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 شركة أمريكان إكسبريس السعودية

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 قائمة الربح أو الخسارة 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 30إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

3 

 

 إيضاحات 

ديسمبر    31
 م 2021

ديسمبر   31
 م 2020

 

 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

    

    اإليرادات التشغيلية 

    إيرادات من تجار 

 87,239 127,203 6 أتعاب معامالت تجارية، صافي 

    

    إيرادات من بطاقات األعضاء 

 67,451 59,464  دخل عمولة خاصة عن التورق 

 60,412 57,323  رسوم بطاقات العضوية، صافي  

 32,152 48,011  إيرادات تحويل عمالت أجنبية 

 3,716 117  أتعاب خدمات وإدارة 

 6,934 6,718  إيرادات أخرى، صافي 

  ─────── ─────── 

 257,904 298,836  إجمالي ربح التشغيل 

    

    المصروفات 

 ( 171,882) ( 198,208) 7 مصروفات عمومية وإدارية  

 (56,891) ( 59,670) 8 مصروفات بيع وتسويق 

 (5,580) ( 4,972) ( أ) 10 االنخفاض في قيمة مديني أعضاء البطاقات، بعد خصم االستردادات مخصص 

 (2,254) ( 2,142)  مصروف عمولة خاصة 

  ─────── ─────── 

 21,297 33,844  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل  

    

 (3,303) ( 5,234) ( أ) 14 الزكاة 

 (1,136) ( 1,863) ( أ) 14 الضريبة المؤجلة ضريبة الدخل، بالصافي بعد خصم 

  ─────── ─────── 

 16,858 26,747  صافي ربح السنة 

  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 



 السعودية إكسبريسشركة أمريكان 

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 قائمة الدخل الشامل اآلخر  

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 30إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

4 

 

 إيضاح

ديسمبر    31
 م 2021

ديسمبر   31
 م 2020

 

 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

الرياالت  بآالف 
 السعودية 

    

 16,858 26,747  صافي ربح السنة 

  ─────── ─────── 

    الخسارة الشاملة األخرى 

إلى الربح أو الخسارة في الفترات   الن يعاد تصنيفه أخرى ةشامل  خسارة
   : الالحقة

 

 

 

 

 (2,644) ( 2,201) ( ج) 19 خسائر إعادة قياس خطط المنافع المحددة  

  ─────── ─────── 

 (2,644) ( 2,201)  إجمالي الخسارة الشاملة األخرى 

  ─────── ─────── 

 14,214 24,546  إجمالي الدخل الشامل 

  ═══════ ═══════ 

 

  

 

 

 

  

 



 السعودية إكسبريسشركة أمريكان 

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 قائمة المركز المالي 

 م 2021ديسمبر  31كما في 
 

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 30إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

5 

 

 إيضاحات 

ديسمبر    31
 م 2021

ديسمبر   31
 م 2020

 

 

الرياالت  بآالف 
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

    

    الموجودات 

 95,748 222,987 9 نقد وما في حكمه 

 500,321 762,284 10 مدينو أعضاء البطاقات، صافي 

 125 319 ( د) 23 مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة 

 36,845 18,676 ( ب) 28 مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 199            -- ( ب) 14 وضريبة الدخل مدينة زكاة 

 5,661 4,051  تكاليف شراء بطاقات مؤجلة 

 3,436 3,470 ( ج) 14 موجودات ضريبية مؤجلة 

 13,509 40,524 11 ممتلكات ومعدات، صافي 

 21,494 26,251 12 موجودات غير ملموسة، صافي 

 6,550 50,651 27 موجودات حق االستخدام، صافي 

  ─────── ────── 

 683,888 1,129,213  إجمالي الموجودات 

  ═══════ ══════ 

    المطلوبات وحقوق الملكية 

    

    المطلوبات 

 5,818 20,545 ( د) 23 مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة 

 112,539 129,587 13 ذمم دائنة ومستحقات 

 5,748 50,288 27 التزامات عقود إيجار 

 -- 6,932 ( ب) 14 زكاة وضريبة دخل دائنة 

 90,750 424,875 15 قروض قصيرة األجل  

 43,505 41,378 16 تأمينات نقدية من أعضاء البطاقات 

 34,200 36,656 17  مكافآت عضوية 

 26,302 24,515 18 رسوم بطاقات عضوية مؤجلة 

 40,609 45,474 ( أ) 19 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

  ─────── ────── 

 359,471 780,250  المطلوبات إجمالي 

   ─────── ────── 

    حقوق الملكية 

 100,000 100,000 20 رأس المال 

 40,943 40,943 21 احتياطي نظامي 

 183,474 208,020  أرباح مبقاة 

  ─────── ────── 

 324,417 348,963  إجمالي حقوق الملكية 

  ─────── ────── 

 683,888 1,129,213  وحقوق الملكية إجمالي المطلوبات  

  ═══════ ══════ 

 

 

 



 السعودية إكسبريسشركة أمريكان 

 (مساهمة سعودية مقفلةشركة )

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 30إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

6 

  م2021ديسمبر   31
 رأس المال 

االحتياطي  
 النظامي 

األرباح  
 اإلجمالي  المبقاة 

 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

     

 324,417 183,474 40,943 100,000 م 2021يناير  1الرصيد في 

     

 26,747 26,747 -- -- صافي ربح السنة 

 (2,201) (2,201) -- -- ((  ج) 19إيضاح )الخسارة الشاملة األخرى  

 ────── ───── ────── ────── 

 24,546 24,546 -- -- إجمالي الدخل الشامل 

     

 ────── ───── ────── ────── 

 348,963 208,020 40,943 100,000 م 2021ديسمبر   31  الرصيد في

 ══════ ═════ ══════ ══════ 
 
 

 م 2020ديسمبر  31
 رأس المال 

االحتياطي  
 اإلجمالي  أرباح مبقاة النظامي

 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

     

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

     

 16,858 16,858 -- -- صافي ربح السنة 

 (2,644) (2,644) -- -- ((  ج) 19إيضاح )الخسارة الشاملة األخرى  

 ────── ───── ────── ────── 

 14,214 14,214 -- -- الدخل الشامل إجمالي 

     

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

 ────── ───── ────── ────── 

 324,417 183,474 40,943 100,000 م2020ديسمبر  31الرصيد في 

 ══════ ═════ ══════ ══════ 
 
 



 السعودية إكسبريسشركة أمريكان 

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 قائمة التدفقات النقدية

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 30إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

7 

 

 

ديسمبر  31
 م 2021

ديسمبر  31
 م 2020

 

 إيضاحات 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

    األنشطة التشغيلية 

 21,297 33,844  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

    : تسويات لــ

 4,462 4,622 11 االستهالك واالنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات 

 5,898 6,422 12 اإلطفاء واالنخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة 

 7,084 10,378 27 استهالك موجودات حق االستخدام 

 186 710 27 إلغاء فائدة العمولة الخاصة اللتزامات عقود إيجار

 5,580 4,972 ( أ) 10 االنخفاض في قيمة مديني أعضاء البطاقات، بعد خصم االستردادات 

 7,183 5,436 ( ب) 10 مخصص رسوم بطاقات العضوية  

 4,799 4,665 ( ب) 19 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 56 --  خسارة بيع ممتلكات ومعدات  

   ────────── ────────── 

 56,545 71,049  تدفقات نقدية تشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
    

    : التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 372,650 ( 272,371)  مدينو أعضاء البطاقات  

 ( 17,575) 12,669  وموجودات أخرىمصروفات مدفوعة مقدماً 

 2,421 1,610  تكاليف شراء بطاقات مؤجلة 

 4,686 16,938  ذمم دائنة ومستحقات 

 1,565 14,643  مستحق ألطراف ذات عالقة، صافي 

 ( 5,323) ( 2,127)  تأمينات نقدية من أعضاء البطاقات 

 1,431 2,456  مكافآت عضوية 

 ( 734) ( 1,787)  رسوم بطاقات عضوية مؤجلة 
   ────────── ────────── 

 415,666 ( 156,920)  التشغيل الناتج من (/المستخدم في)صافي النقد 

    

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

 ( 2,588) ( 2,001) ( ج) 19 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

   ────────── ────────── 

 396,598 ( 158,921)  الناتج من األنشطة التشغيلية (/المستخدم في)صافي النقد 

   ────────── ────────── 

    األنشطة االستثمارية 

 ( 3,718) ( 31,637) 11 شراء ممتلكات ومعدات 

 ( 9,785) ( 11,179) 12 شراء موجودات غير ملموسة 

   ────────── ────────── 

 ( 13,503) ( 42,816)  المستخدم في األنشطة االستثمارية صافي النقد 

   ────────── ────────── 

    األنشطة التمويلية 

 768,000 1,258,875  تسهيالت قروض قصير األجل مستلمة 

 ( 944,663) ( 924,750)  تسهيالت قروض قصير األجل مسددة 

 ( 6,272) ( 5,149) 27 التزامات عقود إيجار  سداد 

 ( 115,500) -- 22 توزيعات أرباح مدفوعة 

  ────────── ────────── 

 ( 298,435) 328,976  األنشطة التمويلية (  المستخدم في) /صافي النقد الناتج من 

  ────────── ────────── 

 84,660 127,239  الزيادة في النقد وما في حكمه 

    

 11,088 95,748  نقد وما في حكمه في بداية السنة  

  ────────── ────────── 

 95,748 222,987 9 نقد وما في حكمه في نهاية السنة 

  ══════════ ══════════ 

    العناصر غير النقدية 

 6,550 50,651 27 موجودات حق االستخدام  

  ══════════ ══════════ 

 5,748 50,288 27 إيجارالتزامات عقود 

  ══════════ ═══════ 



السعودية إكسبريسشركة أمريكان 

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إیضاحات حول القوائم المالیة 
في 31 دیسمبر 2021م  
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األنشطة  -1

أمريكان   السعودية"(  الشركة)"السعودية    إكسبريسشركة  العربية  المملكة  في  تأسست  الشركة  .  هي شركة مساهمة سعودية مقفلة  تعمل 

والُمجددة  (  م2002ديسمبر    31الموافق  )هـ  1423  شوال  27في الرياض بتاريخ    الصادر  1010183222رقم  السجل التجاري  بموجب  

12الموافق )هـ 1423محرم  13الصادرة بتاريخ  1/110، ورخصة الخدمات رقم (م2015نوفمبر  10الموافق )هـ 1437محرم  28في 

صفر   28الصادرة بتاريخ    201512/هـ.س. أ/40، والرخصة رقم  (الهيئة العامة لالستثمار سابقًا)وزارة االستثمار  عن  (  م2002أبريل  

، الرياض  6624ب  . هو صللشركة  المسجل  المركز الرئيسي  إن  .  عن البنك المركزي السعودي(  م2015ديسمبر    10الموافقة  )هـ  1437

 : الشركة الفروع التاليةلدى . ، المملكة العربية السعودية11652

المكانتاريخ التسجيل رقم السجل التجاري للفرع 

 الخبرهـ 1431صفر  20510417212

 جدة هـ1430جمادى األولى  403018946111

JLT-6954423  دبي، اإلمارات العربية المتحدة م 2013ديسمبر

ريليتد سيرفيسز لتشغيل البطاقات ومؤسسات الخدمة والمتاجرة باألعمال المتعلقة بها تم الترخيص للشركة من قبل أمريكان اكسبريس ترافل  

 . في المملكة العربية السعودية

أسس اإلعداد -2

المالي المعتمدة في  م بموجب المعايير الدولية للتقرير  2021ديسمبر    31المنتهية في    كما في وللسنة   تم إعداد القوائم المالية المرفقة للشركة

المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتماشياً مع أحكام نظام 

 .  الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة

السع بالريال  المالية  القوائم  هذه  ألفتم عرض  أقرب  إلى  تقريبها  وتم  للشركة  الوظيفية  العملة  يمثل  الذي  الموجودات  .  ودي  يتم عرض 

 .  والمطلوبات في قائمة المركز المالي وفقا لسيولتها

التقديرات المحاسبية الهامة  - 3

المعروضة إن إعداد القوائم المالية وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ  

والمبالغ   المالية  القوائم  تاريخ  في  المحتملة  والمطلوبات  الموجودات  عن  واإلفصاح  والمطلوبات  لإليرادات    المعروضةللموجودات 

وبالرغم من أن إعداد هذه التقديرات واألحكام تم على أساس معرفة اإلدارة األفضل لألحداث والعمليات  .  خالل فترة التقريروالمصروفات  

 .الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه التقديرات

 مكافآت العضوية 
.  التكاليف المتعلقة بمكافآت االشتراكات المستحقة في تاريخ التقرير  لتحديدتقدر الشركة معدالت االسترداد النهائية والمتوسط المرجح للتكلفة  

.وتُعدل دورياً لتُظهر عمليات االسترداد الفعلية حتى تاريخ التقرير

 االنخفاض في قيمة مديني أعضاء البطاقات 
ات المالية فيما يتعلق بمديني أعضاء البطاقات من األدو  -   9يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  

هذه التقديرات تعتمد على عدد من العوامل، حيث يمكن .  اإلدارة ممارسة أحكامها، ويشمل ذلك تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

المتوقعة الخاصة بالشركة مخرجات    تمثل عمليات احتساب خسائر االئتمان.  أن تؤدي إلى تغييرات في مستويات مختلفة من المخصصات

تشتمل عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر .  نماذج مع عدد من االفتراضات المتعلقة باختيار مدخالت مختلفة وأمور متداخلة

ية في مخاطر االئتمان، وتقسيم  بمثابة أحكام وتقديرات محاسبية تشتمل على تحديد احتمال التعثر عن السداد، وضوابط تقويم الزيادة الجوهر

 الذمم المدينة، إن وجدت، وإعداد نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك مختلف المعادالت واختيار المدخالت، وتحديد العالقات بين

السداد، ونسبة الخسارة  تصورات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية واألثر على احتمال التعثر عن السداد، والتعرض عند التعثر عن  

عند التعثر عن السداد، واختيار تصورات االقتصاد الكلي المستقبلية وأوزانها المرجحة باالحتماالت للوصول إلى المدخالت االقتصادية  

. لنماذج خسائر االئتمان المتوقعة

 االختالس مخصص خسائر 
. استناداً إلى الخبرة السابقة للشركةيتم تقدير مخصص خسائر االختالس من قبل اإلدارة 



 السعودية إكسبريسشركة أمريكان 

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 ( يتبع)إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021 ديسمبر 31في 
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 (يتبع)التقديرات المحاسبية الهامة   3
 

 والموجودات غير الملموسة األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 
احتساب االستهالك  بها بغرض  الخاصة  الملموسة  للممتلكات والمعدات والموجودات غير  المقدرة  اإلنتاجية  الشركة األعمار  إدارة  تحدد 

 .  ويُحدَّد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي.  واإلطفاء

 

اإلدارة مراجعة للقيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية بصورة سنوية ويتم تعديل مصروفات االستهالك واالطفاء المستقبلية عندما ترى تجري  

 .اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة

 

 الشركة كمستأجر  -تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء 
ة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار تقوم الشرك

إذا كانت الشركة متأكدة بشكل معقول من ممارسته، أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت متأكدة بشكل معقول من عدم  

 . ممارسته

 

وتستخدم الشركة حكمها في تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خيار  . تتضمن خيارات تمديد وإنهاءإيجار ى الشركة عقود لد

وهذا يعني، أنها تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تنشئ حافًزا اقتصاديًا لها لممارسة إما  . تجديد أو إنهاء عقد اإليجار أم ال

وبعد تاريخ بداية عقد اإليجار، تجري الشركة إعادة تقييم لمدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدثاً هاماً أو تغيراً في الظروف  .  التجديد أو اإلنهاء

بيرة  على سبيل المثال، إنشاء تحسينات ك)التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء 

 (. كبيرة على األصل المستأجر تعديالتعلى العقارات المستأجرة أو عمليات 

 

 االستمرارية 
ة  أجرت إدارة الشركة تقييًما لتحديد مدى قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة حيث توصلت إلى قناعة بوجود الموارد الكافية لدى الشرك 

كما أن اإلدارة ليست على علم بوجود أي حاالت عدم تـأكد هامة قد تلقي شكاً  . ستقبل المنظوروالتي تمكنها من البقاء كمنشأة مستمرة في الم

 . وعليه، يستمر إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية. كبيراً حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة

 

 الضرائب  
ويجب  . بالقدر الذي من المحتمل أن يتوفر فيه ربح خاضع للضريبة يمكن استخدامه مقابل الخسائريتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة 

باح  على اإلدارة إبداء أحكام هامة لتحديد مقدار الموجودات الضريبية المؤجلة التي يمكن إثباتها، بناًء على التوقيت المحتمل ومستوى األر

 .استراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبلية الخاضعة للضريبة في المستقبل باإلضافة إلى

 

 19-جائحة كوفيد 
تعطل األسواق العالمية حيث أن العديد من المناطق الجغرافية تشهد اكتشاف سالالت عديدة  "( 19- كوفيد)"ما تزال جائحة فيروس كورونا 

ومع ذلك، فقد .  الفيروس من خالل إجراءات احترازية صارمةجديدة من الفيروس على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقاً على تفشي  

 .  من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن"( الحكومة )"تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية 

 

، تدرك الشركة  19- ورغم حالة عدم اليقين التي تحيط بلقاح كوفيد.  م2021كما اعتمدت الحكومة لقاحات متاحة للجميع بشكل عام خالل عام  

 .  وتراقب عن كثب تعرضاتها للمخاطر بشكل دقيق  19- حجم تحديات االقتصاد الجزئي والكلي التي فرضتها جائحة كوفيد 

 

ت  وقد أجرت الشركة تقديرات محاسبية معينة في هذه القوائم المالية بناًء على توقعات الظروف االقتصادية التي تعكس التوقعات واالفتراضا 

وهناك درجة كبيرة من  .  م التي تتعلق باألحداث المستقبلية والتي تعتقد الشركة بأنها معقولة في ظل هذه الظروف2021ديسمبر    31كما في  

وبالرغم من أن إعداد هذه التقديرات واألحكام تم على أساس معرفة اإلدارة األفضل لألحداث  .  الحكم المتضمن في إعداد هذه التقديرات

 . فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه التقديراتوالعمليات الجارية،  

 

متوقعة، إن التقديرات المحاسبية الهامة التي تتأثر بهذه التوقعات وحاالت عدم التأكد المرتبطة بها تتعلق بشكل أساسي بالخسائر االئتمانية ال

يتم إثبات أثر مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم .  ماليةوقياس القيمة العادلة، وتقييم القيمة القابلة لالسترداد للموجودات غير ال

 فيها مراجعة التقديرات، إذا أثرت المراجعة على تلك الفترة فقط، أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا أثرت المراجعة على كال

 .الفترتين الحالية والمستقبلية
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 31ي  تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية ف

 :  بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركةملخٌص فيما يلي . م، ما لم يذكر خالف ذلك2020ديسمبر 

 

 العُرف المحاسبي 
 . يتم إعداد هذه القوائم المالية وفق مبدأ التكلفة التاريخية، ما لم يذكر خالف ذلك

 

 وما في حكمه  النقد

 . ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يتألف النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنك والنقد في الصندوق

 

 مدينو أعضاء البطاقات 
وتُقاس بالقيمة العادلة والتي تمثل المقابل النقدي إلثبات الذمم المدينة شاملة  عند نشأتها  من قبل الشركة    مديني أعضاء البطاقاتيتم إثبات  

 .وبعد إثباتها األولي، تظهر الذمم المدينة بالتكلفة المطفأة. تكاليف المعامالت

 

 الموجودات غير الملموسة  

لها األولي  اإلثبات  عند  بالتكلفة  مستقلة  بصورة  اقتناؤها  تم  التي  الملموسة  غير  الموجودات  قياس  تدرج  .  يتم  لها،  األولي  اإلثبات  وبعد 

 .المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة األطفاءالموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً 

 

 المقاصة 

الية والمطلوبات المالية ويُعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط إذا هناك حق قانوني  يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات الم

 . ملزم بإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وعندما تعتزم الشركة التسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في آن واحد

 

 االختالس مخصص خسائر 
 .  االختالس من قبل اإلدارة استناداً إلى الخبرة السابقة للشركةيتم تقدير مخصص خسائر 

 

 التأمينات النقدية ألعضاء البطاقات 
يحق للشركة تسوية التأمينات النقدية ألعضاء البطاقات لقاء المبالغ المستحقة منهم، .  يمثل هذا البند المبالغ المستلمة من أعضاء البطاقات

   إال في حالة التأخر عن السدادلكنها ال تعتزم القيام بذلك 

  

 

 مخصص رسوم بطاقات العضوية 
يتم تكوين  . يمثل مخصص رسوم بطاقات العضوية أفضل تقديرات الشركة لعمليات اإللغاء وعدم التجديد مستقبالً من قبل أعضاء البطاقات

ية إذا ألغى أعضاء البطاقات عالقة عضويتهم مع هذا االحتياطي ألنَّ سياسة الشركة الدائمة تنصُّ على رد كامل رسوم العضوية السنو

يتم إثبات هذه االحتياطيات ضمن األرباح بشكل تقديري على مدى الفترة التعاقدية .  الشركة خالل فترة محددة وعلى أساس كل حالة على حده

يجري تحديد المخصص بناًء على عكس قيد أتعاب .  يُستخدم المخصص لحاالت إلغاء التجديد وحاالت إلغاء أعضاء البطاقات الجدد.  للترتيب

 . عدد األشهر المتاحة التي يكون االسترداد الكامل متاًحا ألعضاء البطاقات خاللهاويراعي  العضوية السابقة بسبب إلغاءات أعضاء البطاقات  

 

 الذمم الدائنة والمستحقات 
 . دمات تم تسلمها، سواء أصدرت بها فواتير من قبل المورد أم لم تصدريتم قيد المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضاعة أو خ

 

 توزيعات األرباح 

يتم تسجيل توزيعات األرباح األولية  .   يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية كالتزام عند المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين

 .عند اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة 

 

 القروض والسلف 

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

 . قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل إطفاء معدل الفائدة الفعلي
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 الممتلكات والمعدات 
يتم  .  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ال تستهلك.  يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة

المتبقية المقدرة للممتلكات والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة استهالك التكلفة بعد خصم القيمة  

 . للموجودات

 

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

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد لها، عندئذ تخفض الموجودات  .  هاإلى عدم إمكانية استرداد

 . إلى القيمة القابلة لالسترداد لها والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة المستخدمة

 

يتم رسملة التحسينات عندما تزيد من قيمة األصل أو تطيل من عمره  .  قائمة الربح أو الخسارة  تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على

 . بصورة جوهرية

 

 عقود اإليجار 
 

 موجودات حق االستخدام  •

بداية عقد اإليجار   تاريخ  بإثبات موجودات حق االستخدام في  العقد لالستخدام)تقوم الشركة  تاريخ توفر األصل محل  يتم قياس  (.  بمعنى 

مات  موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها ألي عمليات إعادة القياس اللتزا

والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة   المعترف بهتشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار  .  اإليجارعقود  

يتم استهالك موجودات حق االستخدام  .  ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بداية عقد اإليجار ناقصاً أي حوافز عقد إيجار مستلمة

أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها ومدة عقد اإليجار أيهما أقصر، ما لم تكن الشركة متأكدة بشكل معقول   المثبتة على

 .  من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار

 

 التزامات عقود إيجار  •

التزامات عقود اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين إجراؤها على  تقوم الشركة في تاريخ بداية عقد اإليجار بإثبات  

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بداية عقد اإليجار  .  مدى مدة عقد اإليجار

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

ناقصاً حوافز عقد إيجار مدينة إن وجدت ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل والمبالغ المتوقع دفعها  (  في مضمونها

المتبقية القيمة  دفعات  .  بموجب ضمانات  تتضمن  معقول  كما  بشكل  متأكدة  الشركة  تكون  التي  الشراء  ممارسة خيار  سعر  أيضاً  اإليجار 

يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي . ممارستها ودفع غرامات إنهاء العقد إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة الشركة لخيار اإلنهاء

 . ها الحدث أو الظرف الذي أدى إلى تلك الدفعاتال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي وقع في 
 
وهي  منفصلة،  بنود  في  المقابلة  وااللتزامات  االستثماري  العقار  تعريف  تلبي  ال  التي  الموجودات  استخدام  حق  بعرض  الشركة  قامت 

 . بالترتيب في قائمة المركز المالي" والتزامات عقد اإليجار"  "موجودات حق االستخدام "
 

 صيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة عقود اإليجار ق  •

عقود اإليجار  :  مثل )تطبق الشركة اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل لعقود إيجارها قصيرة األجل الخاصة بالممتلكات والمعدات  

فاء من إثبات عقود إيجار الموجودات منخفضة  كما تطبق اإلع (.شهراً أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار الشراء 12ذات فترة إيجار 

 .  القيمة على إيجار الممتلكات والمعدات التي تعتبر منخفضة القيمة

 

يتم إثبات دفعات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل للموجودات منخفضة لقيمة كمصروف باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة  

 .عقد اإليجار

 

 المخصصات 

ظهرت نتيجة ألحداث سابقة و عندما تعتبر تكاليف  (  قانونية أو ضمنية )يتم إثبات المخصصات في القوائم المالية عندما يكون هناك التزامات  

 . تسوية هذه االلتزامات محتملة وقابلة للقياس بشكل موثوق به بواسطة الشركة

 

 الزكاة وضريبة الدخل والضريبة المؤجلة 

 

 الزكاة 

 . يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة"(. الهيئة)"للزكاة وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك   تخضع الشركة
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 ( يتبع )الزكاة وضريبة الدخل والضريبة المؤجلة  

 

 ضريبة الدخل 

تجري  .  الدخل الحالية على أساس قوانين الضرائب التي تم سنها أو سنها بشكل أساسي في نهاية فترة التقريريتم احتساب رسوم ضريبة  

كما تقوم  .  اإلدارة تقييماً دورياً لموقف اإلقرارات الضريبية المتخذة فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها الالئحة الضريبية المطبقة للتفسير

 . على أساس المبالغ المتوقع دفعها للهيئة بتكوين المخصصات المالئمة

 

مصروفات أو مزايا ضريبة  .  يتم تسجيل التعديالت الناتجة عن التقييمات النهائية لضريبة الدخل في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التقييمات 

دل ضريبة الدخل المطبق المعدل للتغييرات الدخل للسنة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة الحالية، بناًء على مع

 . في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بفروق مؤقتة والخسائر ألغراض الضريبة غير المستغلة إن ُوِجدت  

 

 الضريبة المؤجلة 

النات  الدخل المؤجلة على الفروقات المؤقتة  الدفترية للموجودات  يتم استخدام طريقة االلتزام عند تكوين مخصص بضريبة  القيمة  جة بين 

إن مبلغ الضريبة المؤجلة يستند إلى الطريقة المتوقعة  .  والمطلوبات ألغراض إعداد القوائم المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبية

. بق بشكل كامل في تاريخ التقريرلتحقق أو تسوية القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات، باستخدام الشرائح الضريبية المطبقة أو التي ستط

يتم  .  يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة فقط بقدر وجود احتمال توفر أرباح خاضعة للضريبية في المستقبل وإمكانية استخدام المزايا

 .  حققهاتخفيض الموجودات الضريبية المؤجلة بقدر عدم وجود أي احتمال على أن المنافع الضريبية ذات العالقة سيتم ت 

 

يتم .  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة عند وجود حق قانوني ملزم بمقاصة الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية

إجراء مقاصة بين موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية عندما يكون لدى المنشأة حق قانوني يلزم بالمقاصة وتعتزم إما تسويتها على أساس 

 . لصافي أو تحقق األصل وتسوية االلتزام في آن واحدا

 

أو مباشرة  يتم إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة في قائمة الربح أو الخسارة باستثناء ما يتعلق بالبنود التي تم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر  

 . وفي هذه الحالة، يتم أيضاً إثبات الضريبة. حقوق ملكية المساهمينفي قائمة التغيرات في 

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

تقدم الشركة خطة منافع محددة للموظفين وفقاً لنظام العمل السعودي كما هو محدد بواسطة الشروط المنصوص عليها في أنظمة المملكة  

 . ويتم تحديد تكلفة تقديم المنافع بموجب خطة المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.  العربية السعودية

 

إعادة القياس لألرباح والخسائر االكتوارية فوًرا في قائمة المركز المالي مع ما يقابلها من تعديالت في األرباح المبقاة يتم االعتراف بعمليات  

 .  ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الدخل الشامل في الفترات الالحقة. من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي حدثت فيها

 

 :كلفة الخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة في التاريخ األسبق لـيتم إثبات ت 

 

 تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها؛ و  •

 

 . تاريخ تسجيل الشركة لتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة •

تقوم الشركة بإثبات التغيرات .  دخل العمولة الخاصة عن طريق تطبيق معدل الخصم على صافي التزامات المنافع المحددة صافي  يتم احتساب  

 : التالية في صافي التزامات المنافع المحددة في قائمة الربح أو الخسارة 

 

تكاليف   • الخدم  الخدمةتتضمن  الناتجة عن الحذوفات والتسويات غير    ةالحالية وتكاليف الخدم  ةتكاليف  السابقة واألرباح والخسائر 

 (. ة ضمن المصروفات العمومية واإلداري )الروتينية 

 

 (. ضمن تكلفة تسهيالت اقتراض وأعباء)صافي دخل أو مصروف العمولة الخاصة  •
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة  -4
 

 ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )األدوات المالية  

 

 تصنيف الموجودات المالية 

المالية على أنها ُمقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقيمة  عند اإلثبات األولي، تصنف الموجودات  

مديني   ،"التكلفة المطفأة"وتشمل الموجودات المالية الُمحتفظ بها من قبل الشركة، والمدرجة تحت بند  .  العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ال توجد موجودات مالية أخرى ُمحتفظ بها من قبل الشركة كما  .  وما في حكم النقد والمبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة  أعضاء البطاقات

 .    في تاريخ التقرير أو تاريخ فترة المقارنة

 

 الموجودات المالية الُمحتفظ بها بالتكلفة المطفأة 

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

 ات نقدية تعاقدية؛ و  االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بموجودات لتحصيل تدفق •

تقوم الشركة  )والفائدة  في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي  المالي  أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل   •

 .على المبلغ األصلي القائم( بتحميل أتعاب خدمة وإدارة بموجب شروط تعاقدية

 

 تقييم نموذج األعمال 

للهدف من نموذج األعمال الذي تحتفظ فيه بالموجودات على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس أفضل طريقة إلدارة  تجري الشركة تقييًما  

 :تتضمن المعلومات التي أُخذت في االعتبار ما يلي. األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة

عملياً، وال سيما، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على  السياسات واألهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات   (أ

 . اكتساب إيرادات األتعاب التعاقدية أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات، إن وجدت 

 طريقة تقييم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلدارة الشركة؛ ( ب

 . وكيفية إدارة هذه المخاطر( ت المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال والموجودا)المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال  ( ج

  

 اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والفائدة 

على  "  الرسوم الثابتة"تعرف  .  على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي"  المبلغ األصلي"ألغراض هذا التقييم، يعّرف  

اليف  أنها المقابل المالي للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة محددة من الزمن ومخاطر وتك

 .، وكذلك على أنها هامش ربح(مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية )اإلقراض األساسية األخرى 

 

دية التعاقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة، تأخذ الشركة باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة  وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النق

وهذا يشمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضمن شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية  .  المالية

 . في هذا الشرطوإذا كان كذلك فلن تستو

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

ب  المتعلقة  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  بإثبات مخصصات  الشركة  البطاقاتتقوم  أعضاء  المستحقة من   مديني  والمبالغ  النقد  وما في حكم 

 . األطراف ذات العالقة، إن ُوِجدت  

 

 التوقف عن إثبات الموجودات المالية

 : عند( أو جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية مماثلة، عندما ينطبق)يتم التوقف عن إثبات األصل المالي  

 

 انقضاء الحقوق في تحصيل تدفقات نقدية من األصل   •

التي يتم تحصيلها بالكامل دون    قيام الشركة بتحويل حقوقها بتحصيل التدفقات النقدية من األصل أو تحمل التزام بسداد التدفقات النقدية •

قيام الشركة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المصاحبة  (  أ)، وإما عند  "ترتيبات فورية"أي تأخير كبير إلى طرف آخر بموجب  

عليها إال أنها قامت   عدم قيام الشركة بنقل كافة المخاطر والمكافآت الجوهرية المصاحبة لملكية األصل أو اإلبقاء(  ب )لملكية األصل، أو  

 . بنقل السيطرة على األصل
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة  -4
 

 ( يتبع( )9المعيار الدولي للتقرير المالي )األدوات المالية  

 

 ( يتبع)التوقف عن إثبات الموجودات المالية 

 

بتقييم فيما إذا  عندما تقوم الشركة بتحويل حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو إبرام ترتيبات القبض والدفع، عندئِذ تقوم 

وعندما لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع الهامة لألصل ولم تقم بتحويل  .  تم االحتفاظ بالمخاطر والمنافع المصاحبة للملكية

يتم تسجيل األصل بمقدار استمرار الشركة في السيطرة على األصل تقوم الشر.  السيطرة على األصل،  الحالة،  بإثبات وفي مثل هذه  كة 

يتم قياس األصل المحول والمطلوبات المصاحبة له بالشكل الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها  .  مطلوبات مصاحبة لألصل

يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون في شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية والحد األقصى للمبلغ المطلوب  .  الشركة

 . ن الشركة دفعه، أيهما أقلم

 

 مراحل التصنيف 

ئتمان تتمثل الخطوة الرئيسية عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة في إجراء تقويم، في نهاية كل فترة مالية، للتأكد فيما إذا كانت مخاطر اال

العتبار التغير في مخاطر التعثر عن السداد الذي  المتعلقة باألداة المالية قد زادت بصورة جوهرية منذ اإلثبات األولي، وذلك باألخذ بعين ا

 .9 يحدث على مدى العمر المتبقي لألداة المالية وتصنيفها إلى المراحل الثالث التالية وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي

 

 :  الموجودات العاملة -المرحلة األولى 

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

 . شهًرا 12يسجل مخصص االنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى . كموجودات عاملة - 1أنها مرحلة 

 

 :  ات غير العاملةالموجود - المرحلة الثانية 

تصنف على  ،  3أو    2تصنف الموجودات المالية، التي انخفضت جودتها االئتمانية بصورة جوهرية منذ نشأتها، والتي تقع ضمن الشريحة  

يسجل مخصص  .  يتم إجراء تقويم الجودة االئتمانية من خالل مراعاة عدد من العوامل النوعية والكمية.  كموجودات غير عاملة  - 2أنها مرحلة  

 .االنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر

 

 الموجودات منخفضة القيمة   - المرحلة الثالثة  

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

 . على مدى العمر

 

 احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 : إن المدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل المتغيرات أدناه

 

 .  تمثل تقديًرا الحتمالية التعثر في السداد على مدى فترة زمنية معينة: احتمالية التعثر في السداد •

 .لمبلغ الخسارة الناتجة في حالة حدوث التعثر في السداد في فترة زمنية معينة تمثل تقديًرا: الخسارة بافتراض التعثر في السداد  •

 .تمثل تقديًرا لقيمة التعرض للمخاطر بتاريخ تعثر مستقبلي: التعرضات عند التعثر في السداد •

 

ديلها لتأخذ بعين االعتبار المعلومات يتم استخراج المؤشرات أعاله من طرق التقدير المطورة داخليًا والبيانات التاريخية األخرى، ويتم تع إ

 .  المستقبلية

 

تشتمل المنتجات التي تقدمها الشركة على مجموعة متنوعة من تسهيالت بطاقات االئتمان لألفراد والشركات، والتي يحق للشركة فيها إلغاء  

ى فترة اإلشعار التعاقدية، ولكن بدالً من ذلك تقوم  ال تقم الشركة بالحد من تعرضها لخسائر االئتمان حت .  أو تخفيض التسهيالت بأثر فوري/و

باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة زمنية تعكس توقعات الشركة لسلوك العمالء واحمال التعثر وإجراءات تقليل المخاطر  

 .المستقبلية لدى الشركة، والتي تشتمل على خفض أو إلغاء حدود بطاقات االئتمان
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة  -4
 

 (يتبع)األدوات المالية  

 

 المعلومات المستقبلية

الحالة األساسية واالتجاه صعودًا  )يأخذ احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بعين االعتبار أيًضا ثالثة تصورات من تصورات االقتصاد الكلي  

وبناًء على دراسة مختلف المعلومات الخارجية الفعلية والتوقعات االقتصادية المنشورة من قبل الجهات الحكومية وسلطات النقد  (. أو نزوالً 

للتوجه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية المعنية  "  للحالة األساسية"والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، تقوم الشركة بإعداد تصور  

التوقعات المحتملة األخرى    ونطاق ممثل المتعلقة (.  االتجاه صعودًا أو نزوالً )لتصورات  تقديراتها  التوقعات لتعديل  تستخدم الشركة هذه 

 :وتعتمد الشركة على المتغيرات االقتصادية التالية كمدخالت إلعداد التصورات المستقبلية. باحتمال التعثر في السداد

  إجمالي الناتج المحلي ( أ)

 تغير في أسعار النفط ال ( ب )

 ( القروض والسلف والسحوبات على المكشوف للقطاع الخاص)القروض البنكية للقطاع الخاص   ( ج)

 التضخم  ( د)

 (   سايبور) معدالت العمولة السائدة بين البنوك السعودية  ( هـ)

 

داد لمحافظ مختلفة من الموجودات المالية استناداً  تم إعداد العالقات المتوقعة بين المؤشرات االقتصادية الرئيسية ومعدالت التعثر في الس

 . إلى تحليل المعلومات التاريخية

 

عندما تعتبر اإلدارة هذه المبالغ غير قابلة للتحصيل، وتحدد عادةً حسب عدد أيام التأخر في   مديني أعضاء البطاقاتيتم شطب أرصدة 

ً  180السداد والتي ال تزيد عن   . المبالغ المستردة على أساس نقدييتم إثبات . يوما

 العمالت األجنبية 

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت .  الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة"  بالريال السعودي "يتم عرض القوائم المالية  

يتم إعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية  .  األجنبية بالريال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث تلك المعامالت

 . تدرج جميع الفروق في قائمة الربح أو الخسارة. المسجلة بعمالت أجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي

 

 إثبات اإليرادات 

ع واالستحواذ  االئتمانية  الشحن  وبطاقات  االئتمان  بطاقات  إصدار  مجال  في  الشركة  العربية  تعمل  المملكة  في  التجارية  المؤسسات  لى 

، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة  (المشار له بالعضو حامل البطاقة )يتم قياس اإليرادات استناداً للمقابل المحدد في العقد مع العميل  . السعودية

 .  طرف ثالثعن 

 

 تقديم الخدمات

نقطة    عندومع التجار فترة زمنية تشمل عقود الشركة المبرمة مع أعضاء البطاقات العديد من التزامات األداء التي يتم الوفاء بها على مدى 

 . من الزمن

 

 المقابل المتغير  .1

ر كذلك تخفيضات تتعلق  كما يتم منح بعض التجا.  يتاح ألعضاء البطاقات حق اإلرجاع عند التعامل مع التجار المعتمدين من قبل الشركة

 . بحجم المبيعات عند تجاوز حدود كمية معينة

 

 .   والتخفيضات المتعلقة بحجم المبيعات مقابل متغير باإلرجاع، ينتج عن الحقوق المتعلقة (15)طبقًا للمعيار الدولي للتقرير الدولي  

 

 حقوق اإلرجاع  •

تطبق الشركة المتطلبات  (.  واتعابها التي قد يتم استردادها)يتم إرجاعها  ستستخدم الشركة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير البضائع التي  

بشأن وضع قيود على تقديرات لمقابل المتغير لتحديد مبلغ المقابل المتغير الذي يمكن    15الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  

وال تشمل اإليرادات المبلغ المقدر ألتعاب المعامالت التجارية التي تخضع لالسترداد بسبب إرجاع البضاعة  .  ي سعر المعاملةإدراجه ف

 . عندما تكون هامة بصورة جوهرية" التزام برد مبلغ"أو الخدمة من قبل حامل البطاقة ويتم إدراجها كـ 

 

 ر الممنوحة للتجابحجم المبيعات  التخفيضات المتعلقة  •

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

بشأن العقود التي تتضمن حدًا واحدًا لحجم المبيعات، بينما يتم استخدام طريقة القيمة المتوقعة بشأن العقود التي تتضمن أكثر من حد 

ال تشمل اإليرادات التخفيضات  .  تقوم الشركة بإثبات مطلوبات العقود المتعلقة بالتخفيضات المستقبلية المتوقعة.  لحجم المبيعات  واحد

 . التي يتم تقديرها من قبل الشركة
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة  -4
 

 (يتبع)إثبات اإليرادات 

 

 الحصول على عقود جديدة وتكاليف الوفاء بالعقود  .2

تُؤجل التكاليف اإلضافية المتعلقة بالحصول على أعضاء بطاقات  .   تتكبد الشركة تكاليف إدارية محددة للحصول على أعضاء بطاقات جديدة

في الموجودات ضمن    إدراجهاالتي يتم  ( )تكاليف الوفاء بالعقود)وتكاليف اإلصدار، بما في ذلك تكلفة البالستيك  (  الحصول على العقود )جدد  

 .  وتُطفأ على مدى العمر المتوقع للبطاقات( مؤجلة  شراء بطاقاتتكاليف 

 

 امج مكافآت العضوية والوالء برن  .3

تقوم الشركة بإثبات مخصص لقاء التزام مكافآت العضوية  .  ينشأ عن مكافآت العضوية إيجاد التزام على الشركة بتكبد التكاليف بشكل فوري

العميل الُمقدّم من الشركة    يسمح برنامج مكافآت العضوية والوالء.  وفقًا ألفضل تقدير لتكلفة الوفاء بااللتزام ويتم إدراجها كتكاليف منفصلة

وتقدر الشركة القيمة العادلة  .  ألعضاء البطاقات باكتساب نقاط يمكن استبدالها بمجموعة متنوعة من المكافآت ومنتجات التجزئة والهدايا

يتم . المتوقعة المشتقة إحصائيًامن خالل تطبيق تكلفة متوسط مؤشر الربحية لكل نقطة على عمليات االسترداد  " الممنوحة والمؤجلة "للنقاط 

. احتساب مكافآت برنامج العضوية بموجب برامج والء العميل على أنها عنصر يمكن تحديده بشكل منفصل في المعاملة التي يتم منحها فيها

 .ة المتعلقة بعملية االسترداديتم تعديل االلتزام المتراكم للنقاط غير المستردة على مدى زمني بناًء على الخبرة الفعلية والتوجهات الحالي 

 

تتحقق اإليرادات إلى الحد الذي يصبح فيه تدفق المنافع االقتصادية للشركة محتمالً ويمكن قياس اإليرادات بصورة موثوقة بغض النظر عن  

، مع األخذ في االعتبار شروط  يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق ناقصاً الخصومات والتخفيضات .  موعد السداد

 ً  : ويجب كذلك استيفاء ضوابط اإلثبات المحددة التالية قبل إثبات اإليرادات. السداد المحددة تعاقديا

 

 أتعاب المعامالت التجارية 

يس التي أصدرتها  تمثل أتعاب المعامالت التجارية اإليرادات المكتسبة من قبل الشركة والتي تنشأ نتيجة استخدام بطاقات أمريكان إكسبر

استخدام البطاقات في مؤسسات التجار المعتمدة من  )الشركة باإلضافة إلى البطاقات التي أصدرتها شركات خارج المملكة العربية السعودية  

 .  التجار إلى الشركة/يتم إثبات أتعاب المعامالت التجارية عند تجميع سجالت العمليات المقدمة من مؤسسات الخدمة (. قبل الشركة

 

 إيرادات تحويل العمالت األجنبية 

تمثل إيرادات تحويل العمالت األجنبية المكتسبة الناتجة عن الفروقات في أسعار الصرف األجنبي بعد تحويل مصاريف أعضاء البطاقات  

 . لعملة غير عملة الفاتورة

 

 أتعاب البطاقات 

ات بتاريخ قبول العضوية وعند مرور سنة على قبول عضويتهم، باإلضافة  يتم تأجيل رسوم البطاقة السنوية المقدم فواتيرها ألعضاء البطاق

 . إلى عكس قيد مخصص الرسوم، وترحل إلى قائمة الربح أو الخسارة على مدى الفترة التي يحق فيها ألعضاء البطاقات استخدام بطاقاتهم

  

 ( المنتجات غير التجارية) أتعاب التورق 

تقوم   ترتيب  عبارة عن  من  التورق  مجموعة  من خالل  وذلك  بها  الخاصة  البطاقات  حاملي  من  المستحقة  المبالغ  بسداد  بموجبه  الشركة 

يبيع  .  تشتري الشركة السلع وتبيعها لحاملي البطاقات بسعر أعلى يتضمن هامش ربح على أساس الدفع المؤجل.  المعامالت التجارية للسلع

لسلع المملوكة لهم إلى وسيط آخر على أساس الدفع الفوري باستخدام المتحصالت لسداد  حاملو البطاقات، من خالل وكيل التورق المعين، ا

 . الرصيد القائم المستحق إلى الشركة

  

يشتمل سعر البيع، الذي تعرضه الشركة على حاملي البطاقات، على التكلفة األصلية للسلع التي تساوي رصيد حساب حامل البطاقة باإلضافة  

يتم تسجيل الفرق بين إجمالي المبالغ المستحقة من حاملي البطاقات بموجب عقد التورق والسعر األصلي  .  متفق عليه للشركةإلى هامش ربح  

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

 

 المصروفات 

يتم توزيع كافة المصروفات األخرى على أساس ثابت إلى مصروفات  .  البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق تحديدًا بإدارة التسويقمصروفات  

 . المبيعات والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية وفقاً لعوامل التوزيع التي اعتبرتها الشركة بأنها مالئمة
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  الهامة الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعدالمعايير  -5
 

ي تبدأ في إن المعايير المطبقة في هذه القوائم المالية هي تلك المعايير الصادرة بتاريخ إعداد القوائم المالية وتسري على الفترات السنوية الت 

 . م أو بعد ذلك التاريخ2021 يناير 1

 

وتعتزم  .  فيما يلي بيان بالمعايير والتفسيرات الصادرة ولكنها غير سارية المفعول حتى اآلن وذلك حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة

 .سريانهعند الشركة تطبيق هذه المعيار، إذا كان ذلك ينطبق، 

 

 (12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  )الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة الناتجة عن معاملة واحدة 

ة،  أدّت التعديالت إلى تضييق نطاق اإلعفاء من اإلثبات األولي من خالل استثناء المعامالت التي ينتج عنها فروقات متساوية ومتوازنة مؤقت 

في حال عقود  .  م أو بعد ذلك التاريخ2023يناير    1تُطبَّق هذه التعديالت على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في  .  عقود اإليجار:  مثل

اإليجار، يجب إثبات الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة من بداية أقرب فترة مقارنة يتم عرضها ويتم إثبات أي أثر تراكمي على  

وفيما يتعلق بالمعامالت األخرى، تُطبَّق التعديالت على .  حقوق الملكية في ذلك التاريخلاألخرى  المكونات  اة أو  أنه تعديل على األرباح المبق

 . بعد بداية أقرب فترة معروضةالتي تتم المعامالت 

 

 المعايير األخرى 

 :م أو بعد ذلك التاريخ2022يناير  1 فيتطبق المعايير الجديدة والمعدّلة التالية 

 (. 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )تكلفة إتمام العقد  - العقود المتوقع خسارتها  -

 (.16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )م 2021يونيو  30بعد  19- امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد -

 م2020 –م 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي  -

 (.16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )المتحصالت قبل االستخدام المقصود  : ممتلكات واآلالت والمعدات ال -

 (.3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )الَمراجع حول إطار المفاهيم  -

 (. 1تعديل على معيار المحاسبة الدولي )تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة  -

 . 17 والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي" عقود التأمين" 17 لدولي للتقرير الماليالمعيار ا -

 (. 2وقائمة ممارسة المعيار الدولي للتقرير المالي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  -

 (. 8بة الدولي تعديالت على معيار المحاس)تعريف التقديرات المحاسبية  -

 

 . ال يُتوقع أن يكون للمعايير والتعديالت التالية تأثير جوهري على الشركة

 

 . لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت قبل تاريخ تنفيذها

 

 أتعاب معامالت تجارية، صافي 6
 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 

 بآالف الرياالت السعودية  السعودية بآالف الرياالت   
   

 45,162 55,714 أتعاب معامالت على مصاريف تمت داخل المملكة   

 44,037 72,469 ((  أ )23إيضاح )أتعاب معامالت على مصاريف تمت خارج المملكة  

 2,711 4,781 (( أ)23إيضاح )أتعاب معامالت خطوط الطيران  

 ──────── ──────── 

 132,964 91,910 

 (4,671) ( 5,761) (( أ) 23إيضاح )أتعاب معامالت أعضاء بطاقات أجانب مدفوعة 

 ──────── ──────── 

 127,203 87,239 

 ════════ ════════ 
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 مصروفات عمومية وإدارية    7
 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 

 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  
   

 88,198 99,734 مصاريف موظفين

 29,364 33,491 مصروفات معالجة بيانات

 7,084 10,378 ( 27إيضاح ) استهالك موجودات حق االستخدام 

 10,349 9,335 خدمات متعاقد عليها

 5,898 6,422 ( 12إيضاح )إطفاء وانخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة 

 4,937 5,885 مصروفات اتصاالت 

 6,124 5,845 أتعاب مهنية

 4,227 5,642 مصروفات متعلقة بالمرافق والمباني 

 4,462 4,622 ( 11إيضاح )قيمة الممتلكات والمعدات في  استهالك وانخفاض 

 11,239 16,854 أخرى 

 ────── ────── 

 198,208 171,882 

 ══════ ══════ 
 

 مصروفات بيع وتسويق  8
 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 

 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  
   

 15,658 19,260 ( 17إيضاح )مكافآت عضوية 

 17,022 14,381 مصروفات تسويق وترويج 

 12,514 14,151 موظفينمصاريف 

 5,284 4,766 خدمات متعاقد عليها

 2,980 3,929 مكافآت من عالمة تجارية مشتركة 

 1,982 1,328 مزايا ألعضاء البطاقات 

 862 1,153 مصروفات متعلقة بالمرافق والمباني 

 589 702 مصروفات اتصاالت 

 ───── ───── 
 59,670 56,891 

 ═════ ═════ 
 

 وما في حكمهنقد  .9
 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 

 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  
   

 95,707 222,946 أرصدة لدى البنوك

 41 41 نقد في الصندوق 

 ────── ────── 
 222,987 95,748 

 ══════ ══════ 
 

مخاطر ائتمانية منخفضة بسبب االحتفاظ بها لدى مؤسسات ذات سمعة جيدة وتصنيف ائتماني  يتم تقييم جميع األرصدة البنكية لتكون ذات  

البنكية للشركة تاريخ تعثر عن السداد ألي من األرصدة  بناًء على عوامل .  مرتفع ولم يكن هناك  التعثر عن السداد  فإنَّ احتمالية  وعليه، 

 .ضئيلةمستقبلية وأي خسارة عند التعثر عن السداد تعتبر 
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 مدينو أعضاء البطاقات، صافي  10
 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 511,842 770,285 مدينو أعضاء البطاقات 

 (11,100) ( 7,685) (أدناه( أ)أنظر إيضاح  ) البطاقاتمديني أعضاء االنخفاض في قيمة : يخصم

 (421) ( 316) ( أدناه ( ب) أنظر إيضاح )مخصص رسوم بطاقات العضوية  : يخصم
 ──────── ──────── 

 762,284 500,321 
 ════════ ════════ 

تعتبر   مديني أعضاء البطاقات وعليه، فإنَّ  . السعودية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية  إكسبريستعتبر منتجات بطاقات شركة أمريكان  

 .  غير تقليدية بطبيعتها

  

 : فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة غير منخفضة القيمة ألعضاء البطاقات

 

 اإلجمالي 

ليست متأخرة  
السداد وليست  
 منخفضة القيمة 

خفضة  متأخرة السداد لكن ليست من 
متأخرة السداد   القيمة

ومنخفضة  
 القيمة

1 – 30 
 يوماً 

31 – 60 
 يوماً 

61 – 90 
 يوماً 

بآالف   
الرياالت  
 السعودية 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

       

 6,322 1,971 6,591 24,981 730,420 770,285 م 2021ديسمبر   31

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

       

 7,178 3,345 15,021 36,553 449,745 511,842 م  2020ديسمبر  31

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

 : مديني أعضاء البطاقات فيما يلي بيان بالحركة في مخصص االنخفاض في قيمة  (أ

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

   

 10,723 11,100 في بداية السنة  

 12,941 12,196 المحمل للسنة  

 (12,564) ( 15,611) شطب خالل السنة  

 ──────── ──────── 

 11,100 7,685 في نهاية السنة  

 ════════ ════════ 

 

 7.23وقدرها  مليون لاير سعودي بعد خصم االستردادات خالل السنة    4.97قائمة الربح أو الخسارة وقدره  في  يظهر االنخفاض المحمل  

 7.36مليون لاير سعودي بعد خصم االستردادات وقدرها    5.58االنخفاض المحمل وقدره  :  م2020ديسمبر    31)مليون لاير سعودي  

 (. مليون لاير سعودي 

 

 : فيما يلي بيان حركة مخصص رسوم بطاقات العضوية  ( ب

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

   

 277 421 في بداية السنة  

 7,183 5,436 المحمل للسنة  

 (7,039) ( 5,541) شطب خالل السنة  

 ──────── ──────── 

 421 316 في نهاية السنة  

 ════════ ════════ 
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 ( يتبع) مدينو أعضاء البطاقات، صافي  10
 

 : يعرض الجدول التالي التسوية من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص الخسارة  ( ج

 

 

 م 2021ديسمبر   31
 

 مديني أعضاء البطاقات خسارة االنخفاض في قيمة 

 

الخسائر  
االئتمانية  
المتوقعة  
على مدى  

 شهرا   12

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
مدى العمر غير  
منخفضة القيمة  

 االئتمانية 

الخسائر  
االئتمانية  

المتوقعة على  
مدى العمر  

منخفضة القيمة  
 االئتمانية 

 

 

 

 اإلجمالي 

     

 بآالف الرياالت السعودية  
  

 11,100 2,759 2,790 5,551 م 2021يناير  1الرصيد في 

شهراً وتشمل إعادة  12المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 القياس
19 (559) (382) (922 ) 

غير منخفضة  - المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 وتشمل إعادة القياس القيمة االئتمانية 
(54 ) 1,171 (50 ) 1,067 

منخفضة القيمة   - المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 وتشمل إعادة القياس  االئتمانية 
(132) (217) 2,362 2,013 

 ( 1,639) ( 92) ( 76) (1,471) صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

 213 17 62 134 الموجودات المالية الجديدة الناشئة  

 ( 1,292) (572) (370) (350) التي تم التوقف عن إثباتها الموجودات المالية 

 ( 2,855) (1,407) (1,416) ( 32) شطب  
 ───── ───── ───── ───── 

 7,685 2,635 1,385 3,665 م 2021ديسمبر   31الرصيد في  
 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

 

 

 م 2020ديسمبر  31
 

 مديني أعضاء البطاقات خسارة االنخفاض في قيمة 

 

الخسائر  
االئتمانية 
المتوقعة  
على مدى 

 شهراً  12

الخسائر  
االئتمانية 

المتوقعة على  
مدى العمر غير 
منخفضة القيمة  

 االئتمانية

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على  
مدى العمر  

منخفضة القيمة  
 االئتمانية

 

 

 

 اإلجمالي 

     

 بآالف الرياالت السعودية  
  

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

شهراً وتشمل إعادة  12المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 القياس

17 (433) (895) (1,311) 

غير منخفضة  - المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 وتشمل إعادة القياس القيمة االئتمانية 
(60 ) 2,507 (87 ) 2,360 

منخفضة القيمة   - المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 وتشمل إعادة القياس  االئتمانية 
(31 ) (204) 2,437 2,202 

 727 (175) ( 29) 931 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

 240 26 23 191 الموجودات المالية الجديدة الناشئة  

 (1,180) (471) (404) (305) الموجودات المالية التي تم التوقف عن إثباتها 

 (2,661) (2,028) (599) ( 34) شطب  
 ───── ───── ───── ───── 

 11,100 2,759 2,790 5,551 م2020ديسمبر  31الرصيد في 
 ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 ممتلكات ومعدات، صافي 11
 

 :فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات بغرض احتساب االستهالك

  .  سنوات 5إلى  3  : أجهزة الحاسب اآللي  . سنة 20إلى  5 : المباني والتحسينات

 سنوات  4 : السيارات  . سنوات 5إلى  3 : األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية

 المباني والتحسينات 

أجهزة الحاسب  
 اآللي

األثاث   
والتجهيزات  

 السيارات  والمعدات المكتبية

األعمال الرأسمالية  
 قيد التنفيذ 

 اإلجمالي 

 م 2021

 اإلجمالي 

 م 2020

 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

        : التكلفة

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

إضافات على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  

 خالل السنة  
-- -- -- -- 31,637 31,637 3,718 

تحويالت من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  

 خالل السنة  
977 213 2,294 -- (3,484)  -- -- 

 (4,777) ( 7) -- -- -- ( 7) -- استبعادات خالل السنة  

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

 36,179 67,809 28,867 767 17,493 7,459 13,223 في نهاية السنة  

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

        :االستهالك المتراكم

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

 4,462 4,606 -- 124 2,551 555 1,376 ( 7إيضاح )المحمل للسنة 

 -- 16 -- -- 6 -- 10 (7إيضاح  )انخفاض القيمة خالل السنة  

 (4,721) ( 7) -- -- -- ( 7)              --  استبعادات خالل السنة  

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

 22,670 27,285 -- 603 12,832 6,985 6,865 في نهاية السنة  

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

        : صافي القيمة الدفترية

  40,524 28,867 164 4,661 474 6,358 م 2021ديسمبر   31في 

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

 13,509  714 288 4,924 816 6,767 م 2020ديسمبر  31في 

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

اآللي واألثاث  لتكلفة المتكبدة على المباني الجديدة والتحسينات والهاتف ولوحات التوزيع والمعدات المكتبية وأجهزة الحاسب  ا  2020وم  2021ديسمبر    31تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كما في  

 .والتركيبات
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 الموجودات غير الملموسة، صافي 12
 

 . سنوات 5إلى  3تبلغ األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات بغرض احتساب إطفاء البرامج من 

 

برامج الحاسب   
 اآللي

األعمال الرأسمالية  
 التنفيذ قيد 

 اإلجمالي 

 م 2021

 اإلجمالي 

 م 2020

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

     : التكلفة

 52,106 61,314 4,317 56,997 في بداية السنة  

 9,785 11,179 11,179 -- إضافات خالل السنة  

 -- --  (9,239) 9,239 تحويالت خالل السنة  

 (577) --  -- -- استبعادات خالل السنة  

 ────── ───── ────── ────── 

 61,314 72,493 6,257 66,236 في نهاية السنة  

 ────── ───── ────── ────── 

     : اإلطفاء المتراكم

 34,499 39,820 -- 39,820 في بداية السنة  

 5,898 6,268 -- 6,268 ( 7إيضاح )المحمل للسنة 

 -- 154 -- 154 (7إيضاح  )انخفاض القيمة خالل السنة  

 (577) --  -- -- استبعادات خالل السنة  

 ────── ───── ────── ────── 

 39,820 46,242 -- 46,242 في نهاية السنة  

 ────── ───── ────── ────── 

     : الدفتريةصافي القيمة 

  26,251 6,257 19,994 م 2021ديسمبر   31كما في 

 ══════ ═════ ══════  

     

 21,494  4,317 17,177 م 2020ديسمبر  31كما في 

 ══════ ═════  ══════ 

التنفيذ كما في   المتكبدة بصورة    2020و    م2021ديسمبر    31تمثل األعمال الرأسمالية قيد  التطبيقات   تطوير  علىرئيسية  التكاليف 

 . والمنصات التقنية للبرمجياتالجديدة 

 

 ذمم دائنة ومستحقات - 13
 

ديسمبر    31 
 م 2021

ديسمبر   31
 م 2020

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

   

 37,805 47,592 مصروفات مستحقة 

 44,597 38,751 البطاقات دفعات مقدمة من أعضاء 

 14,896 25,706 تعويضات مستحقة للموظفين 

 13,184 14,612 مبالغ مستحقة إلى تجار   

 2,057 2,926 ذمم دائنة أخرى 

 ──────── ──────── 

 129,587 112,539 

 ════════ ════════ 
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 زكاة وضريبة دخل مستحقة  14
 

على  )وضريبة الدخل  (  على حصة المساهمين السعوديين)إن الشركة مملوكة لمساهمين سعوديين وغير سعوديين وبالتالي تخضع للزكاة  

م وقدرها  2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    المحملةتم احتساب الزكاة وضريبة الدخل المستحقة  (.  حصة المساهمين غير السعوديين

 3.30مليون لاير سعودي و  1.31:  م2020ديسمبر    31(( )ب) أنظر اإليضاح  )مليون لاير سعودي    5.23مليون لاير سعودي و  1.90

 . على التوالي وفقًا لنظام ضريبة الدخل واللوائح التنظيمية الزكوية السارية في المملكة العربية السعودية( مليون لاير سعودي 
 

 ( قائمة الربح أو الخسارة)المحمل للسنة  (أ

 ضريبة الدخل  الزكاة  

ديسمبر    31 
 م 2021

ديسمبر   31
 م 2020

ديسمبر    31
 م 2021

ديسمبر   31
 م 2020

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

     

 1,312 1,897 3,303 5,234 (( ب )إيضاح  )المحملة للسنة الحالية  

 ضريبة مؤجلة متعلقة بنشوء الفروقات 

 -- --  ((إيضاح ج)المؤقتة   

 

(34 ) 

 

(176) 

 ────── ────── ────── ────── 

 1,136 1,863 3,303 5,234 المحملة على قائمة الربح أو الخسارة

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 : م2020و  م2021ديسمبر  31فيما يلي بيان مخصص الزكاة المحتسبة على حصة المساهمين من وعاء الزكاة للسنتين المنتهيتين في 

 

ديسمبر    31
 م 2021

ديسمبر   31
 م 2020

 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

   احتساب وعاء الزكاة . أ

 399,756 399,251 مصادر األموال 

   
 

 683,888 1,129,213 إجمالي الموجودات 

 (47,213) ( 121,477) الموجودات غير الخاضعة للزكاة: يخصم

 ─────── ────── 

 636,675 1,007,736 الموجودات الخاضعة للزكاة 

   

 % 93 % 89 النسبة المئوية من الموجودات الخاضعة للزكاة إلى إجمالي الموجودات  

   
 

 372,158 356,301 (( إجمالي الموجودات/الموجودات الخاضعة للزكاة* )مصادر األموال )وعاء الزكاة 

   

 279,119 267,226 %75وعاء الزكاة العائد للمساهمين السعوديين بنسبة 

 ══════ ══════ 
 

 

ديسمبر    31
 م 2021

ديسمبر   31
 م 2020

 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

   احتساب الحد األدنى والحد األقصى لوعاء الزكاة . ب
   

 21,297 33,844 والزكاة صافي الربح قبل الضريبة 
   

 15,972 25,383 المتعلقة بالمساهمين السعوديين  
   

 63,890 101,532 الحد األدنى لوعاء الزكاة 
   

 127,779 203,065 الحد األعلى لوعاء الزكاة 

   

 127,779 203,065 الحد األعلى لوعاء الزكاة    -أساس الزكاة . ج

   

 3,303 5,234 مصروف زكاة 

 ══════ ══════ 
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 ( يتبع)زكاة وضريبة دخل دائنة   14
 

 :  فيما يلي بيان حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل   ( ب

 اإلجمالي  ضريبة الدخل  الزكاة  م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

    

 ( 199) ( 3,502) 3,303 في بداية السنة  ( القبض )الدفع مستحق الرصيد 
 7,131 1,897 5,234 ( إيضاح أ)المخصص خالل السنة 

 --  3,303 ( 3,303) طلب مدفوعات ضريبة الدخل الزائدة 
 ───── ────── ────── 

 6,932 1,698 5,234 الرصيد مستحق الدفع في نهاية السنة  

 ═════ ══════ ══════ 

 

 اإلجمالي  ضريبة الدخل  الزكاة م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

    

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

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

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

 

 الموجودات الضريبية المؤجلة   ( ج

مليون    3.44:  م2020ديسمبر    31)مليون لاير سعودي    3.47م وقدرها  2021ديسمبر    31تشمل الموجودات الضريبية المؤجلة كما في  

في  (  لاير سعودي المنتهية  للسنة  وقدره  2021ديسمبر    31رصيد ضريبة مؤجلة مستردة  ديسمبر    31)مليون لاير سعودي    0.03م 

تتعلق الضريبة المؤجلة بالفروقات الزمنية بسبب المعاملة التفضيلية  (.  مليون لاير سعودي   0.18رصيد ضريبة مؤجلة وقدره  :  م2020

الموجود وإطفاء  والمعدات  الممتلكات  باستهالك  يتعلق  فيما  وذلك  للضريبة  الخاضعة  واألرباح  الدفترية  األرباح  احتساب  غير  في  ات 

الملموسة واستبعاد مخصص مكافأة نهاية الموظفين ومخصص خسائر االختالس ومخصص مدينو أعضاء البطاقات ومخصص رسوم  

راجع بيان حركة موجودات الضريبة المؤجلة  ) %20يتم احتساب األثر الضريبي بناء على معدل ضريبة الدخل بواقع . البطاقات وغيرها

 (. أدناه

 

 : ركة في الموجودات الضريبية المؤجلةفيما يلي بيان الح 
 

 م 2020 ديسمبر 31 م 2021ديسمبر   31 

 
بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

   

 3,260 3,436 الموجودات الضريبية المؤجلة االفتتاحية 
 176 34 بداية الفروقات المؤقتة 

 ────── ────── 

 3,436 3,470 الرصيد في نهاية السنة 
 ══════ ══════ 
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 (يتبع)الزكاة وضريبة الدخل الدائنة   14
 

 : مطابقة مصروفات الضريبة والربح المحاسبي مضروب ا في معدل الضريبة المطبق (  د

 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 

 بآالف الرياالت السعودية  السعودية بآالف الرياالت   

   

 21,297 33,844 الربح المحاسبي قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 ─────── ─────── 

   

 5,324 8,461 % 25بواقع  سعوديينالربح المحاسبي المتعلق بمساهمين غير 

 ═══════ ═══════ 

   

 1,065 1,692 %  20معدل ضريبة الدخل النظامية بواقع  

 247 205 األثر الضريبي للبنود األخرى 

 ─────── ─────── 

 1,312 1,897 ( %24.64: م2020) %22.42ضريبة الدخل الفعلية بواقع 

 ═══════ ═══════ 

 

 موقف الربوط  (  هـ)
 

"(.  الهيئة)"م إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  2020ديسمبر    31قدمت الشركة إقرارات الزكاة وضريبة الدخل لجميع السنوات حتى  

وأنهت الهيئة الموقف الزكوي للشركة للسنة  .  م2022أبريل    30حصلت الشركة على شهادة زكاة من الهيئة وهي سارية المفعول حتى  

 . م2011ديسمبر  31المنتهية في 

 

بمبلغ  2015م، استلمت الشركة ربط غرامة تأخير لسنة  2020وخالل   قدمت الشركة اعتراًضا على ربط  .  مليون لاير سعودي  3.30م 

ديسمبر    31م إلى  2012ديسمبر    31لم تصدر الهيئة حتى اآلن الربوط الزكوية والضريبية للسنوات من  .  غرامة التأخير وتنتظر قرار الهيئة

 . م2020ديسمبر  31م إلى 2016ديسمبر  31ومن  م2014

 

 القروض قصيرة األجل  15
 

 : التسهيالت التالية التي حصلت عليها الشركة  /تمثل القروض قصيرة األجل القرض التقليدي

 

مليون دوالر أمريكي   200تسهيل ائتماني من شركة أمريكان إكسبريس أوفرسيز كريديت كوربوريشن إن في بقيمة إجمالية قدرها   (أ

(  مليون لاير سعودي 750مليون دوالر أمريكي ، وبما يعادل  200: م2020ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  750بما يعادل )

المال   رأس  متطلبات  بالشركةلتمويل  الخاص  في  .  العامل  التسهيل  2021ديسمبر    31كما  هذا  بموجب  القائم  الرصيد  بلغ  م، 

مليون دوالر أمريكي    24.20:  م2020ديسمبر    31)مليون لاير سعودي    424.88مليون دوالر أمريكي بما يعادل    113.30

 . م2022يستحق هذا التسهيل التجديد في أغسطس (. مليون لاير سعودي 90.75بما يعادل 

 

مليون لاير سعودي    300ما يعادل  )مليون دوالر أمريكي    80.00تسهيالت قصيرة األجل من البنوك المحلية بقيمة إجمالية قدرها   (ب

لتمويل متطلبات رأس المال العامل  (  مليون لاير سعودي   300مليون دوالر أمريكي ، ما يعادل    80.00:  م2020ديسمبر    31)

بالشركة القر .  الخاص  الشركةإن هذه  بسندات ألمر من قبل  القائم 2021ديسمبر    31كما في  .  وض مضمونة  الرصيد  بلغ  م، 

 .م2022يستحق هذا التسهيل التجديد في مارس (. ال شيء: م2020ديسمبر  31)بموجب هذه التسهيالت ال شيء

 

 التأمينات النقدية ألعضاء البطاقات 16
 

وفي بعض الحاالت، عندما ال يفي .  الصادرة من قبل الشركة دون ضمان عادة"  بطاقات الشحن"باإلضافة إلى  "  بطاقات االئتمان"تكون  

وبموجب شروط االتفاقية مع مثل  .  تأمينا نقديا أو ضمانا نقدياعميل محتمل ببعض معايير وشروط االئتمان المحددة مسبقًا، تطلب الشركة  

 31كما في  .  ات النقدية أو الضمانات النقدية المستلمة مع المبالغ المستحقة من أعضاء البطاقاتهؤالء العمالء، يحق للشركة خصم التأمين 

 (. مليون لاير سعودي 43.51: م2020ديسمبر  31)مليون لاير سعودي   41.38م، بلغت تأمينات الضمان المحتفظ بها 2021ديسمبر 
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 مكافآت العضوية  17
 

ديسمبر    31 
 م 2021

 ديسمبر   31
 م 2020

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

   

 32,769 34,200 في بداية السنة 

 15,658 19,260 ( 8إيضاح )متراكم خالل السنة  

 (14,227) ( 16,804) السنة المستخدم خالل 

 ──────── ──────── 

 34,200 36,656 السنة  في نهاية

 ════════ ════════ 

 

 رسوم بطاقات العضوية المؤجلة 18
 

 . بطاقاتتجديد السنويًا ورسوم  المحملة تمثل رسوم بطاقات العضوية المؤجلة الجزء غير الُمطفأ من رسوم البطاقات الجديدة 

 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

   

 27,036 26,302 في بداية السنة 

 67,677 62,217 فواتيرها إلى أعضاء البطاقات خالل السنة رسوم صدرت  

 (68,411) ( 64,004) به خالل السنة  اتهارسوم تم إثب 

 ──────── ──────── 

 26,302 24,515 السنة  في نهاية

 ════════ ════════ 
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 الخدمة للموظفين مكافأة نهاية  19
 

 : تلخص الجداول التالية مكونات منافع نهاية الخدمة للموظفين المثبتة في قوائم المركز المالي والربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 

 : المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي ( أ

 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 

 

بآالف الرياالت  )
 ( السعودية 

بآالف الرياالت  )
 ( السعودية

   

 40,609 45,474 القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة

 ═══════ ═══════ 

 

 (: المثبت في قائمة الربح أو الخسارة )مصروف المنافع   (  ب

 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 

 

بآالف الرياالت  )
 ( السعودية 

بآالف الرياالت  )
 ( السعودية

   

 3,791 4,003 تكلفة الخدمة الحالية 

 1,008 662 الخاصة العمولة تكلفة 

 ─────── ─────── 

 4,799 4,665 مصروفات المنافع   

 ═══════ ═══════ 

 

 : الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة ( ج

 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 

 

بآالف الرياالت  )
 ( السعودية 

بآالف الرياالت  )
 ( السعودية

   

 35,754 40,609 القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة في بداية السنة 

   : مصروف المنافع المثبت في قائمة الربح أو الخسارة 

 3,791 4,003 تكلفة الخدمة الحالية  -

 1,008 662 تكلفة عمولة خاصة  -

 2,644 2,201 قائمة الدخل الشامل اآلخر خسارة اكتوارية مثبتة في 

 (2,588) ( 2,001) منافع مدفوعة 

 ─────── ─────── 

 40,609 45,474 القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة في نهاية السنة 

 ═══════ ═══════ 

 

 : االفتراضات االكتوارية األساسية ( د

 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 

   

 % 1.65 % 2.10 الخصم معدل 

 % 1.65 % 2.10 معدل الزيادة في الرواتب 

 

 معدل الخصم

.  تحديد معدل الخصم على سندات الشركات أو السندات الحكومية للفترة والعملة بما يتفق مع المطلوبات  19يتطلب معيار المحاسبة الدولي  

ويجب أن تتفق عملة سندات الشركات  .  تستخدم أسعار السوق على السندات الحكوميةوفي البلدان التي ال يوجد فيها سوق عميقة لهذه السندات،  

 .  أو السندات الحكومية، وأجلها، مع عملة التزامات المنفعة لما بعد انتهاء التوظيف، وأجلها الُمقدر

 

 



 شركة أمريكان إكسبريس السعودية
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 ( يتبع) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  19
 

 (: يتبع)االفتراضات االكتوارية األساسية   ( د

 

للسندات   السوق  باالعتبار عائد  يتم األخذ  السعودية،  العربية  المملكة  في  الجودة  الشركات عالية  لسندات  لعدم وجود أي سوق عميقة  نظراً 

 . والمتداولة في السوق الدولية من أجل تحديد معدّل الخصم المناسبالسيادية السعودية المسجلة بالدوالر األمريكي 

 

ولغرض التقييم، تم استخدام معدل خصم  (. سنوات 6.73: م2020ديسمبر  31)سنوات   6.18بلغ متوسط فترة التزام منافع ما بعد التوظيف 

ً  %1.65: م2020ديسمبر  31)سنوياً  %2.10بواقع   .  االفتراضات على أساس الظروف السائدة في السوق بتاريخ كل تقييمتم تحديد (. سنويا

 

 معدل الزيادة في الرواتب  

التضخمية   الزيادات  تعكس  والتي  األجل،  طويلة  توقعاتها  على  بناًء  الشركة  قبل  من  الرواتب  في  المستقبلية  الزيادات  افتراض  تحديد  تم 

 .  والترويجية

 

 تحليل الحساسية (هـ

الجدول أدناه التغير في التزام نهاية الخدمة اســـتناداً إلى التغير المعقول المحتمل في القيمة االفتراضـــية األســـاســـية لمعدالت الخصـــم  يظهر 

 :والزيادة في الراتب

 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 

  

 

 التغير في 

 نقاط األساس 

(  النقص )  /الزيادة
في التزام مكافأة  
نهاية الخدمة  
 للموظفين  

 التغير في

 نقاط األساس 

(  النقص) /الزيادة
في التزام مكافأة  
نهاية الخدمة  
 للموظفين

بآالف الرياالت    
 السعودية 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

     

 (1,326) 5+ ( 1,377) 5+ معدل الخصم 

 -5 1,463  -5 1,410 

     

 956 5+  1,140 5+  الرواتب معدل الزيادة في 

 - 5 (1,086 )  - 5 (912) 

 

 رأس المال  .20

مليون   10من  (  مليون لاير سعودي   100:  م2020)مليون لاير سعودي    100يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع البالغ  

 (.  لاير سعودي  10مليون سهم وقيمة كل سهم  10: م2020)لاير سعودي   10سهم قيمة كل سهم 

 االحتياطي النظامي - 21

من أرباحها بعد الزكاة وضريبة الدخل كل سنة إلى االحتياطي النظامي حتى    %10وفقاً لنظام الشركات السعودي، يتعين على الشركة تجنيب  

سبة المحددة لالحتياطي النظامي، وبالتالي قررت التوقف عن  وقد حققت الشركة الن .  من رأس المال  %30يبلغ مجموع هذا االحتياطي النظامي  

 . إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. إجراء هذا التحويل

 توزيعات األرباح  22

مليون    115.50م على صافي توزيعات أرباح بمبلغ  2020أبريل    5وافق المساهمون خالل اجتماع الجمعية العامة السنوي الذي انعقد بتاريخ  

. م، لم يوِص مجلس إدارة الشركة بدفع توزيعات األرباح للمساهمين2021بالنسبة لسنة  .  لاير سعودي للسهم الواحد   11.55لاير سعودي وبواقع  
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها  23
 

 : مة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقةفيما يلي بيان بالمعامالت الها (أ

 

 مبلغ المعامالت  

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 طبيعة المعاملة  الطرف ذو العالقة 

 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية   

    

    المساهمون

 البنك السعودي لالستثمار

 

 خدمات دعم وبيانات أخرى  - 

 

3,422 

 

2,784 

 (1,020) ( 873) رسوم خدمات وبطاقات سنوية  -  

 101 340 حصة من عالمة تجارية مشتركة  -  

    

    شركة شقيقة 

  إكسبريسشركة أمريكان 

 ترافل ريليتد سيرفيسز 

أتعاب المعامالت التجارية ومعامالت خطوط   - 

 ( 6إيضاح )الطيران المحققة  
(77,250 ) (46,748) 

 أتعاب معامالت أعضاء بطاقات أجانب   -  

 )6إيضاح )

 

5,761 

 

4,671 

 609 623 خدمات دعم وخدمات أخرى  -  

 433 401 مصروف امتياز  -  

    

شركة أمريكان إكسبريس  

أوفرسيز كريديت  

 كوربوريشن إن في 

 2,042 1,413 (( أ) 15إيضاح  )مصروف العمولة الخاصة  

 768,000 1,240,125 قروض مستلمة قصيرة األجل  -  

 ( 944,663) ( 906,000) قروض مسددة قصيرة األجل  -  

    

البنك   للشركة من خالل  الروتينية  البنكية  المعامالت  تتم معظم  المذكور سابقًا،  إلى  ديسمبر   31كما في  .  السعودي لالستثمارباإلضافة 

  31)مليون لاير سعودي تحت بند النقد وما في حكمه    222.17م، تم إدراج أرصدة الشركة لدى البنك السعودي لالستثمار البالغة  2021

 (. مليون لاير سعودي   94.95: م2020ديسمبر 

 

 . واألحكام التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركةيتم إجراء المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفق الشروط 

 

موظفو اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة ويتحملون مسؤولية التخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة شركة أمريكان   ( ب

اإلدارة العليا خالل السنة المنتهية في  فيما يلي ملخص بتعويضات موظفي  .  السعودية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  إكسبريس

 : م2021ديسمبر  31

 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 

 
بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

   

 13,732 14,035 منافع قصيرة األجل 

 3,304 3,062 مكافأة نهاية الخدمة ومنافع أخرى طويلة األجل  

 ────── ────── 

 17,097 17,036 

 ══════ ══════ 

 

مليون لاير    2.42م مبلغ  2021ديسمبر    31األرصدة القائمة لموظفي اإلدارة العليا كما في    مديني أعضاء البطاقاتتشمل   ( ج

(.  مليون لاير سعودي 1.08: م2020ديسمبر  31)سعودي  
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 ( يتبع) المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها  23
 

 : المعامالت مع األطراف ذات العالقةعن ( مستحقة الدفع) /نشأت األرصدة مستحقة القبض (           د

 

  
 ديسمبر    31

 م 2021

 ديسمبر   31

 م 2020

 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  اسم الطرف ذو العالقة  الطرف ذو العالقة 

   

   (: إلى)/ مستحق من 

 125 319 البنك السعودي لالستثمار مساهم

  ══════ ══════ 

    

 (5,818) ( 20,545) ترافل ريليتد سيرفيسز  إكسبريسشركة أمريكان  شقيقة شركات 

  ══════ ══════ 

 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  24
 

 االلتزامات الرأسمالية 

القائمة  2021ديسمبر    31كما في   الرأسمالية  بالنفقات  المتعلقة  االلتزامات  بلغت  : م2020ديسمبر    31)مليون لاير سعودي    19.16م، 

 (. مليون لاير سعودي 14.44

  

 االلتزامات االئتمانية غير المسحوبة 

 787.18والصادرة بواسطة الشركة    االئتمانم، بلغت االلتزامات االئتمانية غير المسحوبة المتعلقة ببطاقات  2021ديسمبر    31كما في  

  (.  مليون لاير سعودي 861.70: م2020ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  

 

  األدوات المالية والقيمة العادلة 25
 

منتظمة   في ظروف إعتيادية القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة

يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى  .  تتم بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس

 : الحاالت التالية 

 

 في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو  - 

 للموجودات أو المطلوبات  ميزةر األسواق في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في أكث  - 

 

 .يجب أن يكون بإمكان الشركة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة

 

 . تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 

النقدية    والتأميناتبات المالية من القروض البنكية والذمم  بينما تتكون المطلو.  تتكون الموجودات المالية من األرصدة البنكية والذمم المدينة

 . ألعضاء البطاقات ومكافآت العضوية

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 :تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها باستخدام طرق التقييم التالية

 

 . في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة (  غير المعدلة)األسعار المتداولة : 1المستوى 

 

طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة بصورة مباشرة أو غير  :  2المستوى  

 . مباشرة

 

 . دخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة وال تتم وفقا لبيانات قابلة للمالحظة في السوقطرق تقييم تستخدم م:  3المستوى 
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 ( يتبع)األدوات المالية والقيمة العادلة  25
 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

     الموجودات المالية 

 95,748 95,748 222,987 222,987 نقد وما في حكمه 

 500,321 500,321 762,284 762,284 مدينو أعضاء البطاقات، صافي 

 125 125 319 319 مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة 

 20,341 20,341 6,659 6,659 موجودات أخرى 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 992,249 992,249 616,535 616,535 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     المطلوبات المالية 

 112,539 112,539 129,587 129,587 ومستحقات ذمم دائنة 

 5,818 5,818 20,545 20,545 مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة 

 5,748 5,748 50,288 50,288 التزامات عقود إيجار 

 43,505 43,505 41,378 41,378  تأمينات نقدية من أعضاء البطاقات

 90,750 90,750 424,875 424,875 تسهيالت القروض قصيرة األجل 

 34,200 34,200 36,656 36,656 مكافآت عضوية 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 703,329 703,329 292,560 292,560 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين   الشركةبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها على أساس متكرر في القوائم المالية، تحدد  

إلى الحد األدنى من المدخالت التي تعد جوهرية لقياس القيمة العادلة  )مستويات التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف   استناداً 

 . لم تتم أي تحويالت خالل السنة بين المستويات. في نهاية كل فترة تقرير( ككل

 

العادلة، حددت   القيمة  إفصاحات  االلتزام    الشركةلغرض  أو  األصل  طبيعة وسمات ومخاطر  إلى  استناداً  والمطلوبات  الموجودات  فئات 

 . ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله

 

بتحديد السياسات واإلجراءات بشأن قياس القيمة العادلة على أساس متكرر وقياس القيمة العادلة على أساس غير متكرر،   الشركةتحدد إدارة  

 . الموجودات المعدة للتوزيع المستخدمة في العمليات غير المستمرة: مثل

 

يمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها نظًرا للطبيعة قصيرة األجل للموجودات والمطلوبات المالية، فإن الق

من اإلفصاح بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي، باستثناء النقد وما   3وتُصنَّف الموجودات والمطلوبات المالية ضمن المستوى  .  الدفترية

 . خالل الفترة 3لم تكن هناك تحويالت من وإلى المستوى  .1في حكمه الذي صنف في المستوى  
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، والمستحق من أطراف ذات عالقة،  مديني أعضاء البطاقاتوما في حكمه، و  تتضمن األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي النقد

، والذمم المدينة األخرى، والتأمينات النقدية ألعضاء البطاقات، ومكافآت العضوية، ومنافع نهاية الخدمة للموظفين، والقروض قصيرة األجل

 . عالقة، والمستحقات، والمطلوبات األخرى لطرف ذووالتزامات عقود اإليجار، والذمم الدائنة، والمستحق 

 

يتم اعتبار الموجودات المالية  .  يتم تقييم الموجودات المالية لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشرات على االنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير

ة نتيجة وقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف  تأثر التدفقات النقدية المستقبلية المقدرعلى  على أنها منخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي  

 . األولي بالموجودات المالية

 

وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف موجوداتها المالية  .   يعتمد تصنيف الموجودات المالية على الغرض الذي من أجله تم شراء الموجودات المالية

 .عند اإلثبات األولي لها

 

يركز برنامج إدارة . مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة مثل متنوعة من المخاطر الماليةلمجموعة الشركة تعرضها أنشطة 

ء المالي  المخاطر الكلي للشركة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة علـى األدا

 . للشركة
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إدارة المخاطر الشاملة التي تغطي مجاالت محددة،    بتحديد وتقييمتقوم اإلدارة  .  تتم إدارة المخاطر بموجب السياسات المعتمدة من قبل اإلدارة

 . مثل مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر معدالت العمولة الخاصة ومخاطر االئتمان واستثمار السيولة الفائضة، إن ُوِجدت

 

 مخاطر االئتمان 

األطراف المقابلة من الوفاء بالتزاماتهم   مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تؤدي إلى تكبد الشركة للخسارة بسبب عدم تمكن العمالء أو

كما أن هناك مخاطر ائتمان في  .  أعضاء البطاقات  مدينيتنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي عن عمليات اإلقراض التي تنتج عنها  .  التعاقدية

 . األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي، مثل االلتزامات االئتمانية غير المسحوبة

 

واإلنفاق ونقاط التطبيق والسلوك ومعلومات    طرق الدفع الخاصة بهم داخلياركة بتقييم مدى احتمالية تعثر عمالئها في السداد باستخدام  تقوم الش

 .   ومصادر البيانات األخرى( وتشمل درجات تصنيف المكاتب) االئتمانيالمكتب 

  

الموافقة على عمالء متقدمين ذوي جدارة ائتمانية، ومراقبة مخاطر االئتمان، والتقليل تحاول الشركة السيطرة على مخاطر االئتمان من خالل  

من المعامالت مع أطراف أخرى محددة، وأداء استفسارات ائتمانية دورية لجميع العمالء، ومنع استخدام البطاقات عند تجاوز العمالء بشكل  

 .  اد، والمتابعة بصورة منتظمة لتحصيل الذمم المدينة المتأخرةكبير للحد االئتماني الخاص بهم أو عند تعثرهم في السد

 

. تشير تركيزات مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال أو موقع جغرافي معين

 .  تقدم الخدمات للمقيمين في المملكة العربية السعودية فقطتقتصر مخاطر االئتمان المتعلقة بالشركة على المملكة العربية السعودية لكونها 

  

أعضاء البطاقات تستحق من عدد قليل من األشخاص    لمدينيمخاطر االئتمان ألن أرصدة هامة  لونظًرا لطبيعة أعمالها، توجد تركزات هامة  

ة حسب االقتضاء ولكن معظم تعرضاتها االئتمانية تحصل الشركة على ضمانات تتخذ شكل ودائع نقدية بهامش أو ضمانات بنكي .  أو الشركات

 .  الممنوحة تكون غير مضمونة

 

تقوم الشركة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية، وذلك لعكس التغيرات في المحفظة، واألسواق، والمنتجات وأفضل  

 .  الممارسات

 

كان الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان .  األقصى من التعرض لمخاطر االئتمانإن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد  

 :بتاريخ التقرير بسبب

 

 
ديسمبر    31

 م 2021

ديسمبر   31
 م 2020

 
بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

   

 511,842 770,285 مدينو أعضاء البطاقات، صافي 

 95,707 222,946 أرصدة لدى البنوك

 125 319 مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة 

 20,341 6,659 موجودات أخرى 

 ─────── ─────── 

 1,000,209 628,015 

 ═══════ ═══════ 

 

(  سعوديمليون لاير   392.79: م2020ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  529.03من األفراد البالغة   مديني أعضاء البطاقاتإنَّ أرصدة 

البطاقاتو أعضاء  البالغة    مديني  الشركات  سعودي    241.26من  سعودي  119.05:  م2020ديسمبر    31)مليون لاير  (  مليون لاير 

 .  والموجودات األخرى هي موجودات مالية غير مصنفة

 

تعتبر مع أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني إنَّ األرصدة البنكية المذكورة تحت بند النقد وما في حكمه والمستحق من أطراف ذات عالقة 

من أجل التصنيف إلى درجة االستثمار، فيجب أن تكون درجة  .  المقابلتشير درجة االستثمار إلى جودة ائتمان الطرف  .  من درجة االستثمار

 . أو أعلى من قبل ستاندرد آند بورز أو موديز(  ب ب ب ) المقابل تصنيف الطرف 
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 إدارة رأس المال 

عوائد تتمثل أهداف الشركة المتعلقة بإدارة رأس المال في التأكد من قدرة الشركة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية في العمل وتحقيق 

رأس المال تبعًا للتغيرات في الظروف االقتصادية  هيكل  تقوم الشركة بإدارة  .  لهيكل رأس المال  األمثل  كافية لمساهميها من خالل االستغالل 

ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال، يمكن للشركة تعديل قيمة توزيعات األرباح المدفوعة  .  وخصائص المخاطر للموجودات األساسية

 . م2020م و2021لم يطرأ أي تغيير على هيكل رأس المال في . اهمين أو إعادة رأس المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدةللمس

 

 .  تراقب الشركة إجمالي مبلغ التمويل المقدم بواسطة الشركة استنادًا إلى المتطلبات التنظيمية لنظام الشركات والبنك المركزي السعودي

 

 العمولة الخاصة مخاطر معدالت 

تنشأ المخاطر  .  مخاطر معدالت العمولة الخاصة هي عدم التأكد من األرباح المستقبلية الناتجة عن التقلبات في معدالت العمولة الخاصة

  يتمثل أهم مصدر.  الموجودات والمطلوبات الخاضعة لتسويات معدل العموالت الخاصة خالل سنة محددةبين  عندما يكون هناك عدم تطابق  

لمخاطر معدل العمولة الخاصة في تسهيالت القروض قصيرة األجل التي تقدمها الشركة، حيث تظهر التقلبات في معدالت العمولة الخاصة،  

 . إن وجدت، في نتائج عملياتها

 

بتة، في قائمة الربح أو  يوضح الجدول التالي الحساسية للتغيير المحتمل المعقول في معدالت العمولة الخاصة، مع بقاء المتغيرات األخرى ثا

صافي الدخل لسنة واحدة،  على  معدالت العمولة الخاصة  في  التغيرات المفترضة  تأثير  الدخل هي  حساسية  إن  .  الخسارة للشركة لفترة سنوية

يتم  .  م2020م و2021ديسمبر    31بناء على الموجودات المالية غير التجارية ذات المعدل المتغير والمطلوبات المالية المحتفظ بها كما في  

الرئيسية   العمالت  تركيزات  وتحليلها حسب  التعرضات  األمريكي)مراقبة جميع  الدوالر  أو  السعودي  بالريال  إما  التعرض  ويتم (  يكون 

 . اإلفصاح عن آثار الحساسية ذات الصلة بالريال السعودي

 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 

  

 

التغير في نقاط  
 األساس 

على صافي  األثر 
 الربح 

التغير في نقاط 
 األساس 

األثر على 
 صافي الربح 

بآالف الرياالت    
 السعودية 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

     

 (227) 25+ ( 1,062) 25+ لاير سعودي 

 227 25-  1,062 25- لاير سعودي 

 

البطاقات ال تخضع   الشركة، مثل   مديني أعضاء  الخاصة وذلك ألنَّ منتجات  العمولة  تحملها  :  لمخاطر معدالت  التي  التورق  نسبة رسوم 

 . الشركة، تكون ثابتة بطبيعتها
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 مخاطر السيولة  

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

 .  تقوم اإلدارة بمراقبة محفظة االستحقاقات لضمان توفر السيولة الكافية. لتوفر في بعض مصادر التمويل على الفورعدم ا

 

 تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية  ( أ

 

تم تحديد االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات استناداً إلى الفترة  .  م بناًء على التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة2020م و2021ديسمبر    31يلخص الجدول أدناه محفظة االستحقاقات للمطلوبات المالية للشركة في 

 . التعاقديالمتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق 

 

  

دون تاريخ استحقاق  
 محدد 

  بتاريخ استحقاق محدد 

 اإلجمالي  أشهر فأكثر  3 أشهر  3خالل    

  م 2021ديسمبر   31

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

     

 53,391 47,625 5,766 --   التزامات عقود إيجار 

 129,587 5,678 123,909 --   ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 20,545 --  20,545 --   مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة 

 41,378 --  --  41,378  تأمينات نقدية من أعضاء البطاقات 

 425,154 --  425,154 --   تسهيالت القروض قصيرة األجل 

 36,656 --  --  36,656  مكافآت عضوية 

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

 706,711 53,303 575,374 78,034 اإلجمالي 

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



 السعودية إكسبريسشركة أمريكان 

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 ( يتبع)إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر  31في 
 

35 

 ( يتبع)أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية  26
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 (يتبع)تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية  (أ

  

دون تاريخ استحقاق  
 محدد

  بتاريخ استحقاق محدد

 اإلجمالي  أشهر فأكثر  3 أشهر  3خالل   

  م 2020ديسمبر  31

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية  

بآالف الرياالت  
 السعودية 

الرياالت  بآالف 
 السعودية 

     

 5,796 5,043 753 --  التزامات عقود إيجار 

 112,539 5,680 106,859 --  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 5,818 -- 5,818 --  مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة 

 43,505 -- -- 43,505  تأمينات نقدية من أعضاء البطاقات 

 90,794 -- 90,794 --  تسهيالت القروض قصيرة األجل 

 34,200 -- -- 34,200  مكافآت عضوية 

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

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

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 ( يتبع)مخاطر السيولة  

 

 . أو السداد المتوقع لها تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا  لتواريخ االسترداد  ( ب

 

 . االسترداد أو السداد المتوقع لها يعرض الجدول التالي تحليالً للموجودات والمطلوبات وفقاً لتواريخ 

 

  
 الطلب عند 

 بتاريخ استحقاق محدد 

 سنة واحدة فأكثر  شهرا   12إلى  3 أشهر  3خالل     اإلجمالي 

  م 2021ديسمبر   31

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

       الموجودات 

 222,987 -- -- -- 222,987  حكمه نقد وما في 

 762,284 -- -- 762,284 --  مدينو أعضاء البطاقات، صافي 

 319 -- -- 319 --  مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة 

 6,659 439 2,396 3,824 --  موجودات أخرى 

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

 992,249 439 2,396 766,427 222,987  الموجودات المالية 

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

      المطلوبات 
 ( 50,288) (43,762) (931) (5,595) --  التزامات عقود إيجار 

 ( 129,587) -- (5,678) ( 123,909) --  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 ( 20,545) -- -- (20,545) --  مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة 

 ( 41,378) -- -- -- (41,378)   تأمينات نقدية من أعضاء البطاقات 

 ( 424,875) -- -- ( 424,875) --  تسهيالت القروض قصيرة األجل 

 ( 36,656) -- -- -- (36,656)  مكافآت عضوية 

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

 ( 703,329) (43,762) (6,609) ( 574,924) (78,034) المطلوبات المالية 

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

       

 288,920 ( 43,323) ( 4,213) 191,503 144,953  المالية (  المطلوبات)/صافي الموجودات 

  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 ( يتبع)مخاطر السيولة  

 

 (يتبع)أو السداد المتوقع لها  تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً لتواريخ االسترداد ( ب

  
 عند الطلب 

 بتاريخ استحقاق محدد

 سنة واحدة فأكثر  شهراً  12إلى  3 أشهر  3خالل    اإلجمالي 

  م 2020ديسمبر  31

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

       

       الموجودات 

 95,748 -- -- -- 95,748  نقد وما في حكمه 

 500,321 -- -- 500,321 --  مدينو أعضاء البطاقات، صافي 

 125 -- -- 125 --  مبالغ مستحقة من طرف ذو 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 إيجار 

 ( 112,539) -- (5,680) ( 106,859) --  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 (5,818) -- -- (5,818) --  مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة 

 (43,505) -- -- -- (43,505)   تأمينات نقدية من أعضاء البطاقات 

 (90,750) -- -- (90,750) --  تسهيالت القروض 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  المالية( المطلوبات)/ صافي الموجودات

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

 مخاطر العملة 

لم تقم . تتعرض الشركة للتذبذبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل السياق االعتيادي ألعمالها. العملة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبيتمثل مخاطر 

ونظًرا ألن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، تعتقد اإلدارة أن الشركة ال تتعرض ألي مخاطر عمالت .  كيالشركة بإجراء أي معامالت هامة بعمالت بخالف الريال السعودي والدوالر األمري 

 .هامة



 السعودية إكسبريسشركة أمريكان 

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 ( يتبع)إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر  31في 
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 موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار  .27
 

 : قائمتي المركز المالي والربح أو الخسارةالمبالغ المثبتة في 

  موجودات حق االستخدام  م 2021ديسمبر   31

المباني   
 الفلل السكنية  التجارية

المساحات  
 التجارية

المعدات  
 اإلجمالي  المكتبية 

التزامات  
 عقود اإليجار 

بآالف   
الرياالت  
 السعودية 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

بآالف  
الرياالت  
 السعودية 

       

 5,748 6,550 --  --  1,378 5,172 م 2021يناير  1كما في 

 48,979 54,479 -- -- 1,148 53,331 إضافات 

 --  ( 10,378) -- -- (1,223) (9,155) ( 7إيضاح )مصروف االستهالك 

 710 --  --  --  --  --  عمولة خاصة مصروف 

 ( 5,149) --  --  --  --  --  مدفوعات 

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

 50,288 50,651 --  --  1,303 49,348 م 2021ديسمبر  31كما في 

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

  موجودات حق االستخدام  م 2020ديسمبر  31

المباني   
 الفلل السكنية  التجارية

المساحات  
 التجارية

المعدات  
 اإلجمالي  المكتبية 

التزامات 
 عقود إيجار

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 م 2021يناير  1كما في 

 2,290 2,290 -- -- 1,330 960 إضافات 

 -- (7,084) (223) ( 23) (1,232) (5,606) ( 7إيضاح )مصروف االستهالك 

 186 -- -- -- -- -- مصروف عمولة خاصة 

 (6,272) -- -- -- -- -- مدفوعات 

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

 5,748 6,550 -- -- 1,378 5,172 م 2020ديسمبر  31كما في 

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

 ومراجعة المعلومات المستقبلية المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي  19-تأثير كوفيد  28
 

 والخسائر االئتمانية المتوقعة تأثير الجائحة  ( أ

 

تعطل األسواق العالمية حيث أن العديد من المناطق الجغرافية تشهد اكتشاف سالالت عديدة "( 19- كوفيد)"ما تزال جائحة فيروس كورونا 

ومع ذلك، فقد  .  احترازية صارمةجديدة من الفيروس على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات  

 . من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن"( الحكومة )"تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية 

 

باإلضافة إلى ذلك، تراقب الشركة الوضع عن كثب، وتقوم بتفعيل خطط استمرارية العمل الخاصة بها وممارسات إدارة المخاطر األخرى  

على عملياتها وأدائها   19- إلدارة تعطل العمل المحتمل نظراً لتفشي كوفيد  19- المساعدات والحد من الخسائر الناتجة عن كوفيدوبرنامج  

 .المالي

 

، والقروض  إجمالي الناتج المحليوالتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي، مثل أسعار النفط، و  19- تطلبت حاالت عدم التأكد الناجمة عن كوفيد

. م2021ديسمبر    31المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في    واالفتراضات ة، من الشركة العمل على تحديث المدخالت  البنكي 

التقرير تاريخ  المتوقعة كما في  المتوقعة وفقًا لمجموعة من الظروف االقتصادية  تقدير الخسائر االئتمانية  ونظًرا ألنَّ الوضع يتطور  .  تم 

يعة، وضعت الشركة في االعتبار التقلبات المرتفعة في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية عند تحديد درجة الخطوة واالحتمالية  بوتيرة سر

 .  لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

ادية الحالية عند تحديد المبالغ المسجلة للموجودات المالية وغير المالية للشركة والمستخدمة  راعت الشركة التأثيرات المحتملة للتقلبات االقتص

ورغم ذلك، ال تزال األسوق متقلبة والمبالغ المسجلة قابلة للتأثر بالتقلبات .  لتقديم أفضل تقييم لإلدارة بناًء على المعلومات القابلة للمالحظة

. في السوق
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كوفيد 28 المركزي    19-تأثير  البنك  وبرامج  المتوقعة  االئتمانية  بالخسائر  المتعلقة  المستقبلية  المعلومات  ومراجعة 

 ( يتبع)السعودي
 

 إطالق برامج ومبادرات البنك المركزي السعودي  ( ب

 

مارس  19- كوفيدلمواجهة   في  السعودي  المركزي  البنك  أطلق  الدعم  2020،  لتقديم  الخاص  القطاع  تمويل  دعم  برنامج  لقطاع  م  الالزم 

ويشتمل برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بشكل  .  الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خالل تمكين وتيسير مجتمع المعنيين بالتمويل

 :   أساسي على البرامج التالية

 

 برنامج تأجيل الدفعات؛  •

 برنامج تمويل اإلقراض؛  •

 برنامج دعم ضمانات التمويل؛ و  •

 . برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية •

 

كجزء من برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع وخدمات التجارة اإللكترونية، تحمل البنك المركزي السعودي رسوم خدمتين عن المتاجر 

من   اعتباًرا  أشهر  لستة  الخاص  القطاع  السعودية  2020س  مار  14ومؤسسات  العربية  المملكة  في  نظام  في  المشاركين  دعم  بهدف  م 

وبلغ إجمالي الرسوم لفترة  .  واستمرارية النمو والتوسع في تقديم خدمات الدفع بصورة صحيحة وآمنة للمستهلكين في ظّل الظروف الحالية

مليون لاير سعودي   20.08م التي تحملها البنك المركزي السعودي  2020سبتمبر    14م إلى  2020مارس    14الستة أشهر التي تبدأ من  

م وتم إدراجها وعرضها تحت بند  2020ديسمبر    31كما في  مليون لاير سعودي مستحق من البنك المركزي السعودي    16.67منها مبلغ  

عودي ومن المتوقع أن تستلم رصيد  مليون لاير س  14.86م، استلمت الشركة  2021خالل  ".  مصروفات مدفوعة مسبقًا وموجودات أخرى"

 .  مليون لاير سعودي خالل السنة القادة  1.81قدره 

 

 أرقام المقارنة - 29
 

 .  تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع طريقة العرض للسنة الحالية

 

 اعتماد القوائم المالية  - 30
 

 (.م2022فبراير  9الموافق )هـ 1443رجب  8تم اعتماد القوائم المالية بواسطة مجلس اإلدارة في 
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