هذا التعديل 
 للموجودات قد زادت بشكل جوهري يعكس مقارنة لما يلي: 

 

 مخاطر التعثر في السداد في تاريخ التقرير )استناداً إلى الشروط التعاقدية المعدلة(؛ و  •

 ي )استناداً إلى الشروط التعاقدية األصلية غير المعدلة( مخاطر التعثر في السداد التي تحدث عند اإلثبات األول •
 

إمهال    المجموعةتقوم   "عمليات  أنها  إليها على  )المشار  مالية  وجود صعوبات  العمالء عند  من  المدينة  الذمم  بشأن  التفاوض  بإعادة 
الخاصة باإلمهال، يتم منح إمهال للذمم   المجموعة القروض"( لتعظيم فرص التحصيل وتقليل مخاطر التعثر في السداد. ووفقاً لسياسة  

العميل يمر بمرحلة تعثر في السداد حالياً أو إذا كان هناك مخاطر عالية من التعثر في السداد، أو إذا    المدينة على أساس اختياري إذا كان
  كان هناك دليل على أن المدين بذل جميع الجهود المعقولة للسداد وفقاً للشروط التعاقدية األصلية ويتوقع المدين بأن يكون لديه القدرة 

 على استيفاء الشروط المعدلة. 
 

 ما تتضمن الشروط المعدلة تمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت مدفوعات الفائدة وتعديل شروط تعهدات الذمم المدينة. تخضع الذمم  عادةً 
 المدينة لألفراد والشركات لسياسة اإلمهال. تجري لجنة إدارة المخاطر بالمجموعة مراجعات دورية لتقارير عمليات اإلمهال. 
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الخاصة   المعدلة كجزء من سياسة اإلمهال  للموجودات المالية  إذا كان  بالنسبة  السداد ما  التعثر في  احتمالية  تقدير  بالمجموعة، يظهر 
التعديل قد عمل على تحسين أو استعادة قدرة المجموعة على تحصيل الربح وأصل المبلغ والخبرة السابقة للشركة في إجراءات إمهال  

شروط التعاقدية المعدلة وتأخذ باالعتبار مؤشرات  مماثلة. وكجزء من هذه العملية، تقوم المجموعة بتقييم أداء السداد للمقترض مقابل ال
 السلوك المختلفة. 

 
وبشكل عام، فإن اإلمهال هو مؤشر نوعي للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وإن توقع اإلمهال قد يشكل دليالً على أن التعرض هو  

ك ثابت للسداد الجيد على مدى فترة من الوقت قبل أن يتم  منخفض القيمة االئتمانية/يخضع للتعثر في السداد. يحتاج المتعامل إلظهار سلو
ود  اعتباره على أنه لم يعد منخفض القيمة االئتمانية/ يخضع للتعثر في السداد أو يتم اعتبار احتمالية التعثر في السداد منخفضاً بحيث يع

 شهراً.   12دى مخصص الخسارة إلى أن يتم قياسه بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على م
 
 إدراج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل  5
 

بدمج المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل في كال التقييمين الذين تجريهما حول ما إذا كانت مخاطر االئتمان   المجموعةتقوم 
صول  لألداة قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها وقيامها بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. واستناداً إلى المشورة التي تم الح

بصياغة رؤية "الحالة األساسية"    المجموعة ء االقتصاد واألخذ باالعتبار مجموعة متنوعة من المعلومات المتوقعة، تقوم  عليها من خبرا
للتوجه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات العالقة وكذلك مدى تمثيلي للسيناريوهات األخرى للتنبؤات المحتملة. وتتضمن هذه العميلة  

هات االقتصادية اإلضافية واألخذ باالعتبار الترجيحات النسبية لكل نتيجة. تتضمن المعلومات الخارجية بيانات وضع اثنين من السيناريو
 اقتصادية وتوقعات نشرها صندوق النقد الدولي. 

 
رى مثل التخطيط  ألغراض أخ  المجموعةتتمثل الحالة األساسية في النتائج األكثر احتماالً ومدى تماشيها مع المعلومات المستخدمة من قبل  
 االستراتيجي وإعداد الموازنات. تمثل السيناريوهات األخرى نتائج أكثر تفاؤالً وأكثر تشاؤماً. 

 
بتحديد وتوثيق المحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية، وباستخدام تحليل    المجموعة قامت  

قدير العالقة بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر واالئتمان. وقد تضمنت السيناريوهات  المعلومات التاريخية، قام بت 
 االقتصادية المستخدمة كما في نهاية السنة النطاقات التالية للمؤشر الرئيسي: 

 

 م2021ديسمبر  31 م2022ديسمبر   31 المؤشرات االقتصادية 
 

 أسعار النفط 
 

المؤشر مستخدًما لتقييم الخسارة  لم يعد 
 االئتمانية المتوقعة 

 
 ٪70الحالة األساسية بنسبة 
 ٪ 30انخفاض بنسبة 

 ٪ 75الحالة األساسية بنسبة   إجمالي الناتج المحلي 
 ٪ 5الحالة األفضل  
 ٪ 20انخفاض بنسبة  

 ٪70الحالة األساسية بنسبة 
 ٪0الحالة األفضل 
 ٪ 30انخفاض بنسبة 

 ٪ 70الحالة األساسية بنسبة الحكومية النفقات 
 ٪ 5الحالة األفضل  
 ٪ 25انخفاض بنسبة  

لتقييم الخسارة   ر المؤشستخدم لم ي 
 االئتمانية المتوقعة 
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إن العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت الخسارة والتعثر في السداد لمحافظ مختلفة من الموجودات المالية تم إعدادها  
توقعات خط األساس    المجموعة، استخدمت  19-سنوات سابقة. ولمعرفة تأثير كوفيد  7استناداً إلى تحليل المعلومات التاريخية على مدى  

الق المدى  تاريخ  على  المتاحة كما في  المحدثة  المعلومات  إلى  تستند  المتوقعة، والتي  الخسائر االئتمانية  نموذج  أدناه في  الواردة  ريب 
 التقرير:

 

 المؤشرات االقتصادية 
 السنوات التقويمية المتوقعة المستخدمة في 

 م2022نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة لسنة 
 المتوقعة المستخدمة فيالسنوات التقويمية 

 م2021نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة لسنة 

 م 2023 م 2022 م 2021 م 2024 م 2023 م 2022 

       
 ٪2.82 ٪2.78 ٪4.83 ٪2.93 ٪3.67 ٪7.62 الناتج المحلي اإلجمالي 

 سعر النفط 
 لم يعد المؤشر مستخدًما لتقييم
 الخسارة االئتمانية المتوقعة 

70.50 
 دوالر أمريكي

67.58 
 دوالر أمريكي

68.89 
 دوالر أمريكي

 ٪27.7 ٪27.7 ٪26.8 النفقات الحكومية 
 لم يستخدم المؤشر لتقييم

 الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 
 تعريف "التعثر في السداد"  6
 

 أن الموجودات المالية متعثرة السداد عندما:  المجموعةتعتبر 
 

 ؛ مجموعةيكون هناك احتمال بعدم قيام المقترض بسداد التزاماته االئتمانية بالكامل لل •
 

ذوي المالءة المالية  يصنف المقترض ضمن فئة التعثر في السداد حسب درجة االئتمان الداخلية )ينطبق على الشركات واألفراد من   •
 (؛ أو المرتفعة

 

 . مجموعةيوًما في أي التزام ائتماني هام لل 90عندما يكون المقترض متأخر السداد ألكثر من  •
 

 المؤشرات التالية باالعتبار:  المجموعةوعند تقييم ما إذا كان المقترض يخضع للتعثر في السداد، تأخذ 
 

 نوعية مثل اإلخالل بالتعهدات •

 التزام آخر لنفس المصدر للشركة كمية مثل وضع التأخر في السداد وعدم سداد  •
 
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  7
 

 إن المدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل تقديرات المخاطر أدناه: 
 
 احتمالية التعثر في السداد؛  1
 الخسارة بافتراض التعثر في السداد، و  2
 السداد. التعرضات عند التعثر في  3
 

ا إن تقديرات احتمالية التعثر في السداد تمثل تقديرات في تاريخ معين، والتي يتم احتسابها بناًء على آلية تصنيف إحصائية، ويتم تقييمه
عوامل  باستخدام درجات تصنيف مخصصة لمحافظ الشركات واألفراد من ذوي المالءة المالية المرتفعة. تستند آلية التصنيف هذه إلى  

نوعية وكمية. وإذا كان الطرف اآلخر أو التعرض يتنقل بين فئات التصنيف، عندئٍذ يؤدي ذلك إلى تغير في التقدير المرتبط باحتمالية  
 التعثر في السداد. كما يتم تقدير هيكل احتمالية التعثر في السداد بعد األخذ باالعتبار االستحقاقات التعاقدية للتعرضات. 
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بتقدير الخسارة بافتراض    المجموعةتمثل الخسارة بافتراض التعثر في السداد حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تعثر في السداد. تقوم  
بافتراض   بناًء على تاريخ معدالت استرداد المطالبات لألطراف األخرى المتعثرة في السداد. تعتبر نماذج الخسارة  التعثر في السداد 

السداد أن الهيكل وأي بيع للضمان وتكلفة استرداد أي ضمان، ال تتجزأ من الموجودات المالية. وبسبب حاالت التعثر في  التعثر في  
إلى خبرة الخسار ة  السداد التاريخية الضئيلة، تم تعديل تقديرات الخسارة بافتراض التعثر في السداد الكمية للتداخالت النوعية استناداً 

 ختبار العكسي. العملية وهي خاضعة لال 
 

التعرضات عند التعثر في   المجموعةتمثل التعرضات عند التعثر في السداد التعرضات المتوقعة عند وقوع التعثر في السداد. تستخلص 
السداد من التعرض الحالي للطرف اآلخر والتغيرات المحتملة على القيمة الحالية المسموح بها بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. تمثل  

 التعرضات عند التعثر في السداد ألصل مالي إجمالي القيمة الدفترية له. 
 

شهًرا للموجودات المالية التي من خاللها    12األقصى الحتمالية التعثر في السداد على مدى  وكما هو مبين أعاله، ورهنًا باستخدام الحد  
بقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة باألخذ باالعتبار مخاطر التعثر في السداد للحد    المجموعة لم تزيد مخاطر االئتمان جوهرياً، تقوم  

  المجموعة مخاطر االئتمان. الحد األقصى للفترة التعاقدية يمنح للتاريخ الذي تكون فيه  األقصى للفترة التعاقدية والتي من خاللها تعرضت ل
 لديها الحق لطلب السداد. 

 
معلومات تاريخية محدودة أو تعتمد على األهمية النسبية للمحفظة، يتم استخدام    المجموعةبالنسبة للمحافظ التي من خاللها يكون لدى  

 يانات متاحة داخلياً. التعديل النوعي الستكمال أي ب 
 

 حساسية مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة: 
 

يجب اعتبار خسائر االئتمان المتوقعة التي تم اإلبالغ عنها من قبل المجموعة كأفضل تقدير ضمن نطاق من التقديرات الممكنة بالنظر  
 في تحديد التعثر المتوقع للمقترضين في الفترات المستقبلية. الى عدم اليقين االقتصادي الحالي واألحكام المطبقة على العوامل المستخدمة  

 
 يوضح الجدول أدناه مدى تأثر الخسائر االئتمانية المتوقعة بالعوامل الرئيسية المستخدمة في تحديدها كما في نهاية السنة: 

 

 االفتراضات المتأثرة

 تأثير على الربح
 أو )الخسارة( 

 م(2022)

  الكلي: عوامل االقتصاد 
 316 ٪. 5اإلنفاق الحكومي بنسبة 

 (352) ٪  5انخفاض اإلنفاق الحكومي بنسبة 
  ٪ 5زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

  ٪5انخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
  

 74 ٪ 5زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
 (75) ٪  5انخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

  
  السيناريو المرجح: 

 13 ٪ مع تغير مماثل في االنكماش 5يرتفع سيناريو خط األساس بنسبة 
 (12) ٪ مع تغير مماثل في االنكماش 5ينخفض سيناريو خط األساس بنسبة 
 (3) التحسن ٪ مع تغير مماثل في 5يرتفع سيناريو خط األساس بنسبة 
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 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(
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44 

 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية 24
 
 )تتمة(  مخاطر االئتمان  ( 1
 

 إجمالي الذمم المدينة ومخصص الخسارة  ج( 
 

للسنة المنتهية في    لفئة الشركات واالشخاص ذو المالءة المالية واألفرادالذمم المدينة ومخصص الخسارة  إجمال  يعرض الجدول التالي  
 م.2022ديسمبر  31
 

          التعرض اإلجمالي  – 2022

  شركات   إيضاح  
األشخاص ذو  
 المجموع   األفراد   المالءة المالية 

          
 480.708  623  237.134  242.951  4-6 ذمم مديني عقود المرابحة 

 2.788.579  881.535  839.007  1.068.037  4-7 صافي االستثمار في ذمم مديني اإلجارة 
 صافي االستثمار في ذمم مديني 

 89.583  89.583  -  -  4-8 اإلجارة الموصوفة في الذمة    

 3.358.870  971.741  1.076.141  1.310.988   ذمم اإلجارة، صافي 

          
          التعرض اإلجمالي  – 2021

  شركات  إيضاح  
األشخاص ذو  
 المجموع   األفراد   المالءة المالية 

          
 144.423  807  72.486  71.130  4-6 ذمم مديني عقود المرابحة 

 3.270.226  933.717  1.142.011  1.194.498  4-7 صافي االستثمار في ذمم مديني اإلجارة 
 صافي االستثمار في ذمم مديني 

 83.255  83.255  -  -  4-8 اإلجارة الموصوفة في الذمة    

 3.497.904  1.017.779  1.214.497  1.265.628   ذمم اإلجارة، صافي 

 
          مخصص الخسارة  – 2022

  شركات   إيضاح  
األشخاص ذو  
 المجموع   األفراد   المالءة المالية 

          
 (515)  -  (483)  (32)  4-6 ذمم مديني عقود المرابحة 

 (75.080)  (5.605)  (17.994)  (51.481)  4-7 صافي االستثمار في ذمم مديني اإلجارة 
 صافي االستثمار في ذمم مديني 

 (25)  (25)  -  -  4-8 اإلجارة الموصوفة في الذمة    

 (75.620)  (5.630)  (18.477)  (51.513)   ذمم اإلجارة، صافي 

          
          مخصص الخسارة  – 2022

  شركات  إيضاح  
األشخاص ذو  
 المجموع   األفراد   المالءة المالية 

          
 (850)  (1)  (617)  (232)  4-6 ذمم مديني عقود المرابحة 

 (88.229)  (7.642)  (22.815)  (57.772)  4-7 صافي االستثمار في ذمم اإلجارة المدينة
 االستثمار في ذمم صافي 

 (126)  (126)  -  -  4-8 إجارة الموصوفة في الذمة    

 (89.205)  (7.769)  (23.432)  (58.004)   ذمم اإلجارة، صافي 

  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية 24
 
 )تتمة(  مخاطر االئتمان  ( 1
 

 )تتمة(   إجمالي الذمم المدينة ومخصص الخسارة ج( 
 

فئات العمالء للسنة  ليوضح الجدول التالي التسويات من االفتتاح إلى الرصيد الختامي إلجمالي الذمم المدينة ومخصص الخسارة على  
 . 2022ديسمبر  31المنتهية في 

 

 قطاع الشركات  -إجمالي التعرض 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 العمر
)غير منخفضة  
  القيمة االئتمانية( 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 العمر
)منخفضة القيمة  

 اإلجمالي   االئتمانية( 

        
 1.265.628  212.742  272.144  780.742 م 2022يناير  1الرصيد في 

 المحول من الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  2.349  115.901  (118.250) شهًرا  12مدى    

 المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة على 
 -  -  (18.401)  18.401 مدى العمر )غير منخفضة القيمة االئتمانية(   

 الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  (56.754)  -  56.754 مدى العمر)منخفضة القيمة االئتمانية(   

 (295.232)  (24.835)  132.314  (402.711) صافي المسدد المستلم خالل السنة 
 ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة

 352.652  -  17.000  335.652 الموصوفة في الذمة التي نشأت حديثاً خالل السنة    
 (12.061)  (12.061)  -  - شطب 

 1.310.987  121.441  518.958  670.588 م 2022ديسمبر  31الرصيد في 

        

 قطاع الشركات  -مخصص الخسارة 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 العمر
)غير منخفضة  
  القيمة االئتمانية( 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 العمر
القيمة  )منخفضة 

 اإلجمالي   االئتمانية( 

        
 58.004  48.895  7.126  1.983 م 2022يناير  1الرصيد في 

 المحول من الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  11  188  (199) شهًرا  12مدى    

 المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة على 
 -  -  (146)  146 مدى العمر )غير منخفضة القيمة االئتمانية(   

 الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  (10.044)  -  10.044 مدى العمر)منخفضة القيمة االئتمانية(   

 13.708  22.182  2.492  (10.966) صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 
واإلجارة، واإلجارة ذمم مديني عقود المرابحة 

الموصوفة في الذمة التي تم التوقف عن إثباتها 
 (10.044)  (2.456)  (6.580)  (1.008) خالل السنة

 ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة
 27  -  26  1 الموصوفة في الذمة التي نشأت حديثاً خالل السنة    

 (10.182)  (10.182)  -  - شطب 

 51.513  48.406  3.106  1 م 2022ديسمبر  31الرصيد في 
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 األفراد من ذوي المالءة المالية  -إجمالي التعرض 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 العمر
)غير منخفضة  
  القيمة االئتمانية( 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 العمر
)منخفضة القيمة  

 اإلجمالي   االئتمانية( 

        
 1.214.497  94.315  538.661  581.521 م 2022يناير  1الرصيد في 

 االئتمانية المتوقعة على المحول من الخسائر 
 -  -  29.262  (29.262) شهًرا  12مدى    

 المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة على 
 -  33.010  (279.539)  246.529 مدى العمر )غير منخفضة القيمة االئتمانية(   

 الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  (37.004)  15.660  21.344 االئتمانية(مدى العمر)منخفضة القيمة    

 (490.713)  (9.943)  (131.817)  (348.953) صافي المسدد المستلم خالل السنة 
 ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة

 353.250  -  -  353.250 الموصوفة في الذمة التي نشأت حديثاً خالل السنة    
 (893)  (893)  -  - شطب 

 1.076.141  79.485  172.227  824.429 م 2022ديسمبر  31الرصيد في 

        

 األفراد من ذوي المالءة المالية  -مخصص الخسارة 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 العمر
)غير منخفضة  
  القيمة االئتمانية( 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 العمر
)منخفضة القيمة  

 اإلجمالي   االئتمانية( 

        
 23.432  17.245  5.623  564 م 2022يناير  1الرصيد في 

 المحول من الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  -  47  (47) شهًرا  12مدى    

 المتوقعة على المحول من الخسارة االئتمانية 
 -  1.241  (2.305)  1.064 مدى العمر )غير منخفضة القيمة االئتمانية(   

 الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  (3.578)  1.978  1.600 مدى العمر)منخفضة القيمة االئتمانية(   

 (294)  4.500  (1.920)  (2.874) صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 
عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة ذمم مديني 

الموصوفة في الذمة التي تم التوقف عن إثباتها 
 (3.874)  (1.306)  (2.262)  (306) خالل السنة

 ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة
 4  -  -  4 الموصوفة في الذمة التي نشأت حديثاً خالل السنة    

 (791)  (791)  -  - شطب 

 18.477  17.311  1.161  5 م 2022ديسمبر  31الرصيد في 
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 قطاع األفراد -التعرض إجمالي 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 العمر
)غير منخفضة  
  القيمة االئتمانية( 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 العمر
)منخفضة القيمة  

 اإلجمالي   االئتمانية( 

        
 1.017.779  36.776  103.275  877.728 م 2022يناير  1الرصيد في 

 المحول من الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  453  10.070  (10.523) شهًرا  12مدى    

 المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة على 
 -  3.930  (71.860)  67.930 مدى العمر )غير منخفضة القيمة االئتمانية(   

 االئتمانية المتوقعة على الخسائر  
 -  (9.180)  7.529  1.651 مدى العمر)منخفضة القيمة االئتمانية(   

 (151.409)  (80.010)  (23.245)  (120.154) صافي المسدد المستلم خالل السنة 
 ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة

 107.142  -  391  106.751 الموصوفة في الذمة التي نشأت حديثاً خالل السنة    
 (1.770)  (1.770)  -  - شطب 

 971.742  22.199  26.150  923.383 م 2022ديسمبر  31الرصيد في 

        

 قطاع األفراد -مخصص الخسارة 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 العمر
)غير منخفضة  
  القيمة االئتمانية( 

الخسائر االئتمانية  
المتوقعة على مدى 

 العمر
)منخفضة القيمة  

 اإلجمالي   االئتمانية( 

        
 7.769  5.836  611  1.322 م 2022يناير  1الرصيد في 

 المتوقعة على المحول من الخسائر االئتمانية 
 -  1  14  (15) شهًرا  12مدى    

 المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة على 
 -  14  (411)  397 مدى العمر )غير منخفضة القيمة االئتمانية(   

 الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  (827)  644  183 مدى العمر)منخفضة القيمة االئتمانية(   

 (587)  915  40  (1.542) قياس مخصص الخسارة صافي إعادة 
ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة 

الموصوفة في الذمة التي تم التوقف عن إثباتها 
 (663)  (496)  (99)  (68) خالل السنة

 ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة
 34  -  8  26 الموصوفة في الذمة التي نشأت حديثاً خالل السنة    

 (923)  (923)  -  - شطب 

 5.630  4.520  807  303 م 2022ديسمبر  31الرصيد في 

  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة(  مخاطر االئتمان  ( 1
 

 )تتمة(   إجمالي الذمم المدينة ومخصص الخسارة ج( 
 

فئات العمالء  ليعرض الجدول التالي مطابقات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي إلجمالي الذمم المدينة ومخصص الخسارة  
 م.2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 قطاع الشركات  -إجمالي التعرض 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 العمر 
)غير منخفضة 
  القيمة االئتمانية(

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 العمر 
)منخفضة القيمة  

 اإلجمالي   االئتمانية(

        
 1.324.948  278.184  317.241  729.523 م 2021يناير  1الرصيد في 

 المحول من الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  -  -  - شهًرا  12مدى    

 المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة على 
 -  24.510  (42.045)  17.535 مدى العمر )غير منخفضة القيمة االئتمانية(   

 الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  (7.245)  7.245  - مدى العمر)منخفضة القيمة االئتمانية(   

 (309.232)  (78.559)  (10.297)  (220.376) المستلم خالل السنة صافي المسدد 
 ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة

 254.060  -  -  254.060 الموصوفة في الذمة التي نشأت حديثاً خالل السنة    
 (4.148)  (4.148)  -  - شطب 

 1.265.628  212.742  272.144  780.742 م 2021ديسمبر  31الرصيد في 

        

 قطاع الشركات  -مخصص الخسارة 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 العمر 
)غير منخفضة 
  القيمة االئتمانية(

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 العمر 
)منخفضة القيمة  

 اإلجمالي   االئتمانية(

        
 61.476  54.922  4.379  2.175 م 2021يناير  1الرصيد في 

 المحول من الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  -  -  - شهًرا  12مدى    

 المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة على 
 -  224  (325)  101 مدى العمر )غير منخفضة القيمة االئتمانية(   

 الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  (543)  543  - مدى العمر)منخفضة القيمة االئتمانية(   

 1.287  (1.752)  3.330  (291) صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 
واإلجارة ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، 

الموصوفة في الذمة التي تم التوقف عن إثباتها 
 (2.602)  (1.146)  (801)  (655) خالل السنة

 ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة
 653  -  -  653 الموصوفة في الذمة التي نشأت حديثاً خالل السنة    

 (2.810)  (2.810)  -  - شطب 

 58.004  48.895  7.126  1.983 م 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 
  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية 24
 
 )تتمة(  مخاطر االئتمان  ( 1
 

 )تتمة(   إجمالي الذمم المدينة ومخصص الخسارة ج( 
 

 األفراد من ذوي المالءة المالية -إجمالي التعرض 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 العمر 
)غير منخفضة 
  القيمة االئتمانية(

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 العمر 
)منخفضة القيمة  

 اإلجمالي   االئتمانية(

        
 1.156.423  91.864  665.461  399.098 م 2021يناير  1الرصيد في 

 االئتمانية المتوقعة على المحول من الخسائر 
 -  18.401  25.502  (43.903) شهًرا  12مدى    

 المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة على 
 -  43.807  (51.311)  7.504 مدى العمر )غير منخفضة القيمة االئتمانية(   

 الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  (36.097)  36.097  - االئتمانية(مدى العمر)منخفضة القيمة    

 (321.632)  (23.660)  (180.188)  (117.784) صافي المسدد المستلم خالل السنة 
 ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة

 379.706  -  43.100  336.606 الموصوفة في الذمة التي نشأت حديثاً خالل السنة    

 1.214.497  94.315  538.661  581.521 م 2021ديسمبر  31الرصيد في 

        

 األفراد من ذوي المالءة المالية -مخصص الخسارة 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 العمر 
)غير منخفضة 
  القيمة االئتمانية(

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 العمر 
)منخفضة القيمة  

 اإلجمالي   االئتمانية(

        
 21.318  16.096  4.891  331 م 2021يناير  1الرصيد في 

 المحول من الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  13  23  (36) شهًرا  12مدى    

 المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة على 
 -  254  (286)  32 مدى العمر )غير منخفضة القيمة االئتمانية(   

 الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  (4.005)  4.005  - مدى العمر)منخفضة القيمة االئتمانية(   

 3.140  5.125  (1.934)  (51) صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 
واإلجارة ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، 

الموصوفة في الذمة التي تم التوقف عن إثباتها 
 (1.836)  (238)  (1.526)  (72) خالل السنة

 ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة
 810  -  450  360 الموصوفة في الذمة التي نشأت حديثاً خالل السنة    

 23.432  17.245  5.623  564 م 2021ديسمبر  31الرصيد في 

  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية 24
 
 )تتمة(  مخاطر االئتمان  ( 1
 

 )تتمة(   إجمالي الذمم المدينة ومخصص الخسارة ج( 
 

 قطاع األفراد -إجمالي التعرض 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 العمر 
)غير منخفضة 

  االئتمانية(القيمة  

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 العمر 
)منخفضة القيمة  

 اإلجمالي   االئتمانية(

        
 964.679  44.530  193.143  727.006 م 2021يناير  1الرصيد في 

 المحول من الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  837  7.015  (7.852) شهًرا  12مدى    

 الخسارة االئتمانية المتوقعة على المحول من 
 -  8.909  (61.326)  52.417 مدى العمر )غير منخفضة القيمة االئتمانية(   

 الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  (10.461)  8.219  2.242 مدى العمر)منخفضة القيمة االئتمانية(   

 (323.599)  (7.170)  (49.547)  (266.882) صافي المسدد المستلم خالل السنة 
 ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة

 376.699  131  5.771  370.797 الموصوفة في الذمة التي نشأت حديثاً خالل السنة    

 1.017.779  36.776  103.275  877.728 م 2021ديسمبر  31الرصيد في 

        

 األفرادقطاع   -مخصص الخسارة 

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

  شهراً  12

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 العمر 
)غير منخفضة 
  القيمة االئتمانية(

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى  

 العمر 
)منخفضة القيمة  

 اإلجمالي   االئتمانية(

        
 10.989  6.687  963  3.339 م 2021يناير  1الرصيد في 

 المحول من الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  2  7  (9) شهًرا  12مدى    

 المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة على 
 -  33  (319)  286 مدى العمر )غير منخفضة القيمة االئتمانية(   

 الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
 -  (1.042)  805  237 االئتمانية(مدى العمر)منخفضة القيمة    

 (316)  961  (712)  (565) صافي إعادة قياس مخصص الخسارة 
ذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة، واإلجارة 

الموصوفة في الذمة التي تم التوقف عن إثباتها 
 (3.534)  (805)  (200)  (2.529) خالل السنة

 واإلجارة، واإلجارةذمم مديني عقود المرابحة 
 630  -  67  563 الموصوفة في الذمة التي نشأت حديثاً خالل السنة    

 7.769  5.836  611  1.322 م 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 
 الضمانات  د( 
 

خالل السياق االعتيادي ألنشطة اإلقراض الخاصة بها بضمانات وذلك كتأمين لتقليل مخاطر االئتمان في ذمم مديني    المجموعةتحتفظ  
عقود المرابحة، واإلجارة، واإلجارة الموصوفة في الذمة. تتضمن هذه الضمانات على األغلب ممتلكات عقارية. يتم إدارة هذه الضمانات  

قيمتها القابلة للتحقق. بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير، من مقابل التعرضات المالئمة بصافي  
  . الضروري االحتفاظ بمعلومات كمية عن الضمانات المحتفظ بها كتأمين إلى المدى الذي تقلل فيه هذه الضمانات من مخاطر االئتمان

 )أ( لتفاصيل الضمانات. 4أنظر ايضاح رقم 
 
 مخاطر أسعار السوق ( 2
 
 مخاطر معدل الربح  أ( 
 

معدالت األرباح هي عدم التأكد من األرباح المستقبلية الناتجة عن التقلبات في معدالت األرباح. تنشأ المخاطر عندما يكون هناك   مخاطر
عدم تطابق في الموجودات والمطلوبات الخاضعة لتسويات معدل األرباح خالل فترة زمنية محددة. إن أهم مصدر لمخاطر المعدالت  

 حيث تظهر التقلبات في معدالت األرباح، إن وجدت، في نتائج العمليات.   المجموعة ألنشطة التمويلية الخاصة ب هذه يتمثل في القروض وا
  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية 24
 
 )تتمة(  مخاطر أسعار السوق ( 2
 
 )تتمة(   مخاطر معدل الربح أ( 
 

ثابتة، في قائمة الربح أو  يوضح الجدول التالي الحساسية للتغيير المحتمل المعقول في   بقاء المتغيرات األخرى  معدالت األرباح، مع 
صافي دخل العموالت لسنة واحدة، بناء   على معدالت األرباح  فيالتغيرات المفترضة   تأثيرالدخل هي  حساسية . إن لمجموعة الخسارة ل

جميع   مراقبة  يتم  السنة.  نهاية  في  كما  المتغير  المعدل  ذات  للمتاجرة  بها  المحتفظ  غير  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  على 
 ت السعودية. التعرضات وتحليلها حسب تركيزات العمالت الرئيسية ويتم اإلفصاح عن آثار الحساسية ذات الصلة بآالف الرياال 

 
 م 2021  م 2022

 األثر على صافي الربح  التغير في نقاط األساس   األثر على صافي الربح   التغير في نقاط األساس 

       
   التمويل  - الحساسية     التمويل  -الحساسية  

+100   (4.650 )  +100  (6.928) 
-100  4.650  -100  6.928 

   االقتراض  - الحساسية     االقتراض  -الحساسية  
+100   (15.086)  +100  (12.081) 
-100  15.086  -100  12.081 
 

بإدارة التعرض آلثار المخاطر المختلفة المصاحبة للتقلبات في معدالت األرباح السائدة بالسوق على مركزها المالي    المجموعةتقوم  
تعرض   أدناه  الجدول  يلخص  النقدية.  لموجودات    المجموعة وتدفقاتها  الدفترية  القيم  الجدول  يتضمن  كما  األرباح.  معدالت  لمخاطر 

توالمجموعةومطلوبات   المصنفة بحسب  تتعرض  ،  أواًل.  أيهما يحدث  تواريخ االستحقاق،  أو  التعاقدية  التسعير    المجموعة اريخ إعادة 
لمخاطر معدالت األرباح الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات التي تستحق أو يعاد تسعيرها  

 تنويع مصادر التمويل واستخدام األدوات المالية المشتقة.  بإدارة هذه المخاطر من خالل  المجموعة فترة محددة. تقوم   في
 

 لمخاطر معدالت األرباح:  المجموعة يلخص الجدول أدناه تعرض 
 

   مرتبطة بأرباح  

 م 2022ديسمبر  31
 خالل

 أشهر 3
 إلى  3من 
 شهراً  12

 من سنة إلى 
 سنوات 5

 أكثر من 
 سنوات 5

 غير
 اإلجمالي  مرتبطة بأرباح 

       الموجودات
 38.226 38.226 - - - - نقد وما في حكمه 

 998 998 - - - - استثمارات 
 20.515 20.515 - - - - للمشتقات موجبة القيمة العادلة ال

 480.193 - 38.461 397.078 23.801 20.853 مرابحة، صافيالذمم مديني عقود 
 2.713.499 - 749.570 1.388.460 319.531 255.938 جارة، صافي اإلذمم مديني عقود 
 موصوفةالجارة اإلذمم مديني عقود 

 89.558 - 65.581 18.589 3.647 1.741 في الذمة، صافي   
 46.517 46.517 - - - - ذمم مدينة أخرى 

 3.388.506 106.256 853.612 1.804.127 346.979 278.532 إجمالي الموجودات 

       المطلوبات 
 85.385 85.385 - - - - مطلوبات أخرى 

 1.483 1.483 - - - - القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
 1.759.216 - - 1.322.141 331.102 105.973 قروض 

 20.013 20.013 - - - - مطلوب اإليجار 
 وديعة البنك المركزي السعودي، 

 355.863 355.863 - - - - صافي   

 2.221.960 462.744 - 1.322.141 331.102 105.973 إجمالي المطلوبات

 1.167.546 (356.488) 853.612 481.986 15.877 172.559 الفجوة

 - 1.167.547 1.524.035 670.422 188.436 172.559 الفجوة التراكمية 

  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية 24
 
 )تتمة(  مخاطر أسعار السوق ( 2
 
 )تتمة(   مخاطر معدل الربح أ( 
 

 لمخاطر معدالت األرباح:  المجموعةيلخص الجدول أدناه تعرض 
 

   مرتبطة بأرباح 

 م 1202ديسمبر  31
 خالل

 أشهر  3
 إلى  3من 
 شهراً  12

 من سنة إلى 
 سنوات 5

 أكثر من
 سنوات 5

 غير
 اإلجمالي  مرتبطة بأرباح

       الموجودات 
 8.818 8.818 - - - - نقد وما في حكمه 

 9.878 9.878 - - - - استثمارات 
 143.573 - 2.661 101.489 19.215 20.208 مرابحة، صافيالذمم مديني عقود 
 3.181.997 - 895.788 1.595.971 396.076 294.162 جارة، صافي اإلذمم مديني عقود 
 موصوفةالجارة اإلذمم مديني عقود 

 83.129 - 60.405 17.988 3.361 1.375 في الذمة، صافي   
 62.634 62.634 - - - - مدينة أخرى ذمم 

 3.490.029 81.330 958.854 448.715.1 418.652 315.745 إجمالي الموجودات 

       المطلوبات 
 105.432 83.326 3.020 15.269 2.863 954 مطلوبات أخرى 

 4.253 4.253 - - - - القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
 2.039.876 - - 1.312.391 452.294 275.191 قروض 

 وديعة البنك المركزي السعودي، 
 217.592 217.592 - - - - صافي   

 2.367.153 305.171 3.020 1.327.660 455.157 276.145 إجمالي المطلوبات

 1.122.876 (223.841) 955.834 387.788 (36.505) 39.600 الفجوة

 - 1.122.876 1.346.717 390.883 3.095 39.600 الفجوة التراكمية 

 
 مخاطر العمالت  ب( 
 

  المجموعة تمثل مخاطر العملة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تتعرض  
بإجراء أي معامالت هامة بعمالت    المجموعة للتذبذبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل السياق االعتيادي ألعمالها. لم تقم  

ليس لديها أي مخاطر عمالت    المجموعة بخالف اللاير السعودي والدوالر األمريكي. يرتبط الدوالر األمريكي باللاير السعودي؛ لذلك فإن  
 ت. في هذه المعامال

 
 مخاطر السيولة  ج( 
 

السيولة من    على الوفاء بمتطلبات صافي التمويل. يمكن أن تنشأ مخاطر  المجموعةمخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة  
اضطراب في السوق أو هبوط مستوى درجات التصنيف االئتماني، مما يؤدي إلى عدم التوفر في بعض مصادر التمويل على الفور.  

 تقوم اإلدارة بمراقبة محفظة االستحقاقات لضمان توفر السيولة الكافية. 
  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية 24
 
 )تتمة(  أسعار السوق مخاطر ( 2
 

 )تتمة(  مخاطر السيولة  ج( 
 
 تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية  1
 

  يلخص الجدول أدناه محفظة االستحقاقات للمطلوبات المالية للشركة في نهاية السنة بناًء على التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. 
حقاق  إلى تاريخ االست   قائمة المركز المالي الموحدةتم تحديد االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية استناداً إلى الفترة المتبقية في تاريخ  

 التعاقدي. 
 

  تاريخ استحقاق محدد  

 عند الطلب  م2022
 خالل

 أشهر 3
 إلى  3من 
 شهراً  12

 من سنة إلى 
 سنوات 5

 أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات 5

       
 65.371 - 1.857 22.405 41.108 - مطلوبات أخرى 
 16.122 - 12.898 2.418 806 - منافع الموظفين

 20.013 - 15.743 3.203 1.067 - مطلوبات اإليجار 
 2.144.906 - 1.699.211 325.507 120.188 - قروض 

 وديعة البنك المركزي السعودي، 
 358.491 - - 259.601 98.890 - صافي   

 2.604.902 - 1.729.709 613.134 262.059 - اإلجمالي 

       

  تاريخ استحقاق محدد  

 عند الطلب  م2021
 خالل

 أشهر 3
 إلى  3من 
 شهراً  12

 من سنة إلى 
 سنوات 5

 أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات 5

       
 74.029 304 17.458 26.115 30.152 - مطلوبات أخرى 
 15.843 - 12.675 2.376 792 - منافع الموظفين

 22.106 3.020 15.270 2.862 954 - مطلوبات اإليجار 
 2.224.136 - 1.452.498 490.739 280.899 - قروض 

 وديعة البنك المركزي السعودي، 
 223.582 - 99.031 80.017 44.534 - صافي   

 2.559.696 3.324 1.596.932 602.109 357.331 - اإلجمالي 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية 24
 
 )تتمة(  مخاطر أسعار السوق ( 2
 

 )تتمة(  مخاطر السيولة  ج( 
 
 )تتمة(  االستحقاقات التعاقدية المتبقية تحليل المطلوبات المالية حسب  1
 

 يعرض الجدول أدناه تحلياًل للموجودات والمطلوبات وفقاً للتاريخ المتوقع الستردادها أو تسويتها. 
 

 تاريخ استحقاق محدد 
دون تاريخ  

 اإلجمالي  استحقاق محدد

 م2022
 خالل

 أشهر 3
 إلى  3من 
 شهراً  12

 من سنة إلى 
 سنوات 5 

 أكثر من 
   سنوات 5

       الموجودات
 38.226 38.226 - - - - نقد وما في حكمه 

 998 998 - - - - استثمارات 
 480.193 - 38.461 397.078 23.801 20.853 ذمم مديني عقود المرابحة، صافي
 2.713.499 - 749.570 1.388.460 319.531 255.938 ذمم مديني عقود اإلجارة، صافي 

 اإلجارة الموصوفةذمم مديني عقود 
 89.558 - 65.581 18.589 3.647 1.741 في الذمة   

       ذمم مدينة، صافي 
 102.727 - 6.928 33.309 21.965 40.525 مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى 
 20.515 - - 11.047 7.101 2.367 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 

 41.422 41.422 - - - - ممتلكات ومعدات 

 3.487.138 80.646 860.540 1.848.483 376.045 321.424 إجمالي الموجودات

       المطلوبات 
 99.587 - - 17.601 36.462 45.794 ذمم دائنة ومستحقات أخرى 
 19.599 - -  19.599 - زكاة وضريبة دخل دائنة 

 1.759.216 - - 1.322.141 331.102 105.973 قروض 
 البنك المركزي السعودي، وديعة 

 355.863 - - - 258.067 97.796 صافي   
 1.483 - - 799 513 171 القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

 16.122 - - 12.898 2.418 806 منافع الموظفين

 2.252.140 - - 1.353.439 648.161 250.540 إجمالي المطلوبات 

       

 تاريخ استحقاق محدد  
تاريخ  دون 

 اإلجمالي  استحقاق محدد

 م 2021
 خالل

 أشهر  3
 إلى  3من 
 شهراً  12

 من سنة إلى 
 سنوات 5

 أكثر من
   سنوات 5

       الموجودات 
 8.818 8.818 - - - - نقد وما في حكمه 

 9.878 893 - - 8.985 - استثمارات 
 143.573 - 2.661 101.489 19.215 20.208 ذمم مديني عقود المرابحة، صافي
 3.181.997 - 895.788 1.595.971 396.076 294.162 ذمم مديني عقود اإلجارة، صافي 
 ذمم مديني عقود اإلجارة موصوفة 

 83.129 - 60.405 17.988 3.361 1.375 في الذمة، صافي   
 93.838 - 1.465 7.049 33.727 51.597 مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى 

 46.238 46.238 - - - - ممتلكات ومعدات 

 3.567.471 55.949 960.319 1.722.497 461.364 367.342 إجمالي الموجودات 

       المطلوبات 
 73.614 - 3.325 15.269 20.057 34.963 ذمم دائنة ومستحقات أخرى 

 4.253 - - 2.360 1.893 - القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
 25.272 - - 4.782 20.490 - زكاة وضريبة دخل مستحقة

 2.039.876 - - 1.312.391 452.294 275.191 قروض 
 وديعة البنك المركزي السعودي، 

 217.592 - - 97.624 76.379 43.589 صافي   
 15.843 - - 12.675 2.376 792 منافع الموظفين

 2.376.450 - 3.325 1.445.101 573.489 354.535 إجمالي المطلوبات

  



 شركة أمالك العالمية للتمويل 
 )سابقًا شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري(

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

55 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  25
 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ  
 القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم إما: 

 
 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ، أو  -
 في حالة عدم وجود سوق رئيسي ، في السوق األكثر فائدة لألصل أو المطلوب  -
 

   تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.  مجموعةيجب أن يكون السوق الرئيسي أو األكثر فائدة متاًحا لل
 

ية من النقد وما في حكمه واالستثمارات والمشتقات وذمم مديني عقود المرابحة واإلجارة الموصوفة في الذمة،  الموجودات المال تتكون
 والذمم الدائنة والمشتقات المالية. وودائع البنك المركزي السعودي  وذمم مدينة أخرى. بينما تتكون المطلوبات المالية من القروض البنكية  

 
 لة التسلسل الهرمي للقيمة العاد

 
 التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية من خالل تقنية التقييم:  مجموعةتستخدم ال

 
 : أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1المستوى 

 
: تقنيات أخرى يمكن مالحظة جميع مدخالتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ، سواء بشكل مباشر أو غير  2المستوى  
 مباشر. 

 
  : التقنيات التي تستخدم المدخالت التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن 3المستوى  
 مالحظته 

 
لدفترية  يعرض الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تختلف قيمتها العادلة عن قيمتها ا

 دلة. أو التي تم تسجيل الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العا
 

 القيمة العادلة   

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  م 2022

      
      المالية بالتكلفة المطفأة  موجوداتال

 466.353 466.353 - - 480.193 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي 
 2.445.736 2.445.736 - - 2.713.499 ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

 82.948 82.948 - - 89.558 موصوفة في الذمة، صافي الجارة  اإلذمم مديني عقود 
      
      المالية:  وجودات الم

 998 - - - 998 استثمارات 
 20.515 - 20.515 - 20.515 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 

      المطلوبات المالية: 
 - - 1.483 - 1.483 القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

      
 القيمة العادلة   

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  م 2021

      
      المالية بالتكلفة المطفأة  موجوداتال

 144.915 144.915 - - 143.573 ذمم مديني عقود مرابحة، صافي 
 3.286.957 3.286.957 - - 3.181.997 ذمم مديني عقود إجارة، صافي 

 83.386 83.386 - - 83.129 في الذمة، صافي  موصوفةالجارة  اإلذمم مديني عقود 
      الموجودات المالية: 

 9.878 9.878 - - 9.878 استثمارات 
      

      المطلوبات المالية: 
 4.253 - 4.253 - 4.253 القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
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 )تتمة( لألدوات المالية القيمة العادلة   25
 

دية  يتم تقدير ذمم مديني عقود اإلجارة وذمم مديني عقود اإلجارة الموصوفة في الذمة ذات المعدل الثابت باستخدام التدفقات النقدية التعاق
النقدية المخصومة    المخصومة بآخر عائد، والذي يمثل معدل الربح المتعاقد عليه آلخر معامالت. تشتمل المدخالت في أساليب التدفقات 

قامت اإلدارة بتقدير أن القيمة الدفترية لألدوات المالية األخرى تقارب إلى حد كبير القيمة  على آخر العوائد والتدفقات النقدية التعاقدية.  
لطبيعة االستحقاقات قصيرة األجل أو إعادة تسعير العمولة الخاصة على تلك األدوات وأن هذه األدوات  المالية تصنف    العادلة نظراً 

 المستويات خالل السنة.  بينتحويالت أي لم تكن هناك  . 3ضمن المستوى 
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  26
 

 تسهيالت تمويل معتمدة وغير مستخدمة: 
والتي من الممكن  تسهيالت معتمدة وغير مستخدمة بشأن عروض مقدمة وقيد الدراسة من قبل العمالء بتاريخ التقرير    المجموعةلدى  

 مليون لاير سعودي(.   162.2م:2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي )   265.62تحويلها إلى تمويل قدره 
 

 المعلومات القطاعية  27
 

إلى تقديم تمويل لعقود التأجير العقاري داخل المملكة العربية السعودية. إن جميع الموجودات والمطلوبات والعمليات    المجموعةتهدف  
 تعود إلى قطاع التمويل العقاري.  الموحدةقائمة الدخل الشامل و   قائمة المركز المالي الموحدة الظاهرة في  

 
 من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:   المجموعةألغراض إدارية، تتكون 

 
 قطاع األفراد 

 
 يمثل هذا القطاع المنتجات التمويلية المقدمة لألفراد والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. 

 
 قطاع الشركات 

 
 والعمالء المؤسسين.  ذوي المالءة المالية المرتفعةيمثل هذا القطاع المنتجات التمويلية المقدمة للشركات واألفراد من 

 
 المركز الرئيسي 

 
من خالل إيداعات السوق قصيرة األجل. كما تقوم أيًضا بتقديم   المجموعةعن إدارة فائض السيولة في    مركز الرئيسي هو المسؤولال

 خدمات مساندة إلى إدارات األعمال. 
 

وإجمالي إيراداتها التشغيلية والمصروفات وصافي ربح    م2021م و  2022ديسمبر    31في    المجموعة إجمالي موجودات ومطلوبات  
 السنوات المنتهية في ذلك التاريخ هي كما يلي: 

 
 اإلجمالي  المركز الرئيسي  قطاع الشركات  قطاع األفراد  

     م 2202
 294.645 - 199.770 94.875 إيرادات 

 183.712 - 127.941 55.771 مصروفات 
 110.933 - 71.829 39.104 ربح القطاع 

 3.487.138 79.648 2.405.501 1.001.989 إجمالي الموجودات 
 2.252.140 51.441 1.553.572 647.127 إجمالي المطلوبات 

     
     م 1202

 286.352 - 201.691 84.661 إيرادات 
 163.017 - 108.616 54.401 مصروفات 
 123.335 - 93.075 30.260 ربح القطاع 
 3.567.471 55.056 2.483.084 1.029.331 الموجودات إجمالي 

 2.376.450 130.657 1.594.440 651.353 إجمالي المطلوبات 
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية  27
 

 )تتمة(  المركز الرئيسي 
 

 : القطاعية معلومات في إيضاح ال  الموحدة  فيما يلي مطابقة اإليرادات والمصروفات من القوائم المالية
 

 
 للسنة المنتهية في 

 ديسمبر  31

 م 2021  م 2022 

    اإليرادات 
 284.457  291.465 إجمالي الدخل من عقود المرابحة واإلجارة واإلجارة الموصوفة في الذمة 

 (1.838)  (1.550) مصروفات أتعاب 
 3.733  4.730 إيرادات أخرى 

 286.352  294.645 المعلومات القطاعية وفقاً إليضاح  - إجمالي اإليرادات 

    
    المصروفات 
 (54.219)  (70.390) تكلفة تمويلية

 (8.788)  (9.348) استهالك
 (88.238)  (90.299) مصروفات عمومية وإدارية 

 (13.555)  (11.273) مصروفات بيع وتسويق 
 1.783  (2.402) في قيمة الخسائر االئتمانية، صافي  )مخصص( رد  االنخفاض 

 (163.017)  (183.712) وفقاً إليضاح المعلومات القطاعية  - إجمالي المصروف 

 
 األحداث الالحقة  28
 

 . الموحدة المالية أو إفصاح في القوائم  /  تتطلب تعديالت على قائمة المركز المالي الموحدة لم يكن هناك أي أحداث الحقة بعد تاريخ 
 

 البنك المركزي السعودي ودائع  29
 

"( في اضطراب األسواق العالمية حيث واجهت العديد  COVID-19، تسبب جائحة فيروس كورونا )"م    2021و  م    2020خالل عامي  
من المناطق الجغرافية مشكالت بسبب تحديد المتغيرات الجديدة المتعددة لهذه العدوى. لقد لوحظ تحسن كبير في جميع أنحاء العالم بعد  

 COVIDخفيف قيود تلقيح أعداد كبيرة من السكان من قبل مختلف البلدان مما أدى إلى تقليل الحاالت النشطة وت 
 

 "(:PSFSPبرنامج دعم تمويل القطاع الخاص )"
 

لتقديم   م2020"( في مارس  PSFSPبرنامج دعم تمويل القطاع الخاص )"  البنك المركزي السعودي  ، أطلق19-استجابة لفيروس كوفيد  
( وفقًا لتعريف البنك المركزي السعودي الصادر بموجب  2والمرحلة   1الدعم الالزم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة )المرحلة 

هـ. واعتبرت اإلعفاءات في السداد بمثابة دعم سيولة قصير األجل  1438  خر جمادى اآل   16بتاريخ    381000064902تعميمه رقم  
مل في التدفق النقدي للمقترضين. تم تقييم األثر المحاسبي للتغييرات المذكورة أعاله فيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية  لمعالجة النقص المحت 

كتعديل من حيث الترتيب. انتهى برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في    9وتم معالجتها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  
والهيئات العامة   البنك المركزي السعوديل تعويض التكلفة ذات الصلة التي تكبدتها الشركة بموجب برنامج  . من أج2022مارس    31

، تلقت الشركة ودائع متعددة خالية من الربح من مؤسسة النقد العربي السعودي ذات فترات    م2021و   م2020األخرى ، خالل عامي  
 . احتسابها على هذا النحو استحقاق مختلفة ، والتي مؤهلة كمنح حكومية وتم

 
 264.3بمبلغ    البنك المركزي السعودي   ودائع خالية من األرباح من    لمجموعة ، استلمت ام    2022ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
 هذا النحو. مليون لاير سعودي( ، والتي تم تأهيلها كمنح حكومية وتم احتسابها على    204.9:  م  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )

 
 الموحدة  اعتماد القوائم المالية  30

 
 م(. 2023فبراير  20هـ )الموافق 1444رجب 29تم اعتماد القوائم المالية بواسطة مجلس اإلدارة بتاريخ 




