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 تقرير المراجع المستقل 
 السعودية  إلى المساهمين في شركة أمريكان اكسبريس 

 
 التقرير حول مراجعة القوائم المالية

 

 الرأي 

)"الشركة"(، والتي تشتمل على قائمة المركز    شركة مساهمة سعودية مقفلة -   لقد راجعنا القوائم المالية لشركة أمريكان اكسبريس السعودية 

، وقائمة الربح أو الخسارة، وقائمة الدخل الشامل اآلخر، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وقائمة  2020ديسمبر  31المالي كما في 

 ي ذلك ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة. التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما ف

 
، وأدائها 2020ديسمبر  31في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 

والمعايير  ودية المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السع

 واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 

 أساس الرأي 

في  تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها 

م المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في  قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائ 

. باعتقادنا المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا ألتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك القواعد

 ا كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليه

 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية 

السعودية،  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  

ألخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقًا ألحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة،  والمعايير واإلصدارات ا

 وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ. 

 
ولة عن تقويم مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية واإلفصاح حسبما  عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤ

  هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية 

 الئم بخالف ذلك. الشركة أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار م

 

 إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الشركة. 

 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية 

أ، وإصدار  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خط

م بها  تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيا

التحريفات    وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ

عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي  

 يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية. 

 

عة  وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نز 

الشك المهني خالل المراجعة. كما نقوم بـ: 

mailto:ey.ksa@sa.ey.com
http://www.ey.com/mena




 شركة أمريكان إكسبريس السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الربح أو الخسارة
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 هذه القوائم المالية جزًءا من  31إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

3 

 

 إيضاح 

ديسمبر  31
2020 

ديسمبر  31
2019 

 
 

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

    
    العملياتدخل 

    إيرادات من التجار
 169,285 87,936 6 أتعاب معامالت تجارية، صافي 

    
    إيرادات من بطاقات األعضاء 

 48,401 67,451  دخل عمولة خاصة عن التورق 
 61,847 60,422  رسوم بطاقات العضوية، صافي 
 82,440 32,152  إيرادات تحويل العمالت األجنبية

 32,035 3,716  خدمات وإدارةأتعاب 
 9,919 6,227  إيرادات أخرى، صافي 

  ─────── ─────── 
 403,927 257,904  إجمالي دخل العمليات

    
    المصاريف

 ( 171,711) (171,882) 7 مصاريف عمومية وإدارية 
 ( 71,853) (56,891) 8 مصاريف بيع وتسويق

البطاقات، بعد خصم  مخصص انخفاض في قيمة مديني أعضاء  
 ( 5,931) (5,580) )أ( 10 المبالغ المستردة

 ( 10,043) (2,254) 28 )أ(،23 مصروف عموالت خاصة
  ─────── ─────── 

 144,389 21,297   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
    

 ( 11,295) (3,303) )أ( 14 الزكاة
 ( 7,221) (1,136) )أ( 14 ضريبة الدخل، بعد خصم الضريبة المؤجلة 

  ─────── ─────── 
 125,873 16,858  صافي ربح السنة

  ═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 



 شركة أمريكان إكسبريس السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الدخل الشامل اآلخر
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 هذه القوائم المالية جزًءا من  31إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

4 

 

 إيضاح

ديسمبر  31
2020 

ديسمبر  31
2019 

 
 

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

    
 125,873 16,858  صافي ربح السنة

  ─────── ─────── 

    الخسارة الشاملة األخرى
 بنود خسارة شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في 

  الفترات الالحقة:     
 
 

 
 

 ( 1,987) (2,644) )ج(19 خسائر إعادة قياس برامج المنافع المحددة 
  ─────── ─────── 

 ( 1,987) (2,644)  إجمالي الخسارة الشاملة األخرى
  ─────── ─────── 

 123,886 14,214  إجمالي الدخل الشامل
  ═══════ ═══════ 

 
 
 



 شركة أمريكان إكسبريس السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة المركز المالي
 2020ديسمبر  31كما في 

 

 هذه القوائم المالية جزًءا من  31إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

5 

 

 إيضاح 

 ديسمبر 31
2020 

 ديسمبر 31
2019 

 
 

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

    
    الموجودات

 11,088 95,748 9 نقدية وشبه نقدية
 885,734 500,321 10 مدينو أعضاء البطاقات، صافي  
 116 125 )د(  23 مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة  
 19,270 36,845 )ب( 29 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  
 - 199 )ب(14 زكاة وضريبة دخل مدينة 

 8,082 5,661  تكاليف شراء بطاقات مؤجلة
 3,260 3,436 )ج(14 موجودات ضريبة مؤجلة 
 14,309 13,509 11 ممتلكات ومعدات، صافي 
 17,607 21,494 12 موجودات غير ملموسة، صافي  
 11,344 6,550 28 موجودات حق االستخدام، صافي 

  ────── ────── 

 970,810 683,888  إجمالي الموجودات
  ══════ ══════ 

    وحقوق المساهمينالمطلوبات 
    

    المطلوبات
 4,244 5,818 )د(  23 مبالغ مستحقة إلى جهة ذات عالقة

 107,853 112,539 13 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 
 9,544 5,748 28 التزامات عقود إيجار 

 11,666 - )ب(14 زكاة وضريبة دخل مستحقة
 267,413 90,750 15  قروض قصيرة األجل 

 48,828 43,505 16 تأمينات نقدية من أعضاء البطاقات
 32,769 34,200 17  مكافآت عضوية

 27,036 26,302 18 رسوم بطاقات عضوية مؤجلة 
 35,754 40,609 )أ( 19 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  ────── ────── 

 545,107 359,471  إجمالي المطلوبات
  ────── ────── 

    حقوق المساهمين 
 100,000 100,000 20 رأس المال 

 40,943 40,943 21 احتياطي نظامي
 284,760 183,474   أرباح مبقاة

  ────── ────── 

 425,703 324,417  إجمالي حقوق المساهمين
  ────── ────── 

 970,810 683,888  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
  ══════ ══════ 

 
 
 



 شركة أمريكان إكسبريس السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 هذه القوائم المالية جزًءا من  31إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

6 

 

 
 رأس المال  2020ديسمبر   31

االحتياطي  
 النظامي 

األرباح  
 اإلجمالي  المبقاة 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
     

 425,703 284,760 40,943 100,000 2020يناير  1الرصيد في 
     

 16,858 16,858 - - صافي ربح السنة 
 (2,644) (2,644) - - ( )ج( 19)إيضاح  الخسارة الشاملة األخرى 

 ────── ────── ────── ────── 

 14,214 14,214 - - إجمالي الدخل الشامل 
     

 (115,500) (115,500) - - ( 22توزيعات أرباح )إيضاح 
 ────── ────── ────── ────── 

 324,417 183,474 40,943 100,000 2020ديسمبر  31الرصيد في  
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 
 

 
 رأس المال  2019ديسمبر  31

االحتياطي  
 النظامي

األرباح  
 اإلجمالي  المبقاة

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
     

ً 2019يناير  1الرصيد في   419,836 278,893 40,943 100,000 ، كما ورد سابقا
     

 3,247 3,247 - - )ج(( 27تعديالت موجودات الضريبة المؤجلة )إيضاح 
 ────── ────── ────── ────── 

 423,083 282,140 40,943 100,000  2019يناير  1الرصيد المعدل كما في 
     

 125,873 125,873 - - صافي ربح السنة 
 (1,987) (1,987) - - ( )ج( 19)إيضاح  الخسارة الشاملة األخرى 

 ────── ────── ────── ────── 

 123,886 123,886 - - إجمالي الدخل الشامل 
     

 (121,266) (121,266) - - ( 22توزيعات أرباح )إيضاح 
 ────── ────── ────── ────── 

 425,703 284,760 40,943 100,000 2019ديسمبر  31الرصيد في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 
 
 



 شركة أمريكان إكسبريس السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التدفقات النقدية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 هذه القوائم المالية جزًءا من  31إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

7 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر 31  
 

 إيضاح
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت 

 السعودية
    األنشطة التشغيلية 

 144,389 21,297  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
    التعديالت لـ: 

 4,683 4,462 11 استهالك ممتلكات ومعدات 
 5,006 5,898 12 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 7,277 7,084 28 استهالك موجودات حق االستخدام
 334 186 28 زيادة في العموالت الخاصة المتعلقة بالتزامات عقود اإليجار

 5,931 5,580 )أ(10 انخفاض في قيمة مديني أعضاء البطاقات، بعد خصم المبالغ المستردة
 4,600 7,183 )ب(10 مخصص رسوم بطاقات العضوية

 157 25  مخصص خسائر اختالسات 
 4,781 4,799 )ب(19 نهاية الخدمة للموظفينمخصص مكافأة 

 (41) 56  خسارة )ربح( بيع ممتلكات ومعدات 
 90 -  خسارة بيع موجودات غير ملموسة 

  ───────── ───────── 
 177,207 56,570  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل  
    

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 (84,133) 372,650  مدينو أعضاء البطاقات 

 (6,968) ( 17,575)  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 (1,114) 2,421  تكاليف شراء بطاقات مؤجلة 
 9,363 4,661  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 (4,299) 1,565  مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة، صافي 
 (3,313) ( 5,323)  تأمينات نقدية من أعضاء البطاقات 

 1,716 1,431  مكافآت عضوية
 269 ( 734)  رسوم بطاقات عضوية مؤجلة

  ───────── ───────── 
 88,728 415,666  النقدية من العمليات صافي  

    
 (16,120) ( 16,480) )ب(14 زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 (3,071) ( 2,588) )ج(19 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
  ───────── ───────── 

 69,537 396,598  صافي النقدية من األنشطة التشغيلية 
  ───────── ───────── 
    األنشطة االستثمارية  

 (3,413) ( 3,718) 11 شراء ممتلكات ومعدات 
 (8,807) ( 9,785) 12 شراء موجودات غير ملموسة

 49 -  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 
  ───────── ───────── 
 (12,171) ( 13,503)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 
  ───────── ───────── 
    األنشطة التمويلية  

 1,719,788 768,000 )أ(23 تسهيالت قروض قصير األجل مستلمة
 (1,650,750) ( 944,663) )أ(23 تسهيالت قروض قصير األجل مسددة

 (7,245) ( 6,272) 28 إيجارسداد التزامات عقود 
 (121,266) ( 115,500) 22 توزيعات أرباح مدفوعة

  ───────── ───────── 
 (59,473) ( 298,435)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

  ───────── ───────── 
 (2,107) 84,660  الزيادة )النقص( في النقدية وشبه النقدية 

    
 13,195 11,088  النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

  ───────── ───────── 
 11,088 95,748 9 النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

  ═════════ ═════════ 
    البنود غير النقدية:

 18,621 2,290  موجودات حق االستخدام
 16,455 -  التزامات عقود اإليجار

  ═════════ ═════════ 



 شركة أمريكان إكسبريس السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 احات حول القوائم المالية إيض
 2020ديسمبر   31
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 النشاطات - 1
 

شركة أمريكان إكسبريس السعودية )"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مقفلة، تأسست في المملكة العربية السعودية. تعمل الشركة  
(، 2002ديسمبر  31هـ )الموافق 1423شوال  27الصادر في الرياض بتاريخ  1010183222بموجب السجل التجاري رقم 

محرم   13بتاريخ    110/1(، ووفقاً للترخيص الخدمي رقم  2015نوفمبر    10وافق  هـ )الم1437محرم    28والمعاد إصداره بتاريخ  
  28وتاريخ  201512أ س هـ/ /40( الصادر عن الهيئة العامة لالستثمار، والترخيص رقم 2002إبريل  12هـ )الموافق 1423
 ( الصادر عن البنك المركزي السعودي )"ساما"(.2015ديسمبر  10هـ )الموافق 1437صفر 

 
 ، المملكة العربية السعودية. تمتلك الشركة الفروع التالية: 11652، الرياض 6624العنوان المسجل للشركة هو ص ب  إن
 

 الموقع التاريخ رقم السجل التجاري للفرع 

   
 الخبر هـ 1431صفر  2 2051041721
 جدة هـ 1430جمادى األولى  11 4030189461

 دبي، االمارات العربية المتحدة 2013ديسمبر  23 69544 -ج ل ت 
 

لتشغيل البطاقات ومؤسسات الخدمة والمتاجرة باألعمال   تم الترخيص للشركة من قبل أمريكان اكسبريس ترافل ريليتد سيرفيسز
 المتعلقة بها في المملكة العربية السعودية.

 
 أسس اإلعداد  - 2
 

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل    2019مارس    31تم إعداد القوائم المالية للشركة حتى الفترة المالية المنتهية في   
  381000074519البنك المركزي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل. وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم.   

والتعديالت الالحقة من خالل بعض اإليضاحات المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل )"تعميم  2017يل أبر 11بتاريخ 
 البنك المركزي السعودي"( كان يتم تجنيب مخصص للزكاة وضريبة الدخل من خالل حقوق المساهمين ضمن األرباح المبقاة.

 
إصدار تعليمات لشركات التمويل في المملكة العربية السعودية بشأن المحاسبة  ، قام البنك المركزي السعودي ب2019يوليو    18بتاريخ  

عن الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الربح أو الخسارة بما يتفق مع تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس 
عايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية  معايير المحاسبة الدولية، والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، والم

تباًرا للمحاسبين القانونيين )يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(. وعليه، اع
تها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل وذلك بتعديل  ، قامت الشركة بتغيير معالج2019يونيو  30من فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

( "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية  8األثر الناتج عن ذلك بأثر رجعي بما يتفق مع معيار المحاسبة الدولي )
 ( حول القوائم المالية. 27واألخطاء". وتم اإلفصاح عن آثار هذا التغير في اإليضاح )

 
القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتزاًما بمتطلبات نظام تم إعداد 

 الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة. 
 

 لمبالغ أللف لاير سعودي. تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي، باعتباره العملة الوظيفية للشركة، وتم تقريب كافة ا
 

 يتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي حسب ترتيب السيولة.
 
 التقديرات المحاسبية الهامة -3
 

يتطلب إعداد القوائم المالية، طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة 
الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات 

 تي أعدت القوائم المالية بشأنها.والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة ال
 

 جائحة كورونا
( مستمرة في تعطيل األسواق العالمية، حيث بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرافية 19-ال تزال جائحة فيروس كورونا )كوفيد

أنها كانت قد سيطرت سابقا على تفشي الوباء. ومع ذلك، تمكنت حكومة المملكة العربية  "موجة ثانية" من اإلصابات على الرغم من  
السعودية )"الحكومة"( من السيطرة بنجاح على تفشي الوباء حتى اآلن، ويرجع ذلك في المقام األول إلى االجراءات غير المسبوقة  

والفعالة التي تم تطبيقها.
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 الهامة )تتمة( التقديرات المحاسبية   -3
 

 )تتمة( جائحة كورونا
. على الرغم من 2021وافقت الحكومة أيًضا على لقاح متاح حاليًا لبعض الفئات وسيكون متاًحا للجمهور بشكل عام خالل عام 

اد  على االقتص  19 -، ال تزال الشركة تدرك حجم التحديات التي فرضها كوفيد19-وجود بعض حاالت عدم اليقين حول لقاح كوفيد
 الجزئي والكلي، وتقوم عن كثب بمراقبة  تعرضاتها للمخاطر على مستوى أكثر دقة. 

 
قامت الشركة بإجراء بعض التقديرات المحاسبية في هذه القوائم المالية بناًء على توقعات الظروف االقتصادية التي تعكس التوقعات  

التي تعتقد الشركة أنها معقولة في ظل هذه الظروف. هناك درجة حول األحداث المستقبلية    2020ديسمبر    31واالفتراضات كما في  
كبيرة من األحكام المتضمنة في إعداد هذه التقديرات. وبالرغم من أن هذه التقديرات واألحكام مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة 

 لنهاية عن هذه التقديرات.لدى اإلدارة بشأن العمليات واألحداث الجارية، فإن النتائج الفعلية قد تختلف في ا 
 
إن التقديرات المحاسبية الهامة التي تتأثر بهذه التوقعات والشكوك المرتبطة بها تتعلق بشكل أساسي بخسائر االئتمان المتوقعة،  

 وقياس القيمة العادلة، وتقييم القيمة القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية. 
 
ات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات، إذا كان التعديل يؤثر على تلك الفترة فقط،  يتم إثبات التعديالت على التقدير 

 أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على  كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية.
 

 مكافآت العضوية
تستخدم الشركة نماذج لتقدير معدالت االسترداد النهائية والمتوسط المرجح للتكلفة وذلك لتجنيب مخصص لقاء تكاليف مكافآت 

حتى تاريخ إعداد القوائم  العضوية القائمة بتاريخ إعداد القوائم المالية، ويتم تعديلها بصورة دورية إلظهار االستردادات الفعلية 
 المالية 

 
 سخسائر االختال

 يتم تقدير مخصص خسائر االختالس من قبل اإلدارة بناًء على الخبرة السابقة للشركة. 
 

 االنخفاض في قيمة مديني حاملي البطاقات
( بشأن الذمم المدينة ألعضاء البطاقات إجراء بعض 9يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة طبقًا للمعيار الدولي للتقرير )

تقويم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. تخضع هذه التقديرات لعدد من العوامل والتغيرات التي ينتج عنها األحكام، بما في ذلك  
 مستويات مختلفة للمخصصات.

 
تمثل عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بالشركة مخرجات نماذج مع عدد من االفتراضات المتعلقة باختيار مدخالت 

متداخلة. تشتمل عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر بمثابة أحكام وتقديرات محاسبية تشتمل على تحديد    مختلفة وأمور
احتمال التعثر عن السداد، وضوابط تقويم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، وتقسيم الذمم المدينة، إن وجدت، وإعداد نماذج 

ي ذلك مختلف المعادالت واختيار المدخالت، وتحديد العالقات بين تصورات االقتصاد الكلي والمدخالت خسائر االئتمان المتوقعة بما ف
االقتصادية واألثر على احتمال التعثر عن السداد، والتعرض عند التعثر عن السداد، ونسبة الخسارة عند التعثر عن السداد، واختيار 

لمرجحة باالحتماالت للوصول إلى المدخالت االقتصادية لنماذج خسائر االئتمان تصورات االقتصاد الكلي المستقبلية وأوزانها ا
 المتوقعة.

 
 األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة

الك تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة ألغراض حساب االسته
 واإلطفاء. يحدد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار العمر المتوقع لألصل أو االستهالك العادي. 

 
دارة تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً واالستهالك المستقبلي وقسط اإلطفاء الذي يتم تعديله عند اعتقاد اإل

 عن التقديرات السابقة. بأن األعمار اإلنتاجية تختلف 
 

 مبدأ االستمرارية 
 قامت إدارة الشركة بإجراء تقويم لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية،

وهي على قناعة بأن الشــركة لديها الموارد الكافية لمواصــلة العمل في المســتقبل المنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة أي 
ــتمرارية. عليه، تم إعداد هذه القوائم علم   ــتمرار وفقاً لمبدأ االسـ ــركة على االسـ ــكوكاً حول مقدرة الشـ بعدم تأكد جوهري قد يثير شـ

 المالية وفقاً لمبدأ االستمرارية.
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 التقديرات المحاسبية الهامة )تتمة(   -3
 

 الضرائب
الضريبية غير المستخدمة بالقدر الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباح خاضعة يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة بشأن الخسائر 

للضريبة يمكن استخدامها لقاء الخسائر. يتعين على اإلدارة إبداء أحكام هامة لتحديد قيمة موجودات الضريبة المؤجلة التي يمكن 
يبة، باإلضافة إلى استراتيجيات التخطيط الضريبي إثباتها، بناء على التوقيت المحتمل ومستوى األرباح المستقبلية الخاضعة للضر

 المستقبلية.
 
 السياسات المحاسبية الهامة  -4
 

 فيما يلي ملخًصا بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة:
 

 العرف المحاسبي 
 تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية. 

 

 النقديةالنقدية وشبه 
 لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق. 

 

 مدينو أعضاء البطاقات
الذمم يتم إثبات الذمم المدينة ألعضاء البطاقات من قبل الشركة وتقاس في األصل بالقيمة العادلة، والتي تمثل العوض النقدي إلثبات  

 المدينة، شاملة تكاليف المعامالت. وبعد اإلثبات األولي لها، تظهر الذمم المدينة بالتكلفة المطفأة.
 

 الموجودات غير الملموسة 
تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد 

 ر الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة. الموجودات غي
 

 المقاصة
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة 

طلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن  المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع الم
 واحد. 

 

 خسائر االختالس
 يتم تقدير مخصص خسائر االختالس من قبل اإلدارة بناًء على الخبرة السابقة للشركة. 

 
 التأمينات النقدية ألعضاء البطاقات 

البطاقات. يحق للشركة تسوية التأمينات النقدية ألعضاء البطاقات لقاء المبالغ المستحقة يمثل هذا البند المبالغ المستلمة من أعضاء 
 منهم، لكنها ال تعتزم القيام بذلك إال في حالة التأخر عن السداد. 

 
 الممتلكات والمعدات

ً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة. األعمال ال  رأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك. تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا
رة تستهلك التكلفة ناقصاً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقد

 للموجودات.
 

ندما تشير األحداث أو التغيرات في يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك ع
اد الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترد 

لة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة  المقدرة، عندئذ تخفض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة األعلى للقيمة العاد
 الحالية. 

 
تحمل مصاريف االصالح والصيانة على قائمة الربح أو الخسارة. تتم رسملة التحسينات التي تزيد، بصورة جوهرية، من قيمة أو  

 عمر الموجودات المعنية.
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  عقود اإليجار
 

 موجودات حق االستخدام •

موجودات تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام(. تقاس 

حق االستخدام بالتكلفة، ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إلعادة قياس التزامات اإليجار. 

تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، ودفعات اإليجار 

سددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة. وما لم تكن الشركة متأكدة بصورة معقولة من الحصول على الم

ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة عقد اإليجار، فإنه يتم استهالك موجودات حق االستخدام التي تم إثباتها على أساس القسط الثابت 

 نتاجي المقدر لها أو مدة اإليجار، أيهما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.على مدى العمر اإل
 
 التزامات عقود اإليجار •

لى بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم الشركة بإثبات التزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها ع

ار. عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ بدء اإليجار إذا  مدى فترة اإليج

كان معدل العمولة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. تشتمل دفعات اإليجار على دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات 

افز إيجار مدينة، إن وجدت، ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي حو

المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما تشتمل دفعات اإليجار أيًضا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد 

ة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة الشركة بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات الخاص

لخيار اإلنهاء. يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو 

 الشرط الذي يؤدي إلى الدفع. 
 

ال تفي بتعريف االستثمارات العقارية وااللتزامات المقابلة في بندين مستقلين  تقوم الشركة بعرض موجودات حق االستخدام التي 
 بعنوان "موجودات حق االستخدام" و "التزامات اإليجار"، على التوالي، في قائمة المركز المالي. 

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة •

بات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالممتلكات والمعدات تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء من إث

شهًرا أو أقل اعتباًرا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيًضا اإلعفاء من    12)أي عقود اإليجار التي تبلغ 

متلكات والمعدات التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة  إثبات الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار الم

 بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

 
 المؤجلةوالضريبة  الزكاة وضريبة الدخل

 
 الزكاة

 تخضع الشركة للزكاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. يحمل مصروف الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة.  
 

 ضريبة الدخل 
اإلدارة يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل الحالية وفقًا لألنظمة الضريبية الصادرة أو السارية المفعول في نهاية الفترة المالية. تقوم  

دوريًا بتقييم المواقف المتخذة في اإلقرارات الضريبية بشأن الحاالت التي تخضع فيها األنظمة الضريبية المطبقة للتفسير، وتجنب 

 المخصصات، حسبما هو مالئم، بناًء على المبالغ المتوقع سدادها إلى السلطات الضريبية.

 

ائية في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه الربوط. يمثل مصروف أو تسوية ضريبة تسجل التعديالت الناتجة عن الربوط الضريبية النه

الدخل للسنة الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة الحالية على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق والمعدل  

 الخسائر الضريبية غير المستخدمة، إن وجدت. بالتغيرات في موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة و

 



 شركة أمريكان إكسبريس السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 القوائم المالية )تتمة( إيضاحات حول 
 2020ديسمبر   31

 

12 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -4
 

 والضريبة المؤجلة )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل
 

   الضريبة المؤجلة
الناتجة بين القيمة الدفترية للموجودات يجنب مخصص لضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات وذلك للفروقات المؤقتة 

والمطلوبات ألغراض إعداد التقارير المالية والمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية. يتم تحديد مبلغ الضريبة المؤجلة على أساس 
رة أو السارية المفعول الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات باستخدام الشرائح الضريبية الصاد

ة بتاريخ إعداد القوائم المالية. يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة وذلك فقط بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه أرباحاً مستقبلية خاضع
قق منافع للضريبة ويمكن استخدام اإلعفاءات الضريبية. تخفض موجودات الضريبة المؤجلة بالقدر الذي لم يعد فيه من المحتمل تح

 ضريبية ذات عالقة. 
 

تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالية مع مطلوبات 
الضريبة الحالية. تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية عندما يكون للمنشأة حق نظامي في تسويتها، وتنوي إما تسوية  

 موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية إما على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. 
 

تها يتم إثبات موجودات الضريبة الحالية والمؤجلة في قائمة الربح أو الخسارة، وذلك باستثناء القدر الذي تتعلق فيه بالبنود التي تم إثبا
 إثباتها مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين. وفي هذه الحالة، يتم أيًضا إثبات الضريبة. في الدخل الشامل اآلخر أو تم  

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تقوم الشركة بإدارة برنامج منافع محددة للموظفين طبقاً لألحكام المنصوص عليها في نظام العمل والعمال السعودي. يتم تحديد تكلفة  
 المنافع بموجب برنامج المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.تقديم 

 
يتم إثبات عمليات إعادة قياس األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في قائمة المركز المالي مع التعديل المقابل لها على األرباح 

ا. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الدخل الشامل في المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيه
 الفترات الالحقة. 

 
 يتم إثبات تكلفة الخدمات السابقة في قائمة الربح أو الخسارة وذلك قبل: 
 تاريخ تعديل أو تقليص البرنامج، و •

 تاريخ قيام الشركة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة.  •

دخل العمولة الخاصة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام المنافع المحددة. تقوم الشركة بإثبات التغيرات  يتم احتساب صافي
 التالية في صافي التزام المنافع المحددة في قائمة الربح أو الخسارة:

 
والخسائر الناتجة عن عمليات التقليص تكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح  •

 والتسويات غير الروتينية )ضمن المصاريف العمومية واإلدارية(.

 صافي مصروف أو دخل العمولة الخاصة )ضمن تكاليف وأعباء تسهيالت القروض(. •
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 (9)المعيار الدولي للتقرير المالي األدوات المالية 
 

 تصنيف الموجودات المالية
تصنف الموجودات المالية، عند االثبات األولي لها، كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو 

ن قبل الشركة، والمصنفة ضمن التكلفة المطفأة، في بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تتمثل الموجودات المالية المقتناة م
الذمم المدينة ألعضاء البطاقات وشبه النقدية والمبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة. ال توجد موجودات مالية أخرى مقتناة من قبل  

 الشركة كما بتاريخ إعداد القوائم المالية أو بتاريخ فترة المقارنة.   
 

 مقتناة بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية ال
تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين وكانت غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة: 

 و اقتناء األصل المالي ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية،  •

أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة    •
 على المبلغ األصلي القائم. 

 
 تقويم نموذج األعمال

ألن ذلك يعكس أفضل   تقوم الشركة بتقويم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة
 طريقة إلدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على: 

السياسات واألهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً، وال سيما، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز   (أ
 تعاب التعاقدية أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات، إن وجدت.على اكتساب إيرادات األ

 كيفية تقويم أداء المحفظة واإلفصاح عنه إلدارة الشركة.  (ب
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وكيفية إدارة تلك  (ج

 المخاطر.
 

 الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولةاختبار 
ألغراض هذا التقويم، يُعرف المبلغ األصلي على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند اإلثبات األولي. تمثل "األتعاب الثابتة" العوض 

ينة ومخاطر اإلقراض األساسية  مقابل القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية مع
 األخرى )مثل مخاطر السيولة وتكاليف اإلدارة( وكذلك هامش الربح.

 
 عند تقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة، تقوم الشركة باألخذ بعين االعتبار

تمل على تقويم فيما إذا كان األصل المالي يتضمن شرًطا تعاقديًا من شأنه تغيير توقيت أو الشروط التعاقدية لألداة المالية. وهذا يش
 مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية، بحيث ال يفي بهذا الشرط. 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

طاقات وشبه النقدية والمبالغ المستحقة من  تقوم الشركة بإثبات مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة ألعضاء الب
 الجهات ذات العالقة، إن وجدت. 

 
 التوقف عن اثبات الموجودات المالية

 يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو، إذ ينطبق ذلك، جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية مشابهة( عند:
 

 من الموجودات انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية  •

قيام الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر    •
دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قامت الشركة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو )ب( لم تقم 

 على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.  بالتحويل أو اإلبقاء
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 ( )تتمة(9األدوات المالية )المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 التوقف عن اثبات الموجودات المالية )تتمة(
 

فإنه يجب وفي الحاالت التي تقوم فيها الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، 
قاء عليها تقويم فيما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية. وفي الحاالت التي ال يتم فيها التحويل أو اإلب

  على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األًصل، يتم إثبات األصل بقدر ارتباط الشركة
ً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات  المستمر به. وفي تلك الحالة، تقوم الشركة أيضا
المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها الشركة. يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون  

دات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد األقصى للمبلغ الذي يجب على الشركة على شكل ضمان على الموجو
 دفعه، أيهما أقل. 

 
 مراحل التصنيف

تتمثل الخطوة الرئيسية عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة في إجراء تقويم، في نهاية كل فترة مالية، للتأكد فيما إذا كانت مخاطر 
االئتمان المتعلقة باألداة المالية قد زادت بصورة جوهرية منذ اإلثبات األولي، وذلك باألخذ بعين االعتبار التغير في مخاطر التعثر 

الي عن السداد الذي يحدث على مدى العمر المتبقي لألداة المالية وتصنيفها إلى المراحل الثالث التالية وفقًا للمعيار الدولي للتقرير الم
(9): 
 

 الموجودات العاملة:  -1المرحلة  
، 1أو  0تصنف الموجودات المالية، التي لم تنخفض جودتها االئتمانية بصورة جوهرية منذ نشأتها، والتي تقع ضمن الشريحة 

 شهًرا.  12كموجودات عاملة. يسجل مخصص االنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 

 جودات غير العاملة: المو -2المرحلة  
، 3أو  2تصنف الموجودات المالية، التي انخفضت جودتها االئتمانية بصورة جوهرية منذ نشأتها، والتي تقع ضمن الشريحة  

كموجودات غير عاملة. يتم إجراء تقويم الجودة االئتمانية من خالل مراعاة عدد من العوامل النوعية والكمية. يسجل مخصص  
 مة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. االنخفاض في القي

 
 الموجودات منخفضة القيمة: -3المرحلة  

، يسجل مخصص االنخفاض على أساس خسائر االئتمان 6أو    5أو    4بالنسبة للموجودات منخفضة القيمة، والتي تقع ضمن الشريحة   
 المتوقعة على مدى العمر. 

 
 احتساب خسائر االئتمان المتوقعة

 تمثل المدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المتغيرات التالية: 
 

 ويمثل تقديًرا الحتمال التعثر عن السداد على مدى أفق زمني معين. –احتمال التعثر  •

 وتمثل تقديًرا لمبلغ الخسارة الناتجة في حالة حدوث التعثر في فترة زمنية معينة. –الخسارة الناتجة عن التعثر   •

 وتمثل تقديًرا لقيمة التعرض للمخاطر بتاريخ تعثر مستقبلي. –مخاطر التعثر  •
 

يتم استخراج المؤشرات أعاله من طرق التقدير المطورة داخلًيا والبيانات التاريخية األخرى، ويتم تعديلها لتأخذ بعين االعتبار 
 المعلومات المستقبلية.  

 
ة تشتمل المنتجات التي تقدمها الشركة على مجموعة متنوعة من تسهيالت بطاقات االئتمان لألفراد والشركات، والتي يحق للشرك

فيها إلغاء و/أو تخفيض التسهيالت بأثر فوري. ال تقم الشركة بالحد من تعرضها لخسائر االئتمان حتى فترة اإلشعار التعاقدية، ولكن  
بدالً من ذلك تقوم باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة زمنية تعكس توقعات الشركة لسلوك العمالء واحمال التعثر 

 لمخاطر المستقبلية لدى الشركة، والتي تشتمل على خفض أو إلغاء حدود بطاقات االئتمان.وإجراءات تقليل ا
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 األدوات المالية )تتمة( 
 

 المعلومات المستقبلية
يأخذ احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بعين االعتبار أيًضا ثالثة تصورات من تصورات االقتصاد الكلي )الحالة األساسية واالتجاه 
صعوًدا أو نزوالً(. وبناًء على دراسة مختلف المعلومات الخارجية الفعلية والتوقعات االقتصادية المنشورة من قبل الجهات الحكومية 

المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، تقوم الشركة بإعداد تصور "للحالة األساسية" للتوجه المستقبلي للمتغيرات وسلطات النقد و
االقتصادية المعنية ونطاق ممثل لتصورات التوقعات المحتملة األخرى )االتجاه صعوًدا أو نزوالً(. تستخدم الشركة هذه التوقعات 

حتمال التعثر في السداد. وتعتمد الشركة على المتغيرات االقتصادية التالية كمدخالت إلعداد التصورات لتعديل تقديراتها المتعلقة با
 المستقبلية:

 الناتج المحلي اإلجمالي.  )أ( 
 التغير في أسعار النفط. )ب( 
 القروض البنكية للقطاع الخاص )القروض والسلف والحسابات المكشوفة المقدمة للقطاع الخاص(. )ج( 

 التضخم.    ( )د
 

تم وضع العالقات المتوقعة بين المؤشرات االقتصادية الرئيسية هذه ومعدالت التعثر عن السداد في محافظ مختلفة للموجودات 
 المالية بناًء على تحليل البيانات التاريخية.

 

ة للتحصيل، وتحدد عادةً حسب عدد أيام يتم شطب أرصدة الذمم المدينة ألعضاء البطاقات عندما تعتبر اإلدارة هذه المبالغ غير قابل
 يوماً. يتم إثبات المبالغ المستردة على أساس نقدي.  180التأخر في السداد والتي ال تزيد عن 

 

 المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد االلتزام 

 محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به.
 

 القروض
يتم قياس القروض المرتبطة بعمولة خاصة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إثبات األرباح والخسائر في  

 العمولة الفعلي. قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وذلك من خالل طريقة إطفاء معدل 
 

 العمالت األجنبية 
يتم عرض القوائم المالية باللاير السعودي، باعتباره العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالشركة. تحول المعامالت التي تتم 

موجودات بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعامالت. ويعاد تحويل أرصدة ال
والمطلوبات النقدية المسجلة بعمالت أجنبية وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. تدرج كافة فروقات التحويل 

 في قائمة الربح أو الخسارة. 
 

 إثبات اإليرادات 
والمتاجرة باألعمال المتعلقة بها في المملكة تقوم الشركة بتشغيل بطاقات االئتمان وبطاقات الشحن االئتمانية ومؤسسات الخدمة 

العربية السعودية. يتم قياس اإليرادات وفقًا للعوض المنصوص عليه في العقد المبرم مع العميل )المشار إليه بالعضو حامل البطاقة(، 
 باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف أخرى. 

 

 تقديم الخدمات 
ة المبرمة مع أعضاء البطاقات على العديد من التزامات األداء التي يتم الوفاء بها على مدى الزمن، ومع التجار تشتمل عقود الشرك

أي أثر على توقيت إثبات  2018يناير  1( كما في 15على مدى نقطة من الزمن. لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 م إثباته تأثر كما هو مبين أدناه:اإليرادات. لكن مبلغ اإليرادات الذي يت

 

 العوض المتغير( 1)
يتاح ألعضاء البطاقات حق اإلرجاع عند التعامل مع التجار المعتمدين من قبل الشركة. كما يتم منح بعض التجار أيًضا تخفيضات 

 متعلقة بحجم المبيعات عند تجاوز حدود كمية معينة.
 

 (، ينتج عن الحقوق المتعلقة باإلرجاع والتخفيضات المتعلقة بحجم المبيعات عوًضا متغيًرا.15طبقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي ) 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -4
 

 إثبات اإليرادات )تتمة( 
 
 العوض المتغير( 1)
 

 حقوق اإلرجاع •
تستخدم الشركة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير البضاعة التي يتم إرجاعها )وأتعابها التي قد يتم استردادها(. تقوم الشركة بتطبيق 

العوض   ( بشأن وضع قيود على تقديرات العوض المتغير لتحديد مبلغ15المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )
المحتمل الذي يمكن إدراجه في سعر المعاملة. ال تشتمل اإليرادات على المبلغ المقدر ألتعاب المعامالت التجارية التي تخضع 
لالسترداد نتيجة إلرجاع البضاعة أو الخدمة من قبل حامل البطاقة، ويتم إظهارها كالتزامات برد مبلغ، عندما تكون هامة 

 بصورة جوهرية.
 

 ت المتعلقة بحجم المبيعات الممنوحة للتجارالتخفيضا •
تقوم الشركة بتقدير التخفيضات المتعلقة بحجم المبيعات الممنوحة للتجار، والتي تقوم بتسويتها باستخدام طريقة المبلغ األكثر 

بشأن العقود التي تتضمن    ترجيًحا بشأن العقود التي تتضمن حًدا واحًدا لحجم المبيعات، بينما يتم استخدام طريقة القيمة المتوقعة
أكثر من حد واحد لحجم المبيعات. تقوم الشركة بإثبات مطلوبات العقود المتعلقة بالتخفيضات المستقبلية المتوقعة. ال تشمل 

 اإليرادات التخفيضات التي يتم تقديرها من قبل الشركة. 
 
 الحصول على عقود جديدة وتكاليف الوفاء بالعقود( 2)

تتكبد الشركة تكاليف إدارية محددة للحصول على أعضاء بطاقات جدد.  يتم تأجيل التكاليف اإلضافية المتعلقة بالحصول على أعضاء 
بطاقات جدد )الحصول على العقود( وتكاليف اإلصدار، بما في ذلك تكلفة البالستيك )تكاليف الوفاء بالعقود( )ويتم إظهارها في 

 المؤجلة المتعلقة بالحصول على البطاقات(، وتطفأ على مدى العمر المتوقع للبطاقات.   الموجودات ضمن التكاليف
 
 برنامج مكافآت العضوية( 3)

ينتج عن مكافآت العضوية وجود التزام على الشركة بتكبد التكاليف على الفور. تقوم الشركة بإثبات مخصص لقاء التزام مكافآت 
الوفاء بااللتزام، ويتم إظهاره كتكاليف مستقلة. يسمح برنامج مكافآت العضوية والوالء المقدم من العضوية وفقًا ألفضل تقدير لتكلفة  

الشركة ألعضاء البطاقات باكتساب نقاط يمكن استردادها لقاء مجموعة متنوعة من  مكافآت السفر وتجارة التجزئة والهدايا. تقوم 
لمؤجلة" من خالل تطبيق متوسط التكلفة لكل نقطة على عمليات االسترداد المتوقعة  الشركة بتقدير القيمة العادلة للنقاط "الممنوحة وا

والمحتسبة وفق طرق إحصائية. تتم المحاسبة عن برنامج مكافآت العضوية ضمن برامج والء العمالء كبند قابل للتمييز بصورة 
للنقاط التي لم يتم استردادها على مدى الزمن بناًء على مستقلة من المعاملة التي تم فيها منحها. يتم تعديل المطلوبات المتراكمة 

 الخبرة الفعلية واالتجاهات الحالية المتعلقة باالسترداد. 
 

يتم اثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية إلى الشركة، وأنه يمكن قياس االيرادات بشكل موثوق به،  
التاريخ الذي يتم فيه استالم المبلغ. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض وذلك بصرف النظر عن 

 ات:بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة تعاقديًا. كما يجب الوفاء بضوابط اإلثبات المحددة التالية قبل القيام بإثبات اإليراد
 

 المعامالت التجاريةأتعاب 
تمثل أتعاب المعامالت التجارية اإليرادات المكتسبة من قبل الشركة، والتي تنشأ نتيجة استخدام بطاقات أمريكان إكسبريس، والتي 
تنشأ نتيجة استخدام بطاقات امريكان اكسبريس الصادرة من قبل الشركة وكذلك الصادرة من قبل شركات مصدرة خارج المملكة  

يتم إثبات أتعاب المعامالت التجارية عند تجميع   السعودية )استخدام البطاقات في مؤسسات التجار المعتمدة من قبل الشركة(.العربية  
سجالت العمليات المقدمة من مؤسسات الخدمة/ التجار إلى الشركة. تتضمن أتعاب المعامالت التجارية صافي اإليرادات من برامج 

 الوالء.
 

 الت األجنبيةإيرادات تحويل العم
تمثل إيرادات تحويل العمالت األجنبية اإليرادات المكتسبة الناتجة عن الفروقات في أسعار الصرف األجنبي عند تحويل مصاريف 

 أعضاء البطاقات لعملة غير عملة الفاتورة. 
 

 أتعاب البطاقات
قبول العضوية وعند كل موعد سنوي لقبولهم، باإلضافة  يتم تأجيل رسوم البطاقات السنوية المقدم فواتيرها ألعضاء البطاقات عند 

إلى عكس قيد مخصص الرسوم، وترحل إلى قائمة الربح أو الخسارة على مدى الفترة التي يحق فيها ألعضاء البطاقات استخدام  
 بطاقاتهم.
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 الهامة )تتمة(  السياسات المحاسبية  -4
 

 إثبات اإليرادات )تتمة( 
 

 أتعاب الخدمات واإلدارة )المتعلقة بالمنتجات التجارية(
تشتمل أتعاب الخدمات واإلدارة على أتعاب ثابتة شهريًا يتم تحميلها على حاملي البطاقات الخاصة بالشركة مقابل تقديم الخدمات 

الشركة حرية التصرف في استرداد األتعاب إذا تم سداد الرصيد القائم بالكامل خالل المواعيد المتعلقة بمنتجات البطاقات. وتمتلك 
المقررة من قبل الشركة. تقدم الشركة حدود ائتمان مختلفة يمكن لحاملي البطاقات االستفادة منها بناًء على طبيعة البطاقة والجدارة 

 االئتمانية.
 

 )المنتجات غير التجارية( أتعاب التورق
التورق عبارة عن ترتيب بموجبه تقوم الشركة بسداد المبالغ المستحقة من حاملي البطاقات الخاصة بها وذلك من خالل سلسلة من 

قوم المعامالت التجارية للسلع. تقوم الشركة بشراء السلع وبيعها لحاملي البطاقات بهامش ربح أو عمولة على أساس الدفع المؤجل. ي
حاملو البطاقات، من خالل وكيل التورق المعين، ببيع السلع المملوكة لهم إلى وسيط آخر على أساس الدفع الفوري، باستخدام  

 المتحصالت لسداد الرصيد القائم المستحق إلى الشركة. 
 

اوي رصيد حساب حامل البطاقة يشتمل سعر البيع، الذي تعرضه الشركة على حاملي البطاقات، على التكلفة األصلية للسلع التي تس 
باإلضافة إلى هامش ربح متفق عليه للشركة. يتم تسجيل الفرق بين إجمالي المبالغ المستحقة من حاملي البطاقات بموجب عقد التورق 

تاريخ   والسعر األصلي الذي اشترت به الشركة السلع التي يتم المتاجرة فيها كربح تورق مكتسب يسدد من قبل حاملي البطاقات قبل 
 . الدورة التالية 

 
 المصاريف

إن مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق خصيصاً بإدارة التسويق. يتم توزيع كافة المصاريف األخرى وفق أسس ثابتة إلى 
 مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية وفقًا لعوامل التوزيع التي تراها الشركة مالئمة.

 
 مخصص رسوم بطاقات العضوية 

يمثل مخصص رسوم بطاقات العضوية أفضل تقديرات الشركة لعمليات اإللغاء وعدم التجديد مستقبالً من قبل أعضاء البطاقات. يتم 
تهم تكوين هذا االحتياطي نظراً للسياسة الدائمة للشركة برد كامل رسوم العضوية السنوية إذا ما قرر أعضاء البطاقات إلغاء عضوي

لدى الشركة خالل فترة محددة. يتم إثبات هذه االحتياطيات ضمن األرباح بشكل تناسبي على مدى الفترة التعاقدية للترتيب. يجنب 
المخصص لكل من عمليات إلغاء التجديدات وكذلك إلغاءات أعضاء البطاقات الجدد. يتم تحديد المخصص على أساس عكس قيد 

عمليات اإللغاء من قبل أعضاء البطاقات، مع األخذ في االعتبار عدد األشهر التي يتاح فيها ألعضاء أتعاب العضوية السابقة نتيجة 
 البطاقات االسترداد الكامل . 

 
 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

قدمت أم لم تقدم بها فواتير يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء 
 من قبل الموردين. 

 
 توزيعات األرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية كالتزام عند المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.  وتقيد توزيعات األرباح 
 األولية عند المصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة. 

 



 شركة أمريكان إكسبريس السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر   31

 

18 

 المعايير الهامة الصادرة وغير سارية المفعول بعد -5
 

ي  إن المعايير المطبقة في هذه القوائم المالية هي تلك المعايير الصادرة بتاريخ إعداد القوائم المالية وتسري على الفترات السنوية الت
 . 2020يناير  1بعد تبدأ في أو 

 
كة  فيما يلي بيانًا بالمعايير والتفسيرات الهامة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ اصدار القوائم المالية للشركة. تعتزم الشر

 تطبيق المعيار التالي، إذ ينطبق ذلك، عند سريانه. 
 

 داولة وغير متداولة (: تصنيف المطلوبات كمت1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
( لتحديد 1من معيار المحاسبة الدولي ) 76-69، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات 2020في يناير  

 المتطلبات الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت:   

 ما المقصود بحق تأجيل السداد،  •

 أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية الفترة المالية،   •

 أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد،   •

أنه فقط إذا كان أحد المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أدوات حقوق الملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام    •
    على تصنيفه.

 
، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي. ال تتوقع الشركة أن  2023يناير  1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 يكون للتعديالت أي أثر جوهري على القوائم المالية. 
 

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

على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  2020-2018كجزء من التحسينات السنوية لألعوام 
التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام . يوضح التعديل األتعاب  9تعدياًل على المعيار الدولي للتقرير المالي  

المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشتمل هذه الرسوم فقط على تلك الرسوم 
المستلمة من قبل المقترض أو الجهة المقرضة    المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والجهة المقرضة، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو

وية نيابة عن اآلخر. تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السن
 التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.

 
، مع السماح بالتطبيق المبكر له. سوف تطبق الشركة  2022يناير    1لتي تبدأ في أو بعد  يسري التعديل على الفترات المالية السنوية ا

الً هذا هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أو
 التعديل.

  
 أي أثر جوهري على الشركة. ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت 

 
 لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألية معايير أو تفسيرات أو تعديالت قبل تاريخ سريانها.

 
 
 أتعاب المعامالت التجارية، صافي  -6
 ديسمبر 31 

 2020 
 ديسمبر 31
 2019 

 بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية 
   

 53,644 45,386 مصاريف تمت داخل المملكة أتعاب معامالت على 
أتعاب معامالت أعضاء بطاقات محلية على مصاريف تمت خارج المملكة 

 )أ(( 23)إيضاح 
 

44,510 
 

117,842 
 7,695 2,711 )أ(( 23أتعاب معامالت خطوط الطيران )إيضاح 

 ──────── ──────── 
 92,607 179,181 

 ( 9,896) (4,671) )أ(( 23بطاقات أجانب مدفوعة )إيضاح أتعاب معامالت أعضاء 
 ──────── ──────── 
 87,936 169,285 
 ════════ ════════ 
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  المصاريف العمومية واإلدارية    - 7
 ديسمبر   31  

 2020 
 ديسمبر 31
 2019 

 بآالف الرياالت السعودية  الرياالت السعوديةبآالف  
   

 96,398 88,198 مصاريف موظفين 
 30,678 29,364 مصاريف معالجة بيانات

 9,571 10,349 خدمات متعاقد عليها
 7,277 7,084 ( 28استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 

 6,802 6,124 أعباء مهنية
 5,006 5,898 ( 12)إيضاح إطفاء موجودات غير ملموسة  

 5,986 4,937 مصاريف اتصاالت 
 4,683 4,462 ( 11استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 

 3,112 4,227 إيجار ومصاريف ذات عالقة 
 2,216 3,316 مصاريف ائتمان وتحصيل 
 (6,510) 1,142 ضرائب استقطاع وأخرى 

 6,492 6,781 أخرى 
 ────── ────── 
 171,882 171,711 
 ══════ ══════ 

 
  مصاريف البيع والتسويق    - 8
 ديسمبر  31 

 2020 
 ديسمبر 31
 2019 

 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية 
   

 26,831 18,638 مكافآت عضوية 
 23,751 17,022 مصاريف تسويق وترويج

 13,677 12,514 مصاريف موظفين 
 4,886 5,284 خدمات متعاقد عليها

 1,357 1,982 مزايا ألعضاء البطاقات 
 636 862 إيجار ومصاريف ذات عالقة 

 715 589 مصاريف اتصاالت 
 ───── ───── 
 56,891 71,853 
 ═════ ═════ 
 
 النقدية وشبه النقدية    - 9
 
 ديسمبر  31 

 2020 
 ديسمبر  31
 2019 

 الرياالت السعوديةبآالف  بآالف الرياالت السعودية 
   

 11,050 95,707 أرصدة لدى البنوك
 38 41 نقد في الصندوق 

 ────── ────── 
 95,748 11,088 
 ══════ ══════ 
 

تم تقييم جميع األرصدة البنكية على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة حيث يتم االحتفاظ بها لدى مؤسسات مصرفية محلية ذات 
وتصنيف ائتماني مرتفع ولم يكن هناك تاريخ تعثر عن السداد ألي من األرصدة البنكية للشركة. وعليه، فإن احتمالية  سمعة طيبة 

 التعثر عن السداد بناًء على عوامل مستقبلية وأي خسارة عند التعثر عن السداد تعتبر ضئيلة.



 شركة أمريكان إكسبريس السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر   31
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 مدينو أعضاء البطاقات، صافي  -10
 ديسمبر 31 

 2020 
 ديسمبر 31
 2019 

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

   
 896,734 511,842 مدينو أعضاء البطاقات

االنخفاض في قيمة الذمم المدينة ألعضاء البطاقات )انظر اإليضاح "أ"  ناقًصا:
 أدناه(

(11,100) (10,723 ) 

 ( 277) (421) مخصص رسوم بطاقات العضوية )انظر اإليضاح "ب" أدناه( ناقًصا:
 ──────── ──────── 
 500,321 885,734 

 ════════ ════════ 
 

ألعضاء البطاقات تعتبر منتجات شركة أمريكان إكسبريس )السعودية( متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وعليه، فإن الذمم المدينة  
 تعتبر غير تقليدية بطبيعتها.

  
 فيما يلي تحليالً ألعمار الذمم المدينة ألعضاء البطاقات التي لم تنخفض قيمتها: 

 

 اإلجمالي 

غير متأخرة  
السداد ولم  

 تنخفض قيمتها

 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

 يوًما  180 - 91 يوًما  90 - 61 يوًما  60 - 31 يوًما  30 - 1

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

       
 5,813 3,345 15,021 36,553 439,589 500,321 2020ديسمبر   31
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ 

 9,509 3,484 7,183 75,462 790,096 885,734 2019ديسمبر  31
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ 
 
 فيما يلي بيان حركة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة ألعضاء البطاقات: أ()
 ديسمبر 31 

 2020 
 ديسمبر 31
 2019 

بآالف الرياالت  
 السعودية

الرياالت بآالف 
 السعودية

   
 9,761 10,723 في بداية السنة 
 12,900 12,941 المحملة للسنة 

 ( 11,938) (12,564) مبالغ مشطوبة خالل السنة 
 ──────── ──────── 

 10,723 11,100 في نهاية السنة 
 ════════ ════════ 
 

مليون لاير سعودي بعد خصم المبالغ المستردة خالل السنة   5.58يظهر االنخفاض المحمل على قائمة الربح أو الخسارة وقدره 
مليون لاير سعودي بعد خصم المبالغ  5.93: االنخفاض المحمل وقدره 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 7.36وقدرها 

 سعودي(.مليون لاير  6.97المستردة وقدرها 
 
 فيما يلي بيان حركة مخصص رسوم بطاقات العضوية: ب()
 ديسمبر 31 

 2020 
 ديسمبر 31
 2019 

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

   
 433 277 في بداية السنة 
 4,600 7,183 المحملة للسنة 

 ( 4,756) (7,039) مبالغ مشطوبة خالل السنة 
 ──────── ──────── 

 277 421 في نهاية السنة 
 ════════ ════════ 



 شركة أمريكان إكسبريس السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر   31
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 مدينو أعضاء البطاقات، صافي )تتمة(  -10
 

 يوضح الجدول التالي التسوية من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص الخسائر :)ج(      
 

 2020ديسمبر   31
 

  خسائر انخفاض في قيمة الذمم المدينة ألعضاء البطاقات 

خسائر االئتمان  
 المتوقعة على  

 ر شه 12مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على مدى  
العمر التي ليس  

 لها مستوى ائتماني 
  منخفض

 
خسائر االئتمان  
المتوقعة على  

مدى العمر ذات  
 مستوى ائتماني  

  منخفض

 
 اإلجمالي 

     
 بآالف الرياالت السعودية  

  
 10,723 3,952 1,929 4,842 2020يناير  1الرصيد في 

 ( 1,311) ( 895) ( 433) 17 شهر  12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
المتوقعة على مدى العمر التي ليس لها  خسائر االئتمان 

 مستوى ائتمان منخفض 
(60 ) 2,507 (87 ) 2,360 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني 
 منخفض

(31 ) (204 ) 2,437 2,202 

 727 ( 175) ( 29) 931 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة
 240 26 23 191 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة

 ( 1,180) ( 471) ( 404) ( 305) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها
 ( 2,661) ( 2,028) ( 599) ( 34) مبالغ مشطوبة )انظر اإليضاح أدناه(

 ────── ────── ────── ────── 
 11,100 2,759 2,790 5,551 2020ديسمبر  31الرصيد في  

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 إيضاح:
)أ((   10مليون لاير سعودي )انظر اإليضاح  12.56تشتمل أرصدة مدينو أعضاء البطاقات المشطوبة خالل السنة وقدرها  

 مليون لاير سعودي.  9.90على مبالغ مشطوبة مباشرة وقدرها 
 

 2019ديسمبر  31
 

 خسائر انخفاض في قيمة الذمم المدينة ألعضاء البطاقات 

 
االئتمان  خسائر 

 المتوقعة على 
 شهر  12مدى 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على مدى  
العمر التي ليس  
 لها مستوى ائتماني

 منخفض

 
خسائر االئتمان  
المتوقعة على  

مدى العمر ذات  
 مستوى ائتماني

 منخفض

 
 

 اإلجمالي 
     

 بآالف الرياالت السعودية  
  

 9,761 3,274 2,093 4,394 2019يناير  1الرصيد في 
 (826) (338) (502) 14 شهر  12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي ليس لها  
 مستوى ائتمان منخفض 

(42 ) 1,607 (73 ) 1,492 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني 
 منخفض

(29 ) (261) 3,512 3,222 

 142 ( 64) ( 38) 244 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة
 913 172 176 565 موجودات مالية جديدة مستحدثة أو مشتراة

 (1,271) (491) (502) (278) موجودات مالية تم التوقف عن إثباتها
 (2,710) (2,040) (644) ( 26) مبالغ مشطوبة )انظر اإليضاح أدناه(

 ────── ────── ────── ────── 
 10,723 3,952 1,929 4,842 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 إيضاح:
)أ((   10مليون لاير سعودي )انظر اإليضاح  11.94تشتمل أرصدة مدينو أعضاء البطاقات المشطوبة خالل السنة وقدرها 

 لاير سعودي. مليون  9.23على مبالغ مشطوبة مباشرة وقدرها 



 شركة أمريكان إكسبريس السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر   31
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 فيما يلي بيان األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض حساب االستهالك:
 

 سنوات 5إلى  3 أجهزة الكمبيوتر    سنة  20إلى  5    المباني والتحسينات
 سنوات 4  السيارات    سنوات 5إلى  3  األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

 

 المباني والتحسينات 
أجهزة الحاسب 

 اآللي
األثاث والتركيبات  

 السيارات والمعدات المكتبية
األعمال الرأسمالية   

 تحت التنفيذ
 اإلجمالي
2020 

 اإلجمالي
2019 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
الرياالت بآالف 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
        التكلفة: 

 34,329 37,238 114 767 12,745 6,718 16,894 في بداية السنة 
 3,413 3,718 3,718 - - - - إضافات خالل السنة 
 - - ( 3,118) - 2,454 544 120 تحويالت خالل السنة

 ( 504) (4,777) - - - (9) ( 4,768) استبعادات خالل السنة 
 ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 

 37,238 36,179 714 767 15,199 7,253 12,246 في نهاية السنة 
 ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 
        

        االستهالك المتراكم:
 18,742 22,929 - 337 7,909 5,775 8,908 في بداية السنة 

 4,683 4,462 - 142 2,366 670 1,284 ( 7المحمل للسنة )إيضاح 
 ( 496) (4,721) - - - (8) ( 4,713) استبعادات خالل السنة 

 ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 
 22,929 22,670 - 479 10,275 6,437 5,479 في نهاية السنة 

 ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 
        

        صافي القيمة الدفترية: 
  13,509 714 288 4,924 816 6,767 2020ديسمبر   31في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════  
 14,309  114 430 4,836 943 7,986 2019ديسمبر  31في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════  ═══════ 
 

التكلفة المتكبدة على التحسينات والهاتف ولوحات التوزيع والمعدات المكتبية وأجهزة الكمبيوتر واألثاث  2019و  2020ديسمبر  31تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كما في 
 والتركيبات.



 شركة أمريكان إكسبريس السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر   31
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 سنوات.  5-3ألغراض حساب إطفاء البرامج هي  إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات 
 

 

 
برامج الحاسب  

 اآللي
األعمال الرأسمالية  

 تحت التنفيذ

 اإلجمالي
2020 

 اإلجمالي
2019 

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

     التكلفة: 
 53,664 52,106 2,247 49,859 في بداية السنة 

 8,807 9,785 9,785 - إضافات خالل السنة 
 - - ( 7,715) 7,715 تحويالت خالل السنة

 ( 10,365) (577) - ( 577) استبعادات خالل السنة 
 ────── ───── ────── ────── 

 52,106 61,314 4,317 56,997 في نهاية السنة 
 ────── ───── ────── ────── 

     اإلطفاء المتراكم:
 39,768 34,499 - 34,499 في بداية السنة 

 5,006 5,898 - 5,898 ( 7المحمل للسنة )إيضاح 
 ( 10,275) (577) - ( 577) استبعادات خالل السنة 

 ────── ───── ────── ────── 

 34,499 39,820 - 39,820 في نهاية السنة 
 ────── ───── ────── ────── 

     القيمة الدفترية: صافي 
  21,494 4,317 17,177 2020ديسمبر  31كما في 

 ══════ ═════ ══════  
     

 17,607  2,247 15,360 2019ديسمبر  31كما في 
 ══════ ═════  ══════ 

التكاليف المتكبدة بصورة أساسية على التطبيقات  2019و  2020ديسمبر  31تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كما في 
 والمنصات التقنية للبرمجيات.

 
 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع  -13

 
ديسمبر  31 

2020 
ديسمبر  31

2019 

بآالف الرياالت  
 السعودية

الرياالت بآالف 
 السعودية

   
 35,826 44,597 دفعات مقدمة من أعضاء البطاقات

 34,374 37,805 مصاريف مستحقة
 21,398 14,896 تعويضات مستحقة للموظفين

 12,807 13,184 مبالغ مستحقة إلى تجار  
 176 76 ضرائب استقطاع

 3,272 1,981 دائنون آخرون 
 ──────── ──────── 
 112,539 107,853 
 

════════ ════════ 
 



 شركة أمريكان إكسبريس السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر   31
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 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة  -14
 

إن الشركة مملوكة لمساهمين سعوديين وغير سعوديين، وبالتالي تخضع للزكاة )على حصة المساهمين السعوديين( وضريبة الدخل  
وقدرها  2020ديسمبر  31)على حصة المساهمين غير السعوديين(. تم احتساب الزكاة وضريبة الدخل المحملة للسنة المنتهية في 

مليون لاير سعودي و  7.26: 2019ديسمبر  31يون لاير سعودي )انظر اإليضاح )ب(( )مل 3.30مليون لاير سعودي و  1.31
 مليون لاير سعودي( على التوالي، وفقاً لألنظمة الزكوية والضريبية السارية في المملكة العربية السعودية. 11.09

 
 المحملة للسنة )قائمة الربح أو الخسارة( (أ

 
 ضريبة الدخل الزكاة 

ديسمبر  31 
2020 

ديسمبر  31
2019 

ديسمبر  31
2020 

ديسمبر  31
2019 

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

     
 7,261 1,312 11,090 3,303 المحملة للسنة الحالية )إيضاح )ب((

 385 - 543 - )إيضاح )ب(( مخصص/ تعديالت لفترات سابقة
 ( 412) - ( 338) - عكس قيد لفترة سابقة )اإليضاح )ب((

ضريبة مؤجلة متعلقة بنشأة الفروقات المؤقتة )إيضاح 
 - - )ج(( 

 
(176) 

 
(13) 

 ────── ────── ────── ────── 

 7,221 1,136 11,295 3,303 المحملة على قائمة الربح أو الخسارة
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بنشر القواعد الخاصة باحتساب الزكاة عن أنشطة التمويل، أي البنوك 2019خالل مارس 

يناير  1وشركات التمويل المرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي. تسري تلك القواعد على السنوات المالية التي تبدأ في 
 ذلك التاريخ. أو بعد  2019

 
ديسمبر  31فيما يلي بيان مخصص الزكاة المحتسبة على حصة المساهمين السعوديين من وعاء الزكاة للسنتين المنتهيتين في  

 : 2019و 2020
 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   احتساب وعاء الزكاة -أ

 487,073 399,756 مصادر األموال 
   

 

 970,810 683,888 إجمالي الموجودات 
 ( 31,915) (47,213) ناقًصا: الموجودات غير الخاضعة للزكاة 

 ────── ────── 

 938,895 636,675 الموجودات الخاضعة للزكاة
   
 % 97 %93 النسبة )%( من الموجودات الخاضعة للزكاة إلى إجمالي الموجودات 
   

 

وعاء الزكاة )مصادر األموال * )الموجودات الخاضعة للزكاة/ إجمالي 
 471,061 372,158 الموجودات((

   
 353,296 279,119 %75وعاء الزكاة المتعلق بالمساهمين السعوديين بواقع 

 ══════ ══════ 
 



 شركة أمريكان إكسبريس السعودية
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر   31
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 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة )تتمة(  -14
 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   احتساب الحد األدنى واألقصى لوعاء الزكاة -ب
   

 144,389 21,297 الضريبة والزكاةصافي الربح قبل  
   

 107,559 15,972 مع مراعاة التغير في الملكية  -المتعلقة بالمساهمين السعوديين 
   

 430,237 63,890 الحد األدنى لوعاء الزكاة
   

 860,475 127,779 الحد األقصى لوعاء الزكاة
   
 430,237 127,779 لوعاء الزكاة، أيهما أعلىوعاء الزكاة أو الحد األدنى  -أساس الزكاة  -ج
   

 11,090 3,303 الزكاة المستحقة
 ══════ ══════ 
 

 فيما يلي بيان حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل: ب(

 اإلجمالي ضريبة الدخل الزكاة 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 11,666 576 11,090 الرصيد المستحق في بداية السنة 
 4,615 1,312 3,303 المخصص خالل السنة )إيضاح أ(

 (16,480) (5,390) (11,090) مدفوعات خالل السنة 
 ───── ────── ────── 

 (199) (3,502) 3,303 الرصيد المستحق الدفع )القبض( في نهاية السنة 
 ═════ ══════ ══════ 
 

 اإلجمالي ضريبة الدخل  الزكاة 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 9,257 1,282 7,975 الرصيد في بداية السنة 
 18,351 7,261 11,090 المخصص خالل السنة )إيضاح أ(

 928 385 543 التعديالت/ المخصص لسنوات سابقة )إيضاح أ(
 ( 750) ( 412) ( 338) عكس قيد مخصص خالل السنة )إيضاح أ(

 ( 16,120) ( 7,940) ( 8,180) مدفوعات خالل السنة 
 ───── ────── ────── 

 11,666 576 11,090 في نهاية السنة  المستحق الدفع الرصيد
 ═════ ══════ ══════ 
 

 ج( موجودات الضريبة المؤجلة
 3.26: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3.44وقدرها  2020ديسمبر  31تشتمل موجودات الضريبة المؤجلة كما في 

  31)مليون لاير سعودي  0.18وقدرها  2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي( على ضريبة مؤجلة مستردة للسنة المنتهية في 
)أ((. تتعلق الضريبة المؤجلة   14مليون لاير سعودي( )انظر اإليضاح  0.01: ضريبة مؤجلة مستردة قدرها 2019ديسمبر 

بالفروقات الزمنية نتيجة المعاملة التفاضلية في احتساب األرباح الدفترية واألرباح الخاضعة للضريبة وذلك فيما يتعلق باستهالك 
الموجودات غير الملموسة، واستبعاد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، ومخصص خسائر   الممتلكات والمعدات، وإطفاء

االختالس، ومخصص مدينو أعضاء البطاقات، ومخصص رسوم البطاقات وغيرها. يتم احتساب األثر الضريبي على أساس معدل 
 (. 27ح )انظر حركة موجودات الضريبة المؤجلة أدناه واإليضا %20ضريبة الدخل بواقع 
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 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة )تتمة(  -14
 

 ج( موجودات الضريبة المؤجلة )تتمة(
 

 فيما يلي بيان الحركة في موجودات الضريبة المؤجلة: 
 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية

   
 3,247 3,260 الرصيد االفتتاحي لموجودات الضريبة المؤجلة 

 13 176 نشأة الفروقات المؤقتة
 ────── ────── 

 3,260 3,436 الرصيد في نهاية السنة 
 ══════ ══════ 
 

 مضروبًا في معدل الضريبة المطبق:د( فيما يلي بيان تسوية مصروف الضريبة والربح المحاسبي 
 
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 

 بآالف الرياالت
 السعودية 

 بآالف الرياالت
 السعودية 

   
 144,388 21,297 الربح المحاسبي قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 ─────── ─────── 

التعاون إجمالي الربح المحاسبي المتعلق بمساهمين من غير دول مجلس 
 الخليجي

  

 - 5,324 2020ديسمبر  31حتى   2020يناير  1اعتباًرا من   % 25بواقع  - 
   
 15,368 - 2019 مايو 28حتى   2019يناير  1من  %26.25بواقع  -
 21,461 - 2019ديسمبر  31حتى  2019مايو  29اعتباًرا من    %25بواقع  -
 ─────── ─────── 

المحاسبي المتعلق بمساهمين من غير دول مجلس التعاون إجمالي الربح 
 الخليجي 

5,324 36,829 

 ═══════ ═══════ 

   
 7,366 1,065 % 20معدل ضريبة الدخل النظامية بواقع 

 ( 105) 247 األثر الضريبي للبنود األخرى 
 ─────── ─────── 

 7,261 1,312 ( %19.72:  2019)  %24.64ضريبة الدخل الفعلية بواقع  
 ═══════ ═══════ 

 
 هـ( الربوط الزكوية والضريبية

إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل   2019ديسمبر  31قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية عن كافة السنوات حتى 
. قامت الهيئة بإنهاء الموقف الزكوي الخاص بالشركة حتى 2021أبريل    30)"الهيئة"(. وأصدرت الهيئة شهادات زكاة سارية حتى  

 . 2011ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 

مليون لاير سعودي. وقامت الشركة بتقديم اعتراض   3.30قدرها    2015، استلمت الشركة ربط غرامة تأخير لعام  2020خالل عام  
على غرامة التأخير. أكد الهيئة الحقًا إلغاء غرامة التأخير. لم يتم إصدار الربوط الزكوية والضريبية من قبل الهيئة بعد عن السنوات 

 . 2019ديسمبر   31حتي   2016ديسمبر  31و 2014ديسمبر  31حتى   2012ديسمبر  31المنتهية في 
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 القروض قصيرة األجل  -15
 

 تمثل القروض قصيرة األجل القروض التقليدية/ التسهيالت التالية التي حصلت عليها الشركة: 
 
مليون دوالر  200تسهيل ائتماني من شركة أمريكان إكسبريس أوفرسيز كريديت كوربوريشن إن في بقيمة إجمالية قدرها  أ( 

مليون لاير   750مليون دوالر أمريكي، بما يعادل    200:  2019ديسمبر    31مليون لاير سعودي( )  750أمريكي )بما يعادل  
، بلغ الرصيد القائم بموجب هذا 2020ديسمبر  31بالشركة. كما في سعودي( لتمويل متطلبات رأس المال العامل الخاص 

مليون دوالر  71.31: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 90.75مليون دوالر أمريكي بما يعادل  24.20التسهيل 
 . 2021أغسطس  23مليون لاير سعودي(. يستحق هذا التسهيل التجديد في  267.41أمريكي بما يعادل 

 
مليون لاير سعودي(   300مليون دوالر أمريكي )بما يعادل    80.00ت قصيرة األجل من البنوك بقيمة إجمالية قدرها  تسهيال  (ب

مليون لاير سعودي( لتمويل متطلبات رأس المال   200.00مليون دوالر أمريكي، بما يعادل  53.33: 2019ديسمبر  31)
، بلغ  2020ديسمبر  31ذنية موقعة من قبل الشركة. كما في العامل الخاص بالشركة. إن هذه القروض مضمونة بسندات إ

 : ال شيء(.2019ديسمبر  31الرصيد القائم بموجب هذه التسهيالت ال شيء )
 

 التأمينات النقدية ألعضاء البطاقات  -16
 

الحاالت، في حالة عدم إن "بطاقات االئتمان" و"بطاقات الشحن" الصادرة من قبل الشركة تكون عادة بدون ضمانات. وفي بعض 
وفاء عميل محتمل ببعض معايير وشروط االئتمان المحددة سلفاً، تقوم الشركة بطلب تأمين أو ضمان نقدي. وبموجب شروط االتفاقية  
. مع مثل هؤالء العمالء، يحق للشركة تسوية التأمينات أو الضمانات النقدية المستلمة مقابل المبالغ المستحقة من أعضاء البطاقات

  48.83: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 43.51مبلغ  2020ديسمبر  31بلغت تأمينات الضمان المحتفظ بها كما في 
 مليون لاير سعودي(.

 
 مكافآت العضوية  -17

 
 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

   
 31,053 32,769 في بداية السنة 

 21,702 15,658 متراكم خالل السنة 
 ( 19,986) (14,227) مستخدم خالل السنة 

 ──────── ──────── 

 32,769 34,200 في نهاية السنة 
 ════════ ════════ 

 
 رسوم بطاقات العضوية المؤجلة -18

 
 البطاقات الجديدة المحملة سنوياً ورسوم تجديد البطاقات.تمثل رسوم بطاقات العضوية المؤجلة الجزء غير المطفأ من رسوم 

  
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

   
 26,767 27,036 في بداية السنة 

 66,131 67,677 رسوم قدمت فواتيرها إلى أعضاء البطاقات خالل السنة 
 ( 65,862) (68,411) إثباتها خالل السنةرسوم تم 

 ──────── ──────── 

 27,036 26,302 في نهاية السنة 
 ════════ ════════ 
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -19
 

 وقائمة المركز المالي:  والدخل الشامل االخر المثبتة في قائمة الربح أو الخسارةتلخص الجداول التالية بنود مكافأة نهاية الخدمة 
 
 المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي: أ(
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 35,754 40,609 القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة
 ═══════ ═══════ 

 
 مصروف المنافع )المثبت في قائمة الربح أو الخسارة(: ب(
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 3,356 3,791 تكلفة الخدمة الحالية 
 1,425 1,008 تكلفة عمولة خاصة 

 ─────── ─────── 
 4,781 4,799 مصروف المنافع   

 ═══════ ═══════ 

 
 الحركة في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة: ج(
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 32,057 35,754 القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة في بداية السنة 
   المخصص المثبت في قائمة الربح أو الخسارة

 3,356 3,791 تكلفة الخدمة الحالية 
 1,425 1,008 تكلفة عمولة خاصة 

 خسارة اكتوارية مثبتة في قائمة الدخل الشامل اآلخر 
 

2,644 
 

1,987 
 ( 3,071) (2,588) منافع مدفوعة

 ─────── ─────── 
 35,754 40,609 المنافع المحددة في نهاية السنة القيمة الحالية اللتزام 

 ═══════ ═══════ 
 
 االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية: د(

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 
   

 % 2.85 %1.65 معدل الخصم 
 % 2.85 %1.65 معدل الزيادة في الرواتب

 
 معدل الخصم

معدل الخصم على أساس العائد على سندات الشركات أو السندات الحكومية عالية الجودة ( تحديد  19يتطلب معيار المحاسبي الدولي )
للفترة والعملة بما يتفق مع المطلوبات. وفي البلدان التي ال يوجد فيها سوق عميق لمثل هذه السندات، يتم استخدام األسعار السائدة 

سندات الشركات أو السندات الحكومية متوافقة مع العملة والفترة  في السوق على السندات الحكومية. يجب أن تكون العملة وفترة
 المتوقعة اللتزامات منافع ما بعد التوظيف.
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )تتمة( -19
 
 الرئيسية: )تتمة( االفتراضات اإلكتوارية د(
 

ونظًرا لعدم وجود سوق عميق لسندات الشركات عالية الجودة في المملكة العربية السعودية، تم األخذ بعين االعتبار عائد السوق 
 للسندات السيادية السعودية المسجلة بالدوالر األمريكي، والمتداولة في السوق الدولية، وذلك بغرض تحديد معدل الخصم المالئم. 

 
سنة(. ولغرض التقييم، تم استخدام معدل  6.76: 2019ديسمبر  31سنة ) 6.73لغ متوسط لفترة اللتزام منافع ما بعد التوظيف ب

(. تم تحديد االفتراضات على أساس الظروف السائدة في السوق % 2.85: 2019ديسمبر  31سنويًا ) %1.65خصم مركب قدره 
 بتاريخ كل تقييم.

 
 معدل الزيادة في الرواتب 
تم تحديد افتراض الزيادات المستقبلية في الرواتب من قبل الشركة وفقًا لتوقعاتها على المدى الطويل، والتي تعكس كل من الزيادات  

 التضخمية والترويجية.
 
 هـ( تحليل الحساسية 

المحتمل بصورة معقولة في قيمة االفتراض األساسي لمعدالت  يوضح الجدول أدناه التغير في التزام مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للتغير
 الخصم والزيادة:

 
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

  
 

 التغير في
 نقاط األساس

الزيادة )النقص( 
في التزام مكافأة 

 نهاية الخدمة
 التغير في 

 نقاط األساس

الزيادة  
)النقص( في 
التزام مكافأة  
 نهاية الخدمة

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

     
 ( 1,173) 5+ (1,326) 5+ معدل الخصم 

 -5 1,410 -5 1,248 
     

 1,317 5+  956 5+  معدل الزيادة في الرواتب
 - 5 (912) - 5 (1,250 ) 
 

 رأس المال  -20

  10مليون سهم، قيمة كل سهم    10مليون لاير سعودي( من   100:  2019)مليون لاير سعودي    100يتكون رأسمال الشركة وقدره  
 لاير سعودي(. 10مليون سهم، قيمة كل سهم  10: 2019لاير سعودي )

 

 االحتياطي النظامي  -21

االحتياطي % من دخلها السنوي، بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل، إلى  10طبقاً لنظام الشركات السعودي، يجب على الشركة تحويل  
من رأس المال. وحيث أنه قد تم تحقيق ذلك، فقد قررت الشركة التوقف عن إجراء  %30النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي 

 هذا التحويل. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. 

 

 توزيعات األرباح  -22

  115.50على صافي توزيعات أرباح قدرها    2020أبريل    5صادق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ  
لاير سعودي    12.13مليون لاير سعودي بواقع    121.27:  2019مارس    21لاير سعودي للسهم )  11.55مليون لاير سعودي بواقع  

للسهم(.
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 الجهات ذات العالقة وأرصدتهاالمعامالت مع   - 23
 
 فيما يلي بيان بالمعامالت الهامة الناتجة عن المعامالت مع الجهات ذات العالقة:  (أ

 
 مبلغ المعامالت   

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة 

 بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية   
    

    المساهمون 
  البنك السعودي لالستثمار 

 خدمات دعم بيانات وأخرى -
 

2,784 
 

4,087 
    
 (1,008) ( 1,020) رسوم خدمات وبطاقات سنوية - 
    
 223 101 حصة من عالمة تجارية مشتركة  
    

    جهة منتسبة
أمريكان اكسبريس ترافل ريليتد 

 سيرفيسز
وخطوط طيران  أتعاب معامالت تجارية  -

 (6مكتسبة )إيضاح 
 
(47,221 ) 

 
(125,537) 

    
 أتعاب معامالت تجارية متكبدة - 

 (6على بطاقات أجنبية )إيضاح     
 

4,671 
 

9,896 
    
 458 609 خدمات دعم وأخرى - 
    
 457 433 مصروف حق امتياز  - 
    

  أمريكان إكسبريس أوفرسيز
 9,709 2,042 )أ(( 15مصروف عمولة خاصة )إيضاح   كريديت كوربوريشن إن في

    
 1,719,788 768,000 قروض قصيرة األجل مستلمة  - 
    
 (1,650,750) ( 944,663) قروض قصيرة األجل مسددة  - 
    

البنك السعودي لالستثمار. بلغت األرصدة البنكية كما في إضافة لما تقدم، تتم معظم المعامالت البنكية الروتينية للشركة عن طريق  
مليون لاير سعودي(   10.10:  2019ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  94.95لدى البنك السعودي لالستثمار    2020ديسمبر    31

 وتم إدراجها ضمن النقدية وشبه النقدية.
 

 ألحكام المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة. يتم إجراء المعامالت مع الجهات ذات العالقة وفقًا للشروط وا
 
 : 2020ديسمبر  31فيما يلي ملخص بتعويضات كبار موظفي اإلدارة خالل السنة المنتهية في  (ب
 
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 
 بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

   
 10,805 13,732 منافع قصيرة األجل

 3,630 3,304 نهاية الخدمة ومنافع أخرى طويلة األجل مكافأة 
 ────── ────── 
 17,036 14,435 
 ══════ ══════ 
 

بالشركة، والتي تنشأ عن المعامالت تشتمل الذمم المدينة ألعضاء البطاقات على األرصدة القائمة لكبار موظفي اإلدارة  ج( 
  0.56: 2019ديسمبر  31)  2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  1.08المتعلقة ببطاقات االئتمان، وقدرها 

مليون لاير سعودي(.
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( - 23
 
 لمعامالت مع الجهات ذات العالقة: نشأت األرصدة المدينة/ )الدائنة( التالية نتيجة ا د(

 

  
 ديسمبر 31
 2020 

 ديسمبر 31
 2019 

 بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية االسم الجهة ذات العالقة 
   

   مبالغ مستحقة من / )إلى(:
 116 125 البنك السعودي لالستثمار المساهمون

  ══════ ══════ 

    
 ( 4,244) (5,818) أمريكان اكسبريس ترافل ريليتد سيرفيسز جهات منتسبة

  ══════ ══════ 

 
 التعهدات وااللتزامات المحتملة   -24

 
 التعهدات الرأسمالية

: 2019ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  14.44:  2020ديسمبر    31بلغت التعهدات المتعلقة بالمصاريف الرأسمالية القائمة كما في  
 مليون لاير سعودي(. 4.83

 
 التعهدات االئتمانية غير المسحوبة

  861.70:  2020ديسمبر    31بلغت التعهدات االئتمانية غير المسحوبة المتعلقة ببطاقات االئتمان المدور الصادرة عن الشركة كما في  
  مليون لاير سعودي(. 874.20:  2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي )

 
 لقيمة العادلة األدوات المالية وا -25

 
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين  

 متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:
 

 السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أوفي  −
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. −

 
 إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة. 

 
 لمطلوبات المالية. تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية وا

 
تتكون الموجودات المالية من األرصدة لدى البنوك والذمم المدينة، بينما تتكون المطلوبات المالية من القروض والذمم الدائنة  

 والتأمينات النقدية ألعضاء البطاقات ومكافآت العضوية.
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها حسب طريقة التقويم:تستخدم الشركة المستويات 

 
 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1المستوى 

 
مالحظة بصورة مباشرة أو غير قابلة لل –الهامة لقياس القيمة العادلة  –: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 2المستوى 
 مباشرة.

 
: طرق تقويم تستخدم المدخالت، التي لها أثر جوهري على القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة 3المستوى  
 للمالحظة. 
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 المالية والقيمة العادلة )تتمة(األدوات  -25

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
     الموجودات المالية 
 11,088 11,088 95,748 95,748 نقدية وشبه نقدية

 885,734 885,734 500,321 500,321 مدينو أعضاء البطاقات، صافي 
 116 116 125 125 مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

 4,720 4,720 20,341 20,341 موجودات أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 616,535 616,535 901,658 901,658 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     المطلوبات المالية
 107,853 107,853 112,539 112,539 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

 4,244 4,244 5,818 5,818 مبالغ مستحقة إلى جهة ذات عالقة
 9,544 9,544 5,748 5,748 التزامات عقود إيجار 

 48,828 48,828 43,505 43,505  أعضاء البطاقاتتأمينات نقدية من 
 267,413 267,413 90,750 90,750 تسهيالت قروض قصيرة األجل 

 32,769 32,769 34,200 34,200 مكافآت عضوية
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 292,560 292,560 470,651 470,651 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

ن بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية على نحو متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تمت التحويالت بي
مستويات التسلسل الهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية  

 الية.كل فترة م
 

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر 
 الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله. 

 
لعادلة المتكرر، ولقياس القيمة العادلة غير المتكرر مثل الموجودات تقوم إدارة الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لقياس القيمة ا

 المعدة للتوزيع في العمليات المتوقفة. 
 

ونظرا للطبيعة قصيرة األجل للموجودات والمطلوبات المالية، فإن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف كثيرا عن  
لم يتم إجراء   طبقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي.  2الموجودات والمطلوبات مؤهلة لإلفصاح ضمن المستوى  قيمتها الدفترية. إن هذه  

 خالل الفترة.  2تحويالت من وإلى المستوى 
 

 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية  -26
 

النقدية وشبه النقدية ومديني أعضاء البطاقات والمبالغ المستحقة من تشتمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي على 
جهة ذات عالقة والمدينين اآلخرين والتأمينات النقدية ألعضاء البطاقات ومكافآت العضوية ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين والقروض 

 القة والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى. قصيرة األجل والتزامات اإليجار والدائنين والمبالغ المستحقة إلى جهة ذات ع
 

يتم تقويم الموجودات المالية للتأكد من وجود مؤشرات على وجود انخفاض في القيمة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. تعتبر الموجودات 
ة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات المالية منخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي على تأثر التدفقات النقدية المستقبلية المقدر

 األولي لألصل المالي. 
 

يعتمد تصنيف الموجودات المالية على الغرض الذي من أجله تم شراء الموجودات المالية.  تقوم اإلدارة بتحديد تصنيف موجوداتها 
 المالية عند اإلثبات األولي.

 
ر المالية: مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز تتعرض الشركة بسبب أنشطتها لمجموعة متنوعة من المخاط

برنامج إدارة المخاطر الشامل بالشركة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية، والحد من اآلثار السلبية المحتملة على  
 األداء المالي للشركة. 
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تتم إدارة المخاطر وفقا للسياسات المعتمدة من قبل اإلدارة. تقوم اإلدارة بتحديد وتقويم إدارة المخاطر الشاملة التي تغطي مجاالت 
مخاطر تحويل العمالت األجنبية، ومخاطر أسعار العموالت الخاصة، ومخاطر االئتمان، واستثمار السيولة الزائدة، إن محددة مثل 

 وجدت.
 

 مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في تكبد الشركة لخسائر بسبب عدم قيام العمالء أو األطراف األخرى بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. تنشأ مخاطر 

ئتمان بصورة أساسية عن عمليات اإلقراض التي ينتج عنها مدينو أعضاء البطاقات. كذلك، توجد مخاطر االئتمان بشأن األدوات اال
 المالية خارج قائمة المركز المالي مثل االلتزامات غير المسحوبة. 

 
تقوم الشركة بتقويم احتمال تعثر العمالء في السداد باستخدام طرق الدفع الخاصة بهم داخليًا وتاريخ اإلنفاق، ونقاط االستخدام وسلوك 

 العمالء، ومعلومات مكاتب االئتمان )بما في ذلك درجات تصنيف المكاتب( ومصادر البيانات الخارجية األخرى.   
 

ر االئتمان من خالل الموافقة على عمالء متقدمين ذوي جدارة ائتمانية، ومراقبة مخاطر االئتمان، تحاول الشركة السيطرة على مخاط
والتقليل من المعامالت مع أطراف أخرى محددة، وأداء استفسارات ائتمانية دورية لجميع العمالء، ومنع استخدام البطاقات عند 

عند تعثرهم في السداد، والمتابعة بصورة منتظمة لتحصيل الذمم المدينة   تجاوز العمالء بشكل كبير للحد االئتماني الخاص بهم أو
 المتأخرة.

 
تشير تركزات مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة أو منطقة جغرافية محددة. 

لسعودية، حيث أنها تقدم الخدمات فقط للمقيمين في المملكة العربية  تقتصر مخاطر االئتمان المتعلقة بالشركة على المملكة العربية ا
 السعودية.

 
ونظراً لطبيعة أعمالها، توجد تركزات هامة في مخاطر االئتمان ألن أرصدة هامة لمديني أعضاء البطاقات تستحق من عدد قليل من  

نقدية أو ضمانات بنكية حسبما هو مالئم ولكن معظم  األفراد أو الشركات. تقوم الشركة بالحصول على ضمانات على شكل تأمينات
 تعرضاتها االئتمانية الممنوحة تتم بدون ضمانات.

 
تقوم الشركة بانتظام بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في المحافظ واألسواق والمنتجات وأفضل الممارسات  

 المستجدة.
 

للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. كان الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان تمثل القيمة الدفترية  
 بتاريخ إعداد القوائم المالية بسبب:

 
 ديسمبر 31
 2020 

 ديسمبر 31
 2019 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 885,734 500,321 مدينو أعضاء البطاقات، صافي 
 11,050 95,707 أرصدة لدى البنوك

 116 125 مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة
 4,720 20,341 موجودات أخرى

 ───────── ───────── 
 616,494 901,620 
 ═════════ ═════════ 
 

مليون لاير   590.11:  2019ديسمبر    31سعودي )مليون لاير    381.61إن أرصدة الذمم المدينة ألعضاء البطاقات األفراد وقدرها  
  295.62: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 118.71سعودي(، والذمم المدينة ألعضاء البطاقات من الشركات وقدرها 

 مليون لاير سعودي( وموجودات أخرى تمثل موجودات مالية غير مصنفة.
 
النقدية والمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة تعتبر مع أطراف أخرى لديها إن األرصدة لدى البنوك المدرجة في النقدية وشبه  

تصنيف ائتماني من الدرجة األولى. تشير الدرجة االستثمارية إلى جودة ائتمان الطرف اآلخر. ومن أجل أن يتم التصنيف إلى الدرجة 
 ى حسب تصنيف ستاندردآند بورز أو موديز.االستثمارية، فإنه يجب أن تكون درجة تصنيف الطرف اآلخر "ب ب ب" أو أعل
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 إدارة رأس المال
تتمثل أهداف إدارة رأس المال الخاص بالشركة في التأكد من مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقًا لمبدأ االستمرارية وتحقيق 
عائد كاٍف للمساهمين من خالل االستخدام األمثل لهيكل رأس المال. تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها في ضوء 

قتصادية وخصائص المخاطر للموجودات المعنية. وللحفاظ على هيكل رأس المال، يجوز للشركة تعديل  التغيرات في الظروف اال
مبلغ توزيعات األرباح المدفوع إلى المساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لم يطرأ أي تغيير على 

 . 2019و  2020هيكل رأس المال في عامي 
 

 بمراقبة إجمالي قيمة التمويل المقدم من قبل الشركة وفقًا لمتطلبات نظام الشركات والبنك المركزي السعودي.تقوم الشركة 
 

 مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تمثل مخاطر أسعار العموالت الخاصة عدم التأكد من األرباح المستقبلية الناتجة عن التقلبات في أسعار العموالت الخاصة. تنشأ 
المخاطر عندما يكون هناك عدم تطابق في الموجودات والمطلوبات التي تخضع لتعديل سعر العموالت الخاصة خالل سنة محددة. 
ويتمثل أهم مصدر لمخاطر أسعار العموالت الخاصة هذه في تسهيالت القروض قصيرة األجل الخاصة بالشركة، حيث تنعكس 

 دت، على نتائج العمليات.التقلبات في أسعار العموالت الخاصة، إن وج
 

يبين الجدول التالي أثر التغير المحتمل بصورة معقولة في أسعار العموالت الخاصة، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، على 
 قائمة الربح أو الخسارة للشركة لفترة سنوية. يمثل أثر الدخل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة على صافي 

ديسمبر  31الدخل لسنة واحدة، على أساس الموجودات والمطلوبات المالية غير التجارية المرتبطة بعمولة عائمة المقتناة كما في 
. تتم مراقبة كافة تعرضات المخاطر وتحليلها حسب التركزات الهامة للعمالت )التعرض إما باللاير السعودي أو 2019و  2020

 فصاح عن اآلثار ذات العالقة باللاير السعودي.الدوالر األمريكي( ويتم اإل
 
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 

 التغير في
 نقاط األساس

األثر على صافي 
 الدخل

 التغير في
 نقاط األساس

األثر على  
 صافي الدخل 

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

     
 ( 669) 25+ (227) 25+ اللاير السعودي 
 669 25- 227 25- اللاير السعودي 

 
ال تخضع أرصدة الذمم المدينة ألعضاء البطاقات لمخاطر أسعار العموالت الخاصة ألن الشركة تقوم بتحميل رسوم خدمة وإدارة 
ثابتة شهرياً على الرصيد المتأخر السداد المتعلق بالمنتجات التجارية. عالوة على ذلك، ال تخضع المنتجات غير التجارية لمخاطر 

 ن نسبة أتعاب التورق ثابتة في طبيعتها.أسعار العموالت الخاصة أل
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 مخاطر السيولة
التمويلية. يمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن التقلبات في السوق أو انخفاض مستوى التصنيف االئتماني، مما قد يسبب تمثل مخاطر السيولة مخاطر عدم مقدرة الشركة على تلبية صافي متطلباتها 

 نضوب بعض مصادر التمويل على الفور. تقوم اإلدارة بمراقبة تواريخ االستحقاق لضمان الحفاظ على السيولة الكافية. 
 
 تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقيةتحليل المطلوبات المالية حسب  أ(
 
على أساس التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. تم تحديد االستحقاقات التعاقدية    2019و    2020ديسمبر    31يلخص الجدول التالي تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة كما في   

 للمطلوبات على أساس الفترة المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي.
 

  
بدون تاريخ استحقاق 

 محدد

  بتاريخ استحقاق محدد

 اإلجمالي أشهر فما فوق 3 أشهر 3خالل   

  2020ديسمبر  31

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

     
 5,796 5,043 753 -  التزامات عقود اإليجار

 112,539 5,680 106,859 -  ومطلوبات اخرىدائنون 
 5,818 - 5,818 -  مبالغ مستحقة إلى جهة ذات عالقة
 43,505 - - 43,505  تأمينات نقدية من أعضاء البطاقات

 90,794 - 90,794 -  تسهيالت قروض قصيرة األجل 
 34,200 - - 34,200  مكافآت عضوية

  ───────── ───────── ───────── ───────── 

 292,652 10,723 204,224 77,705 اإلجمالي

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 مخاطر األدوات المالية )تتمة( أهداف وسياسات إدارة   -26
 

 مخاطر السيولة )تتمة(
 
 تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية )تتمة( أ(
 

  

بدون تاريخ استحقاق 
 محدد

  بتاريخ استحقاق محدد

 اإلجمالي أشهر فما فوق  3 أشهر  3خالل   

  2019ديسمبر  31

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

     
 9,745 9,113 632 -  التزامات عقود اإليجار

 107,181 2,261 104,920 -  ومطلوبات أخرى دائنون 
 4,244 - 4,244 -  مبالغ مستحقة إلى جهة ذات عالقة

 48,828 - - 48,828  البطاقاتتأمينات نقدية من أعضاء 
 268,085 - 268,085 -  تسهيالت قروض قصيرة األجل 

 32,769 - - 32,769  مكافآت عضوية
  ───────── ───────── ───────── ───────── 

 470,852 11,374 377,881 81,597 اإلجمالي

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(   -26
 

 مخاطر السيولة )تتمة(
 

 تحليل الموجودات والمطلوبات المالية وفًقا لتوقيت توقع استردادها أو تسويتها ب(
 

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

  
 عند الطلب

 بتاريخ استحقاق محدد
 سنوات 5إلى  1 شهًرا 12إلى  3 أشهر 3خالل    اإلجمالي

 بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية السعوديةبآالف الرياالت  بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية  2020ديسمبر  31
       

       الموجودات
 95,748 - - - 95,748  نقدية وشبه نقدية

 500,321 - - 500,321 -  مدينو أعضاء البطاقات، صافي 
 125 - - 125 -  مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

 20,341 432 2,663 17,246 -  موجودات أخرى
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 616,535 432 2,663 517,692 95,748  الموجودات المالية
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

      المطلوبات
 ( 5,748) ( 741) ( 4,287) ( 720) -  التزامات عقود اإليجار

 ( 112,539) - ( 5,680) ( 106,859) -  ومطلوبات اخرىدائنون 
 ( 5,818) - - ( 5,818) -  مبالغ مستحقة إلى جهة ذات عالقة
 ( 43,505) - - - ( 43,505)   تأمينات نقدية من أعضاء البطاقات

 ( 90,750) - - ( 90,750) -  تسهيالت قروض قصيرة األجل 
 ( 34,200) - - - ( 34,200)  مكافآت عضوية

  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 ( 292,560) ( 741) ( 9,967) ( 204,147) ( 77,705) المطلوبات المالية

  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
       

 323,975 (309) (7,304) 313,545 18,043  صافي الموجودات )المطلوبات( المالية
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(   -26
 

 مخاطر السيولة )تتمة(
 

 لتوقيت توقع استردادها أو تسويتها )تتمة(تحليل الموجودات والمطلوبات المالية وفًقا  ب(
 

  
 عند الطلب 

 بتاريخ استحقاق محدد

 سنوات 5إلى  1 شهًرا  12إلى  3 أشهر  3خالل   2019ديسمبر  31 اإلجمالي

 الرياالت السعوديةبآالف  بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية  
       الموجودات

 11,088 - - - 11,088  نقدية وشبه نقدية
 885,734 - - 885,734 -  مدينو أعضاء البطاقات، صافي 

 116 - - 116 -  مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة
 4,720 442 2,755 1,523 -  موجودات أخرى

  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 901,658 442 2,755 887,373 11,088  الموجودات المالية 

  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
      المطلوبات

 ( 9,544) ( 4,341) ( 4,636) ( 567) -  التزامات عقود اإليجار
 ( 107,853) - ( 2,260) ( 105,593) -  ومطلوبات اخرىدائنون 
 ( 4,244) - - ( 4,244) -  مستحقة إلى جهة ذات عالقةمبالغ 

 ( 48,828) - - - ( 48,828)   تأمينات نقدية من أعضاء البطاقات
 ( 267,413) - - ( 267,413) -  تسهيالت قروض قصيرة األجل 

 ( 32,769) - - - ( 32,769)  مكافآت عضوية
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 ( 470,651) ( 4,341) ( 6,896) ( 377,817) ( 81,597) المطلوبات المالية
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
       

 431,007 ( 3,899) ( 4,141) 509,556 ( 70,509)  صافي الموجودات )المطلوبات( المالية 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 مخاطر العمالت
ي أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تخضع الشركة للتقلبات ف

والدوالر األمريكي. ونظًرا ألن سعر صرف اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، تعتقد اإلدارة أن الشركة ال تخضع ألي لم تقم الشركة بإجراء معامالت هامة بعمالت عدا اللاير السعودي  
 مخاطر عمالت هامة.
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 التعديالت  -27
 

 (: 2محاسبية كما هو مبين في اإليضاح )طبقاً للتغيرات التي طرأت على السياسات ال
 
. وعليه، ال يلزم  2019يونيو    30تم إجراء تغييرات على السياسة المحاسبية في السنة السابقة من فترة الثالثة أشهر المنتهية في   (أ

 . 2019ديسمبر   31إجراء تعديالت كما في وللسنة المنتهية في 
 

 (. 2019يناير    1المؤجلة خالل الفترة السابقة المتعلقة بقائمة المركز المالي االفتتاحية )أي  قامت الشركة بالمحاسبة عن الضريبة   (ب
 
أو أول فترة معروضة( بعد األخذ بعين    2019يناير  1وعليه، تم تعديل صافي الربح وإجمالي الدخل الشامل للفترة االفتتاحية )أي  

 االعتبار األثر المذكور أعاله.
 
حقوق المساهمين نتج عن التغير في السياسة المحاسبية الخاصة بالزكاة وضريبة الدخل اآلثار التالية على بنود قائمة التغيرات في  

 التي تم عرضها:   
 

 ج( األثر على قائمة المركز المالي
 

 األرباح المبقاة المطلوبات  الموجودات  
إجمالي حقوق  

 المساهمين

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
     

 419,836 278,893 456,504 876,340  ، كما وردت سابقًا2019يناير  1األرصدة في 
 3,247 3,247 - 3,247 المحاسبة عن موجودات الضريبة المؤجلة** 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,247 3,247 - 3,247 صافي أثر  التعديالت 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 423,083 282,140 456,504 879,587 معدلة، 2019يناير  1األرصدة في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 . 2019يناير  1** يمثل المبلغ المحاسبة عن الضريبة المؤجلة في قائمة المركز المالي االفتتاحية كما في 

 
 موجودات حق االستخدام وااللتزامات -28
 
 المبالغ المثبتة في قائمتي المركز المالي والربح أو الخسارة:  
 

  موجودات حق االستخدام  2020ديسمبر   31

 الفلل السكنية  المباني التجارية 
المساحات  
 المعدات المكتبية التجارية

 
 اإلجمالي 

التزامات عقود  
 اإليجار

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

       
 9,544 11,344 223 23 1,280 9,818 2020يناير  1كما في 
 2,290 2,290 - - 1,330 960 إضافات 

 - ( 7,084) (223) ( 23) (1,232) (5,606) مصروف االستهالك
 186 - - - - - عموالت خاصة مصروف 

 ( 6,272) - - - - - مبالغ مسددة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 5,748 6,550 - - 1,378 5,172 2020ديسمبر  31كما في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 موجودات حق االستخدام وااللتزامات )تتمة(   -28
 

 المبالغ المثبتة في قائمتي المركز المالي والربح أو الخسارة: 
 

  موجودات حق االستخدام  2019ديسمبر  31

 

 المباني التجارية
 الفلل السكنية  

المساحات  
 المعدات المكتبية التجارية

 
 اإلجمالي 

التزامات عقود  
 اإليجار

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

       
 15,292 17,458 488 83 934 15,953 2019يناير  1كما في 
 1,163 1,163 - - 1,163 - إضافات 

 - (7,277) (265) ( 60) (817) (6,135) مصروف االستهالك
 334 - - - - - مصروف عموالت خاصة 

 (7,245) - - - - - مبالغ مسددة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 9,544 11,344 223 23 1,280 9,818 2019ديسمبر  31كما في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
وإعادة النظر في المعلومات المستقبلية فيما يتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي   19-تأثير كوفيد  -29

 السعودي
 
 تأثير جائحة كورونا وخسائر االئتمان المتوقعة -أ

 
( عبر مختلف أنحاء العالم، مما أدى إلى تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية. لقد 19 -فيروس كورونا )كوفيد لقد انتشرت جائحة 

في حالة من عدم اليقين في البيئة االقتصادية على مستوى العالم. أعلنت السلطات المالية والنقدية، محليًا ودوليًا،  19-تسبب كوفيد
 اء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة. عن تدابير دعم مختلفة في جميع أنح

 
إضافة إلى ذلك، تراقب الشركة الموقف عن كثب، وقامت بتفعيل تخطيط استمرارية األعمال وممارسات إدارة المخاطر األخرى 

د يحدثه تفشي ، وذلك بهدف إدارة تعطل األعمال المحتمل الذي ق19-وبرنامج المساعدات والتقليل من الخسائر الناتجة عن كوفيد
 على عملياتها واألداء المالي.  19-كوفيد

 
والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي، مثل أسعار النفط والناتج المحلي اإلجمالي  19-تطلبت حاالت عدم التأكد الناجمة عن كوفيد

 ديسمبر 31ن المتوقعة كما في والقروض البنكية، من الشركة تحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة في تحديد خسائر االئتما
. تم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة بناًء على مجموعة من الظروف االقتصادية المتوقعة كما في تاريخ إعداد القوائم المالية. 2020

الكلي المستقبلية عند وبالنظر إلى تطور الوضع بسرعة، أخذت الشركة بعين االعتبار تأثير التقلبات المرتفعة في عوامل االقتصاد 
تحديد شدة واحتمالية السيناريوهات االقتصادية لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. ونتيجة للتحديثات والتعديالت الناتجة عنها، قامت 

في مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية  0.75شركة أمريكان إكسبريس السعودية بإثبات خسائر ائتمان متوقعة إضافية بقيمة 
 . 2020ديسمبر  31
 

أخذت الشركة بعين االعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية عند تحديد المبالغ المفصح عنها للموجودات المالية وغير 
ألسواق المالية الخاصة بالشركة، والتي تعتبر أفضل تقييم لإلدارة بناًء على المعلومات التي يمكن مالحظتها. ومع ذلك، ال تزال ا

 متقلبة كما أن المبالغ المسجلة ال تزال تتأثر بتقلبات السوق.
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وإعادة النظر في المعلومات المستقبلية فيما يتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي   19-تأثير كوفيد  -29
 (السعودي )تتمة

 
 البرامج والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي السعودي -ب
 

لتقديم الدعم الالزم لقطاع   2020، أطلق البنك المركزي السعودي برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في مارس  19-استجابةً لكوفيد
 المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل تمكين مجتمع التمويل وتقديم تسهيالت له. يتكون هذا البرنامج بشكل أساسي من اآلتي:   

 

 برنامج تأجيل الدفعات؛ •

 رنامج تمويل اإلقراض؛ ب  •

 برنامج دعم ضمانات التمويل؛ و  •

 برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية.  •
 

كجزء من برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية، تحمل البنك المركزي السعودي رسوم خدمتين عن المتاجر 
، ويتمثل الهدف من البرنامج في دعم المشاركين في نظام 2020مارس  14أشهر اعتباًرا من  6ومؤسسات القطاع الخاص لمدة 

المدفوعات في المملكة العربية السعودية، فضالً عن ضمان استمرارية النمو والتوسع المستمر في تقديم خدمات الدفع بأمان وبفعالية  
  2020سبتمبر  14إلى   2020مارس  14رة الستة أشهر التي تبدأ من للمستهلكين في ظل الظروف الحالية. بلغ إجمالي الرسوم لفت

مليون لاير سعودي مستحق من البنك المركزي   16.67مليون لاير سعودي، منها  20.08والتي يتحملها البنك المركزي السعودي 
عد نهاية السنة، استلمت ب ، وتم إدراجها ضمن "مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى".2020ديسمبر  31السعودي كما في 

 . 2021مليون لاير سعودي خالل عام   1.81مليون لاير سعودي، ومن المتوقع أن تستلم رصيد قدره   14.86الشركة مبلغ 
 

 أرقام المقارنة  -30
 

 أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة أرقام بما يتماشى مع تبويب السنة الحالية. 
 
 القوائم المالية اعتماد -31 

 
 (. 2021فبراير  10هـ )الموافق 1442جمادى اآلخر  28تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 


