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تقرير المراجع المستقل إلى السادة مساهمي شركة األمثل للتمويل المحترمين )شركة 
  مة سعودية مقفلة(مساه

 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية
 

  رأينا

 31 في رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة األمثل للتمويل )"الشركة"( كما في
التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك  2019ديسمبر 

 السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

 ما قمنا بمراجعته

 تتألف القوائم المالية للشركة مما يلي:

 .2019ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في  •

 قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. •

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. •

 قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. •

  إيضاحات حول القوائم المالية، التي تتضمن ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة. •
 

  أساس الرأي

ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم تو ضيحها في لقد قمنا بمراجعتنا وفقا
  .مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم الماليةتقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 

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

 
 االستقالل

، كما التزمنا إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية
 بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد.

 

 بالحوكمة عن القوائم المالية مسؤوليات اإلدارة والمكلفين

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  السعودية إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقا
ركات والنظام األساسي للشركة، وعن والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الش

ش أو نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غ
  خطأ.

 
عن األمور  -عند الضرورة  -مالها واإلفصاح عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في أع

قي المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقي
  بخالف ذلك.

 
 .إن لجنة المراجعة مسؤولة عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة
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تقرير المراجع المستقل إلى السادة مساهمي شركة األمثل للتمويل المحترمين )شركة 
 مساهمة سعودية مقفلة( )تتمة(

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

سواء كانت ناتجة عن غش تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية، 
ي تم أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة الت

هري عند وجوده. يمكن أن تنتج القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جو
 التحريفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية

  التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية.

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

جراءات مراجعة تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إ •
لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية 
ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة 

  نظام الرقابة الداخلي. أو تجاوز
 
الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس لغرض  •

  إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.
 
  يرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.قدتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية الت •
 
ن استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كا •

بير حول قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها. وإذا ك كهناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود ش
ا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية، أو تعديل رأين

الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن تم إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي 
  األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في أعمالها.

 
داث تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت واألح •

 قة بطريقة تحقق العرض العادل.لعالذات ا
 

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

 

 

 برايس وترهاوس كوبرز

 ________ 
 خالد أحمد محضر

 368ترخيص رقم 

 

 هـ1441 رجب 8

 (2020مارس  3)
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 شركة األمثل للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

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

 
 كما في إيضاح 

 2018يناير  1 2018ديسمبر  31 2019ديسمبر  31  
 ة(معّدل) ة(معّدل)   

     الموجودات
 31,738,620 66,810,948 73,913,588 5 نقد وما يماثله

 - 500,000 100,000,000 1-5 ودائع ألجل
 235,362,459 235,145,113 244,586,781 6 صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلية

 - - 58,621,968 7 ذمم مدينة لتمويل إسالمي
 892,850  892,850 892,850 8 امل اآلخرخالل الدخل الشدلة من القيمة العااستثمارات ب

 12,377,661 15,504,923 24,385,588 9 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
 1,980,302 2,764,863 6,648,548 10 ممتلكات ومعدات

     
 282,351,892 321,618,697 509,049,323  مجموع الموجودات

     
     ةحقوق الملكيالمطلوبات و

     المطلوبات
 22,995,297 5,756,742 1,758,411  ذمم دائنة

 2,377,160 2,375,007 439,324  دفعات مقدمة من عمالء
 3,396,412 4,790,718 10,382,727 11 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 31,220,165 30,550,607 3,399,563 12 مخصص الزكاة 
 - 45,000,000 117,279,523 13 إيجارية اقتراضات ومطلوبات

 4,057,363 4,667,257 6,094,455 14 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

 64,046,397 93,140,331 139,354,003  مجموع المطلوبات

     
     حقوق الملكية

 330,000,000 213,172,000 313,172,000 15 رأس المال
 )116,000,000( - -  رأس المال قترح فيتخفيض م

 3,739,910 4,790,644 8,960,647 16 احتياطي نظامي
 565,585 10,515,722 47,562,673  أرباح مبقاة

 218,305,495 228,478,366 369,695,320  مجموع حقوق الملكية

     
 282,351,892 321,618,697 509,049,323  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 28إلى رقم  7الصفحات من رقم  فيحات المرفقة تعتبر اإليضا
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 شركة األمثل للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الدخل الشامل
  ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 2018 2019 إيضاح 
 ة(لدّ مع)   

    إيرادات
 36,416,379 40,753,338 17 إيرادات من عقد إيجار تمويلي

 - 3,850,456  الدخل من الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي

 36,416,379 44,603,794  اإليراداتمجموع 
    

    مصاريف
 13,446,168 13,910,173 3-7، 4-6 بالصافي من االستردادات –عكس االنخفاض في القيمة 

 )25,961,719( (30,445,785)  مصاريف متعلقة بالموظفينرواتب و
 )10,644,174( (10.818.394) 18 مصاريف عمومية وإدارية أخرى

 )530,834( (1,016,899) 10 استهالك
 )178,591( (1,073,690) 19  تكاليف تمويل

 )23,869,150( (29,444,595)  مجموع المصاريف
    

 )74,305( 1,311,552 20 ىمصاريف( أخرإيرادات / )

 12,472,924 16,470,751  الدخل قبل الزكاة
    

    الزكاة

 )1,965,584( (3,399,563) 12 المحمل للسنة
 - 28,628,841 12 مبالغ معكوسة للسنوات السابقة

  25,229,278 )1,965,584( 

 10,507,340 41,700,029   صافي الدخل للسنة
    

    ألخرى:ة الشاملة اسارالخ
 )334,469( (483,075) 14 خسائر إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين

    
 10,172,871 41,216,954  مجموع الدخل الشامل للسنة

 
 لية.جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الما 28إلى رقم  7تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 
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 للتمويلشركة األمثل 
 مساهمة سعودية مقفلة()شركة 

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

 

 رأس المال إيضاح 
تخفيض مقترح في 

 احتياطي نظامي رأس المال
 )خسائر متراكمة(/

 المجموع أرباح مبقاة
       

 215,570,873 )2,169,037( 3,739,910 )116,000,000( 330,000,000  محدد في األصلو كما ه - 2017مبر ديس 31الرصيد في 
 2,734,622 2,734,622 - - - (2) 1-3 التغير في السياسة المحاسبية فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية

 218,305,495 565,585 3,739,910 )116,000,000( 330,000,000  (معّدل) 2018يناير  1الرصيد كما في 
 - 828,000 - 116,000,000 )116,828,000(  انخفاض في رأس المال

       

 10,507,340 10,507,340 - - -  (معّدلصافي الدخل للسنة )
 )334,469( )334,469( - - - 14 الخسارة الشاملة األخرى

(معّدلمجموع الدخل الشامل للسنة )   - - - 10,172,871 10,172,871 
(معّدلحتياطي النظامي )تحويل إلى اال   - - 1,050,734 )1,050,734( - 

       
 228,478,366 10,515,722 4,790,644 - 213,172,000  (معّدل) 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

       
 228,478,366 10,515,722 4,790,644 - 213,172,000  (معّدل) 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 100,000,000 - - - 100,000,000 15  مالادة في رأس اليز
       

 41,700,029 41,700,029 - - -  صافي الدخل للسنة
 )483,075( )483,075( - - - 14 الخسارة الشاملة األخرى

 41,216,954 41,216,954 - - -  مجموع الدخل الشامل للسنة
 - )4,170,003( 4,170,003 - -  يتحويل إلى احتياطي نظام

       
 369,695,320 47,562,673 8,960,647 - 313,172,000  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 28إلى رقم  7تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 
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 شركة األمثل للتمويل
 قفلة()شركة مساهمة سعودية م

 ات النقديةقائمة التدفق
 ديسمبر 31نة المنتهية في للس

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

 2018 2019 إيضاح 
 ة(معّدل)   

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 12,472,924 16,470,751  الدخل قبل الزكاة

    تعديالت لبنود غير نقدية:
 530,834 1,016,899 10 الكتهاس

 178,591 1,073,690 19 يف تمويلتكال
 )13,446,168( (13,910,173) 3-7، 4-6 بالصافي من االستردادات –عكس االنخفاض في القيمة 

 679,701 1,081,198 14 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
    

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 13,663,514 4,468,505  تمويليةقود اإليجار الفي االستثمار في عاص

 - (58,621,968)  ذمم مدينة لتمويل إسالمي
 )3,127,262( (7,383,583)  مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 )17,238,555( (3,998,331)  ذمم دائنة
 )2,153( (1,935,683)  دفعات مقدمة من عمالء

 1,394,306 5,592,009  أخرى ستحقة ومطلوباتيف ممصار
 - (237,500) 3-3 إيجارات مدفوعة

 )404,276( (137,075) 14 منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 )2,635,142( (3,609,753) 12 زكاة مدفوعة

 )7,933,686( (60,131,014)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

    
    ريةنشطة االستثماالنقدية من األ فقاتالتد

 )1,315,395( (3,393,097) 10 إضافات إلى ممتلكات ومعدات
 )500,000( (99,500,000)  ودائع ألجل

 )1,815,395( (102,893,097)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 45,000,000 90,000,000 2-13 ضاتمن اقترامتحصالت 
 - (19,613,128)  سداد القروض

 - 100,000,000  زيادة في رأس المال
 )178,591( (260.121)  تكاليف تمويل مدفوعة

 44,821,409 170,126,751  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

    
 35,072,328 7,102,640  صافي التغير في النقد وما يماثله

 31,738,620 66,810,948  بداية السنةيماثله في وما نقد 

    
 66,810,948 73,913,588 5 نقد وما يماثله في نهاية السنة

    
    معلومات إضافية غير نقدية:

 1,023,829 1,314,445 3-6 شطب صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلية

 - 1,524,834 3-3 16لمالي رقم دولي للتقرير اد تطبيق المعيار الإثبات حق استخدام أصل عن

 - 1,343,356 3-3 16إثبات أصل المطلوبات اإليجارية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 28إلى رقم  7تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 

 



 شركة األمثل للتمويل
 ة مساهمة سعودية مقفلة()شرك

 إيضاحات حول القوائم المالية

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ت عامةومامعل .1
 

"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم تمويل )مثل للشركة األ
مويل معدات (. وتتولى الشركة بشكل أساسي القيام بأنشطة إيجار وت2000يوليو  30هـ )الموافق  1421ربيع الثاني  28الصادر بتاريخ  1010160349

ديسمبر  5هـ )الموافق  1430ذو الحجة  17وتاريخ  102030104467الترخيص الصادر عن الهيئة العامة لالستثمار رقم  الوكالء بموجب وسيارات
2009.) 

 
 يقع المقر المسجل للشركة في مدينة الرياض على العنوان التالي:

 شركة األمثل للتمويل
 300827ص.ب 

 11372الرياض 
 ة السعوديةالعربي المملكة

 
 فروع التالية، ويتم إدراج نتائجها في هذه القوائم المالية:لدى الشركة ال

 
 رقم السجل التجاري الموقع

  
 5850070625 أبها
 4030133764 جدة

 2051047756 الخبر
 1010462986 الرياض

 
 أسس اإلعداد .2
 

ير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية وفقًا للمعاي 2019سبتمبر  31ة في تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في وللسنة المنتهي
 والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
ة من قِبل مؤسسة النقد العربي معّدلير المالي، والايير الدولية للتقروفقًا للمع 2018ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في وللسنة المنتهية في 

 21"ضريبة الدخل" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية رقم  – 12السعودي لحساب الزكاة وضريبة الدخل )المتعلقة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 
 "الرسوم" فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل(. –

 
نقد العربي السعودي تعليمات إلى شركات التمويل في المملكة العربية السعودية للمحاسبة عن الزكاة وضريبة أصدرت مؤسسة ال، 2019يوليو  18يخ بتار

ملكة لي المعتمدة في المالدخل في قائمة الدخل الشامل، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدو
تقرير المالي لسعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يُشار إليها مجتمعين "المعايير الدولية للالعربية ا

 المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.
 

، السياسات المحاسبية، 8ر رجعي بما يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي رقم يل التأثير بأثزكاة من خالل التعدوفقًا لذلك، غيرت الشركة معالجتها المحاسبية لل
حول هذه القوائم  3-12وتم اإلفصاح عن آثار هذا التغير في اإليضاح رقم  2-3التغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية كما هو مبين في اإليضاح رقم 

 المالية.
 

 التكلفة التاريخية على أساس االستحقاق المحاسبي، فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في اإليضاحات حول هذه القوائم المالية.ية وفقا لمبدأ القوائم المال عدادتم إ
 

 يتم عرض قائمة المركز المالي بصفة عامة وفقًا للسيولة.
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 مالية تم إدراجها أدناه.هذه القوائم الالمطبقة في إعداد  السياسات المحاسبية الهامة
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية 3-1
 

اسبية وسياسة إدارة لم تطبق الشركة مبكراً أية معايير أو تفسيرات أو تعديالت جديدة قد تم إصدارها ولم تصبح سارية حتى هذا التاريخ. تتفق السياسات المح
 ، باستثناء:2018ديسمبر  31المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  المالية مع تلكإعداد هذه القوائم المخاطر المطبقة في 

 "عقود اإليجار" 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  (1)
 

اح عن أثر تطبيق المعيار . يتم اإلفص2019يناير  1ريانه في )"عقود اإليجار"( في تاريخ س 16قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 حول هذه القوائم المالية، وفيما يلي السياسات المحاسبية التي تأثرت بتطبيق المعيار الجديد: 3-3الجديد في اإليضاح رقم 

 
 2019يناير  1الشركة كمستأجر: السياسة المطبقة من  أ(
 

ً قياس ات مصاحبة في تق االستخدام ومطلوبيتم إثبات عقود اإليجار كموجودات ح اريخ إتاحة األصل المؤجر لالستخدام من قبل الشركة. كما يتم مبدئيا
 الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد إيجار على أساس القيمة الحالية.
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 مطلوبات إيجارية
 

الفائدة الضمني في عقد  معّدلدء، مخصومة باستخدام ا في تاريخ البالتي لم يتم سداده يتم قياس المطلوبات اإليجارية مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار
 الخصم. معّدلاالقتراض اإلضافي ك معّدلاالقتراض اإلضافي للشركة. بشكل عام، تستخدم الشركة  معّدل، أو معّدلاإليجار، أو إذا كان يمكن تحديد هذا ال

 
  رية مما يلي:س المطلوبات اإليجاتتكون مدفوعات اإليجار المدرجة في قيا

 
  المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً( ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض. -
  .معّدلمدفوعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو  -
  المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية. -
  ان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار.ر الشراء إذا كسعر ممارسة خيا -
 مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار. -

 
اس المطلوبات اإليجارية عندما يكون هناك تغير في قيعلي. ويُعاد الفائدة الف معّدل يتم الحقاً، قياس المطلوبات اإليجارية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة

، أو إذا غيرت الشركة تقييمها حين ممارسة خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء. عندما يتم إعادة قياس معّدلمدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغير في ال
دخل الشامل على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم تسجيلها في قائمة الدخل الشامل سوية مقابلة للالنحو، يتم إجراء تالمطلوبات اإليجارية على هذا 

 إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر.
 

 موجودات حق االستخدام
 

  التالي:يتم قياس موجودات حق االستخدام مبدئياً بالتكلفة التي تتضمن 
 
  للمطلوبات اإليجارية.مبدئي لقياس المبلغ ا -
  أي مدفوعات إيجار يتم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة. -
  أي تكاليف مباشرة مبدئية. -
 تكاليف التجديد. -

 
فرق بين القيمة االسمية لودائع الضمان القابلة مع ذلك، فإن الات حق االستخدام. وال يتم تضمين ودائع الضمان القابلة لالسترداد في القياس المبدئي لموجود

لموجودات حق االستخدام لالسترداد وقيمتها العادلة في بداية عقد اإليجار يمثل، دفعة إيجار إضافية مدفوعة مقدماً وعليه تضاف إلى القيمة الدفترية المبدئية 
 استهالك تلك الموجودات. إليجار كجزء منامل على مدى فترة اويتم إضافتها إلى قائمة الدخل الش

 
ك، يتم تخفيض يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر. باإلضافة إلى ذل

 بعض المطلوبات اإليجارية. ها من أجل قياسن وجدت، ويتم تعديلموجودات حق االستخدام بشكل دوري من خالل خسائر انخفاض القيمة، إ
 

 مدة اإليجار
 

عدم ممارسة خيار عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تشكل حافًزا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد، أو 
كًدا إلى حد ما )أو لم يتم إنهاؤه(. تتم مراجعة تقييم مدة عقد اإليجار في حالة عقد اإليجار مؤيجار فقط إذا كان اإلنهاء. تتوفر خيارات التمديد في مدة عقد اإل

 حدوث حدث جوهري أو تغير جوهري في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة المستأجر.
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة
 

قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في قائمة الدخل  بعقود اإليجار المرتبطةالمدفوعات يتم إثبات 
وعناصر  شهراً أو أقل. تشمل الموجودات منخفضة القيمة معدات تقنية المعلومات 12الشامل. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار تتراوح مدتها بين 

  المكتبي. لمعدات واألثاثصغيرة من ا
 

 2019يناير  1الشركة كمستأجر: السياسة المطبقة قبل  ()ب
 

ما إذا كان الوفاء به لتحديد ما إذا كان ترتيب ما يعد أو يتضمن إيجاراً أم ال، فإن ذلك يستند إلى مضمون الترتيب عند إبرامه، ويتم تقييم الترتيب لمعرفة 
في الترتيب الذي ينقل الحق في استخدام األصل أو الموجودات، حتى وإن لم ينص العقد صراحة على هذا موجودات محددة تخدام أصل معين أو مرهوناً باس

 الحق.
 

خاطر والمنافع يتم تصنيف عقد اإليجار في تاريخ إبرامه كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. يتم تصنيف عقد اإليجار الذي بموجبه تنتقل كافة الم
 األصل إلى الشركة كعقد إيجار تمويلي. زامنة مع ملكيةالمت
 

عقد اإليجار بالقيمة يتم رسملة عقود اإليجار التمويلية التي تنقل إلى الشركة إلى حد كبير جميع المخاطر والمنافع العرضية لملكية البند المؤجر، عند بدء 
دفوعات اإليجار. تقسم مدفوعات اإليجار بين مصاريف التمويل وانخفاض للحد األدنى لم، بالقيمة الحالية العادلة للممتلكات المؤجرة أو، إذا كان أقل

فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من المطلوبات. يتم إثبات نفقات التمويل في تكاليف التمويل في قائمة الدخل الشامل.  معّدلالمطلوبات اإليجارية وذلك لتحقيق 
جي لألصل. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك تأكيد معقول بأن الشركة ستحصل على الملكية بنهاية مدة عقد ى العمر اإلنتاألصل المؤجر على مديتم استهالك ا

 اإليجار، يتم استهالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو مدة اإليجار، أيهما أقصر.
 

ات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية كمصروف تشغيلي على قائمة الدخل إثبات المدفوع جار التمويلية. يتمتختلف عقود اإليجار التشغيلية عن عقود اإلي
 الشامل على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار.

(2 التغير في السياسة المحاسبية فيما يتعلق باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية  
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 لمعيار طبقا المبسط النهج تتبع الشركة كانت سابقا. ةالمطفأ بالتكلفة يسجل يوالذ"( تورق") مدين يتمويل إسالمي منتج قديمتب الشركة قامت السنة خالل
 ورقالت لمحفظة يالجوهر للنمو ونظرا السنة خالل(. يالتمويل التأجير) فقط واحد منتج الشركة لدى كان حيث" المالية األدوات" 9 رقم يالمال للتقرير يالدول

 في لالنخفاض وموثوقية دقة أكثر معلومات يعكس ذلك ألن عام نهج إلى مبسط نهج من المتوقعة االئتمانية الخسائر لحساب متبعلا النهج ييرغت الشركة قررت
 يرللتغ واالثار ىرجع بأثر المالية الموجودات قيمة في لالنخفاض المحاسبية السياسة في يرلتغا هذا عن بالمحاسبة الشركة قامت. المتوقعة االئتمانية الخسائر

 :يلى كما المحاسبية السياسة في أعاله الوارد
 

 2019يناير  1السياسة قبل 
 

 لموجودات الماليةاالنخفاض في قيمة ا
 

الدخل عادلة من خالل لمطفأة والقيمة التقوم الشركة، بناًء على استطالع مستقبلي بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية المسجلة بالتكلفة ا
 الشامل اآلخر.

 
عقود اإليجار(، تطبق الشركة المنهج المبسط كما هو مسموح به بموجب المعيار بالنسبة لصافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلية، )أي الذمم المدينة ل

  تاريخ اإلثبات المبدئي للذمم المدينة لعقود اإليجار. مر اإلنتاجي منتوقعة على مدى الع، حيث يتطلب أن يتم إثبات الخسائر الم9الدولي للتقرير المالي رقم 
 

ئر االئتمان المتوقعة من الذمم المدينة من اإليجار بغرض تقدير خسائر االئتمان المتوقعة لعمر األصل تستخدم الشركة جدول مخصصات في حساب خسا
ذات العالقة. تم تطوير جدول المخصصات باألخذ في االعتبار انه من  اقدية المتأخرةعمار الدفعات التعوذلك بتطبيق نسب تخصيص محددة على فترات أ

اد والخسارة من ذلك التأخر حيث تشير المعلومات السابقة للشركة إلى ذلك، ويتم تعديلهما بحيث يعكسان الناتج المستقبلي المرجح أن يتم التأخر في السد
  نمو الناتج المحلي اإلجمالي. لدّ معمثل التضخم ول االقتصاد الكلي المتوقع بما يتضمن عوام

 
 يتم شطب الموجودات المالية فقط عندما:

 سنتين على األقل.تكون متأخرة السداد ل (1)
 ال يوجد أي توقع معقول الستردادها. (2)

 
جار المطلوبة. عند القيام ينة لعقود اإليسترداد الذمم المدعندما يتم شطب الموجودات المالية، تستمر الشركة في ممارسة أنشطة اإلنفاذ في محاولة ال

 الشامل.باالسترداد، وبعد الشطب، يتم إثبات المبالغ المستردة في قائمة الدخل 
 

2019يناير  1السياسة بعد   
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
 

مطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أساس جة بالتكلفة التها المالية المدرتقوم الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بموجودا
 ر االئتمانية المتوقعة ما يلي:استطالع مستقبلي. يعكس قياس الخسائ

 

 قيمة غير متحيزة ومرجحة يتم تحديدها من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة. •

 القيمة الزمنية للموارد. •

ت الظروف توقعاالظروف الحالية وتاريخ التقرير حول األحداث الماضية واحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر في والمدعومة المتلومات المعقولة معال •
 االقتصادية المستقبلية.

 
 تعريف التخلف عن السداد:

 
 تعتبر الشركة أن األصل المالي في حالة تخلف عن السداد عندما:

 
 زاماته االئتمانية للشركة بالكامل.وم بسداد التأن المقترض سوف يقال يكون من المرجح  •

 م ائتماني جوهري للشركة.يوًما على أي التزا 360يكون المقترض متأخر السداد ألكثر من  •
 

 عند تقييم ما إذا كان المقترض في حالة تخلف عن السداد، تضع الشركة في اعتبارها المؤشرات التالية:
 

 سداد التسهيالت األخرى للمقترض. ية التي رفعتها الشركة ضد المقترض أو التأخر فيقضية القانونلتهاكات التعهد؛ امثل ان -النوعية  •

 ضع التأخر عن السداد والتأخر في السداد في التسهيالت األخرى من نفس العميل.مثل و -الكمية  •

 .ا من مصادر خارجيةبناًء على البيانات التي تم تطويرها داخلياً والتي تم الحصول عليه •
 

 الوقت لتعكس التغيرات في الظروف. في تقييم ما إذا كانت إحدى األدوات المالية في حالة تخلف عن السداد وأهميتها مع مرور المدخالت قد تتفاوت
 

 معايير وضع المراحل:
 

 تتمتع الموجودات المالية للشركة بمعايير المراحل التالية:
 
ها قدرة قوية على الوفاء العمالء لمخاطر منخفضة من التخلف في السداد كما أن لدي ية حيث يتعرضي الموجودات المال(: تتمثل ف1عاملة )مرحلة  -1

 دية التعاقدية.بالتدفقات النق
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العمر  تقوم الشركة بقياس مخصص خسارة لتشغيل الموجودات المالية بمبلغ مساٍو لخسائر االئتمان المتوقعة لفترة االثني عشر شهر، حيث يكون
ئتمان لفترة االثني عشر ل أقل من اثني عشر شهراً. ويتم قياس الخسائر المتوقعة بعمرها اإلنتاجي المتوقع. تتمثل خسائر االالمتوقع لألصاإلنتاجي 

  التقرير.شهراً بعد تاريخ شهراً بالجزء المتوقع من خسائر االئتمان الناتج عن أحداث التخلف عن السداد في القوائم المالية المحتمل خالل اثني عشر 
 

ان التي تظهر إذا كان العميل متأخراً ألكثر من (: وتتمثل في الموجودات المالية حيثما يوجد زيادة جوهرية في مخاطر االئتم2خفضة األداء )مرحلة نم -2
تي مقابلها ضمانات تم التسهيالت البة اإلدارية، أو يوماً في سداد المدفوعات / األقساط التعاقدية، أو إعادة هيكلة التسهيالت أو تحت قائمة المراق 90

 إعادة امتالكها أو تجاوزها في التسهيالت األخرى من قبل نفس العميل.
 

 الشركة مخصص الخسارة للموجودات المالية منخفضة األداء بمبلغ مساٍو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي. تقيس
 

يخفق العميل في تسديد المدفوعات /  متأخرة السداد. يحدث التأخر في سداد أصل مالي عندما ودات الماليةوتتمثل في الموج (:3غير العاملة )مرحلة  -3
 يوماً بعد استحقاقها، ويتم رفع قضية قانونية ضد العميل أو التأخر عن السداد في التسهيالت األخرى للعميل. 360التعاقدية خالل  األقساط

 
 توقعة على مدى العمر اإلنتاجي.غير العاملة بمبلغ مساٍو لخسائر االئتمان المدات المالية وص الخسارة للموجتقيس الشركة مخص

 
 شطب:

 
وجودات المالية فقط عندما تستنتج الشركة أنه ال يوجد توقعات منطقية لالسترداد عندما تكون متأخرة السداد سنتين على األقل أو بسبب يتم شطب الم
ية الية، تستمر الشركة في ممارسة أنشطة اإلنفاذ من خالل إعادة امتالك الموجودات أو رفع دعاوى قضائلموجودات المظامية. عند شطب االمتطلبات الن

دات تها كإيرالمحاولة استرداد الذمم المدينة المطلوبة. عند االسترداد، وبعد الشطب، تظهر المستردات كجزء من مخصص االنخفاض في القيمة أو يتم إثبا
 مل.ة الدخل الشاأخرى في قائم

 
 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة:

 
 عة هي هيكل اآلجال للمتغيرات التالية:المدخالت الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوق

 
 احتمالية التخلف عن السداد. •

 الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد. •

 التعرض عند التخلف عن السداد. •
 

مان على أساس ئي للموجودات وفيما إذا كان هناك تغير جوهري على مخاطر االئتلتخلف عن السداد عند اإلثبات المبدر احتمالية افي االعتبا لشركةتضع ا
من ذلك التخلف االستمرارية على مدى كل فترة تقرير. تم وضع نموذج االنخفاض في القيمة بعد األخذ في االعتبار احتمالية التخلف عن السداد والخسارة 

نمو الناتج  معّدلوامل االقتصاد الكلي مثل ومات السابقة للشركة إلى ذلك، ويتم تعديلهما بحيث يعكسان الناتج المستقبلي المتوقع بما يتضمن عث تشير المعلحي
ة للمبلغ الحالي يرات المحتملف المقابل والتغيالمحلي اإلجمالي وصافي مركز الدين. تستمد الشركة التعرض عند التخلف عن السداد من التعرض الحالي للطر

 ن أصل مالي هو إجمالي قيمته الدفترية.المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن التعرض عند التخلف عن السداد م
 

 ( للفرق بين:الفائدة الفعلي معّدلبالنسبة للموجودات المالية، يتم احتساب خسارة االئتمان على أنها القيمة الحالية )ب
 

 ية المطلوبة لمنشأة بموجب العقد.لنقدية التعاقدالتدفقات ا ()أ

 ها.التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالم )ب(

 
في نتين المنتهيتين كية للسكان للتغير أعاله في السياسة المحاسبية التأثير التالي على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق المل

 :2018ديسمبر  31و 2017 ديسمبر 31
 

 2018يناير  1كما في 
 

 معّدلة أثر التعديل قبل التعديل الحساب القائمة المالية المتأثرة
     

 235.362.459 2,734,622 232.627.837 مخصص االنخفاض في القيمة قائمة المركز المالي
 (565,585) (2,734,622) 2,169,037 أرباح مبقاة / ئر متراكمة(سا)خ  قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 معّدلة أثر التعديل قبل التعديل الحساب ةالقائمة المالية المتأثر

     
 235.145.113 1,658,044 233.487.069 مخصص االنخفاض في القيمة قائمة المركز المالي

 ز الماليقائمة المرك
ً دفوعة ممبالغ م وموجودات  قدما

 15,504,923 (1,023,829) 16,528,752 خرىمتداولة أ
 (13,446,168) 2,100,407 (15,546,575) ي القيمةعكس االنخفاض ف قائمة الدخل الشامل

 (10,515,722) (1,040,814) (9,474,908) أرباح مبقاة  قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 (4,790,644) 406,599 (5,197,243) يي نظاماحتياط ملكيةحقوق الغيرات في قائمة الت
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 سبة الزكاة:التغير في المعالجة المحاسبية فيما يتعلق بمحا 3-2
 

خ ي السعودي بتاريوفقًا للتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العرب 2019ديسمبر  31، تم تغيير أساس اإلعداد للسنة المنتهية في 2كما ذكر في اإليضاح رقم 
 381000074519النقد العربي السعودي رقم  . سابقًا، تم إثبات الزكاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وفقًا لما ورد في تعميم مؤسسة2019يوليو  18

. قامت 2019وليو ي 18بتاريخ  العربي السعودي . يتم إثبات الزكاة في قائمة الدخل الشامل، وفقا للتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد2017أبريل  11بتاريخ 
حول القوائم  3-12اآلثار المترتبة عن التغير أعاله في اإليضاح رقم  الشركة بالمحاسبة بأثر رجعي عن هذا التغير في محاسبة الزكاة وقد تم اإلفصاح عن

مليون لاير سعودي. ولم يكن له أي أثر  1.97بمبلغ  2018ديسمبر  31ي المالية. نتج عن هذا التغير انخفاض في الدخل المسجل للشركة للسنة المنتهية ف
 يخ.على قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التار

 
 الزكاة

 
زكاة المحاسبة عن ال تخضع الشركة للزكاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل الشامل. ال يتم

 دخل وبالتالي ال يتم المحاسبة عن أي ضريبة مؤجلة تتعلق بفروق الضريبة المؤقتة.كضريبة 
 

 16يار الدولي للتقرير المالي رقم تطبيق المع 3-3
 

ط سعة من الشروي على مجموعة واتقوم الشركة باستئجار مختلف الممتلكات والمعدات والمركبات. يتم التفاوض على شروط اإليجار كألً على حدة وتحتو
 كضمان ألغراض االقتراض. واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، وال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة

 
مقارنة المعلومات الي لم يتم تعديل ، باستخدام نهج التعديل بأثر رجعي وبالتال2019يناير  1اعتباًرا من  16طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  )"تحدد ما إذا كان الترتيب يحتوي  4رات المعايير الدولية رقم )"عقود اإليجار"( وتفسير لجنة تفسي 17ويستمر إدراجها وفقا
ما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمقارنة في ليست قابلة 2018على عقد إيجار"(. وفقًا لذلك، فإن المعلومات المقدمة في هذه القوائم المالية لعام 

  ونتيجة لتطبيقه. 16رقم 
 

، قامت الشركة بإثبات المطلوبات اإليجارية المتعلقة بعقود اإليجار، والتي سبق تصنيفها على أنها "عقود 16دولي للتقرير المالي رقم عند تطبيق المعيار ال
 معّدلتخدام . تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، مخصومة باس17الدولي رقم  يار المحاسبةبموجب مبادئ مع إيجار تشغيلية"

 1يجارية في االقتراض اإلضافي المرجح لالئتمان المطبق على المطلوبات اإل معّدل. وبلغ متوسط 2019يناير  1االقتراض اإلضافي للمستأجر اعتباًرا من 
 ٪.5 نسبة 2019ير ينا

 
 أثير على األرباح المبقاة في تاريخ التطبيق.تم قياس موجودات حق االستخدام بالمبلغ المساوي للمطلوبات اإليجارية. لذلك، لم يكن هناك ت

 
 31مالي اعتباًرا من مة المركز الار ُمثبت في قائتم تعديل موجودات حق االستخدام بمقدار أي مدفوعات إيجارية مدفوعة مقدماً أو مستحقة تتعلق بعقد إيج

 2019يناير  1مليون لاير سعودي في  1.52ممتلكات والمعدات بمبلغ ، زادت ال16. نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2018ديسمبر 
 مليون لاير سعودي. 0.18وانخفضت المبالغ المدفوعة مقدماً بمبلغ 

 
 لية التالية المسموح بها بموجب المعيار:ألول مرة، استخدمت الشركة الوسائل العم 16م ير المالي رقار الدولي للتقرعند تطبيق المعي

 
 الخصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات خصائص مماثلة بشكل معقول. عّدلماستخدام  •

 ار قصيرة األجل.كعقود إيج 2019يناير  1ا في شهًرا كم 12المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلية مع مدة إيجار متبقية تقل عن  •

 خ التطبيق المبدئي.استثناء التكاليف المباشرة المبدئية من قياس موجودات حق االستخدام كما في تاري •

 واستخدام المعرفة الالحقة في تحديد مدة اإليجار حيث يتضمن العقد خيارات لتمديد أو فسخ العقد. •
 

 17معيار المحاسبة الدولي رقم على العقود التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب  16قم رير المالي ريار الدولي للتقاختارت الشركة عدم تطبيق المع
 .4لجنة تفسيرات المعايير الدولية رقم وتفسير 

 
 تتضمن قائمة المركز المالي المبالغ التالية المتعلقة بعقود اإليجار: (1)

 
 1 يناير 2019 31 ديسمبر 2019 

   ستخدامموجودات حق اال
 1,524,834 1,197,592 يانمب

   
 1,197,592 1,524,834 

   مطلوبات إيجارية
 993,582 847,578 غير متداولة

 349,774 294,084 متداولة

   
 1,141,662 1,343,356 
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حق قود االيجار المتعلقة بموجودات مع مطلوبات عراض اإلضافي قتاال معّدليوضح الجدول أدناه تسوية مدفوعات اإليجار المستقبلية المخصومة باستخدام 
 االستخدام.

 1 يناير 2019 31 ديسمبر 2019 
   

 1,523,322 1,265,500 ار المستقبليةمدفوعات اإليج
 )179,966( )123,838( االقتراض اإلضافي معّدلأثر الخصم على 

   
 1,141,662 1,343,356 

 
ضات والمطلوبات اإليجارية" ضمن قائمة المركز ومعدات" والمطلوبات اإليجارية في بند "االقترا بند "ممتلكاتق االستخدام في تم إدراج موجودات ح

 الي.الم
 

 تتضمن قائمة الدخل الشامل المبالغ التالية المتعلقة بعقود اإليجار: (2)
 

 31 ديسمبر 2018 31 ديسمبر 2019 إيضاح 

    

 - 309,895 10 دامجودات حق االستختكلفة االستهالك لمو

 - 62,580 19 مصروف الفائدة )مدرج بتكاليف التمويل(
 

االقتراض  معّدل، مخصومة باستخدام 17ارتباطات عقد اإليجار التشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( 1يقوم الجدول التالي بتسوية ) (3)
 :2019يناير  1لمركز المالي كما في ة في قائمة اإليجارية المثبت( المطلوبات ا2، و)2019يناير  1اإلضافي في 

  لاير سعودي 

  

 3,173,322  .2018بر ديسم 31ارتباطات عقد اإليجار التشغيلي في 

  

 - خيارات التمديد و)الفسخ( المؤكد ممارستها على نحو معقول )ال يتم ممارستها(

 )1,650,000(  إعفاء اإلثبات لعقود اإليجار قصيرة األجل

 )179,966( 2019يناير  1االقتراض اإلضافي في  معّدلدام مخصومة باستخ

  

 1,343,356 2019يناير  1مطلوبات إيجارية مثبتة في 

 
 مليون لاير سعودي. 0.23بلغ مجموع التدفقات النقدية الصادرة لعقود اإليجار خالل السنة مبلغ  (4)

 
 حتى تاريخهدة غير المطبقة المعايير والتفسيرات الجدي 3-4
 

، ولم يتم تطبيقها في إعداد 2020يناير  1ي تبدأ في أو بعد هناك عدد من المعايير والتعديالت الجديدة على المعايير والتفسيرات الحالية للفترات السنوية الت
 كة.ئم المالية للشرهذه القوائم المالية. ليس من المتوقع أن يكون لهذه المعايير أي تأثير جوهري على القوا

 
 ظيفية وعملة العرضملة الوالع 3-5
 

 عملة العرض للشركة.يتم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية و
 
 نقد وما يماثله 3-6
 

جاهزة للتحويل  ، والتي تكونثة أشهر أو أقليتكون النقد وما يماثله من أرصدة نقدية وودائع بنكية قصيرة األجل واستثمارات قصيرة األجل تستحق بعد ثال
  إلى النقد ومتاحة للشركة دون أي قيود.

 
  ودائع ألجل 3-7
 

 لى ودائع لدى البنوك واستثمارات السيولة قصيرة األجل األخرى والتي تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر وقبل سنة من تاريخ الشراء.تشتمل الودائع ألجل ع
 

 عها لغرض البيقتناؤها محتفظ بموجودات أعيد ا 3-8
 

 إثبات هذه الموجودات مبدئياً بالقيمة العادلة.تقوم الشركة، خالل دورة أعمالها العادية، باقتناء سيارات مقابل تسوية التمويل المستحق. يتم 
 

جودات المحتفظ بها تم قياس المومعاملة بيع. وي تعتبر هذه الموجودات محتفظ بها لغرض البيع حيث سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من خالل
ل. ال يتم استهالك هذه الموجودات أو إطفاؤها بعد اإلثبات المبدئي، يتم تحميل أي لغرض البيع بقيمتها الدفترية والقيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، أيهما أق

بح الحق في القيمة العادلة ناقًصا تكلفة بيع هذه الموجودات م إثبات أي رلدخل الشامل. يتانخفاض الحق في القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع على قائمة ا
 خسائر عند االستبعاد. / ها كإيرادات مع أي أرباحبحيث ال تتجاوز االنخفاض المتراكم ل
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 موجودات غير ملموسة 3-9
 

  اإلثبات والقياس

طفاء المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. وتتم لفة ناقصاً اإلها الشركة بالتكيتم قياس الموجودات غير الملموسة التي استحوذت علي
لى الموجودات غير الملموسة فقط عندما تؤدي الى زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل الذي تتعلق به. وتدرج نفقات الالحقة عرسملة ال

 تكبدها.رى كمصاريف عند جميع النفقات األخ
 

  ءإطفا

ً قيمته ال متبقية. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على أساس القسط يتم احتساب اإلطفاء على مدار تكلفة األصل أو القيمة األخرى البديلة للتكلفة ناقصا
فرها لالستخدام ألن هذه الطريقة تعكس ت من تاريخ توسنوا 5إلى  4من الثابت في قائمة الدخل الشامل على امتداد أعمارها اإلنتاجية المتوقعة المحددة مدتها 

المستقبلية المتضمنة في الموجودات. تتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية  بشكل أفضل النمط المتوقع لالستفادة من المنافع االقتصادية
 في كل تاريخ تقرير مالي وتعدل عند الحاجة.

 
 اتممتلكات ومعد 3-10
 

  القياساإلثبات و

ً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة  الممتلكاتتقاس بنود  لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. وتتضمن التكلفة النفقات العائدة والمعدات بالتكلفة ناقصا
 مباشرة القتناء األصل.

 
ها الفرق بين صافي العائدات الناتجة من االستبعاد والقيمة الدفترية محسوبة على أنات والمعدات )اليتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد بند الممتلك

 ى في قائمة الدخل الشامل.دات األخرلألصل( ضمن اإليرا
 

 التكاليف الالحقة

اج اإلصالحات والصيانة فقات. يتم إدربلية من تلك النالالحقة إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى الشركة منافع اقتصادية مستق النفقاتال يتم رسملة 
 القائمة كمصروف عند تكبدها.

 
  استهالك

القابل لالستهالك والذي يعد بمثابة تكلفة األصل، أو القيمة األخرى البديلة للتكلفة ناقصا قيمته المتبقية. يتم إثبات االستهالك على المبلغ  االستهالكيتم احتساب 
 لى مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بند الممتلكات والمعّدات.لقسط الثابت عالشامل بطريقة افي قائمة الدخل 

 
 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات: ال يتم استهالك األرض.

 
 عدد السنوات 
  

سنوات أو فترة اإليجار، أيهما أقل 10 - 5 تحسينات على عقار مستأجر •  

10 - 5 ةومعدات مكتبي أثاث وتجهيزات •  

5 - 4 أجهزة حاسب آلي وبرمجيات •  
 

ب األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. ويتم نقل الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير إلى الفئة المناسبة يتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير في حسا
لالزمين الستخدامها على الوجه المقصود منها من قبل اإلدارة. إن تكلفة أي / أو وضعها ا ات إلى موقعها وللممتلكات والمعدات، وذلك عند إيصال الموجود

التطوير وأي تكاليف أخرى عائدة مباشرة إلى إنشاء أو اقتناء أي بند من بنود  / لرأسمالية قيد التنفيذ تشمل سعر الشراء وتكاليف اإلنشاءبند من بنود األعمال ا
 تنفيذ.مها على الوجه المقصود من قبل اإلدارة. وال يتم تحميل االستهالك على األعمال الرأسمالية قيد اللتنفيذ الستخدالرأسمالية قيد ااألعمال ا

 
 مخصصات 3-11
 

سوية خدام للموارد لتيتم إثبات المخصصات في حال كان لدى الشركة التزام نظامي حالي أو متوقع نتيجة لحدث وقع في السابق، وهناك احتمال وجود است
 وإمكانية تقدير المبلغ بشكل موثوق. االلتزام،

 
 الموجودات غير المالية قيمةاالنخفاض في  3-12
 

فترية قد الموجودات غير المالية، الحقًا لالستهالك واإلطفاء، للتدني في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الد يتم مراجعة
السترداد وهي القيمة العادلة إثبات خسارة التدني في القيمة بالمبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد. يتم كون غير قابلة لت

ة ومحددة ات نقدية منفصلتتواجد فيه تدفقلألصل ناقًصا تكلفة البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. ولغرض تقدير التدني، يتم تجميع الموجودات ألدنى مستوى 
ه بغرض احتمال عكس ذلك التدني، وذلك في تاريخ التقرير. إذا )وحدات مدرة للنقد(. يتم مراجعة الموجودات غير المالية والتي سبق أن حدث تدني في قيمت

مته القابلة لالسترداد، يلق معّدلال التقديرلى المدرة للنقد إألصل أو الوحدة ما تم عكس خسارة التدني في القيمة في وقت الحق، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية ل
إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس على أال يزيد عن القيمة الدفترية يما لو لم يتم 

 امل.قائمة الدخل الشخسارة التدني في القيمة فورا كإيرادات في 
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  للموظفين الخدمةية افع نهامن 3-13
 

طوعة لجميع الموظفين المعينين وفقاً لشروط وأحكام نظام العمل السعودي المطبقة على إن منافع نهاية الخدمة للموظفين تمثل مبالغ مستحقة تدفع كمبالغ مق
بدالت الموظفين األخيرة نهاية الخدمة وسنوات خدماتهم ى أساس رواتب ونهاية الخدمة علالشركة عند انتهاء عقودهم. يتم احتساب المبالغ المسددة عند 

 مملكة العربية السعودية.المتراكمة، كما هو منصوص عليه في أنظمة ال
 

للموظفين. نافع المستحقة فيما يتعلق بالميتم حساب مبلغ االلتزام باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة من أجل إجراء تقدير موثوق للتكلفة النهائية للشركة 
امل اآلخر. إن هذه األرباح والخسائر هي التغيرات في القيمة الحالية ويتم إثبات األرباح أو الخسائر االكتوارية من إعادة قياس االلتزام فورا في الدخل الش

 ة.لاللتزام نتيجة تعديالت الخبرة وتأثيرات التغيرات في االفتراضات االكتواري
 

 ومستحقاتئنة ذمم دا 3-14
 

موجبها إلى الشركة أو ال. يتم إثبات الذمم الدائنة المطلوبات هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع والخدمات المستلمة، سواء تم إصدار فواتير ب
 دة الفعلي.فائال معّدلالتجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

 
 اض األخرى في قائمة الدخل الشامل في الفترة التي يتم تكبدها فيها.تكاليف االقتر يتم إثبات جميع

 
 إليراداتإثبات ا 3-15
 

 يتم إثبات إيرادات عقود اإليجار التمويلية على مدى فترة عقد اإليجار باستخدام طريقة العائد الفعلي.
 

الربح الفعلي المعمول به على  معّدلالدخل الشامل باستخدام طريقة العائد الفعلي وطريقة  سالمي في قائمةينة للتمويل اإليتم إثبات الدخل من الذمم المد
 القائمة على مدار فترة العقد. األرصدة

 
شتمل الفعلي. وت ربحال معّدلجزأ من الربح الفعلي على تكاليف ورسوم المعاملة وإيرادات العمولة المستلمة والتي تعتبر جزءاً ال يت معّدليشتمل حساب 

 ملة على تكاليف إضافية تنسب مباشرة إلى شراء األصل المالي.تكاليف المعا
 

 دات األخرى على أساس االستحقاق عند تقديم الخدمات.يتم إثبات اإليرا
 

 األدوات المالية 3-16
 
 اإلثبات المبدئي أ(
 

  ح طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة المالية.الية عندما تصبوالمطلوبات الم تقوم الشركة مبدئيًا بإثبات الموجودات المالية
 

 التصنيف ب(
 

 فئات القياس التالية: تصنف الشركة موجوداتها المالية في
 
 تلك التي سيتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة(. •

 ة.التكلفة المطفأقياسها بي سيتم تلك الت •
 

 أدوات الدين
 

  لجهة المصّدرة.أدوات الدين هي تلك األدوات التي تفي بتعريف المطلوبات المالية من وجهة نظر ا
 

 يعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على:
 
 نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات. •

 خصائص الموجودات التي لها تدفقات نقدية تعاقدية. •
 

موذج العمل كيفية إدارة الشركة للموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية. أي إذا كان هدف الشركة هو فقط تحصيل التدفقات النقدية : يعكس نوذج العملنم
هذين ينطبقان )على  م يكن أي منالتدفقات النقدية الناشئة عن بيع الموجودات. إذا لالتعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية و

ياسها بالقيمة العادلة سبيل المثال، يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة(، يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج العمل "اآلخر" ويتم ق
 من خالل الربح أو الخسارة.

 
إذا كانت بتقييم ما كة لشرم اتقو، لبيعأو التعاقدية النقدية ت التدفقااظ بموجودات لتحصيل اعمل باالحتفذج النموعندما يقوم  :عات ألصل الدين والفائدة فقطمدفو

(. عند إجراء هذا التقييم، تدرس ر "مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط"ختباتمثل مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط )المالية دوات النقدية لألت التدفقاا
النقدية التعاقدية متوافقة مع ترتيبات اإلقراض األساسية، أي أن الفائدة تشمل فقط المقابل للقيمة الزمنية للموارد ومخاطر االئتمان ت التدفقات الشركة ما إذا كان

 للمخاطر أو األساسية. عندما تؤدي الشروط التعاقدية إلى التعرضومخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح الذي يتفق مع ترتيبات اإلقراض 
 أو الخسارة. التقلبات التي تتعارض مع ترتيبات اإلقراض األساسية، يتم تصنيف الموجودات المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح
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 ج( أدناه.في النقطة )ة بها إلى واحدة من فئات القياس الثالثة كما موضح وفقاً لهذه العوامل، تقوم الشركة بتصنيف أدوات الدين الخاص
 

 أدوات حقوق الملكية
 

وبأنه دليل  أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المصّدر، أي األدوات التي ال تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع،
 موجودات المصّدر. على وجود فائدة متبقية من صافي

 
 حقوق ملكية الشركة في النقطة )ج( أدناه.حق ألدوات يتم توضيح التصنيف والقياس الال

 
 القياس ج(
 

قائمة  لقيمة العادلة من خاللعند اإلثبات المبدئي، تقيس الشركة الموجودات المالية بقيمها العادلة زائًدا أو ناقًصا، في حالة األصل المالي الذي لم يتم قياسه با
اقتناء األصل المالي. تُحتسب تكاليف المعاملة للموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل  ل مباشر إلىالدخل الشامل، تكاليف المعاملة العائدة بشك

 الربح أو الخسارة كمصاريف في قائمة الدخل الشامل.
 

 القياس الالحق ألدوات الدين
 

 لى ثالث فئات للقياس:تصنف الشركة أدوات دينها إ
 

الحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل فقط في مدفوعات ألصل الدين أو الفائدة، يتم قياسها التي يتم ا الموجودات التكلفة المطفأة: (1
ً بالتكلفة قائمة المطفأة والتي ال تشكل جزءاً من عالقة التحوط في  بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من أداة الدين التي يتم قياسها الحقا

فعلي. الشامل عندما يتم إلغاء إثبات األصل أو عندما تنخفض قيمته. يتم احتساب الفائدة من هذه الموجودات المالية على أساس طريقة العائد ال الدخل
 مطفأة.دينة للتمويل اإلسالمي كموجودات مالية بالتكلفة الوعليه، تم تصنيف صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي والذمم الم

 
يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية، حيث  يمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:الق (2

ركة في القيمة م تسجيل الح، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتتتمثل التدفقات النقدية للموجودات في مدفوعات ألصل الدين والفائدة
رادات( وأرباح الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر، عدا إثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة، ويتم إثبات الفائدة من األدوات المالية )اإلي

ارة المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن ربح أو الخسارة. عند إلغاء إثبات األصل المالي، يعاد تصنيف الوخسائر صرف العمالت األجنبية في الربح أو الخس
الفائدة من هذه قائمة الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل الشامل اآلخر ويتم إثباتها ضمن األرباح / )الخسائر( األخرى. يتم إدراج 

 رادات التمويل باستخدام طريقة العائد الفعلي.الموجودات المالية ضمن إي
 

يتم قياس الموجودات التي ال تتوافق مع المعايير المتعلقة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل  من خالل الربح أو الخسارة: يمة العادلةالق (3
قيمة العادلة من خالل الحقاً بال لربح أو الخسارة من استثمار الدين، الذي يتم قياسهالشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إثبات ا

اح / الربح أو الخسارة والذي ال يعتبر جزءاً من عالقة التحوط، ضمن الربح أو الخسارة ويتم عرضه بالصافي في قائمة الدخل الشامل ضمن األرب
 ت التمويل.إدراج الفائدة من هذه الموجودات المالية في إيرادا)الخسائر( األخرى في السنة التي ينشأ فيها. يتم 

 
 القياس الالحق ألدوات حقوق الملكية

 
ها إدارة الشركة قد تقوم الشركة بعد ذلك بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باستثناء الحاالت التي تكون في

خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل غير قابل لإللغاء. تتمثل سياسة الشركة في العادلة من المبدئي، بتصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة  قامت، عند اإلثبات
اجرة. وعند لمتتصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض أخرى غير ا

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وال يتم إعادة تصنيفها الحقًا في قائمة الربح أو الخسارة،  اح والخسائراستخدام هذا االختيار، يتم إثبات األرب
يمة( بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في ويحدث ذلك أيضا عند االستبعاد. وال يتم اإلفصاح عن خسائر االنخفاض في القيمة )وعكس خسائر انخفاض الق

الستمرار في إثبات توزيعات األرباح عندما تمثل عائًدا على هذه االستثمارات، في قائمة الدخل الشامل عند إثبات حق الشركة في استالم ادلة. يتم االقيمة الع
 توزيعات األرباح.

 
 إلغاء إثبات موجودات المالية هـ(
 

من األصل المالي أو يتم تحويل األصل ويكون التحويل مؤهالً إللغاء اإلثبات. ات النقدية ودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقيتم إلغاء إثبات الموج
ايا الملكية بشكل في الحاالت التي يتم فيها تقييم الشركة بأنها قامت بتحويل أصل مالي، يتم إلغاء إثبات األصل إذا قامت الشركة بتحويل جميع مخاطر ومز

تفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية بشكل جوهري، يتم إلغاء إثبات األصل المالي فقط إذا لم تحتفظ الشركة ويل أو االحجوهري. عندما ال تقوم الشركة بتح
 .ها كموجودات أو مطلوباتبالسيطرة على األصل المالي. وتقوم الشركة بشكل مستقل بإثبات أي حقوق والتزامات تم تكوينها أو االحتفاظ ب

 
 لقياس وإلغاء االثباتالتصنيف وا -المطلوبات المالية  )و(

 
على قائمة الدخل الشامل. يتم تصنيف المطلوبات المالية وقياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي. يتم تحميل تكلفة االقتراض ذات الصلة 

ى العمر المتوقع لاللتزام المالي إلى صافي القيمة الدفترية عند بلية على مدالذي يتم به خصم المدفوعات النقدية المستق معّدلالإن طريقة العائد الفعلي هي 
 االثبات المبدئي.

 
لمالي المذكور في العقد أو عند تقوم الشركة بإثبات االلتزام المالي )أو جزء منه( من قائمة المركز المالي فقط عند إطفائه، أي عندما يتم الوفاء بااللتزام ا

 إلغائه أو انقضائه.
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 ت الموجودات المالية والمطلوبات الماليةتعديال ز(
 

 الموجودات المالية

ق مختلفة جوهريًا. وإذا كانت كذلك، فإن الحقو معّدلفي حالة تم تعديل شروط أصل مالي ما، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل ال
نقضية. في هذه الحالة، يتم إلغاء إثبات األصل المالي األصلي ويتم إثبات األصل المالي الجديد صلي تعتبر مالتعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األ

 بالقيمة العادلة.
 

في هذه التعديل ال يؤدي إلى إلغاء إثبات األصل المالي. و المدرج بالتكلفة المطفأة غير مختلفة جوهريًا، فإن معّدلإذا كانت التدفقات النقدية من األصل ال
كربح أو خسارة تعديل لة، تقوم الشركة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي وتقوم بإثبات المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية الحا

 في قائمة الدخل الشامل.
 

 المطلوبات المالية

ة كانت مختلفة جوهريًا. في هذه الحالة، يتم إثبات معّدللتدفقات النقدية للمطلوبات الروطها وأن اة بإلغاء إثبات المطلوبات المالية في حالة تعديل شتقوم الشرك
ة معّدللمطفأ وااللتزام المالي الجديد بشروط ة بالقيمة العادلة. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي امعّدلالتزام مالي جديد استناًدا إلى الشروط ال

 لشامل.ئمة الدخل افي قا
 
 القروض 3-17

ً  االعترافيتم  القياس الالحق للقروض يكون بالتكلفة المطفأة  من تكلفة المعاملة )إن وجدت(. صافي( استالمهابالقروض بالقيمة العادلة )المبالغ التي يتم  مبدئيا
 المتحصالتبين  اختالف أيق عنها في قائمة الدخل الشامل. حة التي تست. تكلفة القروض يتم إثباتها كمصروف في السنالفعلي طريقة معدل الفائدة باستخدام

طريقة معدل  باستخداممدة القرض  بها كمصروف في قائمة الدخل الشامل على مدار االعترافمن تكلفة المعاملة( والمبالغ التي سيتم سدادها يتم  صافي)
 ي.الفعل الفائدة

 
ما بين القيمة الدفترية لاللتزام  االختالفطبقا لعقد القروض سدد او منتهى او تم إلغاءه.  االلتزامعندما يكون  يالالقروض من قائمة المركز الم حذفيتم 
تم تحملها يتم إثباتها في قائمة الدخل  اماتلتزنقدية او اغير  موجودات أيالمدفوع بما في ذلك  المادي والمقابللطرف آخر  تحويلهاو  تم سداده يالذ يالالم

 خرى.أليف تمويلية تكا او خرىأ كإيرادات الشامل
 
 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة .4
 

وتقديراتها وافتراضاتها  داء آرائهايتطلب إعداد القوائم المالية، طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، أن تقوم اإلدارة بإب
لغ المسجلة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم بية والمبااسات المحاسالتي تؤثر على تطبيق السي

ها على ة في السنة التي يتم مراجعة التقديرات فيها وتأثيرمراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. يتم إثبات مراجعة التقديرات المحاسبي
بلية. األمور الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو مارست فيها األحكام هي مخصص االنخفاض في القيمة )انظر وات المستقالسن

 (.7وإيضاح  6( وإيضاح 2) 1-3إيضاح 
 

 نقد وما يماثله .5
 2018 2019 إيضاح 
    

 20,000 23,000  نقد في الصندوق
 66,790,948 70,441,340  البنوكنقد لدى 

 - 3,449,248 1-5 استثمارات قصيرة األجل

    
  73,913,588 66,810,948 

    ودائع ألجل
    

 500,000 100,000,000 2-5 وديعة هامشية محتفظ بها لدى البنوك

 
يم تسهيالت التمويل اإلسالمي للعمالء. تكون ( بغرض تقدالية )مساهمصندوق متداول علنًا تديره شركة فالكوم للخدمات المتمثل هذه المبالغ وحدات ل 5-1

 هذه المبالغ جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية ويتم تصفيتها في غضون تسعين يوًما.
 

 ند إلى أسعار السوق السائدة.يتم إيداع هذه المبالغ لدى بنك محلي كودائع محملة بفائدة والتي تست 5-2
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 التمويلية قود اإليجارصافي االستثمار في ع .6
 

 فيما يلي التسوية بين إجمالي وصافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلية: 6-1
 

 2018 2019 إيضاح 
 ة(معّدل)   
    

1-1-6  إجمالي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي  373,396,691 376,553,464 
 (54,595,173) (53,532,764)  إيرادات تمويل غير مكتسبة

 (45,666,823) (43,359,568)  ير مكتسبةات تأمين غإيراد

 276,291,468 276,504,359  القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار المدينة
 (41,146,355) (31,917,578) 3-6 مخصص االنخفاض في القيمة

    
 235,145,113 244,586,781  تثمار في عقود اإليجار التمويليةصافي االس

 
 .(يسعود , مليون لاير035: 2018) يسعود , مليون لاير803غير مطفأة بمبلغ  معامالت ا المبلغ يتضمن تكلفةهذ   6-1-1
 
 فيما يلي التحليل المرحلي لصافي االستثمار في عقود اإليجار:   6-2

 

 المجموع غير عاملة منخفضة األداء عاملة 

  )المرحلة الثالثة(  )المرحلة الثانية( )المرحلة األولى( 

     2019ديسمبر  31

القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار 
 276,504,359 30,496,154  22,270,357 223,737,848 المدينة

 )31,917,578( )29,423,622( )2,371,053( )122,903( مخصص االنخفاض في القيمة

     

 244,586,781 1,072,532 19,899,304 223,614,945 ر التمويليةصافي االستثمار في عقود اإليجا

     

     ة(معّدل) 2018ديسمبر  31

القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار 
 276,291,468 42,356,023 19,669,079 214,266,366 المدينة

 )41,146,355( )40,226,595( )766,705( )153,055( في القيمةمخصص االنخفاض 

     

 235,145,113 2,129,428 18,902,374 214,113,311 يجار التمويليةصافي االستثمار في عقود اإل

 
فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة صافي االستثمار في عقود اإليجار:   6-3  

 

 المجموع غير عاملة منخفضة األداء عاملة 

  )المرحلة الثالثة( )المرحلة الثانية( )المرحلة األولى( 
     

  41,146,355   40,226,595   766,705   153,055  ة(معّدل) 2019يناير  1

 -   317,388   34,802  )352,190(  تحويل من العاملة

 -   156,049  )156,049(  - تحويل من منخفضة األداء

 )13,710,993(  )13,235,893(  )461,310(  )13,789(   تمت تسويتها -الية موجودات م

 356,213  - -  356,213  موجودات مالية منشأة

  5,440,448   3,273,928   2,186,906  )20,386(  (8-6صافي إعادة قياس مخصص الخسارة )

 )30,152( 1,604,348  )9,488,528( )7,914,332( 

 )1,314,445( )1,314,445( - - * شطب خالل السنة

     

 31,917,578 29,423,622  2,371,053  122,903 2019ديسمبر  31
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 المجموع غير عاملة منخفضة األداء عاملة 

  )المرحلة الثالثة( )المرحلة الثانية( )المرحلة األولى( 
     

 39,707,586 39,366,751 254,001 86,834 ة(معّدل) 2018يناير  1

 11,119,630 11,119,630 - - ذمم مدينة مثبتة تم شطبها مسبقًا

 -  456,417  137,388  )593,805(  تحويل من العاملة

 -  102,727  )102,727(  - تحويل من منخفضة األداء

 )3,392,667(  )3,276,040(  )101,778(  )14,849(   تمت تسويتها -موجودات مالية 

 584,748  - -  584,748  منشأة موجودات مالية

  )5,849,113(   )6,519,061(  579,821  90,127 (6-6)إيضاح  خصص الخسارةصافي إعادة قياس م

 66,221 512,704 )9,235,957( )8,657,032( 

 )1,023,829( )1,023,829( - - (معّدلشطب خالل السنة )

     

  41,146,355   40,226,595   766,705  153,055  ة(معّدل) 2018ديسمبر  31

 
 لصافي ما يلي:با -القيمة يشمل مخصص انخفاض  6-4

  2019 2018 
 )معّدلة(   
    

 )8,657,032( )7,914,332(  عكس االنخفاض في القيمة
 )6,821,072( )7,433,133(   استردادات بعد الشطب

 2,031,936 1,085,113  ض البيعانخفاض في قيمة الموجودات المعاد اقتناؤها المحتفظ بها لغر

    
  )14,262,352( )13,446,168( 

 

 .1-9وجودات المعاد االستحواذ عليها والمحتفظ بها للبيع كما تم اإلفصاح عنها في اإليضاح تتضمن التحويل إلى الم  *

 
 .872: 2018مليون ريـال سعودي ) 2.09إلجراء التنفيذ  ، بلغت قيمة الذمم المدينة المشطوبة التي ال تزال خاضعة2019ديسمبر  31كما في     6-5

(.1-9ـال سعودي( )راجع اإليضاح مليون ري  
 

 العوامل التالية ساهمت في التغييرات في صافي إعادة قياس مخصص الخسارة. 6-6
 

ئتمان أو تصبح منخفضة في القيمة االئتمانية بسبب األرصدة التي تعاني من زيادات كبيرة )أو نقصان( في مخاطر اال 3و 2و 1التحويالت بين المرحلة  •
 شهراً والخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. 12"انخفاض"( بين  وما يترتب عليه من "تصعيد" )أو هذه الفترة،خالل 

 لية التي لم يتم إثباتها في الفترة.مخصصات إضافية للموجودات المالية الجديدة المثبتة خالل الفترة، وكذلك اإلصدارات الخاصة بالموجودات الما •

ييرات في نموذج المدخالت، بما في ذلك التغييرات في احتمالية التخلف عن السداد والتعرض االئتمانية المتوقعة بسبب التغ ياس الخسارةالتأثير على ق •
 ث المدخالت لنماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة.للتخلف عن السداد والخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد في هذه الفترة، الناشئة عن تحدي

 الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس القيمة الحالية.بسبب مرور الوقت ألنه يتم قياس لغاء الخصم إ •
 

 ذمم مدينة لتمويل إسالمي .7

 2018 2019 إيضاح 
    

 - 71,116,414  إجمالي الذمم المدينة
 - )12,142,267(  إيرادات تمويل غير مكتسبة

  58,974,147 - 
 - )352,179(    2-7 يمةمخصص االنخفاض في الق

    
  58,621,968 - 

 فيما يلي التحليل المرحلي للذمم المدينة للتمويل اإلسالمي: 7-1
 

 المجموع غير عاملة منخفضة األداء عاملة 
  )المرحلة الثالثة(  )المرحلة الثانية( )المرحلة األولى(  

     2019بر ديسم 31

 58,974,147 1,006,689 268,504 57,698,954 إجمالي الذمم المدينة
 )352,179( )340,510( )2,122( )9,547( في القيمةمخصص االنخفاض 

     
 58,621,968 666,179 266,382 57,689,407 صافي الذمم المدينة
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 لمدينة للتمويل اإلسالمي:الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة مقابل الذمم ا يليما يف 7-2
 

 المجموع غير عاملة منخفضة األداء عاملة 
  )المرحلة الثالثة( )المرحلة الثانية( )المرحلة األولى( 
     

 - - - - 2019يناير  1

 -   340,510   2,122  )342,632(  تحويل من العاملة

  352,179  - -  352,179  موجودات مالية منشأة

  9,547   2,122   340,510   352,179  

     
  352,179   340,510   2,122   9,547  2019ديسمبر  31

 بالصافي ما يلي: -مخصص انخفاض القيمة  يشمل 7-3

 2019 2018 
   

 - 352,179 المحمل للسنة والرصيد في نهاية السنة

 
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .8

 

دية للسهم الواحد والتي تمثل ملكية رياالت سعو 10سهم بقيمة  89,285عودي مقابل لاير س 892,850بسداد دفعات مقدمة الستثمار بمبلغ  قامت الشركة

 ٪ في رأس مال "شركة التأجير السعودي لتسجيل العقود".2.3بنسبة 

 
 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى .9

 2018 2019 إيضاح 
 ة(معّدل)   
    

 8,075,511 6,545,905  مطالبات وغرامات قابلة لالسترداد
 ً  444,701 5,745,447  مصاريف مدفوعة مقدما

 2,123,432 5,017,047  دفعات مقدمة إلى موردين
 1,356,847 2,111,850  ذمم مدينة خاصة بقروض الموظفين

 2,865,035 2,087,207 1-9 مخصصاتبالصافي من ال -موجودات معاد اقتناؤها محتفظ بها لغرض البيع 
 - 1,687,987 2-12 الهيئة السترداد منالزكاة القابلة ل

 249,225 427,420  مدينة لمدخالت ضريبة القيمة المضافةذمم 
 390,172 762,725  أخرى

    
  24,385,588 15,504,923 

 
 المخصصاتبالصافي من  -موجودات معاد اقتناؤها محتفظ بها لغرض البيع  9-1

  2019 2018 
 ة(معّدل)   
    

 6,023,846 7,645,576  وجودات البيولوجيةلدفترية للمالقيمة ا
 )3,158,811( )5,558,369(  مخصص االنخفاض في القيمة

    
 2,865,035 2,087,207  صافي القيمة الدفترية
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 ممتلكات ومعدات .10
 

2019 
 

تحسينات على عقار 
 مستأجر

ات أثاث وتجهيز
 ومعدات مكتبية

أجهزة حاسب آلي 
 وبرمجيات

أسمالية أعمال ر
 التنفيذ قيد

موجودات حق 
 المجموع االستخدام

       التكلفة:
 30,793,282 - 961,640 9,121,631 8,275,669 12,434,342 2019يناير  1

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير 
 1,524,834 1,524,834 - - - - (3-3)إيضاح  16المالي رقم 

 3,393,097 - 548,859 2,085,308 758,930 - إضافات
 )17,347( )17,347( - - - - تعديل على تعديل عقد اإليجار

  35,693,866 1,507,487 1,510,499 11,206,939 9,034,599 12,434,342 2019ديسمبر  31
       

       االستهالك المتراكم:
 28,028,419 - - 8,699,339 7,201,612 12,127,468 2019يناير  1

 1,016,899 309,895 - 307,229 294,695 105,080 المحمل للسنة
 29,045,318 309,895  9,006,568 7,496,307 12,232,548 2019ديسمبر  31

       
       صافي القيمة الدفترية:

 6,648,548 1,197,592 1,510,499 2,200,371 1,538,292 201,794 2019ديسمبر  31

 
2018 

 
تحسينات على عقار 

 مستأجر
ث وتجهيزات أثا

 ومعدات مكتبية
أجهزة حاسب آلي 

 برمجياتو
أعمال رأسمالية 

 المجموع قيد التنفيذ
      التكلفة:

 29,477,887 - 8,995,161 8,048,384 12,434,342 2018يناير  1
 1,315,395 961,640 126,470 227,285 - إضافات

 30,793,282 961,640 9,121,631 8,275,669 12,434,342 2018مبر ديس 31

      
      االستهالك المتراكم:

 27,497,585 - 8,493,836 6,934,802 12,068,947 2018يناير  1
 530,834 - 205,503 266,810 58,521 المحمل للسنة

 28,028,419 - 8,699,339 7,201,612 12,127,468 2018ديسمبر  31

      
      صافي القيمة الدفترية:

 2,764,863 961,640 422,292 1,074,057 306,874 2018ديسمبر  31

 
 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى .11

 2018 2019 إيضاح 
    

 1,783,261 1,824,610  رواتب وأجور ومنافع مستحقة
 850,500 1,275,225  أتعاب مهنية مستحقة

 288,767 217,511  عمولة مستحقة
 414,280 82,154  تبرعات خيرية مستحقة

 606,862 -  بات المؤجرة المستحقتأمين المرك
 847,048 6,983,227 1-11 أخرى

    
  10,382,727 4,790,718 

 
 : ال شيء(.2018مليون لاير سعودي ) 6.73يتضمن تحصيالت غير محددة بمبلغ  11-1

 
 مخصص الزكاة .12

 2018 2019 إيضاح 
    

  31,220,165 30,550,607  يناير 1

  1,965,584  3,399,563 1-12 المحمل للسنة
 - )28,628,841( 2-12 للسنوات السابقة مبالغ معكوسة

  )25,229,278( 1,965,584 
 - 1,687,987 2-12 تحويل إلى الزكاة القابلة لالسترداد من الهيئة

 )2,635,142( )3,609,753(  مدفوعات خالل السنة

    
 30,550,607 3,399,563  ديسمبر 31
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٪ من الوعاء الزكوي 2.5قواعد لحساب الزكاة لشركات التمويل. يتم احتساب مخصص الزكاة للفترة بنسبة  رت الهيئة العامة للزكاة والدخلالسنة، أصد خالل
٪ من صافي 2.5الزكاة. سابقًا، تم احتساب مخصص الزكاة بنسبة  أضعاف من الربح قبل 8أو  4بشرط أن يكون الحد األدنى والحد األقصى للتغطية هو 

٪ من ربحها 10بنسبة  2018، اختارت الشركة تسوية الزكاة لسنة 2-12، أيهما أعلى. ومع ذلك، كما هو موضح في أو الوعاء الزكوي معّدلالدخل ال
 المحاسبي.

 
 :2019ديسمبر  31ي فيما يلي حساب مصروف الزكاة التقديري للسنة المنتهية ف 12-1

 
 31 ديسمبر 2019   
    

 463,290,157  أ األموال مصدر
 355,817,436  ب  زكاةموجودات خاضعة لل
 509,049,323  ج مجموع الموجودات

 323,832,502  ج( / )أ*ب الوعاء الزكوي
 131,766,008   أضعاف من صافي الربح السنوي قبل الزكاة( 8الوعاء الزكوي الخاضع للتغطية )

    
 3,399,563   ٪2.5ة مصروف الزكاة التقديري للسنة بنسب

 
 وضع الربوط: 12-2

 
 2014إلى  2005لسنة 

 
. وفقًا لالتفاقية، يجب على الشركة 2014حتى  2005ديسمبر  31خالل السنة، استلمت الشركة ووقعت اتفاقية تسوية مع الهيئة للسنوات المالية المنتهية في 

لغ واستلمت شهادة زكاة تؤكد تسوية . وقامت الشركة بدفع مب2014حتى  2005ديسمبر  31مليون لاير سعودي للسنوات المالية المنتهية في  2.15دفع مبلغ 
  .2018ديسمبر  31جميع مطلوباتها للزكاة القائمة لدى الهيئة خالل السنوات المنتهية في 

 
 2018إلى  2015للسنوات من 

 
ا مع قرار الزكاة المقدم إلى تمشيً  2017حتى  2015ديسمبر  31 ة المنتهية فيكة ووقعت اتفاقية تسوية مع الهيئة للسنوات الماليخالل السنة، استلمت الشر

لاير سعودي  1,687,987مؤسسات مالية أخرى مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وفقًا لالتفاقية، يحق للشركة الحصول على ائتمان بمبلغ 
لسنوات المذكورة. في اتفاقية التسوية، قدمت لزكاة التي حصلت عليها الهيئة لعلى مدفوعات ابناًء  2017حتى  2015ديسمبر من  31ت المنتهية في للسنوا

زكاة. وبالتالي، سجلت ٪ من الربح المحاسبي ليكون بمثابة براءة ذمة نهائية وشاملة اللتزام ال10بنسبة  2018الهيئة أيًضا خيار للشركة لتحديد الزكاة لسنة 
، والتي 2018حتى  2015ديسمبر من  31د للسنوات المالية المنتهية في عكست مخصصات الزكاة، كما هو محدد من الهيئة والشركة زكاة قابلة لالستردا

 كانت محددة وفقًا لألنظمة القديمة.
 

 2019لسنة 
 

 في الموعد المحدد. 2019سيتم تقديم إقرار الزكاة لسنة 

 

 التغير في المعالجة المحاسبية للزكاة: 12-3
 

له التأثير التالي على البنود المدرجة في قائمتي الدخل الشامل والتغيرات في  2-3في اإليضاح رقم  ة المحاسبية للزكاة كما هو مبينير في المعالجإن التغ
 حقوق الملكية:

 
 :2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ةمعّدل أثر التعديل قبل التعديل الحساب ةالقائمة المالية المتأثر

     
 - )1,965,584( 1,965,584 )أرباح مبقاة(مخصص الزكاة  ت في حقوق الملكيةقائمة التغيرا

 1,965,584 1,965,584 - مصروف الزكاة قائمة الدخل الشامل
 

 اقتراضات .13
 2018 2019 إيضاح 
    

 45,000,000 116,137,861 1-13 قروض طويلة األجل
 - 1,141,662  مطلوبات إيجارية

    
  117,279,523 45,000,000 

 
مليون لاير سعودي بموجب برنامج منشآت من بنك التنمية االجتماعية. إن القرض المستلم  80مت الشركة مبلغ إضافي بمبلغ خالل السنة، استل 13-1

  ئدة.يكون محمل بالفائدة بأسعار أقل قلياًل من أسعار السوق السا
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 فيما يلي تفاصيل االقتراضات:

  2019 2018 
    

 15,349,404 40,935,031  ةمتداول
 29,650,596 75,202,830  متداولةغير 

    
  116,137,861 45,000,000 

 
 فيما يلي الحركة في جدول االقتراضات: 13-2

 2018 2019 إيضاح 
    

 - 45,000,000  يناير 1
 45,000,000 90,000,000  خالل السنةمتحصالت مستلمة 

 - )19,613,128(  ة خالل السنةمدفوعات مسدد
 - 750,989 19 ل المستحقة خالل السنةتكاليف التموي

    
 45,000,000 116,137,861  ديسمبر 31

 
 فيما يلي تفاصيل المطلوبات اإليجارية: 13-3

  2019 2018 
    

 - 847,578  متداولة
 - 294,084  لةغير متداو

    
  1,141,662 - 

 
 للموظفيننهاية الخدمة مخصص منافع  .14

  2019 2018 
    

 4,057,363 4,667,257  نايري 1
 679,701 1,081,198  المخصص خالل السنة

 )404,276( )137,075(  المدفوع خالل السنة
 334,469 483,075  خسائر إعادة القياس

    
 4,667,257 6,094,455  ديسمبر 31

 
 في تاريخ التقرير: المستخدمة في التقييم االكتواريرية األساسية فيما يلي االفتراضات االكتوا 14-1

 
  2019 2018 
    

 4.00٪ 3.25٪  الخصم معّدل
 2.50٪ 2.50٪  زيادة الراتب

  60 سنة 60 سنة  سن التقاعد
 

 حساسية االفتراضات االكتوارية 14-2
 

مليون لاير  0.79ة للموظفين بمبلغ خفيض المخصص لمنافع نهاية الخدمنه زيادة أو تالخصم وزيادة الراتب كان من شأ معّدل٪ في 1بنسبة إن أي تغير 
 مليون لاير سعودي على التوالي. 0.80سعودي و

 
 رأس المال .15

 2019 2018 
   

 330,000,000 213,172,000 يناير 1
 )116,828,000( 100,000,000 زيادة / )انخفاض( في رأس المال

   
 213,172,000 313,172,000 ديسمبر 31
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 مليون لاير سعودي 100بمبلغ  زيادة في رأس المال 15-1
 

مليون لاير سعودي من قبل مساهم واحد )وهي شركة فالكوم  100خالل السنة، وافقت الجمعية العامة على زيادة في رأس المال من خالل ضخ نقدي بمبلغ 
نظام األساسي لتعكس الزيادة في رأس المال. بعد شركة بمراجعة سجلها التجاري والعودي، قامت الابضة(. بعد استالم موافقة مؤسسة النقد العربي السالق

 هو كما يلي: معّدلالزيادة في رأس المال، فإن هيكل رأس المال ال
 

 رأس المال نسبة الملكية عدد األسهم المساهمون
    

2019    

 95,927,400 30.63٪ 9,592,740 مؤسسة البالد للتجارة واالقتصاد
 53,293,000 17.02٪ 5,329,300 ودةشركة فال العربية القابضة المحد

 142,634,400 45.55٪ 14,263,440 شركة فالكوم القابضة
 21,317,200 6.8٪ 2,131,720 فهد بن محمد بن صالح العذل /الشيخ

    
 31,317,200 ٪100 313,172,000 

    
2018    

 95,927,400 45٪ 9,592,740 واالقتصاد مؤسسة البالد للتجارة
 53,293,000 25٪ 5,329,300 فال العربية القابضة المحدودةشركة 

 42,634,400 20٪ 4,263,440 شركة فالكوم القابضة
 21,317,200 10٪ 2,131,720 فهد بن محمد بن صالح العذل /الشيخ

    
 21,317,200 ٪100 213,172,000 

 
 احتياطي نظامي .16

 
٪ من صافي الدخل للسنة، بعد 10اسي للشركة، يجب على الشركة تجنيب احتياطي نظامي، بنسبة ال تقل عن شركات في السعودية والنظام األسا لنظام الوفقً 

 ٪ من رأس المال.30الخسائر المتراكمة، حتى يبلغ هذا االحتياطي  تغطية
 

 في الشركة.الحتياطي غير قابل للتوزيع حالياً على المساهمين إن هذا ا
 

 إيرادات من عقد إيجار تمويلي .17
 

 مليون لاير سعودي( يتعلق بتأمين سيارات عقد اإليجار التمويلي. 0.16: 2018مليون لاير سعودي ) 2.86يتضمن المبلغ أرباح بمبلغ 
 

 مصاريف عمومية وإدارية أخرى .18
  2019 2018 
    

 4,955,263 4,283,457  اب قانونية ومهنيةأتع
 2,028,687 1,667,583  إيجارات

 802,496 1,032,016  صيانة
 769,402 968,793  رسوم واشتراكات

 285,881 796,418  إعالن
 495,666 447,195  مرافق

 113,038 224,330  رحالت عمل
 1,193,741 1,434,602  أخرى

  1.398.602  
  10,818,394 10,644,174 

 
 تكاليف تمويل .19

 2018 2019 إيضاح 
    

 - 750,989 2-13 ى االقتراضاتيف تمويل علتكال
 - 62,580 3-3 كاليف تمويل على مطلوبات إيجاريةت

 178,591 260,121  نفقات بنكية

    
  1,073,690 178,591 
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 إيرادات / )مصاريف( أخرى .20
 2019 2018 
   

 105,000 393,750 ئع ألجلالعائد من الودا
 )179,305( 917,802 إيرادات / )خسائر( أخرى

   
 1,311,552 )74,305( 

 
 محتملة وارتباطات اماتالتز .21

 
 محتملة التزامات

 .2019ديسمبر  31محتملة كما في  التزاماتال يوجد 
 

 ارتباطات

  سعودي(.مليون لاير 0.24: 2018مليون لاير سعودي ) 12.0اإليجار بمبلغ ، لدى الشركة ارتباطات بتقديم ائتمان لعقود 2019ديسمبر  31كما في 
 

 ارتباطات عقود إيجار تشغيلية

، تم إثبات ارتباطات عقود 16ن ارتباطات عقود إيجار تشغيلية للشركة متعلقة فقط لمباني مكاتب الفروع. عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم إ
 0.13قصيرة األجل مبلغ  . تبلغ ارتباطات عقود اإليجار13إيضاح رقم  بات إيجارية لمدة أكثر من سنة واحدة كما تم اإلفصاح عنه فيإيجار تشغيلية كمطلو
 مليون لاير سعودي(. 1.6: 2018مليون لاير سعودي )

 
 القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية .22

 
 أطراف مشاركين في السوق وذلك فينظامية بين تالمه لبيع أصل أو السعر المدفوع لتحويل التزام في معاملة تعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم اس

 تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام يتم تنفيذه إما:
 
 في السوق األساسي لألصل أو االلتزام، أو •

 رئيسية.كثر أفضلية لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غياب السوق الفي السوق األ •
 

ة أو األكثر أفضلية. ويتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المتعاملون في ب أن يتاح للشركة السوق الرئيسييج
القيمة العادلة ألصل غير  مثلى. وتأخذلمتعاملين في السوق يعملون من منطلق مصالحهم االقتصادية الالسوق عند تسعير أي أصل أو التزام، مع افتراض أن ا

السوق  في االعتبار قدرة المتعامل في السوق لتوليد منفعة اقتصادية من خالل التوظيف األمثل واألعلى لألصل أو من خالل البيع لمتعامل آخر فيمالي 
 األمثل واألعلى لألصل.والذي بدوره سيقوم بالتوظيف 

 
طة إلى أسعار السوق المعلنة أو عروض أسعار التجار. وبالنسبة لجميع األدوات الية المتداولة في األسواق النشمطلوبات المتستند القيم العادلة للموجودات وال

 المالية األخرى، تقوم الشركة بتحديد القيم العادلة باستخدام طرق تقييم أخرى.
 

ه لتحويل التزام في معاملة نظامية سيتم استالمه من بيع أصل أو دفعالسعر الذي طرق التقييم هو التوصل إلى قياس القيمة العادلة التي تعكس إن الهدف من 
 بين المشاركين في السوق الرئيسي في تاريخ القياس.

 
 نماذج التقييم

 ات.جراء القياسللقيمة العادلة الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إ يالتالتقيس الشركة القيم العادلة باستخدام مستويات التسلسل الهرمي 
 

  ة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المالية المماثلة.معّدلمعلنة )غير الأسعار السوق ال :1المستوى 
 

شتقة ظة سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو بشكل غير مباشر )أي موالتي تعتبر قابلة للمالح 1: مدخالت بخالف األسعار المعلنة في المستوى 2المستوى 
 سعار(.من األ

 
 جودات والمطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق قابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.مدخالت للمو :3المستوى 
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  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

ة والمبلغ غير الجوهري للشركة، كمحتفظ بها لتي يتم إدراجها بالقيمة العادلالمالية، وايف جميع الموجودات والمطلوبات المالية، باستثناء المشتقات يتم تصن
 بالتكلفة المطفأة، والتي تقارب قيمتها العادلة، وبالتالي لم يتم تقديم إفصاح عن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

 
 لمالية حسب الفئةاألدوات ا

 2018 2019 إيضاح 
    لفة المطفأةبالتك -موجودات مالية 

 66,810,948 73,913,588 5 نقد وما يماثله
 500,000 100,000,000 1-5 ودائع ألجل

 235,145,113 244,586,781 6 صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلية
 - 58,621,968 7 ذمم مدينة لتمويل إسالمي

 1,747,019 2,874,575 9 موجودات أخرى

  479,996,912 304,203,080 

    
    فأةبالتكلفة المط -مطلوبات مالية 

 5,756,742 1,758,411  ذمم دائنة
 4,790,718 3,652,727 11 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 45,000,000 117,279,523 13 اقتراضات ومطلوبات إيجارية

  122,690,661 55,547,460 

 
  األدوات المالية وإدارة المخاطر .23

 
الية وهي: مخاطر السوق )تشمل مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة( ومخاطر االئتمان أنشطتها لمجموعة من المخاطر المكة من خالل تتعرض الشر

المخاطر كز على التمويل الذي يحقق فعالية التكلفة عالوة على إدارة ومخاطر السيولة. إن برنامج إدارة المخاطر لدى الشركة، والذي تنفذه اإلدارة العليا، ير
  يق العائد األقصى للمساهمين. فيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجه الشركة واستراتيجيات التخفيف ذات العالقة.الية للحد من تقلب األرباح وتحقالم

 
 مخاطر االئتمان 23-1

تعرض  لقسم لخسارة مالية. يتساوى أقصىإلى تكبد ا الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته ألداة مالية مما يؤديإن المخاطر االئتمانية هي عدم مقدرة 
 لمخاطر االئتمان مع القيمة الدفترية للموجودات المالية.

 
مي مزيًدا من التقديرات لمخاطر االئتمان باستخدام يتطلب تقييم مخاطر االئتمان لصافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلية والذمم المدينة للتمويل اإلسال

 لتخلف عن السداد والتعرض للتخلف عن السداد والخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد.المتوقعة المشتقة من احتمالية ااالئتمانية الخسارة 
 

 إصدار الهيكل الزمني الحتمالية حدوث التخلف عن السداد

تعثر إلى الشطب. يتم إنشاء ة خالل المراحل المتعاقبة من اللذمم المدينالدوران" بناًء على احتمالية تقدم ا معّدلباستخدام طريقة "ت الخسارة معّداليتم احتساب 
دفق تحت ت التمعّدالهياكل أجل احتمالية التخلف عن السداد لمدة ستة وثالثين شهًرا الماضية لحساب من خالل دورة احتماالت التخلف عن السداد. يتم حساب 

قطاع، والتي يتم تعديلها بعد ذلك وفقًا لتوقعات  أساس وضع المخاطر المختلفة لكل لقطاعات علىتجزئة القطاع / الصناعة لكل منتج. يتم تصنيف هذه ا
 االقتصاد لدمج معلومات النظرة المستقبلية.

 
 زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان

أو  ة في احتماالت التخلف عن السدادراتها الكميزادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي، تستخدم الشركة تغيي عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد
اإلدارة أن الزيادة  إعادة هيكلة تسهيالت أو إعادة امتالك الضمانات أو الخبرة التاريخية ذات الصلة حيثما أمكن ذلك. بناًء على تاريخ تحصيل القسط، تعتقد

  يوًما. 90 مخاطر االئتمان ال تنشأ إال عند تأخر سداد القسط ألكثر من الكبيرة في
 

 دمج المعلومات المستقبلية

المبدئي وقياسها ج الشركة المعلومات المستقبلية في كل من تقييماتها لتحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة قد زادت بشكل جوهري منذ إثباتها تدر
ورة، تقوم الشركة بصياغة وقعة الخارجية من المصادر المنشفعلية والمتالمتوقعة. بناًء على دراسة مجموعة متنوعة من المعلومات ال للخسارة االئتمانية

د عبر ف عن السداتعديالت المعلومات المستقبلية للهياكل الزمنية الحتمالية حدوث التخلف عن السداد للحصول على تقديرات مستقبلية الحتمالية حدوث التخل
 العمر الزمني باستخدام نماذج االقتصاد الكلي.

 
سنوات )بما يتفق مع التوقعات المتاحة من المصادر العامة(. تُستخدم توقعات االقتصاد الكلي المتاحة  5-3العتبار السيناريوهات في نطاق الشركة في اتأخذ 

ا كما تنشرها كثر ترجيحً وضع توقعات حالة أساسية. تمثل الحالة األساسية النتيجة األ من الخارج من صندوق النقد الدولي ومؤسسة النقد العربي السعودي في
تمثل السيناريوهات األخرى نتائج أكثر تفاؤلية وأكثر تشاؤمية. تم إجراء تعديالت على توقعات الحالة األساسية بناًء على حكم أحد  المصادر الخارجية.

الكلي  افي مركز الدين كعوامل االقتصاداإلجمالي وصنمو الناتج المحلي  معّدلوأكثر تشاؤمية. واستخدمت الشركة  الخبراء للوصول إلى نتائج أكثر تفاؤلية
إلى توقعات الحالة األساسية وتوقعات الحالة التشاؤمية وتوقعات الحالة التفاؤلية  10:20:70 وزن . أعطت الشركةلهم 40:60الرئيسية التي تعطي وزن 

 لي.لديها، على التوا
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  قياس خسائر االئتمان المتوقعة

ب مع األخذ في االعتبار احتمالية التخلف عن السداد والتعرض للتخلف عن السداد وخسارة مانية المتوقعة على مستوى الحساخسائر االئتتقوم الشركة بقياس ال
هو موضح ة قيمة الضمانات وتعديلها بمعلومات النظرة المستقبلية كما التخلف عن السداد ونسبة الخصم. وبالنسبة لتقديرات التخلف عن السداد، تستخدم الشرك

ت االستهالك المستخدمة في أفضل ممارسات السوق. للمحفظة المضمونة معّدالالسيارات، تقل القيم كل عام وفقًا له. بالنسبة للمحفظة المضمونة بأعال
الة التخلف لمتوقع في حيمها للعقارات. يمثل مستوى تعرض التخلف عن السداد التعرض ا٪ على أحدث قيمة تم تقي10بالعقارات، يتم تطبيق تخفيض بنسبة 

شركة التعرض عند التخلف عن السداد من التعرض الحالي للطرف المقابل والتغييرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد عن السداد. تستمد ال
دفترية، بما ود اإليجار التمويلية القيمة التثمار في عقتخلف عن السداد للذمم المدينة للتمويل اإلسالمي وصافي االسبما في ذلك اإلطفاء. يمثل التعرض عند ال

  الفائدة الفعلي لكل حساب. معّدلفي ذلك الفائدة المستحقة وإيرادات التأمين المستحقة، عند االقتضاء. للخصم، تستخدم الشركة 
 

 تركيز مخاطر االئتمان

ة واحدة أو منتج واحد. وتوفر موجوداتها في قطاع واحد أو صناعتثمرت جميع ز مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تتعرض لها الشركة إذا اسإن تركي
 عات منالشركة منتجات اإليجار والتمويل اإلسالمي للعمالء في مختلف القطاعات وتتأكد من عدم وجود تركيز غير مبرر للمخاطر لدى أفراد أو مجمو

 المستهلكين في مواقع أو أعمال محددة.
 

 31يلي ومخصص ذات الصلة لالنخفاض في القيمة، حسب القطاعات االقتصادية الرئيسية في االستثمار في عقد اإليجار التموركيز لصافي فيما يلي تحليل الت
 ديسمبر:

 

 غير عاملة عاملة الوصف
مخصص االنخفاض 

 صافي الذمم المدينة في القيمة
     

2019     
  50,391,366  )3,934,645( 4,479,451  49,846,560  وإنشاءات يمبان

  74,062,033  )16,111,460( 14,333,988 75,839,505    تجارة
  24,247,924  )2,210,699( 2,154,138  24,304,485  القطاع الخاص

  14,769,142  )776,716( 741,198  14,804,660  القطاع العام
  41,561,505  )1,079,055( 1,206,811  41,433,749  اتخدم
  20,457,386  )7,555,846( 7,462,749  20,550,483  واتصاالتنقل 

 19,097,424 )249,157( 117,819 19,228,763 أخرى

     
  244,586,781  )31,917,578( 30,496,154 246,008,205 المجموع

     
2018     

  59,225,487   )7,651,462(   6,961,718  59,915,231  وإنشاءات يمبان
  70,686,163   )15,719,168(   14,622,849  71,782,482  ةتجار

  27,482,159   )4,442,976(   5,114,625  26,810,510  القطاع الخاص
  16,304,336   )1,847,839(  2,284,160  15,868,015  القطاع العام

  30,066,963   )1,412,928(  3,206,749  28,273,142  خدمات
  21,736,768 )9,402,864(   9,130,689  22,008,943 نقل واتصاالت

 9,643,237 )669,118( 1,035,233 9,277,122 أخرى

     
  235,145,113 )41,146,355(   42,356,023   233,935,445  المجموع

 
 ديسمبر: 31تصادية الرئيسية في قطاعات االقللتمويل اإلسالمي ومخصص ذات الصلة النخفاض القيمة، حسب ال فيما يلي تحليل التركيز للذمم المدينة

 غير عاملة عاملة الوصف
مخصص االنخفاض 

 صافي الذمم المدينة في القيمة
     

2019     
  4,469,392  - -   4,469,392  وإنشاءات يمبان

  21,163,473  )142,124( 306,689  20,998,908   تجارة 
  4,028,871  )515( 250,000  3,779,386  تصنيع

  564,973  )569( -  565,542  لقطاع الخاصا
  2,385,567  )12,918( 25,000  2,373,485  القطاع العام

  17,310,975  )1,483( -   17,312,458  خدمات
  8,698,717  )194,570( 425,000   8,468,287  أخرى

     
  58,621,968  )352,179(   1,006,689   57,967,458  المجموع

 
ؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وقد أخذت الشركة في االعتبار أن لديها "مخاطر ائتمان منخفضة". من إيداع األرصدة لدى البنوك مع م يتم

بنوك والذمم المدينة أن أرصدة الوجميعها مستحقة السداد عند الطلب. وبالتالي تعتقد الشركة  شهًرا القادمة 12المتوقع تسوية الذمم المدينة األخر خالل الـ 
 تخضع لمخاطر ائتمانية جوهرية وأن الخسارة االئتمانية المتوقعة الناتجة لن تكون جوهرية في القوائم المالية.األخرى ال 
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 مخاطر أسعار الفائدة 23-2
 

الموجودات  نشأ الخطورة عند وجود تفاوت بينالفائدة. ت ر التغير في اإليرادات المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعارتمثل مخاطر أسعار الفائدة مخاط
ث لم تكن أنشطة والمطلوبات الخاضعة لتعديالت أسعار الفائدة ضمن فترة محددة. وقد قامت إدارة الشركة بتحليلها كما في تاريخ قائمة المركز المالي، حي

لك، فإن اقتراضات الشركة هي بأسعار ء تسهيالت التمويل. عالوة على ذي تاريخ نشوعرضة لمخاطر أسعار الفائدة ألن أسعار الفائدة كانت ثابتة فالشركة م
 فائدة ثابتة.

 
 مخاطر العملة 23-2

 
ألجنبية. إن الشركة غير معرضة لمخاطر العملة إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت ا

  و أيضا العملة الوظيفية.تتم أساساً باللاير السعودي وه مالت الشركةنظراً ألن معا
 

 مخاطر السيولة 23-4
 

لضغوط. ويمكن أن تحدث تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة على تلبية التزامات السداد الخاصة بها عند استحقاقها وفقا للظروف العادية وتحت ا
ني، مما قد يتسبب في أن تكون بعض مصادر التمويل متاحة اض مستوى درجات التصنيف االئتماسوق أو انخفمخاطر السيولة عند وجود اضطراب في ال

 تحقاق لموجوداتها ومطلوباتها:بشكل أقل. وكما في تاريخ قائمة المركز المالي، لم تكن الشركة خاضعة لمخاطر سيولة جوهرية. وفيما يلي تواريخ االس

 لمجموعا من سنة إلى 5 سنوات من 3 إلى 12 أشهر أقل من 3 أشهر 2019ديسمبر  31

     المحملة بفائدة -الموجودات المالية 
  373,396,691  181,082,406  112,146,964  80,167,321 إجمالي -استثمارات في عقود اإليجار 

  71,116,414  35,204,037   25,048,835   10,863,542 إجمالي -مي ذمم مدينة للتمويل اإلسال
  100,000,000  100,000,000 - - ع ألجلودائ

 91,030,863  137,195,799  316,286,443  544,513,105  

     غير المحملة بفائدة -الموجودات المالية 
 73,913,588  - - 73,913,588 نقد وما يماثله

 2,874,575  - 2,874,575 - ىموجودات أخر

 73,913,588 2,874,575 - 76,788,163 

     
 621,301,268 316,286,443 140,070,374   164,944,451 مجموع الموجودات المالية

     
     المحملة بفائدة -المطلوبات المالية 

  116,137,861  75,202,831  32,610,717  8,324,313 اقتراضات
 1,265,500  922,500 277,000 66,000 إيجارية مطلوبات

 8,390,313  32,887,717  76,125,331  117,403,361 
     غير المحملة بفائدة -لوبات المالية المط

 1,758,411 - - 1,758,411 ذمم دائنة
 3,652,727 -  - 3,652,727 مطلوبات أخرى

     
 122,814,499  76,125,331  32,887,717 13,801,451 مجموع المطلوبات المالية

     
     مالية:صافي الموجودات ال

  427,109,744  240,161,112  104,308,082  82,640,550 محملة بفائدة
 71,377,025 - 2,874,575 68,502,450 غير محملة بفائدة

     

 151,143,000 107,182,657  240,161,112  498,486,769 
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 لمجموعا من سنة إلى 5 سنوات من 3 إلى 12 أشهر أقل من 3 أشهر 2018ديسمبر  31
     ةالمحملة بفائد -وجودات المالية الم

 376,553,464  187,150,490  114,328,609  75,074,365 إجمالي -استثمارات في عقود اإليجار 

 75,074,365  114,328,609  187,150,490  376,553,464  

     غير المحملة بفائدة -الية الموجودات الم
 66,810,948 - - 66,810,948 نقد وما يماثله

 500,000 - - 500,000 ودائع ألجل
 1,747,019 1,747,019 - - موجودات أخرى

 67,310,948 - 1,747,019 69,057,967 
     

 445,611,431 188,897,509 114,328,609 142,385,313 مجموع الموجودات المالية

     
     المحملة بفائدة -المطلوبات المالية 

  45,000,000  30,224,288  11,102,523  3,673,189 اقتراضات

 3,673,189  11,102,523  30,224,288  45,000,000  

     غير المحملة بفائدة -المطلوبات المالية 
 5,756,742 - - 5,756,742 ذمم دائنة

 4,790,718 - - 4,790,718 مطلوبات أخرى
     

 55,547,460  30,224,288  11,102,523 14,220,649 مجموع المطلوبات المالية
     

     صافي الموجودات المالية:
  331,553,464  2022، 156926  103,226,086  71,401,176 محملة بفائدة

 58,510,507 1,747,019 -  56,763,488 غير محملة بفائدة
     

 128,164,664 103,226,086  158,673,221  390,063,971 

 
 أس المالإدارة ر .24

 
مال هي الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها من أجل تحقيق عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب المصلحة ن أهداف الشركة من إدارة رأس الإ

  ة رأس مالها العامل من خالل حقوق المساهمين واالقتراضات.اآلخرين. تقوم الشركة بشكل رئيسي بتمويل عملياتها وإدار
 

 رصدة مع أطراف ذات عالقةمعامالت وأ .25
 

 يلي المعامالت الهامة لألطراف ذات العالقة خالل السنة:فيما 
 2019 2018 

   المساهمون
 1,512,000 1,500,000  مصاريف اإليجار

 - 100,000,000 (15زيادة في رأس المال )إيضاح 
 25,000,000 - قرض مستلم ومسدد

   
   أطراف ذات عالقة أخرى

 35,336 55,425 من عقد إيجار تمويليإيرادات 
 500,000 - ودائع قصيرة األجل -الشركات الزميلة

   
   تعويض اإلدارة العليا

 5,653,460 5,528,460 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين
 129,841 181.691 منافع التقاعد

 
  إلدارة العليا.اإلدارة وا يتضمن موظفو اإلدارة العليا للشركة أعضاء مجلس

 
مليون  0.259الهامة لألطراف ذات العالقة كما في تاريخ قائمة المركز المالي المتضمنة في صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي بمبلغ  ترتبط األرصدة
 لاير سعودي( بموظف اإلدارة العليا. مليون 0.242: 2018لاير سعودي )

 
 أحداث الحقة .26

 
  اريخ اعتماد هذه القوائم المالية، والتي تتطلب اإلفصاح في هذه القوائم المالية أو إجراء تعديل بسببها.اث الحقة بعد نهاية السنة حتى تهناك أي أحدلم يكن 
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