
تقرير مجلس اإلدارة
م2022

(شركة مساهمة مغلقة)شركة دار االئتمان السعودي  





الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
خادم الحرمين الشرفين

حفظه هللا  

ود  صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سع
ولي العهد نائب رئس مجلس الوزراء وزير الدف اع

حفظه هللا  



كلمة رئيس مجلس اإلدارة

وبركاته،هللاورحمةعليكمالسالم

لكمدميقأن(مغلقةمساهمةشركة)السعودياالئتماندارشركةإدارةمجلسيسر
صعيدعلىم2022الماليللعامالشركةإنجازاتخاللهمنمستعرضا  السنوي،تقريره
بينفسيالتنامركزهالتعزيزتبذلهاالتيالجهودوكذلكواإلداري،المالياألداء
.التمويلقطاعفيالعاملةالشركاتكبرى

بماالق ادمةلفترةافيومنتجاتهاأنشطتهاوتنويعتطويرإلىالشركةإدارةتسعىحيث
جديدةتجاتمنتقديمخاللمنوذلكالتمويلسوقفيالحاصلةالتطوراتمعيتواكب

المنافسةفيصتهاحمنوترفعوالمتوسطةالصغيرةوالمنشآتاألفرادالعمالءرغباتتلبي
.للقطاعالسوقية

.وموردينءعمالمنشركائهاووف اءبها،العاملينعطاءاتالشركةإدارةمجلسيثمنكما

دمحمد بن صالح الدين عبد الجوا
رئيس مجلس اإلدارة



همجلس اإلدارة وتصنيف اعضائ

الييتكون مجلس إدارة شركة دار االئتمان السعودي من خمسة أعضاء على النحو الت

محمد صالح الدين عبد الجواد

رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي

صالح الدين عبد الجوادرعد 

نائب رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي

سليمان سامي مقبول

عضو مجلس اإلدارة
مستقل

نويالتيميسر أنور 

عضو مجلس اإلدارة
مستقل

إسالم مدثر زبير

عضو مجلس اإلدارة
غير تنفيذي



اللجان المنبثقة من المجلس  

لجنة المراجعة  

صالح الدين عبد الجوادرعد 

رئيس اللجنة

غير تنفيذي

إسالم مدثر الزبيري

عضو

غير تنفيذي

رضا عطار 

عضو

مستقل

لجنة إدارة المخاطر واالئتمان  

وليد نهاد عرب

عضو

غير تنفيذي

إبراهيم بركات

عضو

غير تنفيذي

محمد صالح الدين عبدالجواد

عضو

غير تنفيذي

نويالتيميسر أنور 

رئيس اللجنة 

مستقل



االجتماعات المنعقدة  

م2022اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل السنة المالية  

م2022اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة خالل السنة المالية  

الحضورتاريخ الانعقادالربعم

جميع أعضاء المجلسم03/03/2022م 2021الربع الرابع لعام 1

جميع أعضاء المجلسم05/06/2022م 2022الربع الأول لعام 2

جميع أعضاء المجلسم05/09/2022م2022الربع الثاني لعام 3

جميع أعضاء المجلسم08/11/2022م2022الربع الثالث لعام 4

الحضورتاريخ الانعقادالاجتماعم

اجتماع الجمعية العامة غير 1

العادية 

جميع المساهمينم30/06/2022



رقم واح         د في حلول التمويل  



مقدمه عن الشركة  

مت(مغلقةمساهمةشركة)السعودياالئتماندارشركة
السياراتتمويلخدماتلتقديمم2006العامفيتأسيسها
توكيالتالشركةهورئيسيموردخاللمنالشركاتولألفراد
وانفنتييهشفرولوسيامجيسياراتوكالءللسياراتالعالمية

.عوديةالسالعربيةالمملكةفيودونفغومازراتيوهونشي
يةمسؤولذاتشركةمنالشركةتحولتمم2015العامفي

املبالكمدفوعبرأسمالمغلقةمساهمةشركةالىمحدودة
علىالحصولتموكذلكسعوديلايرمليون100بقيمة

يرالتأجاعماللمزاولةالسعوديالمركزيالبنكترخيص
.والمرابحةالتورقمنتجيإلىباإلضافةالتمويلي



..فروع     نا  

منكليفرئيسيةفروعثالثالسعودياالئتماندارلشركة
إلىبيةالجنو المنطقةوالوسطىالمنطقةوالشرقيةالمنطقة

نقطة18الىباإلضافةجدةمدينةفيالعامةاإلدارةجانب
الميةالعالتوكيالتشركةمعارضجميعفيمتواجدةبيع

.للسيارات



النشاط الرئيسي

وذلك حسب  تمارس شركة دار االئتمان السعودي نشاط واحد فقط وهو التأجير التمويلي
.الترخيص الممنوح من قبل البنك المركزي السعودي

اإليجار مع الوعد  إال انه يندرج تحت هذا الترخيص امكانية طرح اكثر من منتج تمويلي مثل
.بالتملك والذي تطرحه الشركة في الوقت الحالي لعمالئها

لمزاولة نشاط  وتم إضافة منتجات جديدة والحصول على ترخيص البنك المركزي السعودي
.التورقالمرابحة و  



ا  رؤية الشرك ة ورسالت           ه
  ةواألهداف المستقبلي          

قديم منتجات  أن تكون الشركة واحدة من المؤسسات المالية الرائدة في قطاع التمويل السعودي وذلك بت
.ئهاجديدة لمواكبة التطور العالمي وتقديم افضل الخدمات والبرامج التمويلية الممكنة لعمال



ا  رؤية الشرك ة ورسالت           ه
  ةواألهداف المستقبلي          

ير حلول تمويلية منافسة  تفعيل المنتجات المستحدثة بجانب التأجير التمويلي وتطوير انظمة التشغيل وتوف
.لتناسب احتياجات و إمكانيات اكبر شريحة من العمالء في المملكة العربية السعودية



ا  رؤية الشرك ة ورسالت           ه
  ةواألهداف المستقبلي          

شركة دار  ق امت إدارة الشركة بوضع عدد من خطط العمل القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى للوصول ب
ة السعودية وزيادة  االئتمان السعودي لتكون من ضمن افضل الشركات في قطاع التمويل في المملكة العربي

:الحصة السوقية للشركة من خالل ما يلي



(.التورقالمرابحة و  )استكمال إجراءات المنتجات الجديدة  -
.العثور على نظام جديد يواكب تطور الشركة-
.التسويق القوي لمنتجات التوكيالت ومنتجات الشركات األخرى-

المرحلة األولى
2022

المرحلة الثانية
2024-2023

(.التورقالمرابحة و  )البدء التدريجي لمزاولة المنتجات الجديدة  -
.البدء في عمل االنتق ال لألنظمة المستحدثة-
.االستمرار في زيادة حصة الشركة عن طريق التركيز القوي على المبيعات-

المرحلة الثالثة  
2026-2025

.متابعة تقدم منتجات الشركة وعمل التحسينات عليها-
.عمالباالالتوسع في اعمال الشركة بالحصول عل شركاء داعمين لزيادة رأس المال والتوسع  -



راتيجية  م استكملت الشركة المرحلة االولى من خطتها اإلست2022بنهاية العام  
متد خالل األعوام  وبدأت أولى خطواتها الفعلية لتنفيذ المرحلة الثانية و التي ت

.  م  2024-م2023

ا  رؤية الشرك ة ورسالت           ه
  ةواألهداف المستقبلي          



ا  رؤية الشرك ة ورسالت           ه
  ةواألهداف المستقبلي          

"الثانية"المرحلة الحالية  
2023

:  في هذه المرحلة سوف تركز الشركة  على ما يلي  

اعلية بالتنسيق الجيد بين  وتحديث اآللية وعمل اختبار لمنتج المرابحة والبدء في التمويل بف التورقالعمل النهائي على منتج  -
.جميع اإلدارات

المرابحة  )المنتجات الجديدة  إنهاء االتف اقية مع شركة تطوير انظمة التشغيل والبدء في عملية االنتق ال لتحقيق كف اءة عالية مع-
.ومواكبة التغيرات الحديثة في سوق العمل( التورقو  

داد االلتزامات وتحسين  تفعيل حسابات خدمات الدفع  البنكية لجميع العمالء الستخدام الحساب البنكي الخاص بكل عميل  لس-
.سرعة اإلدراج

.الحصول على موافقة البنك المركزي لزيادة رأسمال الشركة في حال اقتضت الضرورة لذلك-



أهمهامناليوميالعملسيراثناءالشركةلهاتتعرضقدالتيالمخاطرمنعدددراسةيتم

جيةاالستراتيالمخاطرالسيولةمخاطرالسوقمخاطرالتشغيلمخاطراالئتمانمخاطر

التشريعيةوالق انونيةوالمخاطرااللتزاممخاطر

.الراهنوقالسوضعظروفظلفيالمخاطرمستوىونوعحيثمنالشركةإستراتيجيةتتوجهعامبشكل

:تقييم مستوى المخاطر  



(مدقق  ) 2022-2021نتائج األعمال لألعوام  



االرباح و الخسائر  صافي

نتائج األعمال لألعوام
(مدقق  ) 2021-2022

بلغتم2120العامبنهاية(صافيةخسائر)صافيةبأرباحمق ارنةلاير،2,448,238بلغت(صافيةخسائر)صافيةارباحالشركةحققتم2022الماليةالفترةبنهاية
.سعوديلايرمليون1,996,511

:يليماإلىاالرباحلهذهالرئيسيةاألسبابتعودو

%23بواقعم2022العامخاللالتأجيرنشاطمنالشركةايراداتارتفعتم2022العامخالل(تسنيد)اصولبيعاتف اقيةبإبرامالشركةقيامعدممنبالرغم-
المبيعاتوكانتسعودي،لايرمليون14.9ب قدرتوالتيم2021العامنهايةالمحققةباإليراداتمق ارنةسعوديلايرمليون18.2يق اربماإلىتقدمتوالتي
.م2021بالعاممق ارنة%13بلغتوالتياإلرتف اعاسبابمنواحدة

10.5ب قدرتوالتيم2021بالعاممق ارنةسعوديلايرمليون12.9بلغتحيثم2022العامفيالمعدومةالديونمثلاألخرىالدخلمصادرفيإرتف اع-
.سعوديلايرمليون

سعوديلايرمليون16.9مناقتربتالتيم2021بالعاممق ارنة%1.6منيق ارببمام2022العامخاللالعموميةواإلداريةالمصاريففيطفيفإرتف اع-
.سعوديلايرمليون17.9منيق اربماالىم2022العامبنهايةوصلتبينما

الىم2022العامبنهايةوصلتبينماسعوديلايرمليون5.8بلغتالتيوم2021بالعاممق ارنة%4.6يق ارببمااالخرىالتشغيليةالمصاريففيبسيطارتف اع-
الخسائرتراجعتكمام،2021بالعاممق ارنة%57بلغتالتيالمؤجرةالمركباتعلىالتأمينمصاريفإلىالطفيفاالرتف اعهذاويرجع.سعوديلايرمليون6

.م2021بالعاممق ارنة%53منبأكثرالمبكربالسدادالمغلقةالعقودعنالناتجة



نتائج األعمال لألعوام
(مدقق  ) 2021-2022

الموجودات
إلىم2022العامبنهايةوصلتحيثم2021بالعاممق ارنة%6.2إلىتقريباوصلطفيفانخف اضبالشركةالموجوداتإجماليشهدم2022العامبنهاية-

.سعوديلايرمليون239يق اربماالىم2021العامبنهايةوصلتبينماسعوديلايرمليون233يق اربما

المطلوباتاجمالي
منيق ارببمامق ارنةسعوديلايرمليون115.4الىم2022العامبنهايةوصلتحيث%7يق اربماالىوصلق ليلانخف اضالمطلوباتاجماليشهدت-

لمحيثلوباتالمطخدماتصافيفيانخف اضالىمباشرورئيسيبشكلالمطلوباتفياالنخف اضهذاويرجعم2021العامبنهايةسعوديلايرمليون124
.م2022العامفيتسنيدمحافظبيعيتم

المساهمينحقوقمجموع
حقوقمجموععلىمباشربشكلانعكسوالذيم2022العامبنهايةسعوديلايرمليون3.2مناكثربلغالزكاةقبل(خسائر)ارباحلصافيالشركةتسجيل-

وذلكم2021عامبنهايةسعوديلايرمليون115بلغتوالتيم2022عامبنهايةسعوديلايرمليون117بإجماليربحبصافيارتفعتالتيالمساهمين
.%2.1بلغتارتف اعبنسبةتعتبر



تقرير مراجعي الحسابات



Independent Auditor’s Report 
To the Shareholders of Dar Al Etiman Al Saudi Company 

Opinion   

We have audited the financial statements of Dar Al Etiman Al Saudi Company (“the Company”), which 
comprise the statement of financial position as at December 31, 2022, the statements of profit or loss and 
other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes to the 
financial statements, comprising significant accounting policies and other explanatory information. 
 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial 
position of the Company as at December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the 
year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRS”) that are endorsed 
in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by the Saudi Organization 
for Chartered and Professional Accountants (“SOCPA”). 

Basis for Opinion 

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing that are endorsed in the 
Kingdom of Saudi Arabia. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s 
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the 
Company in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants (including 
International Independence Standards) (“the Code”), that is endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, that 
are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in 
accordance with the requirements of the Code. We believe that the audit evidence we have obtained is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance 
with IFRS that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued 
by SOCPA, the applicable requirements of the Regulations for Companies, Company’s By-Laws and for such 
internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements 
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 
 
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to 
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going 
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease 
operations, or has no realistic alternative but to do so. 
 

Those charged with governance, the Board of Directors, are responsible for overseeing the Company’s 
financial reporting process. 
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Independent Auditor’s Report 
To the Shareholders of Dar Al Etiman Al Saudi Company (continued) 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are 
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes 
our opinion. ‘Reasonable assurance’ is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit 
conducted in accordance with International Standards on Auditing that are endorsed in the Kingdom of Saudi 
Arabia, will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error 
and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence 
the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.  
 
As part of an audit in accordance with International Standards on Auditing that are endorsed in the Kingdom 
of Saudi Arabia, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the 
audit. We also: 
 

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud 
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that 
is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material 
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations or the override of internal control. 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the Company’s internal control. 

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by management.  

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, 
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or 
conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we 
conclude that a material uncertainty exists, then we are required to draw attention in our auditor’s report 
to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify 
our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s 
report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going 
concern. 

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the 
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a 
manner that achieves fair presentation. 

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope 
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control 
that we identify during our audit of Dar Al Etiman Al Saudi Company (“the Company”). 

 



القوائم المالية  



الماليالمركزقا م 

 31 ما  ي   

    ديسم ر
 2021 2022 الايضا  

    الموجودا 

 95,233,510 8,098,364 5 ال ق  و ما يعادلة

 94,103,056 175,280,522 6  ا ي الا تثمار  ي عقود ال يجار التمويلي 

 41,933,450 42,061,454 7 م ي ة ا ر  ودا ع, م اري  م  وعة مق ما و م 

 6,726,689 6,090,670 15 تسويا  ال  ا 

أ ول مالية بالقيمة العادلة من   ال ال    

 ال ام  ال  ر
8 892,850 892,850 

 182,520 513,495 9 ممتل ا  و مع ا 

 239,072,075 232,937,355  اجمالي الموجودا 

     

     قو  المساهمين و الم لوبا 

     قو  المساهمين

 100,000,000 100,000,000 10 رأ  المال

 5,224,857 5,482,361 11 ا تيا ي ن امي

 أربا  م قا 

 

الم ا   الا تواري  من الت اما  الم ايا المح د  

للمو  ين 

 
11,768,738 

 

205,839  

9,451,201 

 

332,642  

 115,008,700 117,456,938  اجمالي  قو  المساهمين

    الم لوبا 

 96,190,226 96,176,716 12  م  دا  ة

 8,543,324 8,627,785 14 م اري  مستحقة و م لوبا  أ ر 

 16,620,655 7,894,140 23 م ا ع ن اية ال  م

 2,709,170 2,781,776 16 الت اما  عن   ما  بموج  ات ا ية تو ي 

 124,063,375 115,480,417  اجمالي الم لوبا 

 239,072,075 232,937,355  اجمالي  قو  المساهمين والم لوبا 

 



الدخلقا م 

   ديسم ر31 ما  ي   

 2021 2022 الايضا  

 

 الايرادا 
   

 

 ايرادا  ت جير
 18,251,138 14,960,375 

 4,166,778     6.3  ا ي اربا  من بيع  م  عقود  يجار تمويلي

 10,558,576 12,993,512 18 أيرادا  ا ر 

 29,685,729 31,244,650  أجمالي ألأيرادا 

     

    الم  و ا 

 م  و ا  عمومية و ادارية
19 (17,156,015) (16,891,835) 

 (4,800,000) (4,800,000) 6.2 ه و   ي  يمة  ا ي الا تثمار  ي عقود ايجار تمويلي

 (5,811,358) (6,077,575) 20 ت الي  الت  ي  الأ ر 

 (27,503,193) (28,033,590)  أجمالي الم  و ا 

    

 2,182,536 3,211,060   ا ي الرب  ) ال سار (     ال  ا 

 (518,667) (636,019) 15 ال  ا ) م    ( تسويا  

           ا ي الرب  ) ال سار ( بع  ال  ا 

2,575,041 
        1,663,869 

    

  عاد   يا   لت اما  الم ايا المح د  للمو  ين

ال    ال ام  ال  ر للس ة 
16  (126,803) 332,642  

 1,996,511 2,448,238  مجموع الرب  ) ال سار ( ال ام  للس ة / ال تر 

 



حقوق يالتغيراتقا م 
المساهمين

 رأ  المال 
الم ا   الا تواري  

من الت اما  الم ايا 

   المح د  للمو  

الأ تيا ي 

 ال  امي
 المجموع أربا  م قا 

 113,012,189 7,953,719 5,058,470  100,000,000 2021 ي اير 1الر ي   ما  ي 
          

 1,663,869 1,663,869 -  -  الرب  ) ال سار (  لل تر 

 332,642 - - 332,642 - ال    ال ام  ال  ر

 1,996,511 1,663,869 - 332,642 - مجموع الرب  ) ال سار ( ال ام  لل تر 

  (166,387) 166,387   المحول ل ا تيا ي ال  امي

 115,008,700 9,451,201 5,224,857 332,642 100,000,000 2021 ديسم ر 31ر ي  
      

 115,008,700 9,451,201 5,224,857 332,642 100,000,000  2022 ي اير01الر ي  المع ل  ما  ي 

 2,575,041 2,575,041 -     - -      ا ي الرب  ) ال سار ( بع  ال  ا 

 - - -  (126,803( - ال    ال ام  ال  ر

مجموع الرب  ) ال سار ( ال ام  

 / ال تر  للس ة
- 

(126,803) 
- (126,803) 2,448,238 

      

 - (257,504)   (257,504)       - المحول ل ا تيا ي ال  امي

 117,456,938 5,482,361 11,768,738 205,839 100,000,000 2022 ديسم ر 31الر ي   ما  ي 

 



المعلومات المتعلقة باألطراف ذوي العالقة

.شركة زميلة  "( شركة التوكيالت) "كان لدى الشركة معامالت مع شركة التوكيالت العالمية للسيارات  2021خالل العام  
من القوائم  فيما يلي ملخص ألهم المعامالت مع طرف ذي عالقة و التي تمت في سياق العمل االعتيادي و ادرجت ض

:المالية

20222021

157,072,732120,545,746تشراء سيارا
3,746,7863,112,042عمولة الدخل



الرواتب و التعويضات لمجلس االدارة و االدارة العليا

:مكاف آت و تعويضات رئيس و اعضاء مجلس اإلدارة  

فقط ستمائة  و ستون الف لاير  660,000م بإجمالي مبلغ  2021م تم سداد مستحق ات أعضاء مجلس االدارة عن العام  2023خالل شهر يناير من العام  
:علما  بأن المكاف اة السنوية ألعضاء مجلس االدارة على النحو التالي  . سعودي

تعويضات كبار موظفي اإلدارة

20222021

975,3261,361,502رواتب و م افآت مدفوعة و مستحقة ل  ار موظفي ا دارة

660,000660,000م افأت اعضاء مجلس االدارة

41,95055,408ت ويضات نهاية الخدمة المستحقة خالل السنة

الم ا    الس ويةمجلس الادار 
تعويضا   ضور الاجتماعا  م ا     ضور الاجتماعا 

(  ر و ا امة و ايواء)

اللجا  الم  ثقةمجلس الادار 

ريال180,000ر يس مجلس الادار 
ريال عن    3,000

اجتماع

ريال عن    1,500

اجتماع

الت الي  ال علية

ريال120,000اعضاء مجلس الادار 
ريال عن    3,000

اجتماع

ريال عن    1,500

اجتماع

الت الي  ال علية



المطلوبات النظامية المستحقة
مصاريف مستحقة و مطلوبات اخرى

20222021

5,970,8365,899,124مستحقات مت لقة  الموظفي 

660,000660,000م افأت اعضاء مجلس االدارة المستحقة

52,834209,850دف ات مقدمة م  ال مالء

1,944,1151,774,350مستحقات اخرى

8,627,7858,543,324

مخصصات الزكاة  

20222021

117,437,790115,077,296اجمالي حقوق المسا مي 

5,631,5869,840,600م لو ات  ويلة االجل

123,069,376124,917,896اجمالي مصادر التمويل

239,918,207239,140,671اجمالي الموجودات

83,515,272131,679,181االصول الخاض ة لل  اة

%55.05%35.86نس ة االصول ال  وية الى اجمالي االصول

24,674,05620,121,424الوعاء ال  وي 



المطلوبات النظامية المستحقة
تسويات الزكاة من السنوات السابقة

حركة مخصص االنخف اض مق ابل صافي قيمة اإليجار التمويلي

IFRS 9المعيار ال ولي ل ع اد التقارير المالية 

نية  ال سا ر الا تما

12-المتو عة 

المر لة )ش ر 

(الاولى

ال سا ر 

الا تمانية  

-المتو عة 

ل ام  العمر 

الا تماني  

المر لة )

(الثانية

ة  ال سا ر الا تماني

ل ام  -المتو عة 

العمر الا تماني  

(المر لة الثالثة)

الاجمالي 

ش ر 12-المحول الى ال سا ر الا تمانية  المتو عة 

(المر لة الاولى)
739,691748,8213,921,7995,410,311

939,644437,6593,422,6974,800,000 ا ي المحم  لل تر 

(3,142,821)(3,142,821)--ديو  م  وبة

20221,679,3351,186,4804,201,6757,067,490ديسم ر 31م    ان  اض  يمة الا تثمار  ي 

20222021

(7,565,699)(6,726,689)2022ي اير 1الر ي   ما  ي 

320,343---ض ي ة ا تق اع

636,019518,667ال  ا  عن ال تر 

(6,726,689)(6,090,670)2022ديسم ر 31الر ي   ما  ي 



البنكقرارات
السعوديالمركزي

م2021الس ة المالية م2022الس ة المالية موضوع الم ال ة

ع د القرارا  

الت  يذية

 جمالي م لغ ال راما  

 المالية بالريال السعود 

 جمالي م لغ ال راما  ع د القرارا  الت  يذية

ود المالية بالريال السع

ك م ال ة تعليما  ال  

المر    ال ش ا ية 

والر ابية

--370,000

ك م ال ة تعليما  ال  

ة المر    ال ا ة بحماي

العم اء

----

ك م ال ة تعليما  ال  

المر    ال ا ة ب ذل

الع اية الواج ة  ي 

م ا حة غس  الأموال 

وتموي  ال رهاب

----

370,000--ال جمالي



انتهى
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