
 
 
 
 
 
 

 شركة كوارا للتمويل 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 
 القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة  

   2022يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 وتقرير فحص المراجع المستقل 

 



 

  شركة كوارا للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 )غير مراجعة( القوائم المالية األولية الموجزة

 2022يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة 

 

 الصفحة  

  

 1 تقرير فحص المراجع المستقل 

  

 2   قائمة المركز المالي األولية

  

 3 قائمة الدخل الشامل األولية 

  

 4 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية 

  

 5 قائمة التدفقات النقدية األولية 

  

 15 - 6 القوائم المالية األولية الموجزةإيضاحات حول 
 



 

  ، المملكة العربية السعودية11482، الرياض 8282، ص.ب. برج المملكة(، 25ترخيص رقم )برايس وترهاوس كوبرز، 

 www.pwc.com/middle-east +،966( 11) 211-0401+، فاكس: 966( 11) 211-0400هاتف: 

 

 
 

 
 
 

 تقرير حول فحص القوائم المالية األولية الموجزة 
 

 المحترمين  إلى السادة/ مساهمي شركة كوارا للتمويل 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 
 مقدمة

 
يونيو    30مقفلة( )"الشركة"( كما في  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموجزة المرفقة لشركة كوارا للتمويل )شركة مساهمة سعودية  

والقوائم األولية للتغيرات في   ،وقائمة الدخل الشامل األولية الموجزة ذات الصلة لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ 2022
ال واإليضاحات  التاريخ،  ذلك  في  المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  النقدية  والتدفقات  المساهمين  األولية  حقوق  المالية  )"القوائم  األخرى  تفسيرية 

   الموجزة"(.
 

لمعيار المحاسبة الدولي رقم   المالية األولية الموجزة وفقاً  "التقرير المالي األولي"    -  34إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم 
 . فحصناذه القوائم األولية الموجزة استناًدا إلى المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول ه

 
 نطاق الفحص 

 
"فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل  ، 2410قمنا بإجراء فحصنا وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم  لقد  

  توجيه استفسارات، بشكل أساسي لألشخاص من    الموجزة   الية األولية للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص القوائم الم
من   بشكل كبيرالفحص أقل نطاقاً    إجراءاتتعد  المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى.  

الحصول على    فإنها ال تمكنا منوفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه    يتم القيام بها عملية المراجعة التي 
 المراجعة. لذا فإننا ال نبدي رأي مراجعة. عملية خاللتحديدها  يمكنالتي  الهامةاألمور  بأننا سنكون على علم بجميعتأكيد 

 
 استنتاج

 
يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية،    أي شيءت انتباهنا  ، لم يلففحصنا استناًدا إلى  

 المعتمد في المملكة العربية السعودية.  34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 
 

 برايس وترهاوس كوبرز
 
 
 

__________ 
 خالد أحمد محضر 

 368ترخيص رقم 
 

 هـ1444محرم  4 
 (2022أغسطس  2)
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 شركة كوارا للتمويل 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 )غير مراجعة( قائمة المركز المالي األولية
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

 إيضاح  
 2022يونيو  30

 )غير مراجعة(
 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

    الموجودات 

 196,549,402 278,411,328  النقد وما يماثله 

 871,433,046 699,362,121 5 ذمم مرابحة مدينة، بالصافي 

 4,866,444 3,661,867 6 عالقة  ومطلوب من طرف ذ

 16,338,742 17,223,738  مقدماً وذمم مدينة أخرى مبالغ مدفوعة 

 2,545,800 2,545,800 7 موجودات معاد اقتناؤها محتفظ بها لغرض البيع 

 10,456,418 9,922,644  ممتلكات ومعدات 

 1,102,189,852 1,011,127,498  مجموع الموجودات 

    

    المطلوبات وحقوق المساهمين 

    

    المطلوبات 

 20,454,546 12,272,728 8 صكوك

 179,169,942 99,776,122 9 عالقة  وقرض من طرف ذ

 593,169,254 562,288,164 10 قرض طويل األجل 

 18,238,990 421,656,86  مستحقات ومطلوبات أخرى 

 12,635,265 11,040,432 11 مخصص الزكاة 

 1,486,870 1,798,870 12 منافع نهاية الخدمة للموظفين 

 825,154,867 708,833,180  مجموع المطلوبات 

    

    حقوق المساهمين

 300,000,000 300,000,000 13 رأس المال 

 2,080,046 2,080,046  احتياطي نظامي 

 ( 25,045,061) 214,272  خسائر متراكمة 

 277,034,985 302,294,318  صافي حقوق المساهمين 

    

 1,102,189,852 1,011,127,498  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  15إلى رقم  6تعتبر اإليضاحات في الصفحات من رقم 
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  شركة كوارا للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 )غير مراجعة( الشامل األوليةقائمة الدخل 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 2021 2022  2021 2022 إيضاح  

       

 82,312,246 82,927,682  45,321,553 40,293,965  إيرادات مرابحة 

 1,794,760 806,581  803,122 367,310  إيرادات أتعاب اإلدارة 
 ربح التعديل من إعادة هيكلة  

 التمويالت واالقتراضات     
 ( 3,647,045) 678,596  1,455,741 1,868,975 14 بالصافي من إيرادات المنح    

 ( 10,910,724) ( 5,081,242)  ( 5,307,718) ( 2,199,672)  نفقات مالية 

  40,330,578 42,272,698  79,331,617 69,549,237 

       مصاريف تشغيلية 

 ( 21,745,888) ( 21,799,303)  ( 11,428,687) ( 9,778,413)  عمومية وإدارية أخرى 

 ( 25,552,957) ( 11,428,706)  ( 15,607,117) 976,112 6و  5 مخصص خسائر المرابحة 

 ( 20,693,805) ( 25,443,058)  ( 10,114,228) ( 15,704,955)  رواتب ومنافع أخرى 

 1,556,587 20,660,550  5,122,666 15,823,322  الدخل من العمليات 

 - 661,084  - 661,084  إيرادات فائدة من الودائع 

 752,502 11,354,651  282,747 6,849,410  إيرادات أخرى 

 2,309,089 32,676,285  5,405,413 23,333,816  صافي الدخل للفترة قبل الزكاة 

 ( 1,068,137) ( 7,416,952)  ( 654,375) ( 5,490,398) 11 الزكاة المحملة للفترة 

 1,240,952 25,259,333  4,751,038 1817,843,4  صافي الدخل للفترة بعد الزكاة 

 - -  - -  الدخل الشامل اآلخر 

       

 1,240,952 25,259,333  4,751,038 17,843,418  مجموع الدخل الشامل للفترة 

       

       ربحية الحصة 
 ربحية السهم األساسية والمخفضة  

 0.04 .480  0.16 0.59  )باللاير السعودي(   

       

 30,000,000 30,000,000  30,000,000 30,000,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 

 المالية األولية الموجزة. جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم  15إلى رقم  6تعتبر اإليضاحات في الصفحات من رقم 
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 شركة كوارا للتمويل 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

 المجموع  خسائر متراكمة  احتياطي نظامي  رأس المال  إيضاح  

      

 245,239,738 ( 56,840,308) 2,080,046 300,000,000  )مراجعة( 2021يناير  1

      

      الدخل الشامل 

 1,240,952 1,240,952 - -  صافي الدخل للفترة 

 - - - -  الدخل الشامل اآلخر 

 1,240,952 1,240,952 - -  مجموع الدخل الشامل للفترة 

      

 246,480,690 ( 55,599,356) 2,080,046 300,000,000  مراجعة( )غير  2021يونيو  30

      

 277,034,985 ( 25,045,061) 2,080,046 300,000,000  )مراجعة( 2022يناير  1

      

       الدخل الشامل

 25,259,333 25,259,333 - -  صافي الدخل للفترة 

 - - - -  الدخل الشامل اآلخر 

 25,259,333 25,259,333 - -  مجموع الدخل الشامل للفترة 

      

 302,294,318 214,272 2,080,046 300,000,000  )غير مراجعة(  2022يونيو  30

 
 القوائم المالية األولية الموجزة. جزءاً ال يتجزأ من هذه  15إلى رقم  6تعتبر اإليضاحات في الصفحات من رقم 
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  شركة كوارا للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية األولية
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 2021 2022  إيضاح 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 2,309,089 32,767,285  للفترة قبل الزكاة  ربحالصافي 

    تعديالت لبنود غير نقدية 

 1,486,649 1,678,206  استهالك 

 10,910,724 5,081,242  نفقات مالية 
خسارة التعديل من إعادة هيكلة التمويالت واالقتراضات بالصافي من إيرادات  

 3,647,045 ( 678,596)  المنح 

 - ( 661,084)  إيرادات فائدة من الودائع 

 25,552,957 11,428,706 5 مخصص خسائر المرابحة 

 787,270 437,412 11 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

 1,068,137 -  مخصص الزكاة 

    تغيرات في رأس المال العامل 

 ( 191,069,150) 176,406,924  ذمم مرابحة مدينة 

 - 1,204,577  عالقة  ذويمطلوب من أطراف 

 ( 16,874,128) ( 884,996)  مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 

 ( 4,351,767) 3,417,824  مستحقات ومطلوبات أخرى 

 ( 601,500) ( 125,412) 11 نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين منافع  

 ( 780,719) ( 9,011,785)  زكاة مدفوعة 

 ( 167,915,393) 220,969,353  صافي النقد الناتج عن / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 

    

    التدفقات النقدية من نشاط استثماري

 ( 4,058,587) ( 4,959,637)  شراء ممتلكات ومعدات 

 ( 4,058,587) ( 4,959,637)  صافي النقد المستخدم في نشاط استثماري

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 75,000,000 -  عالقة ذو متحصالت القرض من طرف 

 ( 74,420,465) ( 220,002,964)  مدفوعات قرض طويل األجل 

 ( 16,348,485) ( 8,181,818)  سداد الصكوك 

 115,266,780 109,426,802    متحصالت قروض

 ( 22,239,923) ( 15,389,810)  نفقات مالية مدفوعة 

 77,257,907 ( 134,147,790)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية 

    

 ( 94,716,073) 81,861,926  صافي التغير في النقد وما يماثله 

 118,354,573 196,549,402  نقد وما يماثله في بداية الفترة 

    

 23,638,500 278,411,328  نقد وما يماثله في نهاية الفترة 

    
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  15إلى رقم  6تعتبر اإليضاحات في الصفحات من رقم 
 



 شركة كوارا للتمويل 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

6 

 معلومات عامة  1
 

  1010262141شركة كوارا للتمويل )"الشركة"( هي شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  
 (.2009فبراير  4هـ )الموافق 1430صفر  9الصادر في الرياض بتاريخ 

 
(، فإن الشركة مخولة  2016مايو    9هـ )الموافق  1437شعبان    2بتاريخ    201605/هـ أ/45"ساما" رقم    البنك المركزي السعودي وفقا لرخصة  

 بتقديم التمويل اإليجاري والتمويل االستهالكي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. 
 

 مدينة الرياض على العنوان التالي: يقع المقر المسجل للشركة في 
 

   شركة كوارا للتمويل
 11352، الرياض 271188ص. ب. 

 المملكة العربية السعودية 
 

الموجزة المرفقة من قبل إدارة الشركة بتاريخ   المالية األولية  القوائم  الموافقة على إصدار  )الموافق  1442ذوالحجة    29تمت  يوليو    28هـ 
2022 .) 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2

 
 اإلعداد أسس  2-1

 
  34وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم    2022يونيو    30تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة كما في  

األولي"  المالي  والمعايير  التقرير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمد  للمراجعين  "  السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات 
 والمحاسبين. 

 
 وفقًا للسيولة. يتم عرض قائمة المركز المالي األولية  

 
المطلوبة في القوائم المالية السنوية والتي يجب قراءتها بالتزامن    ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات

 . ربما ال تكون النتائج األولية مؤشًرا على النتائج السنوية للشركة. 2021ديسمبر  31مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
 

القوائم المالية األولية الموجزة متوافقة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية  إن السياسات المحاسبية وإدارة المخاطر المطبقة عند إعداد  
 .2021ديسمبر  31المراجعة السنوية للسنة المنتهية في 

 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الشركة  3
 

 بعد  عول المف سارية  غير ولكنها  صادرة محاسبية معايير

 

ً   يصبح  ولم   إصداره   تم  تعديل  أو  تفسير  أو   معيار  أي   مبكراً   الشركة   تطبق   لم   ألول   التعديالت  من  العديد   تطبيق  يتم.  التاريخ  هذا   حتى  ساريا
 . للشركة الموجزة  األولية  المالية القوائم على  جوهري أثر  لها  ليس ولكن، 2022 من اعتباراً  مرة

 
 الشركة  قبل  من  مطبقةال  الجديدة والتعديالت والتفسيرات المعايير

 
 يناير   1  بعد  أو  في  تبدأ  التي  للفترات  سارية  كانت  التي  التالية  والتعديالت  المحاسبية  المعايير  الدولي   المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر
 . للشركة الموجزة األولية المالية القوائم على جوهري أثر لها ليس التعديالت  هذه أن اإلدارة قدرت. 2022

 
  التي   التكاليف "  المحتملة  والموجودات  المحتملة   والمطلوبات"المخصصات    -  37  رقم  الدولي  المحاسبية  معيار  على   التعديالت  تحدد ➢

ً  العقد كان إذا ما تقييم عند  الشركة تدرجها  . للخسارة  مسببا
 

  الممتلكات  تكلفة   من  تقتطع  أن  من  الشركة"  ومعدات  ومصنع "ممتلكات    -  16  رقم   الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت  تحظر ➢
.  منه  المقصود  الوجه  على  لالستخدام  األصل  بإعداد  الشركة  قيام  أثناء  المنتجة  البنود  بيع  من  المستلمة  المبالغ  والمعدات  والمصنع

 . الدخل قائمة في العالقة ذات  والتكلفة  هذه  البيع متحصالت بإثبات  الشركة تقوم سوف ذلك،  من بدالً 
 

  3  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  في  مرجعًا"تجميع المنشآت"    -  3على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    التعديالت  تُحد ِّث ➢
 . المنشآت لتجميع  المحاسبة  متطلبات تغيير دون المالي للتقرير المفاهيمي لإلطار

 
  للمرة المالي للتقرير  الدولية  المعايير ، "تطبيق  1 رقم المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على طفيفة تعديالت  السنوية التحسينات  تُدخل ➢

"األدوات  9  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  والمعيار "،  األولى "الزراعة"  41  رقم   الدولي  المحاسبة   ومعيار "،  المالية ،    واألمثلة، 
   ".اإليجار ، "عقود 16 رقم المالي للتقرير الدولي للمعيار المصاحبة  التوضيحية 



 شركة كوارا للتمويل 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة(  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الشركة 3

 
المستقبل. وتعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير عندما  فيما يلي قائمة المعايير والتفسيرات الصادرة التي تتوقع الشركة بشكل معقول تطبيقها في  

 تصبح سارية المفعول.
 

 الوصف  التفسير /المعيار 
  للفترات المفعول ساري 

   بعد أو في تبدأ التي
   

  أو متداولة  إلى المطلوبات   تصنيف 1 رقم الدولي المحاسبة معيار على  تعديالت
 متداولة  غير

 2023 يناير 1

  2 رقم الممارسة  وبيان 1 رقم الدولي المحاسبة معيار على  تعديالت
 المالي للتقرير الدولية المعايير ضوء  في

 2023 يناير 1 المحاسبية  السياسات  عن اإلفصاح

   
 2023 يناير 1 المحاسبية  التقديرات تعريف 8 رقم الدولي المحاسبة معيار على  تعديالت

   
  بالموجودات متعلقة  مؤجلة ضريبة 12 رقم الدولي المحاسبة معيار على  تعديالت

 واحدة  معاملة من الناشئة والمطلوبات
 2023 يناير 1

 
 أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية هامة  4

 
السيا تطبيق  على  تؤثر  التي  واالفتراضات  والتقديرات  األحكام  باستخدام  اإلدارة  تقوم  أن  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إعداد  سات  يتطلب 

ت والدخل والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. عند إعداد هذه القوائم  المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبا 
ر المؤكدة  المالية األولية الموجزة، فإن األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية للتقديرات غي

 .2021ديسمبر  31ية النظامية كما في وللسنة المنتهية في كانت كتلك المستخدمة في القوائم المال
 

 

 ذمم مرابحة مدينة، بالصافي  5
 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 1,142,295,586 908,669,502  ذمم مرابحة مدينة 

 ( 223,325,858) ( 173,877,829)  ناقًصا: إيرادات غير مكتسبة 

 ( 21,781,586) ( 14,010,455)  ناقًصا: خسارة التعديل من إعادة هيكلة التمويالت 

 897,188,142 720,781,218  ذمم مرابحة مدينة، بالصافي 

 ( 25,755,096) ( 21,419,097)  ناقًصا: مخصص خسائر المرابحة 

  699,362,121 871,433,046 

    

 641,948,499 ,955478,851  ذمم المرابحة المدينةالجزء المتداول من 

 255,239,643 241,929,263  الجزء غير المتداول من ذمم المرابحة المدينة 

  720,781,218 897,188,142 

 ( 25,755,096) ( 21,419,097)  ناقًصا: مخصص خسائر المرابحة 

  699,362,121 871,433,046 

 
 الحركة في مخصص خسائر المرابحة كما يلي: كانت 

 

 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 17,723,812 25,755,096  الرصيد االفتتاحي في بداية الفترة / السنة

 30,789,846 ,837,19411  المحمل للفترة / للسنة 

 ( 22,758,562) ( 15,755,782)  السنة  /  المشطوب خالل الفترة

 25,755,096 21,419,097  الرصيد الختامي في نهاية الفترة / السنة 



 شركة كوارا للتمويل 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

8 

 )تتمة(  بالصافي مدينة،   مرابحة  ذمم 5
 

   فيما يلي صافي القيمة الدفترية للذمم المدينة للقروض، وبالتالي الحد األقصى للتعرض للخسارة:
 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 666,571,746 574,121,538  عاملة

 169,610,860 81,523,068  منخفضة األداء 

 61,005,536 65,136,612  غير عاملة

 897,188,142 720,781,218  مجموع صافي الذمم المدينة للقروض 

 ( 25,755,096) ( 21,419,097)  ناقًصا: مخصص خسائر المرابحة 

 871,433,046 ,121699,362  الذمم المدينة للقروض صافية من الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 
المركزي السعودي، ومع  تصنيف ذمم المحفظة / المرابحة المذكور أعاله يعتمد على معايير فترة المعالجة وفقًا لتوجيهات البنك    -اإليضاح  

   ذلك تعتبر أيام التأخر عن السداد أساًسا أدناه هي التصنيف.
 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 666,571,746 ,817618,245  عاملة

 169,610,860 49,841,710  منخفضة األداء 

 61,005,536 52,693,691  غير عاملة

 897,188,142 720,781,218  مجموع صافي الذمم المدينة للقروض 

 ( 25,755,096) ( 21,419,097)  ناقًصا: مخصص خسائر المرابحة 

 871,433,046 699,362,121  الذمم المدينة للقروض صافية من الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 
 مع مخصص الخسارة االفتتاحية لهذا المخصص:  2022يونيو  30فيما يلي تسوية بين مخصص المرابحة للعمالء كما في 

 

 المجموع  غير عاملة  منخفضة األداء  عاملة  

 25,755,096 12,220,310 9,721,569 3,813,217 2022يناير  1مخصص الخسارة االفتتاحية كما في 

 11,419,783 17,692,324 ( 7,352,665) 1,080,124 المحمل للفترة 

 ( 15,755,782) ( 15,755,782)   المشطوب خالل الفترة 

 21,419,097 14,156,852 2,368,904 4,893,341 2022يونيو  30مخصص الخسارة الختامية كما في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 شركة كوارا للتمويل 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 عالقة  وذ مطلوب من طرف   5
 

عالقة في مبالغ مطلوبة من مساهمي الشركة مقابل حصولهم على تمويل على شكل عقود مرابحة. تمت    ذوييتمثل المطلوب من أطراف  
 الموافقة على شروط هذا العقد من قبل مجلس إدارة الشركة. تم إدراج المطلوب من المساهمين كالتالي: 

 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 العالقة  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 4,866,444 3,661,867 شركة زميلة  شركة تالد لالستثمار 
  3,661,867 4,866,444 

    

 5,808,000 4,356,000  عالقة ذوإجمالي الذمم المدينة من طرف 
 ( 941,556) ( 685,210)  ناقًصا: إيرادات غير مكتسبة 

 - ( 8,923)  المرابحة ناقًصا: مخصص خسائر 

  3,661,867 4,866,444 
 2,459,449 2,596,024  الجزء المتداول من ذمم المرابحة المدينة

 2,406,995 1,074,766  الجزء غير المتداول من ذمم المرابحة المدينة 
  3,670,790 4,866,444 

 - ( 8,923)  ناقًصا: مخصص خسائر المرابحة 
  3,661,867 4,866,444 

 
 موجودات معاد اقتناؤها محتفظ بها لغرض البيع  6

 
لتسوية جزء من الرصيد المستحق عليه. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية الالزمة    2019يمثل هذا العقار المستلم من عميل الشركة خالل  

 .2022. وتتوقع الشركة تصفية العقار المعاد اقتناؤه في 2020العقار إلى الشركة خالل لنقل ملكية 
 

 صكوك  7
 

  500إلصدار شهادات صكوك خاصة )الصكوك( بإجمالي مبلغ    البنك المركزي السعودي، حصلت الشركة على موافقة  2018خالل سنة  
. وأصدرت الشركة في  2018مليون لاير سعودي صدرت في    100مليون لاير سعودي، وبلغت المرحلة األولى من اصدار الصكوك مبلغ  

الثانية من الصكوك بمبلغ    2020مارس   قامت الشركة باسترداد  ،  2020مليون لاير سعودي. عالوة على ذلك، خالل سنة    100المرحلة 
 مليون لاير سعودي عند االسترداد.   2.1أشهر باإلضافة إلى سايبور بمبلغ    3مليون لاير سعودي ودفعت فائدة إضافية لمدة    80.5صكوك بمبلغ  

 
إن مجموع مدة مرحلتي الصكوك هي ثالث سنوات مع دفعات )المبلغ األساسي وأرباح( مستحقة الدفع كل ثالثة أشهر. ويستند توزيع األرباح  

على التوالي. لم تتخلف الشركة عن سداد أي من   ٪5.5و  ٪10في المرحلة األولى والثانية من الصكوك على سايبور ثالثة أشهر باإلضافة إلى  
)الربح / المبلغ األساسي( المستحقة خالل الفترة وقد حققت الشركة شروط التعهدات المتعلقة بالصكوك. باإلضافة إلى ذلك، ال توجد  الدفعات  

 خيارات تحويل لحقوق الملكية المتعلقة بالصكوك. 
 
 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 16,363,636 12,272,728 الجزء المتداول 

 4,090,910 - الجزء غير المتداول 

 12,272,728 20,454,546 



 شركة كوارا للتمويل 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

10 

 عالقة  وقرض من طرف ذ 8
 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 إيضاح  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 79,327,397 168,307,266  الرصيد االفتتاحي 

 100,000,000 -  زائًدا: قروض تم الحصول عليها خالل الفترة 

 6,995,044 2,357,707  زائًدا: أتعاب إدارة القروض المستحقة خالل الفترة 

 ( 13,509,164) -  المبدئي للقروض بدون فائدة ناقًصا: اإليرادات المؤجلة عند اإلثبات  

 - ( 75,000,000)  ناقًصا: المبلغ األساسي المدفوع خالل الفترة

 ( 4,506,011) ( 4,500,000)  ناقًصا: أتعاب اإلدارة المدفوعة خالل الفترة

  91,164,973 168,307,266 

 10,862,676 8,611,149 1-9 بدون فائدة ناقًصا: اإليرادات المؤجلة عند اإلثبات المبدئي للقروض  

  99,776,122 179,169,942 
 

 اإليرادات المؤجلة للقروض بدون فائدة  9-1

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

   

 - 10,862,676 الرصيد االفتتاحي 

 13,509,164 - زائًدا: اإليرادات المؤجلة عند اإلثبات المبدئي للقرض بدون فائدة 

 ( 2,646,488) ( 2,251,527) ناقًصا: إطفاء إيرادات مؤجلة للقروض بدون فائدة 
 10,862,676 8,611,149 الرصيد الختامي

 
عالقة للحصول على قرض جديد طويل األجل لتمويل النمو في محفظة اإلقراض من أجل    و ، وقعت الشركة اتفاقية مع طرف ذ2016خالل  

  تقديم مجموعة واسعة من المنتجات التمويلية للعمالء من أفراد وعمالء الشركات في المملكة العربية السعودية مع منتجات مصممة خصيصاً 
مليون لاير سعودي والذي يخضع لمعدل مرابحة سنوي    75قرض بمبلغ  ، حصلت الشركة على  2019لتلبية قاعدة أوسع من العمالء. خالل  

مليون لاير    75، قامت الشركة بسداد المبلغ األساسي لهذا القرض البالغ  2022مارس    31٪. خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  6بنسبة  
 سعودي. إن هذا القرض مضمون برهن أسهم الشركة للممول. 

 
  150عالقة بمبلغ    و للحصول على قرض من طرف ذ  البنك المركزي السعودي، حصلت الشركة على موافقة  2021عالوة على ذلك، خالل  

شرائح    4مليون لاير سعودي على    100، حصلت الشركة على قرض بمبلغ  2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي. خالل السنة المنتهية في  
صول عليها هي قروض بدون فوائد ويتم تسجيلها بالقيمة العادلة. تم تحديد المنفعة البالغة  سنوات. هذه القروض التي تم الح  3متساوية لمدة  

للشركة  دخل الشامل لل الموجزة مليون لاير سعودي وأثرها على القروض بدون فوائد والتي حصلت عليها الشركة ويتم إثباتها في قائمة 13.5
 على أساس منتظم. 

 

 األجل قروض طويلة  9
 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 إيضاح  
    

 139,064,887 127,899,348 1-10 منشآت  –قرض طويل األجل 
 454,104,367 434,388,816 2-10 البنك المركزي السعودي   –قرض طويل األجل 

  562,288,164 593,169,254 
 
 
  



 شركة كوارا للتمويل 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 منشآت   –قرض طويل األجل  10-1
 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 إيضاح  
    

 159,111,334 130,943,104  الرصيد االفتتاحي 
    

 20,000,000 25,000,000  زائًدا: قروض تم الحصول عليها خالل الفترة 
 7,566,117 3,048,674  زائًدا: أتعاب إدارة القروض المستحقة خالل الفترة 

 ( 48,440,447) ( 33,795,929)  ناقًصا: سداد المبلغ األساسي خالل الفترة
 ( 5,708,159) ( 2,858,697)  ناقًصا: أتعاب إدارة القروض المدفوعة خالل الفترة 

 ( 1,297,725) ( 2,157,281)  ناقًصا: اإليرادات المؤجلة عند اإلثبات المبدئي للقروض بدون فائدة 
 ( 288,016) ( 473,930)  ناقًصا: الدخل المقدم على قرض من منشآت 

 130,943,104 119,705,941  الرصيد الختامي
 8,121,783 8,193,407 1-1-10 ناقًصا: اإليرادات المؤجلة عند اإلثبات المبدئي للقروض بدون فائدة 

  127,899,348 139,064,887 
    

 73,095,077 74,407,998    الجزء المتداول
 65,969,810 53,491,350    الجزء غير المتداول

  127,899,348 139,064,887 
 

 اإليرادات المؤجلة للقروض بدون فائدة  10-1-1

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

   

 9,902,829 8,121,783 الرصيد االفتتاحي 
 1,297,725 2,157,281 زائًدا: اإليرادات المؤجلة عند اإلثبات المبدئي للقرض بدون فائدة 

 ( 3,078,771) ( 2,085,657) ناقًصا: إطفاء إيرادات مؤجلة للقروض بدون فائدة 

 8,121,783 8,193,407 الرصيد الختامي
 

، حصلت الشركة على ثمان قروض بدون فائدة من قروض منشآت من بنك التنمية االجتماعي لتمويل منشآت صغيرة ومتوسطة  2018منذ  
مليون لاير سعودي لمدة ثالثة سنوات. تحمل هذه القروض معدل عمولة خاصة ثابت أقل بشكل    245العربية السعودية بمبلغ  الحجم في المملكة  

جوهري من سعر السوق السائد حاليًا. تتضمن هذه القروض المقدمة إلى الشركة عدًدا من الشروط، أحدها هو أن هذه القروض ستستخدم لتوفير  
محددة من العمالء بمعدالت خصم. المنافع هي األثر المترتب عن كون القرض "أقل من القيمة السوقية" والذي  القروض ألنواع / قطاعات  

ث  حصلت عليه الشركة وتم اعتباره "منحة حكومية". يتم إثبات هذه المنافع في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر للشركة على أساس منتظم حي
 ه المنحة للتعويض عنها. يتم إثبات المصاريف التي تهدف هذ 

 
 البنك المركزي السعودي –قرض طويل األجل  10-2

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 إيضاح  
    

 332,206,449 282,183,080 1-2-10 لإلقراض  البنك المركزي السعوديتمويل  -قرض طويل األجل 
 121,897,918 152,205,736 2-2-10 مقابل تأجيل السداد  السعوديالبنك المركزي الوديعة المستلمة من 

  434,388,816 454,104,367 
 

 

 

 

 

 

  



 شركة كوارا للتمويل 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 تمويل لإلقراض  - البنك المركزي السعوديقرض من  10-2-1
 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30  
    

 357,333,333 332,206,449  الرصيد االفتتاحي 
 100,784,943 41,133,618  الحصول عليها خالل الفترة زائًدا: قروض تم  

 ( 125,911,827) ( 91,156,987)  ناقًصا: سداد المبلغ األساسي خالل الفترة
 332,206,449 282,183,080  الرصيد الختامي

    
 183,313,978 192,100,750    الجزء المتداول

 148,892,471 90,082,330    الجزء غير المتداول
  282,183,080 332,206,449 

 
لتمويل اإلقراض، حيث يضمن برنامج كفالة )برنامج تمويل المنشآت    البنك المركزي السعودي، دخلت الشركة ضمن برنامج  2020خالل سنة  

، حصلت  2022يونيو    30٪ من مبلغ التمويل لعمالء المنشآت الصغيرة والمتوسطة. خالل الفترة المنتهية في  95الصغيرة والمتوسطة( نسبة  
وثالثون شهًرا تتخللها ستة أشهر فترة سماح للسداد. كما  مليون لاير سعودي. تبلغ مدة التمويل ستة    41.13الشركة على تمويل إضافي بمبلغ  

عميالً مصنفًا في المرحلة    11وعميالً بموجب برنامج تمويل من أجل اإلقراض مصنف في المرحلة األولى    187، كان  2022يونيو    30في  
بدون فوائد من ساما والفائدة المحملِّة على تمويل عمالء المنشآت الصغيرة    تمويلللعميالً مصنفًا في المرحلة الثالثة. إن صافي األثر    27والثانية  

 والمتوسطة ذات معدل فائدة منخفض ال يعد جوهريًا لقائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األولية. 
 

 مقابل تأجيل السداد  البنك المركزي السعودي الوديعة المستلمة من  10-2-2
 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 إيضاح  
    

 84,125,613 121,897,918  الرصيد االفتتاحي 
 62,597,488 43,293,184  زائًدا: قروض تم الحصول عليها خالل الفترة 

 5,024,183 3,603,766  زائداً: إلغاء تعديل إيرادات المنح 
 ( 20,834,958) ( 12,691,351)  ناقًصا: سداد المبلغ األساسي خالل الفترة

 ( 2,031,461) -  ناقًصا: أتعاب إدارة القروض المدفوعة خالل الفترة 
 ( 3,352,319) ( 3,897,781) 14 ناقًصا: إيرادات المنح المثبتة على التمويل المدعوم 
 ( 3,630,628) -  ناقًصا: ربح التعديل من إعادة هيكلة االقتراضات 

 121,897,918 152,205,736  الرصيد الختامي
    

 84,878,320 ,26771,510    الجزء المتداول
 37,019,598 80,695,064    الجزء غير المتداول

  152,205,736 121,897,918 
 

مليون    3.8تسجيل  مليون لاير سعودي بموجب برنامج التأجيل، وتم    43.29، تلقت الشركة مبلغ  2022يونيو    30خالل الفترة المنتهية في  
 لاير سعودي كدخل مسبق لتلقي هذه المنحة. 
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 مخصص الزكاة  11
 

 الحركة في مخصص الزكاة كما يلي:  11-1
 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 1,510,243 12,635,265 يناير  1

   

 11,905,741 7,416,952   المحمل خالل الفترة / السنة

 - - عكس المخصص خالل الفترة / السنة 

 7,416,952 11,905,741 

   

 ( 780,719) ( 9,011,785) مدفوعات خالل الفترة / السنة 

   

 12,635,265 11,040,432 يونيو  30

 
 وضع الربوط  11-2

 
يونيو    30. خالل الفترة المنتهية في  2020والجمارك )"الهيئة"( للسنوات حتى  قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة  

لاير سعودي. قدمت الشركة اعتراًضا لدى الهيئة مقابل    2,893,955مع زكاة إضافية بمبلغ    2015، تلقت الشركة ربطاً عن سنة  2021
  الربط وتعتقد أن النتيجة ستكون مواتية. 

 
 وفقًا للوائح الزكاة المعمول بها.  2014إلى  2009زام الزكاة للسنة المالية من عالوة على ذلك، يتم تسوية الت

 
 منافع نهاية الخدمة للموظفين 12

 
حالية  يتم تكوين مخصص لمنافع نهاية الخدمة للموظفين وفقًا لنظام العمل السعودي بافتراض الحد األقصى المستحق الدفع بناًء على المكافآت ال

  المتراكمة في نهاية فترة التقرير.وسنوات الخدمة  
 

 تلخص الجداول التالية مكونات صافي مصاريف المنافع المثبتة في قائمة الخسارة الشاملة: 
 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    

 778,600 1,486,870  الرصيد االفتتاحي في بداية الفترة / السنة

     الخسارة الشاملةقائمة 
 1,521,927 437,412  تكلفة الخدمة العائدة إلى الفترات الحالية والسابقة 

    

 ( 813,657) ( 125,412)  نهاية الخدمة المدفوعة خالل الفترة / السنة 

    

 1,486,870 1,798,870  الرصيد الختامي في نهاية الفترة / السنة
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 رأس المال  13
 

لاير سعودي للسهم   10مليون سهماً( بقيمة دفترية   30: 2021ديسمبر  31) 2022يونيو  30مليون سهماً كما في  30رأس المال من يتكون 
 لاير سعودي للسهم الواحد(.  10: 2021ديسمبر  31) 2022يونيو  30الواحد كما في 

 
 السعوديعلى الخسائر االئتمانية المتوقعة وبرامج البنك المركزي  19-أثر كوفيد 14

 

( تعطيل األسواق العالمية حيث تواجه العديد من المناطق الجغرافية أزمات بسبب تحديد  19-تواصل جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد
 الجديدة لهذه العدوى. ومع ذلك، تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح على تفشي الجائحة حتى اآلن.  عدة متحورات 

 
، والتي يمكن الشعور بآثارها الناشئة لبعض الوقت،  19-ال تزال الشركة مدركة لكل من تحديات االقتصاد الجزئي والكلي جراء جائحة كوفيد

اتها على مستوى دقيق. وقد استلزم ذلك مراجعة قطاعات اقتصادية ومناطق وأطراف مقابلة وحماية الضمانات واتخاذ  وتراقب عن كثب تعرض
 إجراءات التصنيف االئتماني المناسبة للعمالء والبدء في إعادة هيكلة القروض، عند الضرورة. 

 

الخسائر االئتمانية المتوقعة. وتمحورت المراجعات بشكل رئيسي  كما قامت الشركة بمراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد  
 حول: 

 

تعديل العوامل / المدخالت االقتصادية الكلية المستخدمة من قبل الشركة في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك معدالت   -
 التخلف عن السداد الملحوظة. 

 مراجعات للسيناريوهات المحتملة.  -
تنقيح معايير وضع المراحل في ضوء تدابير الدعم التي تقدمها ساما ولتحديد التعرضات بشكل فعال حيث قد تكون الخسائر االئتمانية   -

 المتوقعة على مدى الحياة قد نشأت على الرغم من فترات التوقف عن السداد. 
 

المذكورة أعاله ويتم إعادة تقييمه باستمرار كجزء من أعمالها كعملية    ال يزال نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للشركة حساًسا لالفتراضات 
لف  تنقيح النموذج المعتادة. كما هو الحال مع أي توقعات، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام وشكوك جوهرية، وبالتالي، قد تخت 

 النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. 
 

 المركزي السعودي البنكبرامج ومبادرات دعم 
 

 برنامج دعم تمويل القطاع الخاص 
 

التعامل مع كوفيد القطاع الخاص في مارس  19-في سبيل  المركزي السعودي برنامج دعم تمويل  البنك  أطلق  الالزم    2020،  الدعم  لتقديم 
  381000064902عبر التعميم رقم    لسعودي البنك المركزي اللشركات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم. وفقًا للتعريف الصادر عن  

 هـ. يشمل برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بشكل رئيسي على البرامج التالية: 1438جمادى اآلخرة  16بتاريخ 
 

 برنامج المدفوعات المؤجلة.  -
 (.1-2-10 رقم برنامج تمويل من أجل اإلقراض )اإليضاح -
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ومع مزيد من التمديدات المعلن عنها الحقًا    2020في مارس    المركزي السعودي   البنككجزء من برنامج المدفوعات المؤجلة الذي أطلقته  
، قامت الشركة بتأجيل المدفوعات وتمديد آجال االستحقاق على تسهيالت اإلقراض لجميع المنشآت متناهية الصغر  2022للبرنامج حتى مارس  

 وصغيرة ومتوسطة الحجم المؤهلة على النحو التالي: 
 

 برامج الدعم 
 القسط المؤجل  

 )بماليين الرياالت السعودية( 
 خسارة التعديل  

 )بماليين الرياالت السعودية( 
   

 26,590,734 115,309,090 2020سبتمبر  – 2020أبريل 
 4,836,500  22,367,943 2020ديسمبر  – 2020أكتوبر 
 5,842,050 28,784,563 2021مارس  – 2021يناير 
 5,102,786 28,339,442 2021يونيو  – 2021أبريل 
 5,021,814 28,115,651 2021سبتمبر  – 2021يوليو 
 3,781,845 22,534,230 2021ديسمبر  – 2021أكتوبر 
 3,219,185 20,758,954 2022مارس  - 2021ديسمبر 

 
مليون    54.3، قامت الشركة بإثبات مبلغ  2022  يونيو  30وبحلول نهاية    المركزي السعودي البنك منذ بدء برنامج المدفوعات المؤجلة من قبل  

 مليون لاير سعودي منها.  40,38لاير سعودي من خسائر التعديل ذات الصلة حيث تم إلغاء مبلغ 
 

 2021والهيئات العامة األخرى، خالل سنتي    البنك المركزي السعوديمن أجل تعويض التكلفة ذات الصلة التي تكبدتها الشركة بموجب برنامج  
مليون لاير سعودي على التوالي بآجال    92.4مليون لاير سعودي و  62.5، استلمت الشركة عدة ودائع بدون أرباح من ساما بمبلغ  2020و

، استلمت الشركة ودائع بدون  2022يونيو    30متفاوتة، والتي تعتبر بمثابة منح حكومية. عالوة على ذلك، خالل الفترة المنتهية في    استحقاق 
 مليون لاير سعودي. 43.29أرباح بمبلغ 

 
بالتعويض عن خسارة التعديل المتكبدة  أن المنحة الحكومية تتعلق بشكل أساسي    البنك المركزي السعوديقررت اإلدارة بناًء على اتصال من  

  عند تأجيل المدفوعات. تم احتساب فائدة معدل التمويل المدعوم على أساس منتظم، وفقًا لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية. مارست اإلدارة 
  14.6مبلغ    2021و  2020  ، بلغ مجموع الدخل المثبت في سنتي 2021بعض األحكام في إثبات وقياس إيرادات المنحة. بحلول نهاية سنة  

مليون    43.29مليون لاير سعودي من وديعة بدون أرباح بمبلغ   3.89مليون لاير سعودي والمثبت في قائمة الدخل. نشأت إيرادات منح بمبلغ  
   .2022يونيو  30لاير سعودي مستلمة خالل الفترة المنتهية في 

 
 آلخر إليرادات المنح وأثر إعادة الهيكلة للتمويالت واالقتراضات: فيما يلي صافي األثر على قائمة الدخل والدخل الشامل ا 

 

 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )غير مراجعة(
 2022 2021 
   

 ( 5,102,786) ( 3,219,185)   خسارة تعديل على تمويل
 1,455,741 3,897,781 دخل المنح 

 678,596 (3,647,045 ) 

 
 المال إدارة رأس  15

 
يتمثل هدف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها لتحقيق عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب  

 المنفعة اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال المثالي لتخفيض تكلفة رأس المال. 
 

ائد المرتفعة التي قد تكون محتملة في ظل وجود مستويات مرتفعة من التمويالت بالمرابحة  يسعى مجلس اإلدارة للحفاظ على توازن بين العو
للوائح  والمميزات والضمان المتاح من خالل المركز السليم لرأس المال. وفيما يتعلق بهيكل رأس مال الشركة، تقوم اإلدارة بمراقبة االلتزام با

المالي، كانت الشركة ملتزمة بالمتطلبات المقررة. في تاريخ المركز المالي، كان تحليل اإلدارة    وتعهدات الدين عن كثب، وكما في قائمة المركز
 لنسبة المديونية كما يلي: 

 
 2021ديسمبر  31 2022 يونيو 30 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 792,793,742 674,337,014 الدين 
 277,034,985 302,294,318 حقوق المساهمين 

 ٪ 286 ٪ 223 نسبة الدين إلى حقوق الملكية 

 
 


