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 2019ديسمبر  31  2020 ديسمبر   31  ايضاح   

 )ريِــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــعودي(          
       

       اصول 

 96,029,812  124,411,290    أرصدة بنكية

 11,965,828  24,040,125  4  مدفوعات مقدما ومدينون اخرون 

 422,668,096  551,879,930  5  االستثمار في التأجيرالتمويليصافي 

 20,362,584  30,369,692  5   الثمن المؤجل المستحق القبض، بالصافي 

 887,923  3,391,971    سيارات متاحة للتأجير 

 892,850  892,850  6  استثمار مصنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 3,891,750  4,166,437  7  ومعدات  ممتلكات

 3,881,351  3,074,990  8  أصول غير ملموسة 
       

 560,580,194  742,227,285    مجموع االصول 

       

       االلتزامات وحقوق المساهمين 

       االلتزامات

 93,319,571  134,462,869  9  دائنون تجاريون

 28,560,472  19,916,736  20  اطراف ذات عالقة مطلوب إلى 

 4,212,709  4,652,343  10  زكاة مستحقة 

 15,502,579  18,679,016  5  صافي إلتزام الخدمات 

 202,646,815  323,819,359  11  قرض طويل األجل 

     1,559,794  2,482,879  13  مخصص منافع إنهاء التوظيف 
 345,801,940  504,013,202    االلتزاماتمجموع   

       
       حقوق المساهمين

 200,000,000  200,000,000  14  رأس المال  

 3,883,191  6,248,729    احتياطي نظامي 

     10,895,063  31,965,354    األرباح المبقاة
 

 
 

 214,778,254  238,214,083    مجموع حقوق المساهمين 

       
 560,580,194  742,227,285    مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين 
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 2019  2020  إيضاح  

 )ريــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــعودي(    

      
 38,569,836  46,794,030  15 تمويل إيرادات 

 (10,296,783)  ( 12,244,441)   تكاليف تمويل

 28,273,053  34,549,589   صافي ايرادات التمويل 

 45,911,092  37,129,643  5 صافي الربح على توريق الذمم المدينة

 ( 113,693)  638,333  5 صافي التغير في الثمن المؤجل المستحق القبض 

 4,924,008  10,286,879  5 التزام الخدمات صافي التغير في صافي 

 1,238,534  2,848,459  11 حكومية  همنح إيراد

 13,907,731  18,341,304  16 إيرادات تشغيلية أخرى 

 (13,124,820)  ( 16,504,960)  17 مصاريف بيع وتسويق 

 (25,282,750)  ( 30,685,182)  18 مصاريف عمومية وإدارية 

 (10,753,639)  ( 19,307,480)  5 قيمة االستثمار في التأجير التمويليالهبوط في صافي  

 ( 2,852,430)  ( 8,857,963)   مصاريف تشغيلية اخرى 

 42,127,086  28,438,622   التشغيلي  الربح صافي

 ( 4,705,084)  ( 4,783,246)  10 زكاة

 37,422,002  23,655,376   الربح للسنة 

      

      يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في   لنالدخل الشامل اآلخر الذي  

      السنوات الالحقة: 

 ( 157,890)  ( 219,547)  13 إعادة قياس التزام المنافع المحددة للموظفين

 ( 157,890)  ( 219,547)   للسنة  ىاالخر ةالشامل  الخسارة

 37,264,112  23,435,829   مجموع الدخل الشامل للسنة 
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  رأس المال   

االحتياطي  

  النظامي 

/   األرباح المبقاة

  )الخسائر المتراكمة(  

اجمالي حقوق  

 الملكية 

 ــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــعودي( ري )  

        : 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 214,778,254  10,895,063  3,883,191  200,000,000  2020يناير  1كما في 

 23,655,376  23,655,376  -  -  الربح للسنة 

( 219,547)  -  -  ى خرألا  ةالشامل  الخسارة   (219,547 ) 

 23,435,829  23,435,829      مجموع الدخل الشامل 

( 2,365,538)  2,365,538  -  المحول لالحتياطي النظامي    - 

 238,214,083  31,965,354  6,248,729  200,000,000  2020ديسمبر   31كما في 

         

        : 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

(22,626,849)  140,991  200,000,000    2019يناير  1كما في    177,514,142 

 37,422,002  37,422,002  -   -   الربح للسنة

( 157,890)  -   -   الخسارة الشاملة األخرى    (157,890 )  

 37,264,112  37,264,112  -   -   مجموع الدخل الشامل 

( 3,742,200)  3,742,200  -   المحول لالحتياطي النظامي     - 

 214,778,254  10,895,063  3,883,191  200,000,000  2019ديسمبر  31كما في 
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  ايضاح   2020  2019

    )ريِــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــعودي(      

 االنشطة التشغيلية     

 للسنة صافي الربح    23,655,376    37,422,002

 تعديالت لبنود غير نقدية:     

 مصروف الزكاة  10  4,783,246    4,705,084

 االستثمار في التأجير التمويليالهبوط في صافي قيمة  5  19,307,480     10,753,639
 تكاليف التمويل    12,244,441     10,296,783

8و   7  2,095,726     1,798,956  ات وإطفاء اتاستهالك 

 منافع إنهاء التوظيف المتكبدة 13  766,066     599,176

(1,238,534 )    (2,848,459 )  حكومية  همنح إيراد   

(45,911,092)    (37,129,643 )   صافي الربح على توريق الذمم المدينة   

113,693     (638,333 )  صافي التغير في الثمن المؤجل المستحق القبض    

(4,924,008 )    (10,286,879 )  صافي التغير في صافي إلتزام الخدمات    

13,615,699   
 

11,949,021 
 

 
 

 تغيرات في رأس المال العامل:      

(4,063,154 )   
 (12,074,297 )  مدفوعات مقدما ومدينون اخرون    

34,317,614     (107,295,130 )  صافي االستثمار في التأجير التمويلي   

 مطلوب من أطراف ذات عالقة        -     5,818,095

707,101     (2,504,048 )  السيارات المتاحة للتأجير   

 دائنون تجاريون   38,243,870     52,991,358

(99,301,028)    (8,643,736 )  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة    

4,085,685  (80,324,320 )  من األنشطة التشغيلية)المستخدم في( / المتوفر النقد    

      
(8,753,200 )  

 

 (9,345,013 )  تكاليف التمويل المدفوعة    
(118,224 )  

 

 (62,528 )  التوظيف المدفوعة منافع إنهاء  13  
(492,375 )    (4,343,612 )  الزكاة المدفوعة  10  
(5,278,114 )   (94,075,473 )  صافي النقد المستخدم في االنشطة التشغيلية   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 االنشطة االستثمارية 

(2,811,958 )   (1,470,052 )  شراء عقارات وآالت ومعدات  7  

(1,078,053 )   (94,000 )  اصول غير ملموسة شراء  8  

(3,890,011 )   (1,564,052 )  صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية   

      
 األنشطة التمويلية      

 األجل  ةض طويلو قرالمتحصل من ال   178,089,352  135,699,479

(46.702,388)   (54,068,349 )  المسدد من القروض طويلة األجل     

 من األنشطة التمويلية المتوفر صافي النقد   124,021,003  88,997,091

 
 

 
 

 
 

  ما في حكمة صافي التغير في النقد و   28,381,478  79,828,966

 السنة  في بداية ما في حكمة لنقد وا   96,029,812     16,200,846

 
 

 
 

 
 

 لسنةفي نهاية ا ما في حكمةالنقد و   124,411,290    96,029,812
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 التكوين والنشاط  -1

العربية السعودية بموجب السجل التجاري  إن شركة التأجير التمويلي )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة  

 م. 2016مايو  24هـ الموافق 1437شعبان  17الصادر بتاريخ  4030289565رقم 

 يقع المقر الرئيـسي للـشركة في مدينة جدة. إن النـشاط الرئيـسي للـشركة يتضـمن المـشاركة في األنـشطة التجارية التالية في المملكة العربية

 السعودية:

 لصغيرة والمتوسطة الحجمتمويل الشركات ا (أ

 التأجير التمويلي (ب 

 التمويل االستهالكي مرابحة. ( ج

للقيام بأنشطة    )ساما(  السعودي  البنك المركزيمن  م( حصلت الشركة على ترخيص  2016نوفمبر    29هـ )الموافق  1438صفر    29في  

 .201611/ أ ش/46اإليجار التمويلي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص رقم 

باضافة    )ساما(  السعودي  البنك المركزيم( حصلت الشركة على موافقة من  2020يناير    8هـ )الموافق  1441جمادى األولى    13في  

 التمويل االستهالكي مرابحة كمنتج جديد لتمويل األفراد. 

ة هي مجموعة تأجير )"الشركة األم  "( والشركة األم النهائي األم  إن الشركة هي شركة تابعة لشركة األهداف المميزة المحدودة )"الشركة 

 النهائية"(.الشركة والشركة األم والشركة األم النهائية مملوكين لمساهمين سعوديين.

فروع( تتضمن القوائم المالية على األصول    6:  م  2019ديسمبر    31فروع )  6م، تعمل الشركة من خالل  2020  ديسمبر  31في  كما  

 وهذه الفروع مبينه على النحو التالي:  ،واإللتزامات ونتائج الشركة وفروعها

 

 الموقع   رقم السجل التجاري  

 الرياض  1010468134

 جدة   4030293321

 المبرز  2252067592

 الدمام  2050111740

 مكة  4031098948

 أبها   5850070587

 

 إعداد القوائم المالية س  اأس -2

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية    م2020ديسمبر    31للشركة للسنة المنتهية في    تم إعداد القوائم المالية وفقاً 

القانونيينقبل  االصدارات االخرى المعتمدة من  المعايير والسعودية و للتقرير    الهيئة السعودية للمحاسبين  الدولية  المعايير  إليها  )المشار 

 .  23ان اهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة تم توضيحها في إيضاح رقم  . المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية(

المالية التي تم قياسها بالقيمة   األدوات  ءباستثنا،  باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي  تم اعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية

ويتم تقريب كافة المبالغ    يعتبر العملة الوظيفية للشركة. يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي والذي  وكما هو موضح بغير ذلك  العادلة

 القرب لاير سعودي، ما لم يرد خالف ذلك. 

 

 ة األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهام -3

المالية   القوائم  واألصول    مصاريفمن اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والللشركة  يتطلب إعداد 

  عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائجمن  واإللتزامات واالفصاحات المرفقة وافصاحات االلتزامات المحتملة. يمكن أن ينتج  

 المستقبلية. والتي ستتأثر في الفتراتالدفترية لألصول أو اإللتزامات   جوهرية على القيم تتطلب تعديالت

 للمخاطر وعدم التأكد ما يلي: الشركة تتضمن االفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض 

 25 إيضاح          19 –تأثير كوفيد  اتافصاح -

 22 إيضاح      مخاطر االدوات المالية إدارة  -

 18إيضاح         تحليل الحساسية افصاحات  -
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 )تتمة(   والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  األحكام    -3

 األحكام   1- 3

على المبالغ المدرجة في القوائم  جوهري    ، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية والتي لها أثرللشركةفي سياق تطبيق السياسات المحاسبية  

 المالية: 

 

 استبعاد الذمم المدينة المورقة 

بشكل جوهري جميع   ننقالت وكالة  ال، تمارس اإلدارة الحكم المهني في تحديد ما إذا كان اتفاقية شراء و5كما تم توضيحه في اإليضاح  

وما إذا كان    حقاتوما إذا كانت الشركة قد فقدت السيطرة على هذة المست   مخاطر ومكافآت الملكية لمستحقات التأجير المورقة إلى البنك

 يجب إستبعاد هذه المستحقات وفقًا لذلك.

 

   االستمرارية 

ملك  قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لمدى قدرة الشركة على االستمرار في القيام بأعمالها وفق مبدأ االستمرارية والشركة على قناعة بأنها ت 

المنظور. كما أنه ليس لدى إدارة الشركة أي شكوك جوهرية قد تؤثر على قدرة الشركة  الموارد الكفيلة لالستمرار في أعمالها في المستقبل  

 في مواصلة اعمالها. وبالتالي، تم إعداد هذه القوائم المالية وفق مبدأ االستمرارية.

  

 التقديرات واالفتراضات   2- 3

بتاريخ التقرير من التقديرات  حاالت عدم التأكد  للرئيسية األخرى  االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر ا  يتم اإلفصاح أدناه عن

ت  المالي والتي لها مخاطر جوهرية قد تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول واإللتزامات خالل السنة المالية التالية. استند 

ئم المالية. ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات الحالية حول  في افتراضاتها وتقديراتها على البيانات المتاحة عند إعداد القوا الشركة 

تنشأ خارج سيطرة   التي  التغيرات على االفتراضات عند  الشركةالتطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف  . تنعكس هذه 

 حدوثها.

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 

على األسعار المتداولة في    بناءً   يتعذر قياس القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي  عندما

اذج  ه النماألسواق النشطة، فيتم قياس قيمتها العادلة باستعمال أساليب تقييم بما فيها نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم أخذ المدخالت لهذ

فإن األمر يتطلب إبداء درجة من االجتهاد لتحديد القيم   وعندما ال يكون ذلك مجديا ،،  من األسواق القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنا

ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر  مقدماً  العادلة. تشتمل األحكام االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر المبالغ المدفوعة  

 .قلبات األسعارت 

 مطلوبات الخدمة  صافي   تحديد

تم    البنوك.عينت البنوك ـ بموجب اتفاقيات شراء ووكالة ـ الشركة لخدمة الذمم المدينة المشتراة من قبل    ،5كما هو مبين في اإليضاح  

مدى العمر الزمني التفاقيات    على  تقديرات تكاليف التحصيل التي تتحملها الشركة   على  استخدام االفتراضات لحساب مطلوبات الخدمة بناءً 

 الشراء والوكالة. 

 

 أوضاع زكوية غير مؤكدة 
الشركة  حيث ال يزال يتعين على    الربوط الزكوية المفتوحةاإلدارة لمبلغ الزكاة المستحقة على    بتقييم  للشركةتتعلق الزكاة المستحقة الحالية  

من ف. وبسبب عدم التأكد المرتبط بهذه البنود الزكوية والضريبية،  النهائية  اإللتزاماتالهيئة العامة للزكاة والدخل على مبالغ  االتفاق مع  

النهائية بشك النتيجة  تختلف  أن  تم    كبير  لالمحتمل  فترات مستقبلية.  للزكاة والدخل في  العامة  الهيئة  قبل  النهائي من  الربط  عند اصدار 

 .10إيضاح ضع الربوط الزكوية والضريبية في اإلفصاح عن و

 والمعدات االعمار اإلنتاجية للممتلكات   

مال تحدد اإلدارة األعمار التقديرية اإلنتاجية للممتلكات والمعدات الحتساب االستهالك. يتحدد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار االستع

اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ويتم تعديل مخصص االستهالك الذي  المتوقع لألصل أو التلف الطبيعي. تقوم  

 سيتم تحميله مستقبال في الحاالت التي تعتقد فيها اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 

 التعثرات والخصميات المتوقعة  تحديد

تستخدم الشركة  ،  أجل احتساب صافي الثمن المؤجل المستحق القبض بموجب اتفاقيات الشراء والوكالة    ومن  ،5كما هو مبين في اإليضاح  

على المؤشرات التاريخية والتي    افتراضات الحتساب مخصص الذمم المدينة المتعثرة والخصميات التي تتعلق بإنهاء العقود قبل أوانها بناءً 

إلى تغير الظروف التي تشير    نة على األقل أو أكثر من ذلك عندما تقتضي الحاجة ( استناداً يتم تحديثها بشكل دوري )مرة واحدة في الس

 إلى أن المعدالت التاريخية قد ال تكون مالئمة.

 خسائر االئتمان من الذمم المدينة بموجب التأجير التمويلي 

ً يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة   تقدير القيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد  ،  وبشكل خاص  ،حكما

أ  خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. تتأثر هذه التقديرات بعدد من العوامل والتغيرات التي قد تطر 

 عليها ويمكن أن تؤدي إلى مستويات مختلفة من المخصصات.  



 التأجير التمويلي شـركة 

 ( مقفلة  شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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 )تتمة(  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -3

   )تتمة(  التقديرات واالفتراضات 2- 3

   )تتمة(  خسائر االئتمان من الذمم المدينة بموجب التأجير التمويلي

األساسية فيما يتعلق بخيار  إن حسابات الشركة لخسائر االئتمان المتوقعة هي بمثابة مخرجات من نماذج معقدة مع عدد من االفتراضات  

ً .ًالمدخالت   . المتغيرة واعتمادها على بعضها بعضا

 وتقديرات محاسبية ما يلي:  تتضمن عناصر نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تعتبر أحكاما

 ،ردياالئتماني الداخلي الشركة الذي يحدد احتماالت التعثر لتجمعات الذمم المدينة بشكل ف فنموذج التصني  •

المالية على    ضوابط الشركة لتقييم ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ولهذا يجب قياس مخصصات الموجودات •

 ، أساس العمر المتوقع لخسارة االئتمان والتقييم النوعي

 ، ة الموجودات المالية عند تقييم الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس جماعيئ تجز •

 , و الروابط بين تصورات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية مثل مستويات البطالة والتأثير على احتماالت التعثرتحديد  •

 . اختيار تصورات االقتصاد الكلي المستقبلي واحتمال ترجيحها الشتقاق المدخالت االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة •

 التقييم االكتواري اللتزامات منافع الموظفين   

يدها  يتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة والمنافع اإلضافية )"منافع الموظفين"( بموجب برامج المنافع المحددة غير الممولة التي يتم تحد 

ف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه  باستعمال التقييم االكتواري. يشمل التقييم االكتواري إعداد افتراضات متعددة قد تختل

لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل فإن التزام    االفتراضات تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب ونسبة الوفيات. ونظرا

ع االفتراضات على أساس سنوي أو أكثر من المنافع المحددة غير الممولة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جمي 

 ذلك ـ إذا لزم األمر. 

 وسة   م لمار اإلنتاجية للموجودات غير الماالع

التقدير بعد األخذ في االعتبار  المملوسة الحتساب االطفاء. يتحدد هذا  التقديرية اإلنتاجية للموجودات غير    تحدد إدارة الشركة األعمار 

الحصول عليها من الموجودات غير الملموسة. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة الدفترية واألعمار اإلنتاجية سنويا  المنفعة المتوقعة التي يتم  

الذي سيتم تحميله مستقبال في الحاالت التي تعتقد فيها اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات    ويتم تعديل مخصص االطفاء 

 السابقة. 

 خرون آن ومدينومدفوعات مقدما   -4

 2020  2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 7,421,058  11,595,490 مصاريف مدفوعة مقدما 

 2,437,135  2,972,106 مدينون مقابل مطالبات تأمين 

 1,223,116  1,223,116 ( 10دفعة مقدماً مقابل ضريبة القيمة المضافة )ايضاح 

 496,451  6,417,159 مبالغ مدفوعة مقدماً لموردين

 144,243  91,086 مبالغ مدفوعة مقدماً لموظفين 

 243,825  1,741,168 اخرى 

 24,040,125  11,965,828 

 

 االستثمار في التأجير التمويليصافي  -5

 2020  2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 645,689,690  812,086,492 االستثمار في التأجير التمويلي إجمالي

( 223,354,633) : ايرادات تمويل غير مكتسبة  ينزل   (193,771,232)  

 588,731,859  451,918,458 

( 36,851,929) : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ينزل    (29,250,362)  

 422,668,096  551,879,930 صافي االستثمار في التأجير التمويلي 

 



 التأجير التمويلي شـركة 

 ( مقفلة  شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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 )تتمة(  االستثمار في التأجير التمويلي صافي    -5
 
 حركة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  1- 5

المنتهية في    للسنة 
   2020  ديسمبر   31

للسنة المنتهية في   
 2019ديسمبر  31

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 22,831,624  29,250,362 الرصيد في بداية السنة 

 -   ( 9,543,287) ديون معدومة 

 ( 4,334,901)  ( 2,162,626) مخصصات ذمم مدينة ملغاه 

 10,753,639  19,307,480 مخصص خالل السنة 

 36,851,929 
 

29,250,362 

 

 أعمار اجمالي الذمم المدينة للتأجير التمويلي  2- 5
 2020  2019 
 لاير سعودي   لاير سعودي  

    

 621,766,396  789,899,386 لم تستحق بعد
 6,369,264  11,122,996 أشهر  3- 1
 5,496,270  4,877,425 أشهر  6- 4
 6,367,117  6,072,763 شهراً  12- 7

 5,690,643  113,922 شهراً  12أكثر من 
 

812,086,492 
 

645,689,690 

 

 االستثمار في التأجير التمويلي تحليل محفظة  3- 5
والمرابحة  عقود  خالل  من  لعمالئها  أصول  بيع  بتمويل  الشركة  تقوم  بالملكية  باالحتفاظ  الشركة  تقوم  ،ةاإلجار   عقود  بموجب.  اإلجارة 

 31بموجب عقود المرابحة. إن صافي المحفظة االستثمارية للشركة كما في    للعميل  القانونية   الملكية  تنتقل  بينما  ،لألصول الممولة  القانونية
   ديسمبر هي كما يلي: 

 2020 ديسمبر   31   

  إجمالي االستثمار    
ايرادات تمويل غير  

  مكتسبة
مخصص خسائر  
 صافي االستثمار   االئتمان المتوقعة 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي    
          

 534,081,782  ( 36,376,923)  ( 220,391,383)  790,850,088   اإلجارة 
( 2,963,250)  21,236,404   المرابحة    (475,006 )   17,798,148 

   812,086,492  (223,354,633 )  (36,851,929 )  551,879,930 

 
 2019ديسمبر  31   

  إجمالي االستثمار   
ايرادات تمويل غير 

  مكتسبة
مخصص خسائر  
 صافي االستثمار   االئتمان المتوقعة

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي    
          

   417,138,648  (28,600,443)  (192,815,031)    638,554,122   اإلجارة 
   5,529,448  ( 649,919)  ( 956,201)  7,135,568   المرابحة 

   645,689,690  (193,771,232)  (29,250,362)  422,668,096   

 

 

 

 

 



 التأجير التمويلي شـركة 

 ( مقفلة  شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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 )تتمة(  االستثمار في التأجير التمويلي صافي    -5
 إن تحليل استحقاق محفظة صافي االستثمار في التأجير التمويلي هي كما يلي:  4- 5
   

 2020 ديسمبر   31  

   الجزء الغير متداول     

 المجموع   سنوات  3اكثر من    سنوات  3الى  1من   خالل سنة   

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   
         

إجمالي االستثمار في  
  محفظة التأجير التمويلي

 
287,326,903  

 
305,286,042  

 
219,473,547  

 
812,086,492 

ينزل: ايرادات تمويل  
  غير مكتسبة

 
(88,981,980 )  

 
(98,431,218 )  

 
(35,941,435 )  

 
(223,354,633 ) 

في   االستثمار  صافي 
 588,731,859  183,532,112  206,854,824  198,344,923  محفظة التأجير التمويلي

 

 2019ديسمبر  31  
   الجزء الغير متداول     
 المجموع   سنوات 3اكثر من   سنوات  3الى  1من   خالل سنة   
 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   سعودي لاير   
         

إجمالي االستثمار في  
  محفظة التأجير التمويلي

 
205,648,091  

 
302,477,032  

    
137,564,567    

 
645,689,690 

ينزل: ايرادات تمويل  
  غير مكتسبة

 
(72,352,559)  

 
(92,634,249)  

    
(28,784,424)  

  
(193,771,232) 

في   االستثمار  صافي 
  محفظة التأجير التمويلي

 
133,295,532  209,842,783  

    
108,780,143    451,918,458 

 
 توريق الذمم المدينة  5- 5

 فيما يتعلق بتوريق بعض االيجارات التمويلية )"الذمم المدينة"(.   ةك محلي وشراء ووكالة )"اإلتفاقية"( مع بن  اتابرمت الشركة إتفاقي  

ك ثم تقوم بإدارتها بالنيابة عن  والشراء والوكالة، تقوم الشركة أوالً ببيع الذمم المدينة المستوفية للشروط إلى البن   اتوبموجب شروط اتفاقي  
   ك بصفة وكيل مقابل أتعاب شهرية وفقاً لما تحدده اإلتفاقية.والبن 

  مليون لاير سعودي(   236,83:  2019)  مليون لاير سعودي  153,48، ما قيمته  2020  ديسمبر  31المنتهية في    السنةباعت الشركة خالل  
:  2019)  مليون لاير سعودي 206,25  ك فيما يتعلق بهذا البيع مبلغومن صافي ذممها المدينة وبلغ مجموع المبلغ الذي تم استالمه من البن 

. وعند البيع تقوم الشركة بالغاء االعتراف بالذمم المدينة من دفاترها وتسجل الفرق إما كربح أو خسارة  (   سعوديمليون لاير  312,86
 من إلغاء قيد الذمم المدينة.

 وفيما يلي أهم شروط وأحكام اإلتفاقية: 

)أتعاب وكالة(. بلغ مجموع صافي الذمم المدينة التي يجب ك مقابل أتعاب  وتواصل الشركة إدارتها للذمم المدينة المباعة بالنيابة عن البن  (  أ
  ك من قبل الشركة )وطبقا للتدفقات النقدية المتفق عليها( بصفتها وكيل بموجب اتفاقية الشراء والوكالة مبلغ وقدره وأن تسدد إلى البن 

تحليل استحقاق الغاء االعتراف   ان( مليون لاير سعودي 321,7: 2019م )2020 ديسمبر 31مليون لاير سعودي كما في 457,48
 بصافي الذمم المدينة هي كما يلي:  

 المجموع   سنوات  3اكثر من    سنوات  3الى  1من   خالل سنة   

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   
 282,817,035  68,570,168  159,942,536  54,304,331  2020ديسمبر   31

 204,622,911  74,228,999  91,122,538  39,271,374  2019ديسمبر   31

 
  يتم تعزيز كل اتفاقية بـ "قائمة تدفقات نقدية" تحدد أصل المبلغ والذمم المدينة المستحقة شهرياً. وبموجب شروط االتفاقية فإن الشركة  (  ب

كالتزام  التالي  الشهر  دفعة  مبلغ  تسجيل  يتم  النقدية.  التدفقات  قائمة  بناء على  البنك  إلى  الشهرية  المبلغ  بتسوية  تقوم  بصفتها كوكيل 
 (. 9ه ضمن مستحق الدفع بموجب اتفاقية الشراء والوكالة )انظر االيضاح وتضمين 

االحتفاظ باحتياطي من أصل مبلغ المقبوضات الشهرية والذي يتم توزيعه في نهاية مدة االتفاقيات بعد خصم المبالغ المتعثرة الفعلية   يتم (  ج
والخصميات لإللغاء المبكر. وتحتفظ الشركة بالرصيد القائم في حساب االحتياطي بعد خصم المبالغ المتعثر سدادها والخصميات كثمن  

 ذمم المدينة. وأي نقص في حساب االحتياطي يتحمله البنك.مؤجل من بيع ال



 التأجير التمويلي شـركة 

 ( مقفلة  شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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 المدينة )تتمة( توريق  5- 5
 

مليون لاير    45,9  :2019)  مليون لاير سعودي  37,1، حققت الشركة صافي ربح بمبلغ  م2020  ديسمبر  31السنة المنتهية في  خالل  
 . االتفاقياتبموجب  البنوكمن الغاء ذمم مدينة مباعة إلى ( سعودي 

المتوقع تحملها طوال مدة االتفاقية من    اتي موالخصتحتسب القيمة الحالية للثمن المؤجل المستحق القبض بخصم القيمة الحالية للتعثرات  
لقائم الحالية مبلغ االحتياطي الذي سيتم استالمه وفقاً  الثمن المؤجل المستحق القبض للشركة  القيمة  ة التدفقات النقدية وهذا يمثل صافي 

 بموجب االتفاقية ويحتسب بالشكل التالي: 

 2020  2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
     

 25,974,782  39,591,683 القيمة الحالية للثمن المؤجل المستحق القبض 

 ( 5,612,198)  (9,221,991) المخصص مقابل التعثرات ينزل: 

 20,362,584  30,369,692 صافي الثمن المؤجل المستحق القبض

 
يحتسب صافي أصول الخدمة واإللتزامات المتعلقة بالشركة بشكل منفصل لكل اتفاقية على حدة عن طريق احتساب القيمة الحالية لموجودات  

تقدير   االتفاقية وعن طريق  المبلغ  الخدمة وفقا ألحكام  تصنيف صافي  يتم  بها.  المتعلقة  الخدمة والمخصصات  لمطلوبات  الحالية  القيمة 
 كصافي موجودات خدمة أو صافي مطلوبات خدمة في قائمة المركز المالي وقد تم عرض ذلك على النحو التالي:

 2020  2019 
 لاير سعودي   لاير سعودي  
     

 9,714,404  14,789,769 القيمة الحالية ألصول الخدمة 

 (25,216,983)  (33,468,785) : القيمة الحالية إللتزامات الخدمة ينزل

 (15,502,579)  (18,679,016) صافي إلتزامات الخدمة 

 
الخصم من   باستخدام معدل  الخدمة  إلتزامات  لصافي  الحالية  والقيمة  القبض  المستحق  المؤجل  الثمن  لصافي  الحالية  القيمة  احتساب  يتم 

 (%7.58إلى  %6,09: من  2019) %7.58إلى  4,95%

 األسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  االستثمار في -6

  التمويل   شركات   مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة   من  12  المادة  بموجب   إنشاؤها   تم  التي  التسجيل   شركة   في   المال   رأس   في  المساهمة  تمثل

  مؤسسة   موافقة  على  الحصول  بعد  مساهمة  شركة  إنشاء  السعودية  العربية  بالمملكة  التمويل  في  تعمل  التي  الشركات  جميع  من  تتطلب  والتي

  للشركة   يمكن.  العقود  سجل   في  للبيانات  اآلمن  الدخول  وتمكين  التمويلي  التأجير لعقود  بيانات  قاعدة   إنشاء  ألغراض  السعودي  العربي  النقد

 . السعودي العربي النقد مؤسسة  من مسبقة موافقة بعد االستثمار هذا تبيع أن فقط
 

)الموافق  2017ديسمبر    14بتاريخ    892.850  بمبلغ  المدفوع  المال  رأس  من  % 2,38  بنسبة  الشركة  اكتتبت  26 األول   26م  ربيع 

 . العادلة القيمة تقارب الدفترية القيمة بأن تعتقد اإلدارة فإن التجارية، عملياتها بعد تبدأ لم بها المستثمر الشركة أن وبما. هـ(1439
 

 الثالث. وقثاً للتسلسل الهرمي للقيم العادلة، فإن االستثمار بالقيمة العادلة يعتبر من المستوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التأجير التمويلي شـركة 

 ( مقفلة  شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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 الممتلكات والمعدات  -7

 

 الموجودات غير الملموسة  -8

 2020  2019 
 لاير سعودي   لاير سعودي  

    التكلفة: 
 5,208,811  6,286,864 يناير  1في 

 1,078,053  94,000 إضافات 

 6,286,864  6,380,864 ديسمبر 31في 
    

    : مجمع االستهالك 
 1,584,393  2,405,513 يناير  1في 

 821,120  900,361 المحمل للسنة 
 2,405,513  3,305,874 ديسمبر 31في 

 3,881,351  3,074,990 صافي القيمة الدفترية 

 
 تجاريون  دائنون -9

 
 
 
 
 
 

 

تحسينات على  

  المأجور 

أثاث  

  أجهزة كمبيوتر   وتجهيزات 

معدات  

 االجمالي   مكتبية

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  

          التكلفة: 

 2,568,783  183,652  751,899  748,691  884,541 2019يناير  1في 

 2,811,958  69,992  2,422,899  108,670  210,397 إضافات 

 5,380,741  253,644  3,174,798  857,361  1,094,938 2019ديسمبر  31في 

 1,470,052  285,725  1,073,090  93,554  17,683 إضافات 

 6,850,793  539,369  4,247,888  950,915  1,112,621 2020ديسمبر   31في 

          
          : مجمع االستهالك 

 511,155  24,288  236,925  94,360  155,582 2019يناير 1في 

 977,836  33,996  586,708  83,397  273,735 محمل خالل السنة 

 1,488,991  58,284  823,633  177,757  429,317 2019ديسمبر  31في 

 1,195,365  72,493  758,384  92,525  271,963 للسنة   المحمل

 2,684,356  130,777  1,582,017  270,282  701,280 2020ديسمبر   31في 

          
          صافي القيمة الدفترية: 

 4,166,437  408,592  2,665,871  680,633  411,341 2020ديسمبر   31في 

 3,891,750  195,360  2,351,165  679,604  665,621 2019ديسمبر  31في 

  2020  2019 
 لاير سعودي   لاير سعودي   
     

 60,844,412  66,336,484 ذمم دائنة لموردي السيارات 
 20,412,594  48,294,455 ( 4)ايضاحدائنون بموجب اتفاقية شراء ووكالة  

 6,032,509  8,497,045 مصاريف مستحقة 
 3,409,295  4,832,335 مبالغ مقبوضة مقدماً من العمالء

 2,620,761  6,502,550 ذمم دائنة أخرى 

 134,462,869  93,319,571 



 التأجير التمويلي شـركة 

 ( مقفلة  شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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 الزكاة  -10

 الزكاة أساس  

وفقاً ألنظمة  م2018ديسمبر  31تخضع الشركة ألحكام الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية. حتى تاريخ 
 .نهائيةالشركة األم الالزكاة السابقة، لم يتم تسجيل أي مخصص زكاة في القوائم المالية للشركة وتم التعامل مع أي التزام للزكاة في دفاتر 

الموافق  1440رجب    7في   الزكاة  2019مارس    14هـ  لحساب  جديدًا  أساًسا  الجديدة  األنظمة  تحدد  الجديدة.  أنظمة زكاة  اُصدرت  م، 
مصروف  ب   باإلعترافللمؤسسات التمويلية وتطلب منها تقديم الزكاة بشكل منفصل للمؤسسات الغير مالية. بناًء على ذلك، بدأت الشركة  

 م. 2019يناير  1ابتداًء من الزكاة 

 تتكون الزكاة المحملة على قائمة الربح أو الخسارة مما يلي: 

   2020  2019 
 لاير سعودي   لاير سعودي    
      

 4,212,709  4,783,246   الزكاة الحالية 
 492,375      -   زكاة لسنوات سابقة التعديالت متعلقة ب 

   4,783,246  4,705,084 

 
 هي كما يلي: الزكاة المستحقة ان حركة 

  2020  2019 
 لاير سعودي   لاير سعودي   
     
 -   4,212,709  يناير  1

 4,705,084  4,783,246  محمل خالل السنة 
 ( 492,375)  ( 4,343,612)  مدفوع 

 4,212,709  4,652,343  ديسمبر  31

 
 وضع الشهادات والربوط الزكوية 

زكاة على اتفاقية تسوية الزكاة النهائية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( قامت شركة التأجير للتمويل بتسوية وإنهاء التزام ال  بناء
 م قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. 2019ال يزال الربط الزكوي للعام  م.2018المتفق علية حتى نهاية العام 

م حيث قامت بمطالبتها بضريبة 2019بمراجعة ربط ضريبة القيمة المضافة لشركة تأجير لشهر يناير    يئة العامة للزكاة والدخلاله  قامت
مليون لاير سعودي. قامت الشركة بتقديم اعتراض على تقييم الهيئة   1,2اضافية لضريبة القيمة المضافة باإلضافة الى الغرامات بمبلغ  

 .ايجابية لهذا اإلعتراضوتتوقع االدارة نتائج 

 طويلة األجل  قروض -11

 القروض طويلة األجل مما يلي:  تتألف

 2020  2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
     

 186,177,905  276,073,508 القروض التجارية )ايضاح )أ( ادناه( 

 16,468,910  47,745,851 القروض الحكومية )ايضاح )ب( ادناه( 

 323,819,359  202,646,815 

 أ( القروض التجارية 

القروض مضمونة بضمانات    تم العامل.  المال  لتمويل متطلبات رأس  المحلية  البنوك  أحد  تجارية من  الشركات  الحصول على قروض 
 وتحمل هامش ربح تجاري.  والتنازل عن صافي االستثمار في التأجير التمويلي

 ب( القروض الحكومية 

الصغيرة والمتوسطة الحجم.    المنشآت حكومية بموجب مخطط لدعم    اتسعر فائدة اقل من السوق من جهب ض  والشركة على قرحصلت  
واعترفت بمنحة حكومية غير مكتسبة بقيمة الفرق بين   %5.14  -  %5  اثبتت الشركة مبدئياً القرض بالقيمة العادلة بإستخدام معامل خصم

العادلة   المنحة الحكومية ألنها تستخدم األموال التي تم الحصول عليها من الجهالمبلغ المستلم والقيمة    ات للقرض. تحصل الشركة على 
 الصغيرة والمتوسطة الحجم على أساس تناسبي. المنشآتالحكومية لتمويل 

 



 التأجير التمويلي شـركة 

 ( مقفلة  شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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 إدارة رأس المال  -12

وجميع احتياطيات حقوق الملكية األخرى العائدة إلى  النظامي    واالحتياطي، يشتمل رأس المال على رأس المال  لغرض إدارة رأس المال

 .للمساهمينالشركة . إن الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال هو تعظيم القيمة الشركاء في 

بإدارة هيكل رأس المال وإجراء التعديالت في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. للمحافظة على هيكل رأس المال أو    الشركةتقوم  

 .المساهمينتعديل مدفوعات توزيعات األرباح إلى ب  قد تقوم الشركة تعديله،
 

 مخصص منافع إنهاء التوظيف  -13

 هي كما يلي:، خالل العام المنفعة محددبرنامج  وهو ،منافع إنهاء التوظيفمخصص  ان حركة

 2020   2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    
 920,952  1,559,794 يناير   1

   599,176   766,066 محمل في الدخل او الخسارةمصروف 

   157,890   219,547 محملة في الدخل الشامل االخر االكتواري قياس الإعادة 

 (118,224)   ( 62,528) مدفوع 

   1,559,794   2,482,879 ديسمبر  31
 

 ان المصروف المحمل ضمن الربح او الخسارة يتكون مما يلي:

 2020  2019 

 لاير سعودي   سعودي لاير  

    
   567,601   727,774 تكاليف الخدمات الحالية 

   31,575   38,292 تكاليف الفوائد

   599,176   766,066 التكلفة المحملة على قائمة الربح أو الخسارة 
 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 

 ديسمبر  31كما في  

 2020  2019 

 % 2.50  % 2.00 معدل الخصم المستخدم 

 % 4.00  % 3.00 معدل زيادة الرواتب 

 متوسطة   متوسطة  معدل دوران الموظفين

 : فيما يلي تحليل حساسية االفتراضات االكتوارية الرئيسية

 2020  2019 

 لاير سعودي   %   لاير سعودي   % 

        معدل الخصم 

   1,475,745   %1+   2,328,703   %1+  الزيادة

   1,652,901   %1 -   2,656,640  % 1 - النقص

        النسبة المتوقعة لزيادة الراتب 

   1,651,488   %1+   2,656,640  %1+  الزيادة

   1,475,353   %1 -   2,328,703  % 1 - النقص
 

 رأس المال  -14

للسهم. إن المساهمون في   لاير سعودي  10قيمة  سهم ب   20,000,000  م من2019و  م2020ديسمبر    31يتكون رأس مال الشركة كما في  

 كما يلي:  م هي2019وم 2020ديسمبر  31الشركة ومساهمة كل منهم كما في 

 2020  2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

   192,000,000     192,000,000  المميزة المحدودة  فشركة األهدا 

   2,000,000     2,000,000  شركة تأجير الخليجية المحدودة 

   2,000,000     2,000,000  شركة تأجير العالمية المحدودة 

   2,000,000     2,000,000  شركة تأجير الدولية المحدودة 

   2,000,000     2,000,000  شركة تأجير الوطنية لصيانة السيارات والخدمات المتكاملة المحدودة 

 200,000,000  200,000,000 



 التأجير التمويلي شـركة 

 ( مقفلة  شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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 إيرادات التمويل    -15

 2020  2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    
 37,549,885  46,755,144 ايرادات من االجارة 

 1,019,951  38,886 ايرادات من المرابحة 

 46,794,030  38,569,836 
 

 اإليجار والذي يتم تحديده في بداية العقد. تمثل اإليرادات المحققة من االستثمار في عقود التأجير تمويلي بمعدل الربح المتضمن في عقد 

 إيرادات تشغيلية أخرى   -16

 2020  2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    
 5,480,885  5,635,467 الدخل من رسوم عقود 

 4,445,994  3,897,964 تامينات مستردة / )مدفوعة(، بالصافي 

 2,494,373  6,221,297 لخصم على شراء المركبات ا

 -   775,278 ايراد من اعادة هيكلة قرض 

 1,486,479  1,811,298 أخرى 

 18,341,304  13,907,731 

 

 مصاريف بيع وتسويق   -17

 2020  2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    
 5,299,354  5,494,095 منافع موظفين

,675,3914  6,479,872 عمولة مندوبي مبيعات  

   1,206,601  1,213,382 عقود قصيرة األجل  يجاراتإ

 461,230  1,130,836 مصاريف حوافز تحصيل  

   1,482,244  2,186,775 اعالنات

 16,504,960  13,124,820   

 

 مصاريف عمومية وإدارية   -18

 2020  2019 
 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 13,294,923  14,862,700 منافع موظفين
 4,099,740  3,258,202 مغلقة  عقود الخسارة من

 1,134,477  2,386,722 مهنية فمصاري 
 1,798,956  2,095,726 استهالك واطفاء 

 504,003  492,057 عقود قصيرة األجل  إيجارات
 427,909  536,213 اتصاالت 

 694,600  1,448,348 مصاريف حوافز تحصيل  
 3,328,142  5,605,214 اخرى 

 30,685,182  25,282,750 

 

 

 

 



 التأجير التمويلي شـركة 

 ( مقفلة  شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

17 

 

 منافع الموظفين واالستهالك واالطفاء وااليجارات المدرجة في قائمة الدخل الشامل  -19

 2020  2019 
 لاير سعودي   لاير سعودي  

    مدرجة ضمن مصاريف بيع وتسويق
 5,299,354  5,494,095 منافع الموظفين

 -   - استهالك
 -   - إطفاء 

 1,206,601  1,213,382 إيجارات 
    

    مدرجة ضمن مصاريف عمومية وادارية 
 13,294,923  14,862,700 منافع الموظفين

 977,836  1,195,365 استهالك
 821,120  900,361 إطفاء 

 504,003  492,057 إيجارات 

 

 افصاحات تتعلق بأطراف ذات عالقة  -20

 ذات عالقة:  أطرافالمعامالت الهامة التي تمت مع اجمالي مبالغ يوضح الجدول التالي 

 2019  2020  طبيعة المعاملة   الجهة ذات العالقة 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   

       

 31,845,640  11,700,389  شراء سيارات    الشركة األم النهائية 

 43,792,487      -  تحصيل من عمالء الشركة   

       

 83,598,566  124,711,692  شراء سيارات   شركات شقيقة 

 906,123  224,989  فائدة في قروض قصيرة األجل   

 1,696,266  672,091  صيانة سيارات   

 1,544,479  1,017,634  خدمات التحصيل    

       

 320,818      -  تأجير تمويلي   إدارة عليا

 
 : جهات ذات عالقة مما يلي ليتكون المستحق  

 2020  2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

 25,263,631  7,993,428 شركة تأجير الدولية المحدودة 

 2,264,701  531,007 شركة تأجير الوطنية لصيانة السيارات والخدمات 

   890,333   11,060,968 مجموعة تأجير 

   141,807   331,333 شركة عوائد العربية 

 19,916,736   28,560,472   

 
 ما يلي: متتمثل منافع موظفي اإلدارة الرئيسيين 

  2020  2019 
 لاير سعودي   لاير سعودي   

   3,066,300   3,711,251  منافع موظفين قصيرة االجل 
   378,157   559,005  منافع إنهاء التوظيف 

   3,444,457   4,270,256  اإلدارة الرئيسيين في ظمجموع المنافع المدفوعة لمو 

 
 محتملة   والتزامات  ارتباطات -21

 . م2020ديسمبر  31كما في التزامات محتملة ارتباطات و الشركةلدى لم يكن 
 
 
 

 



 التأجير التمويلي شـركة 

 ( مقفلة  شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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 القيمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية  -22

 قياس القيمة العادلة لالدوات المالية  22-1
تم قياسها  أخرى  لدى الشركة أي أدوات مالية    لم يكن  ،2020ديسمبر    31في  كما  (  5باستثناء اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة )ايضاح  

 بالقيمة العادلة.
 إدارة مخاطر األدوات المالية  22-2

 السوق.  سعر ائتمان ومخاطرسيولة ومخاطرمالية متعددة مثل مخاطرتعرضها لمخاطر  الشركة أنشطة 

 : مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  

 كما يلي:  الماليةصول األلمخاطر االئتمان على  الشركةتتعرض 

 2020  2019 
 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

   422,668,096   551,879,930 صافي االستثمار في التأجير التمويلي
   20,362,584   30,369,692 الثمن المؤجل مستحق القبض صافي 

   2,437,135   2,972,106 مدينون مقابل مطالبات تأمين 
   96,029,812   124,411,290 ارصدة البنوك

 709,633,018   541,497,627   

 
 القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.تمثل 

 إن األرصدة أعالة بإستثناء صافي اإلستثمار في التأجير التمويلي يتم االحتفاظ بها لدى بنوك وشركات تأمين ذات تصنيف ائتماني عاٍل.

 تحليل جودة االئتمان  (أ
بالنسبة    لصافي االستثمار في التأجير التمويلي المقاسة بالتكلفة المطفأة  االئتمانيوضح الجدول التالي المعلومات بخصوص جودة  

 م مصنفة على النحو التالي: 2019ديسمبر  31و  م2020ديسمبر  31لالستثمار في التمويل كما في 

 2020ديسمبر   31 

 المجموع   المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول  

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  
        بيان ال

خسائر   قبل  الدفترية  القيمة  صافي 
 588,731,859  43,608,889  77,420,955  467,702,015 االئتمان المتوقعة

        
 36,851,929  31,953,314  2,537,989  2,360,626 خسائر االئتمان المتوقعة 

 

 2019ديسمبر  31 

 المجموع   المستوى الثالث   المستوى الثاني  المستوى األول  

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  

        بيان ال

خسائر   قبل  الدفترية  القيمة  صافي 

 451,918,458  72,655,835  30,586,900  348,675,723 االئتمان المتوقعة

        

        

 29,250,362  21,913,466  2,218,992  5,117,904 االئتمان المتوقعة خسائر 

 

 مبالغ نشأت من خسائر االئتمان المتوقعة ـ زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  (ب 

المعلومات المعقولة عند تحديد مدى زيادة مخاطر التعثر في أداة مالية بصورة جوهرية منذ اإلنشاء األولي، تأخذ الشركة في االعتبار  

أو جهود غير مالئمة. وهذا يتضمن المعلومات والتحليالت النوعية والكمية التي تستند إلى   فوالمؤيدة ذات العالقة والمتاحة دون تكالي 

رية في  ى وجود زيادة جوهمن التقييم هو تحديد مد  ف الخبرة التاريخية للشركة وتقييم خبراء االئتمان والتوقعات للمستقبل. إن الهد

 . على مؤشرات محددة ومراحل معتمدة ئتمان بناءً االمخاطر 
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 العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  القيمة -22

 )تتمة(  إدارة مخاطر األدوات المالية  22-2
 )تتمة(  مخاطر االئتمان

 

   درجات مخاطر االئتمان

تصنف الشركة كل نوع من المخاطر في نطاق درجة محددة من مخاطر االئتمان بناًء على بيانات مختلفة تتضمن في طياتها على مؤشرات  

االئتمان باستخدام العوامل النوعية والكمية    يتم تحديد درجات مخاطراستشرافية حول مخاطر التعثر وبناًء على تقديرات تقوم على الخبرة.  

 . هذه العوامل من حيث طبيعة الخطر ونوعية المقترض فوتختل . على مخاطر التعثرالتي تدل 

. على سبيل المثال، إن  يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر االئتمان كلما ازدادت مخاطر التعثر باضطراد أو انخفضت مخاطر االئتمان

 .3و 2طر االئتمان من الفرق بين درجات مخا  أصغر 2و 1الفرق في مخاطر التعثر بين الدرجات 

 تأسيس هيكل التعثر المحتمل (أ

إن درجات مخاطر االئتمان هي المدخل األولي في تحديد هيكل المخاطر للتعثر المحتمل. تقوم الشركة بتجميع معلومات األداء والتعثر 

ستخدام بعض المعلومات  حول مخاطر االئتمان التي جرى تحليلها حسب نوع المنتج والمقترض وحسب درجة مخاطر االئتمان. يتم ا

 ائتمان مرجعية لبعض المحفظات.  فالتي يتم الحصول عليها من وكاالت تصني 

أن تتغير انخفاضاً   تستخدم الشركة نماذج إحصائية لتحليل البيانات المجمعة وإعداد التقديرات للمخاطر المتبقية وكي يمكن لهذه المخاطر

 أو ارتفاعاً مع مرور الوقت. 

يل تحديد ومعايرة العالقات ما بين التغيرات في معدالت التعثر وعوامل االقتصاد الكلي بما فيها معدل نمو الناتج  يتضمن هذا التحل

المحلي ومعدالت الربح ومعدالت البطالة ...الخ. وبالنسبة للمخاطر المتعلقة بمجاالت صناعية محددة أو مناطق محددة فإن هذا التحليل  

 . و/أو العقارات قد يتسع ليشمل أسعار البضائع

قامت الشركة بصياغة وجهة نظر أساسية  ،  على المعلومات المتنوعة من مصادر خارجية تحاكي الواقع والمعلومات المستقبليةبناًء   

حول التوجه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة وسيناريوهات تمثل سلسلة محتملة من التوقعات للمستقبل )انظر البحث أدناه  

 .ل دمج المعلومات االستشرافية(. وتقوم الشركة باستخدام هذه التوقعات المستقبلية لتعديل تقديراته بخصوص احتمالية التعثرحو

 تحديد مدى زيادة مخاطر االئتمان بشكل جوهري  (ب 

في احتمالية التعثر    إن الضوابط التي من خاللها يمكن تحديد احتمالية زيادة مخاطر االئتمان بشكل جوهري تتضمن التغيرات الكمية

 .وعوامل نوعية تتضمن التسهيالت المساندة في حاالت التعثر

تحديده وفقاً    األولي، والذي يتم  فيتم تحديد مخاطر االئتمان بالنسبة لتعرض محدد على أنها ازدادت بصورة جوهرية منذ االعترا 

 لمعايير التدرج لدى الشركة. 

ى الخبرات االئتمانية والخبرات التاريخية ذات العالقة، يمكن للشركة أن تحدد أن التعرض  ومن خالل استخدام التقديرات القائمة عل

بناءً  بقفزات جوهرية  االزدياد  في  بدأ  تعتبر مؤشرا ً  للمخاطر  والتي  ً   على مؤشرات كمية محددة  تكون   ايضا أن  بالضرورة  وليس 

 .تأثيراتها مبينة بوضوح من خالل التحليل النوعي على أساس وقتي

أما بخصوص التسهيالت المساندة، فإن الشركة تأخذ في االعتبار أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث عندما يتجاوز األصل  

تجاوز موعد االستحقاق من خالل عدد األيام التي مضت على آخر دفعة    عن موعد استحقاقه. يتم تحديد عدد أياميوماً    90أكثر من  

 سداد كاملة لم يتم استالمها. يتم تحديد تواريخ االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي مهلة يمكن أن تكون متاحة للمقترض. 

مخاطر االئتمان من خالل الفحوصات المنتظمة  تراقب الشركة مدى فعالية الضوابط المستخدمة في تحديد الزيادات الجوهرية في  

 : للتحقق مما يلي

 التعثر،   إن لدى الضوابط القدرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل وصول التعرض إلى مرحلة •

 يوماً، و  تسعونعدم التقاء الضوابط مع نقطة من الزمن حيث يمضي على استحقاق األصل  •

غير  • مخاطر  توافر  )  عدم  المرحلة  من  التحويالت  في مخصص خسائر  مدى  1مضمونة  على  التعثر  "احتمالية  شهرا"    12( 

 ( "احتمالية التعثر على مدى العمر الزمني. 2والمرحلة )
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 القيمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  -22

 )تتمة( إدارة مخاطر األدوات المالية  22-2

 )تتمة(  مخاطر االئتمان

 الموجودات المالية المعدلة  ( ج

ق يمكن تعديل األحكام التعاقدية للتمويل لعدة أسباب منها أحوال السوق المتقلبة، واالحتفاظ بالعمالء، وغيرها من العوامل التي ال تتعل

قيده وإدراج التمويل المعاد  باالنخفاض الحالي أو المحتمل الئتمان العميل. إن أي تمويل حالي تم تعديل أحكامه يمكن أن يتم إلغاء  

 . التفاوض بشأنه كتمويل جديد بالقيمة العادلة وفقا للسياسة المحاسبية
 

عندما يتم تعديل أحكام األصل المالي وال ينتج عن التعديل إلغاء قيد األصل المالي، فإن تحديد ما إذا تعرض األصل لزيادة جوهرية  

 . درج المعتمدةفي مخاطر االئتمان يتم على أساس معايير الت 
 

تقوم الشركة بإعادة التفاوض بشأن الذمم المدينة لإليجار التمويلي مع العمالء ممن يواجهون صعوبات مالية )مشار إليها بـ "أنشطة  

لذمم ااإلمهال"( من أجل تعظيم فرص التحصيل وتقليص مخاطر التعثر. بموجب سياسة اإلمهال لدى الشركة، فإن اإلمهال حول  

الوقت الراهن بالنسبة للدين الذي عليه أو كان هناك    في  يجار التمويلي يمنح على أساس اختياري فيما إذا كان المدين متعثراالمدينة لإل

مخاطر عالية للتعثر وكان هناك دليل على أن المدين قد فعل كل ما بوسعه من جهد من أجل سداد ما عليه من التزامات بموجب  

 . على الوفاء باألحكام المعدلة المدين قادراً ن المتوقع أن يكون األحكام التعاقدية األصلية وم
 

تتضمن األحكام المعدلة عادةً تمديد موعد االستحقاق وتغيير توقيت دفعات الربح وتعديل أحكام اإليجار واتفاقيات التقسيط. تخضع  

 إلى سياسة اإلمهال.  تمويلمحافظ ال
 

 تعريف التعثر   ( د

 معاً: لدى مقترض محدد عندما يحصل أحد الحدثين التاليين أو كليهمايتم اعتبار أن هنالك تعثراً 
 

ً   90أكثر منيمضي على المقترض   • على أي من التزاماته االئتمانية الجوهرية تجاه الشركة بما في ذلك تقسيط أصل المبلغ   يوما

 ودفع الربح.

للشركة دون رجوع الشركة إلى إجراءات مثل    أو جزء   يكون من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته االئتمانية بالكامل •

 . تحقيق األوراق المالية )إن وجدت( 
 

 مات االستشرافية دمج المعلوهـ(     

تقوم الشركة بأخذ المعلومات التي تحاكي التوقعات المستقبلية في اعتبارها عند تقييم مدى الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان ألداة 

جية،  على المعلومات الفعلية واالستشرافية من مصادر خاروبناًء  وعند قياسها لخسائر االئتمان المتوقعة.    األولي  فاالعترا  نذما م

تقوم الشركة بصياغة وجهة نظر أساسية حول التوجه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة وسيناريوهات تمثل سلسلة محتملة  

هذه العملية من تطوير عدد اثنين أو أكثر من السيناريوهات االقتصادية اإلضافية مع األخذ في االعتبار    فمن التوقعات للمستقبل. تتأل

المصاحبة لنتائج كل سيناريو. تتضمن المعلومات الخارجية البيانات والتوقعات االقتصادية الصادرة عن الجهات الحكومية    االحتماالت

المتنبئين   أو  الخاص  القطاع  في  والمالية  االقتصادية  الدراسات  مجال  في  العاملين  وبعض  السعودية  العربية  المملكة  في  والمالية 

 . األكاديميين
 

ة وقامت بتوثيق المحفزات الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية وقامت ـ  لقد حددت الشرك

 . باستخدام تحليل البيانات التاريخية ـ بتقدير العالقة ما بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة ( و

ً تمثل المدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل األحكام للمتغيرات التالية. يتم استخراج هذه المعايير   من نماذج   عموما

عموما االستشرافية كما    االستشرافية  وبيانات تاريخية أخرى. ويتم تعديل هذه المعايير لتعكس المعلومات  إحصائية يتم إعدادها داخليا ً

 أعالة. ين هو مب 

 

اإلحصائية وتقييمها باستخدام   فإن تقديرات احتمالية التعثر هي تقديرات في تاريخ محدد ويتم احتسابها على أساس نماذج التصني 

ً اإلحصائية المقابلة والمخاطر. تستند هذه النماذج  فمصممة حسب الفئات المختلفة لألطرا فأدوات تصني   إلى بيانات تجميعية داخليا

ً من عوامل كمية ونوعية. وحيثما توافر، يمكن استخدام بيانات   فتتأل  وخارجيا ً للوصول إلى احتمالية التعثر بالنسبة لألطرا    السوق ايضا

انتقال الطر الكبيرة. في حال  التقدير    ف المقابلة من الشركات  بين فئات التصنيفات، سيؤدي ذلك إلى تغير في  المقابل أو التعرض 

 عثر. يتم تقدير احتماليات التعثر مع االخذ باالعتبار مخاطر االستحقاقات التعاقدية ومعدالت السداد التقديرية. المرتبط باحتمالية الت 
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 القيمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  -22

 )تتمة( إدارة مخاطر األدوات المالية  22-2

 )تتمة(  مخاطر االئتمان

 )تتمة(  االئتمان المتوقعةقياس خسائر     و(   
 

الشركة بتقدير معايير الخسارة من التعثر المفترض  تقوم    .الخسارة من التعثر المفترض هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك تعثرا

لألطرا للمطالبات  االسترداد  معدالت  تاريخ  أساس  االعت   ف على  في  المفترض  التعثر  من  الخسارة  تأخذ  المتعثرة.  بار المقابلة 

 المتكبدة في عملية الوصول للتقديرات.  فاالستردادات والتكالي 
 

يمثل التعرض للمخاطر نتيجة التعثر التعرض المتوقع في حال التعثر. تستمد الشركة التعرض للمخاطر نتيجة التعثر من تعرض 

موجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن تعرض  المقابل للمخاطر الحالي والتغييرات المحتملة مقابل المبلغ الحالي المسموح به ب   فالطر 

 .أصل مالي للمخاطر نتيجة التعثر هو صافي قيمته الدفترية قبل خسائر االئتمان المتوقعة

 

 مخاطر السيولة 

طر  مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة في تحصيل األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخا

التقرير  نهاية فترة  التعاقدية في  يلي االستحقاقات  فيما  العادلة.   يقارب قيمته  بمبلغ  بيع أصل مالي بسرعة   السيولة عن عدم القدرة على 

 لإللتزامات المالية. 

 2020ديسمبر   31 

  اقل من سنة   القيمة الدفترية  

  ثالث الىمن سنة 

  سنوات 

  ثالثأكثر من 

 سنوات 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  

        التزامات مالية 

     -      -  134,462,869  134,462,869 دائنون تجاريون

     -      -  19,916,736  19,916,736 المطلوب ألطراف ذات عالقة 

 16,028,618  162,313,223  145,477,518  323,819,359 قروض طويلة األجل 

 478,198,964  299,857,123  162,313,223  16,028,618 

 

 2019ديسمبر  31 

  اقل من سنة   القيمة الدفترية   

  ثالث الىمن سنة 

  سنوات 

 ثالثأكثر من 

 سنوات 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  

        التزامات مالية 

     -        -      93,319,571     93,319,571  دائنون تجاريون

     -        -      28,560,472     28,560,472  المطلوب ألطراف ذات عالقة 

   17,487,046    105,118,422     80,041,347     202,646,815  قروض طويلة األجل 

  324,526,858    201,921,390     105,118,422    17,487,046   

 

إدارة مخاطر   بااللتزامات تتم  للوفاء  أموال وتسهيالت مصرفية كافية  توفر  والتأكد من  المراقبة على أساس منتظم  السيولة عن طريق 

 المستقبلية للشركة. 

 مخاطر السوق 

للتغيرات في أسعار السوق، مثل نتيجة  المالية  تقلب قيمة األدوات  يؤثر على ربح    مخاطر سعر السوق هي مخاطر  الفائدة، مما  أسعار 

الشركة أو قيمة أصولها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وإبقاء التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع 

 تحسين العائد.

 مخاطر العمالت 

مالت عندما  إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر الع

بها   المعترف  المستقبلية واألصول وااللتزامات  التجارية  المعامالت  إن تعرض الوظيفية  لشركةابعملة مختلفة عن عملة  مقومة  تكون   .

أن تعرضها لمخاطر  الشركة  لمخاطر العمالت األجنبية يقتصر بالدرجة األولى على المعامالت بالدوالر األمريكي وتعتقد إدارة    الشركة

. يتم مراقبة التذبذب في أسعار  ألن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي  ة ت المرتبطة بالدوالر األمريكي محدودالعمال

 الصرف مقابل العمالت األخرى بشكل مستمر. 
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 )تتمة( إدارة مخاطر األدوات المالية  22-2

 مخاطر أسعار الفائدة 
النقدية. بلغت    هاوتدفقات للشركة  إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض المرتبط بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي  

لاير    202,646,815:  2019لاير سعودي )  323,819,359مبلغ    2020ديسمبر    31المالية ذات المعدل المتغير كما في    االلتزامات

 . (سعودي 

 مخاطر أسعار االسهم 

إن استثمارات الشركة في أدوات حقوق ملكية الشركات األخرى عرضة لمخاطر سعر السوق التاتجة من عدم التأكد بشأن القيم المستقبلية  

 لهذه االستثمارات. 

 لاير   892,850سجلة بالقيمة العادلة  ، بلغت استثمارات الشركة في أدوات حقوق ملكية الشركات األخرى والم 2020ديسمبر    31كما في  

ً وبالتالي، مخاطر اسعار األسهم  لاير سعودي(. 892,850: م2019سعودي )  على الشركة.  ليس جوهريا
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 فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة التي استخدمتها الشركة في اعداد هذه القوائم المالية: 

 القيمة العادلةقياس 

 تقوم الشركة بقياس االدوات المالية مثل المشتقات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي.

  القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن استالمه عند بيع أصول او سداده عند تسوية التزامات بين طرفين بموجب معاملة تتم على اسس تجارية 

 القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض ان معاملة بيع األصول او تحويل االلتزامات ستتم اما:بتاريخ 

 في السوق الرئيسي لهذه األصول او االلتزامات، او  -

 تزامات. لفي حال عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق منفعة لألصول او اال -

 م/تصل إلى السوق الرئيسي او السوق االكثر منفعة. يجب ان يكون لدى الشركة القدرة على ان تستخد

ن في السوق عند تسعير األصول وااللتزامات،  وراضات التي قد يستخدمها المتعاملتقاس القيمة العادلة لألصول او االلتزامات باستخدام االفت 

 المصالح االقتصادية لهم.  أفضلبافتراض انهم يسعون لما يحقق 

لألصول غير المالية، يتم االخذ في االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من االصل  عند قياس القيمة العادلة  

 . واألقصىعن طريق االستخدام االفضل واالقصى له او عن طريق بيعه لمتعاملين اخرين في السوق يستخدمون االصل على النحو االفضل  

استغالل المدخالت  محاولةً  لظروف، والتي تكون البيانات الالزمة لها لقياس القيمة العادلة متوفرة،  تستخدم الشركة طرق التقييم المناسبة ل

 المدخالت التي ال يمكن مالحظتها بأقل قدر ممكن. من استخدام التقليلو ممكن،التي يمكن مالحظتها بأكبر قدر 

القيمة  تصنف كافة األصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة او االفصاح عنها في القوائم المالية وفقا للتسلسل الهرمي لمستويات  

 الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:   للمدخالتالعادلة، وهي مذكورة ادناه على اساس أدنى مستوى 

 غير معدلة( في سوق نشط ألصول او التزامات مماثلة. المستوى االول: االسعار المتداولة )ال -

 المستوى الثاني: طرق قياس يكون أدنى مستوى لمدخالتها الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها بصورة مباشرة او غير مباشرة.  -

 ة للمالحظة. المستوى الثالث: طرق قياس يكون أدنى مستوى لمدخالتها الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل -

مستويات  بالنسبة لألصول وااللتزامات التي يتم اثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تحدد الشركة ما اذا تم التحويل بين  

ي نهاية كل  التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )على أساس المستوى االدنى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( ف

 سنة مالية. 

 العمالت األجنبية 

 المعامالت واالرصدة 

ويتم اعادة   تسجل المعامالت بالعملة االجنبية مبدئيا بالسعر السائد للعملة الوظيفية في التاريخ التي تكون فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف.

العملة الوظيفية بالسعر السائد في تاريخ اعداد القوائم المالية. وتسجل  ترجمة األصول وااللتزامات النقدية القائمة بالعمالت االجنبية الى  

 جميع الفروق الناشئة من التسويات او المعامالت على البنود النقدية على الربح او الخسارة. 
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 )تتمة(   العمالت األجنبية

 )تتمة(  المعامالت واالرصدة

التكلفة التاريخية بعملة اجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ المعامالت أساسا. أما البنود غير ب   هاترجمة البنود غير النقدية التي تم قياسيتم  

العادلة. يتم معاملة االرباح  القيمة العادلة فيتم ترجمتها بسعر العملة السائد في تاريخ تحديد قيمتها  ب   هاتم قياسي النقدية بالعمالت األجنبية التي  

ة عن التغير او الخسائر الناتجة عن ترجمة البنود الغير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالتوافق مع االعتراف باالرباح والخسائر الناتج

يمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل االخر  في القيمة العادلة لذلك البند. أي أن فروقات الترجمة للبنود التي يتم االعتراف بارباح وخسائر ق

اف  يتم االعتراف بها في الدخل الشامل االخر، والبنود التي يتم االعتراف بارباح وخسائر قيمتها العادلة في االرباح والخسائر يتم االعتر

 بها في االرباح والخسائر. 

 معدات الو  الممتلكات

  أما   ف كمصاري   والصيانة   اإلصالح  فمصاري   وتسجل   المتراكم،  االستهالك  ناقصا  بالتكلفة  لالستهالك  القابلة  والمعدات   الممتلكات  تسجل

  باستعمال   العالقة   ذات  للموجودات  التقديرية   االنتاجية  األعمار   أساس  على   االستهالك  احتساب   يجرى.  رسملتها  فتتم  التحسينات  فمصاري 

 للموجودات:  الرئيسية الفئات استهالك الحتساب التقديرية المعدالت يلي فيما.  الثابت القسط طريقة

 سنوات  4 المستأجرة: العقارات تحسينات -

 سنوات  10 وتجهيزات: اثاث -

 سنوات  7 مكتبية: معدات -

 سنوات  3 :آلي  حاسب أجهزة -

والمعدات عند استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية من استخدامه    الممتلكاتيتم الغاء االعتراف بأي بند من بنود  

بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة  تنشأ عن استبعاد األصل )تحسب  يتم تسجيل أي ربح أو خسارة  بيعه في المستقبل.  أو 

 . الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل 

والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم إجراء التعديالت على    الممتلكاتوطرق استهالك    يمة المتبقية واألعمار االنتاجيةيتم مراجعة الق

 أساس مستقبلي، إذا تطلب األمر. 

 األصول غير الملموسة 

. وتعتبر تكلفة األصول غير الملموسة التي تم اقتنائها يتم قياس األصول غير الملموسة المقتناة بصورة منفردة عند االعتراف االولي بالتكلفة

. وبعد االعتراف االولي، تقيد األصول غير الملموسة بالتكلفة ناقصا  االستحواذبناًء على عملية تجميع اعمال هي القيمة العادلة في تاريخ  

الملموسة المطورة داخليا فال يتم رسملتها وتدرج  ان وجدت. اما األصول غير    القيمة،أي إطفاء متراكم واي خسائر متراكمة للهبوط في  

 في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.  مصاريفال

 يتم تقدير االعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصول غير الملموسة بفترة زمنية محددة او لمدة غير محددة. 

ى مدار فترة العمر اإلنتاجي االقتصادي لها ويتم تقييم الهبوط  بالنسبة لألصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد فيتم اطفاؤها عل

في القيمة عند وجود مؤشر على احتمال الهبوط في القيمة. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصول غير الملموسة ذات العمر  

 المنافعالنمط المتوقع لإلستفادة من  التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع او    يتم معالجةاإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل سنة مالية. و
وتعامل كتغيرات في التقديرات المحاسبية.    ،وفق الحاجة    ،االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل بتغيير فترة او طريقة اإلطفاء  

ضمن المصروفات   ربح أو الخسارةر اإلنتاجي المحدد في قائمة الويتم االعتراف بمصروفات اإلطفاء لألصول غير الملموسة ذات العم
 التي تتناسب مع وظيفة األصل غير الملموس. 

القيمة سنويا سواء   يتم اختبارها لقياس الهبوط في  الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد فال يتم اطفاؤها بل  بالنسبة لألصول غير 

ما زال الستخدام    إذا المنتجة للنقد. ويتم مراجعة تقييم العمر غير المحدد لألصل سنويا لتحديد فيما  بصورة منفردة او على مستوى الوحدات  

العمر اإلنتاجي غير المحدد ما يبرره. وفي حالة عدم استمرار هذه المبررات يتم تغيير تقدير العمر اإلنتاجي الى عمر انتاجي محدد على  

 أساس مستقبلي. 

الناشئة من استبعاد األصول غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم   تقاس األرباح او الخسائر

 االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد األصل. 

 للبيع  المتاحة السيارات 

  القيمة  صافي  يمثل.  للتحقق  القابلة  القيمة  افيبص  وتسجل  اإليجار  عقد  انتهاء  عند  امتالكها  يعاد  التي  السيارات  للبيع  المتاحة  السيارات  تمثل

يتم تسجيل اي خسارة من انخفاض القيمة كناتجة عن  .  ر البيع التقديري للسيارات ناقصاً التكاليف الضرورية إلتمام البيعسع  للتحقق   القابلة

 تسجيل تلك الموجودات بصافي قيمها القابلة للتحقق في الربح او الخسارة.
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 اإليجارات 
أصل او  بالسيطرة على  حق    كان يمنح إذا    اأو يتضمن إيجارالعقد  بدايته. يمثل  عند    ايمثل أو يتضمن إيجارعقد  يعتمد تحديد ما إذا كان أي  

 .لفترة زمنية مقابل عوضأصول معينة 

 كمستأجر  الشركة
 اصول حق االستخدام   - أ

بإدراج اصول حق االستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار )أي التاريخ الذي اصبح فيه األصل األساسي جاهزاً لالستعمال(.    الشركةتقوم  
في القيمة، وتعديلها بأي اعادة قياس اللتزامات عقود    الهبوط يتم قياس اصول حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً اي استهالك متراكم وخسائر  

حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار    اصولاإليجار. تتضمن تكلفة  
على  على أساس القسط الثابت    االستخدامصول حق  المنفذة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصاً اي حوافز إيجار مستلمة. ويتم استهالك ا

 المقدر. العمر االنتاجي  مدى

 التزامات اإليجار  - ب
تقوم   اإليجار،  بدء عقد  تاريخ  تتم    الشركةفي  التي  اإليجار  لمدفوعات  الحالية  بالقيمة  المقاسة  اإليجار  التزامات  مدة عقد   خاللبتسجيل 

ومدفوعات  قد يتم استالمها )بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصاً أي حوافز إيجار   اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة
اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر او معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن 

ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط    لشركةاممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن  
لخيار اإللغاء. بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر او معدل، فإنها تسجل    الشركة اإليجار تنص على ممارسة  

 كمصروف في الفترة التي يتم الدفع خاللها.

في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا ما كان    الهامشيباستخدام معدل االقتراض    الشركةة لدفعات اإليجار، تقوم  وفي سياق احتساب القيمة الحالي 
  استحقاق معدل الفائدة ضمن عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعكس  

كان هناك تعديل  فعات اإليجار المنفذة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار اذا ما الفائدة ويتم خفض المبلغ بد
 أو تغير في مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو تغير في التقييم لشراء األصل األساسي.

 ل منخفضة القيمة عقود اإليجار قصيرة االجل وعقود ايجار ذات اصو  - ت
أو أقل. االصول منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود الرسملة الخاصة    اشهر  12مدتها  عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود  

ول  وتعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي ككل. يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات االص  شركةبال
 منخفضة القيمة على اساس القسط الثابت في قائمة الربح او الخسارة. 

 كمؤجر  الشركة
 إثبات   يتم.  تمويلي  ري تأج  بشكل جوهري كعقود  ةي مخاطر ومنافع الملك  عي جم  ل ي بموجبها بتحو  الشركة التي تقوم    جاري عقود اال  في تصن   تمي 

  في   الضمني  الربح  بمعدل  مخصومة  اإليجار  مدفوعات  إلجمالي  الحالية   القيمة  تمثل  التي  االستثمار  قيمة   بصافي   التمويلي  اإليجارعقود  
 .مكتسب غير تأمين وايراد مكتسب غير تمويل كايراد  االستثمار وصافي االستثمار إجمالي بين بالفرق االعتراف يتم اإليجار.

 

. يتم إضافة ليي تشغ  ري تأج  بشكل جوهري كعقود  ةي مخاطر ومنافع الملك  عي جم  لي بموجبها بتحو  الشركةالتي ال تقوم    جاري عقود اال  في تصن  تمي 
على    التكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها

 عند اكتسابها. باإليجارات المحتملةإيرادات اإليجار. يتم اإلعتراف على نفس أساس  فترة اإليجار ارمد
 

 الهبوط في قيمة األصول غير المالية
 في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على هبوط قيمة أصل. وفي حالة وجود أي مؤشر على ذلك، أو  الشركةتقوم  
القابلة الشركة  تقوم  مطلوبا،  ط قيمة األصل  إجراء اختبار سنوي لهبويكون    ماعند القيمة  القابلة لإلسترداد لألصل. وتتمثل  القيمة  بتقدير 

وتحدد لألصل   .أيهما أعلى  ،لإلسترداد لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا تكلفة البيع أو القيمة قيد االستخدام لألصل
المفرد ما لم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدية غير مستقلة بشكل كبير عن التدفقات المتولدة من أصول أو مجموعات أخرى من األصول.  

 لإلسترداد.  قيمته القابلةإلى القابلة لإلسترداد يتعين تخفيض قيمة األصل قيمته وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد 

كس وعند تحديد القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم قبل الضريبة بما يع
ً التقديرات السوقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقص مراعاة المعامالت   تكاليف البيع، يتم  ا

. ويتم التحقق من هذه القيم بمقارنتها بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم  تقييم مناسبعند توافرها، أو يتم استخدام نموذج  ،  السوقية الحديثة
 المدرجة للشركات التابعة المطروحة للتداول للجمهور أو من خالل أي مؤشرات أخرى للقيمة العادلة. 

  بالشركة ساب الهبوط في القيمة على موازنات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة توليد نقد  في ح   الشركةتعتمد  
لتغطية فترات أطول،    . وعادة ما تغطي هذه الموازنات التفصيلية والحسابات التقديرية خمس سنوات.عليهااألصول الفردية    توزيعالتي يتم 

 ألجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة. يتم حساب معدل نمو طويل ا

يتم االعتراف بخسائر الهبوط في القيمة للعمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن المصاريف المالئمة لوظيفة االصول التي 
ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر الهبوط المثبتة مسبقًا يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد    تعرضت لهبوط في القيمة.

  في قائمة الربح أو الخسارة.  لقيمة ا فيالهبوط  رةخساعكس  إدراج  ميت لم تعد موجودة أو قد انخفضت. لألصول غير المالية، عدا الشهرة، 
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 األصول المالية 

 االولي والقياس االعتراف 

الدخل الشامل االخر،   بالقيمة العادلة من خاللالحقاً بالتكلفة المستنفدة، أو   على أنها ستقاس  تصنف األصول المالية عند اإلعتراف األولي

 الخسارة.  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو أو 

ا اليها تكاليف المعاملة اال في حالة قيد األصول المالية بالقيمة  بالقيمة العادلة مضاف  عند االعتراف االولي   يعترف بجميع األصول المالية

 العادلة من خالل الربح او الخسارة. 

 القياس الالحق 

 التالي: حق لألصول المالية على تصنيفها على النحو اليعتمد القياس ال

 التكلفة المستنفدة أصول مالية ب 

يتم .  هبوط في القيمةوتكون معرضة للسعر الفائدة الفعلي  طريقة  بعد القياس االولي، تقاس تلك األصول المالية بالقيمة المطفأة باستخدام  

 . ته، او هبوط قيمت عليهتعديالأو دخول  ،األصل عند استبعادفي قائمة الربح او الخسارة الخسائر األرباح او االعتراف ب 

، يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد وإعادة تقييم العمالت األجنبية وخسائر الدخل الشامل االخردين بالقيمة العادلة من خالل  بالنسبة ألدوات ال 

. يتم التكلفة المستنفدةب   المقاسةالربح أو الخسارة ويتم احتسابها بنفس الطريقة كما في األصول المالية  قائمة  في    التعديالت  انخفاض القيمة أو

التغير في القيمة العادلة المتراكمة    تصنيف، يتم إعادة  االستبعاد. عند  الدخل الشامل االخر بتغيرات القيمة العادلة المتبقية في  ف  االعترا

 إلى الربح أو الخسارة. الدخل الشامل االخر المعترف بها في 

 أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

ئر الناتجة من االستثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ال يعاد تصنيفها  ان األرباح والخسا

هذه  إال إذا كانت ، اإلستالمحق ينشأ  ماالى الربح او الخسارة. يتم اثبات توزيعات األرباح كايرادات أخرى في قائمة الربح او الخسارة عند

في الدخل الشامل االخر. ال يتم اختبار التوزيعات  في هذه الحالة، تدرج هذه  ولجزء من تكلفة األصل المالي،  تمثل استرجاعاً  التحصيالت  

 ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر. الدوات حقوق ألالهبوط في القيمة  

 خسارة أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او ال

صافي التغيرات في    تسجيل  بقيمتها العادلة معالربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي  خالل  المالية بالقيمة العادلة من    األصولتدرج  

 الربح أو الخسارة. قائمة القيمة العادلة في  

 استبعاد األصول المالية 

 : التاليةالحاالت  فييتم استبعاد األصول المالية 

 او  األصل، من  نقدية تدفقات استالم في الحق انتهاء -

  من ثالث طرف الى تأخير بدون بالكامل النقدية التدفقات بدفع  التزمت أو األصل من نقدية تدفقات باستالم حقوقها بتحويل الشركة قيام -

  الشركة لم   ان(  ب )  أو  باألصل  الخاصة   والمنافع  المخاطر  جميع  جوهرية   الشركة بصورة  حولت (  أ )  وسواء "  تحويل "  اتفاقية  خالل

 بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل اال انها حولت حقها في السيطرة عليه. تحتفظ ولم تحول

النقدية من األصل أو    الشركةقامت    إذا التدفقات  باستالم  تقي بتحويل حقوقها  فإنها  اتفاقية تحويل  م إلى أي حد ما زالت تحتفظ  دخلت في 

تستمر عالقة   الذي  المدى  الى  باألصل  االعتراف  يتم  باألصل.  المرتبطة  والمنافع  بجميع الشركة  بالمخاطر  تحتفظ  تحول ولم  لم  إذا  به 

  تزامات المرتبطة باالعتراف أيضا بااللالشركة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحول حقها في السيطرة عليه. في تلك الحالة تقوم 

 . الشركةعلى أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها به االلتزامات المرتبطة وقاس األصل المحول ي . وبه

  الشركة ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة  

 . يهما أقلأ بسداده،

 الهبوط في قيمة األصول المالية 

 تعترف الشركة بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة لجميع أدوات الدين الغير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة. 

مخاطر االئتمان    لم يشهد زيادة جوهرية فيبالنسبة للتعرض االئتماني الذي    يتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على مرحلتين.

)خسائر    شهرا  12في السداد خالل    المحتملمنذ االثبات االولي، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة لمخاطراالئتمان الناتجة من التعثر  

يجب    االولي،ات  مخاطر االئتمان منذ االثب   شهد زيادة جوهرية في ما بالنسبة للتعرض االتماني الذي  أشهرا(.    12ائتمانية متوقعة على مدى  

االعتراف بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر )خسائر ائتمانية متوقعة  

 على مدى العمر(. 

يرات المخاطر، مثل لمحفظتها من خالل احتساب والتطبيق الالحق لتقد  في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة  المدخل العامتطبق الشركة  

 .(EAD(، والتعرض االفتراضي لخسائر االئتمان )LGD(، وخسائر التخلف عن السداد )PDاحتمالية التعثر )
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 احتياطي نظامي 
لالحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي % من ربحها للسنة    10تماشيا مع متطلبات نظام الشركات السعودي، تقوم الشركة بتحويل  

 % من راس المال. ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كارباح.  30

 مخصصات 

 عام 
ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان يتطلب    الشركة يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو ضمنية( على  

لتي  األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. وفي الحاالت ا
فإنه يتم اثبات المبالغ المستردة كأصل مستقل استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين،    الشركةتتوقع فيها  

وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أوالخسارة بعد خصم أية  
 مبالغ مستردة.

ا قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون  وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل م
 . نتيجة مرور الوقت كتكاليف تمويل  ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم اثبات الزيادة في المخصص 

 إنهاء التوظيف منافع 
 طريقة وحدة االئتمان المخططة.  برنامج باستخدامصل لكل يتم تحديد تكلفة المنافع للموظفين بموجب برامج محددة المنافع بشكل منف

من المكاسب والخسائر اإلكتوارية، على الفور في قائمة المركز المالي وضمن األرباح المبقاة    تتكونيتم االعتراف بإعادة القياس، والتي  
 قائمة الربح أوالخسارة في الفترات الالحقة. من خالل الدخل الشامل اآلخر في فترة حدوثها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في  

 المالية  االلتزامات

 االعتراف االولي والقياس 
كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة او كقروض وذمم دائنة او ، عند اإلعتراف األولي،  تصنف االلتزامات المالية

 لتغطية المخاطر. تحوط في تحوط فعال كمشتقات مالية تستخدم كأدوات 

العادلة بالقيمة  المالية بصورة مبدئية  االلتزامات  بجميع  القروض والسل   ،يتم االعتراف  الدائنة  وفي حالة  تكاليف  بالصافي  ف والذمم  من 
 المعامالت المرتبطة مباشرة بها. 

 القياس الالحق 
 التالي:المالية على تصنيفها على النحو  لاللتزاماتحق اليعتمد القياس ال

 والسلف  القروض 
باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف باالرباح او الخسائر   التكلفة المستنفدةب والسلف تقاس القروض  ،وليبعد االعتراف األ

 االلتزامات، وكذلك من خالل عملية اطفاء معدل الفائدة الفعلي. استبعادفي قائمة الربح أو الخسارة عند 

 استبعاد االلتزامات المالية 
 ؤه او انتهاء االلتزام بموجب العقد. يتم استبعاد االلتزامات المالية عندما يتم سداد االلتزام او الغا

 بين األدوات المالية  المقاصة
ة  يتم اجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات المالية مع اظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي في حال وجود حق يكفله القانون لمقاص

 في نفس الوقت. تحدثان وتسوية االلتزامات ألصول  تحقق اأن الى التسوية بالصافي او  وتوافر النيةالمبالغ المعترف بها، 

 تحقق اإليراد 
 عقود اإليجار 

  على   ثابت  دوري   عائد  معدل  إلى  يؤدي   مما  منتظم  أساس  على  اإليجار  عقد  سريان  فترة  طوال  التمويلي  اإليجار  عقود   إيرادات  تسجيل  يتم
 .القائم االستثمار صافي

 اإلدارية ايرادات الرسوم
 تنفيذ االتفاقيات مع العمالء. عندالرسوم  ايرادات تسجيلالرسوم من الرسوم اإلدارية ورسوم تسجيل المركبات. يتم  ايراداتتكون ت 

 التأمين المسترد / )المدفوع( بالصافي
 تمثل . اإليجار  عقود  بموجب  السيارات  على التأميني الغطاء  تكلفة  العمالء الشركة  تحمل  العمالء، من المستحقة  الدورية  األقساط  من كجزء
  تسجيل يتم  للسيارات المؤجرة.    تأميني  غطاء  لتقديم  التأمين  لشركات  التأمين  أقساط  دفع  يتم  وبالتالي،.  التأمين(  أقساط )  تكلفة  التأمين  رسوم

ً التأمين ناقص ايرادات  المؤجرة.  سياراتمصروفات منسوبة مباشرة على مدى فترة التأمين لل ةأي  ا

 خصم على شراء السيارات 
من المورد على    هالخصم عند استالم  ايراد  تسجيل. يتم  نموردي المن    المؤجرة  األصولمشتريات  على  خصومات  تحصل الشركة على  

 خالل السنة.  تالمشتريات التي تم
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 ايرادات التشغيل األخرى 

األخرى يتم تسجيلها    اإليرادات  ورسوم  السيارات  وتسجيل  للعميل  االئتماني  والتقييم  إيجار  عقد  بدء  من  األخرى  التشغيل  إيرادات  تتكون

 فوراً عند تنفيذ االتفاقيات مع العمالء.

 حكومية  ةمنح

بالشروط المرتبطة بالمنحة.    الشركة لتزم ت بإثبات منحة حكومية متعلقة بالدخل، إذا كان هناك تأكيد معقول حول استالمها وس الشركة قوم ت 
بسعر أقل من السوق    القرضبمعدل ربح أقل من السوق كمنحة حكومية متعلقة بالدخل. يتم إثبات    الحكومي  القرضيتم التعامل مع منافع  

ً وقياسه وفق من السوق بالفرق بين القيمة العادلة    األقل "األدوات المالية". يتم قياس منافع معدل الربح    9لدولي للتقارير المالية  للمعيار ا  ا
ً المحدد وفق  للقرض  األولية يتم المحاسبة عن المنافع وفقالوالمتحص  9المالية    ر للمعيار الدولي للتقاري ا ً ت المستلمة.  لمعيار المحاسبة    ا

فيها التكاليف    الشركة ثبت  ت على أساس منتظم على مدى الفترة التي    الربح أو الخسارةم إثبات المنحة الحكومية في  يت   . 20الدولي رقم  
 الخسائر  عن  كتعويض  استالمها  يتم التي  الحكومية  لمنحاب   االعتراف  يتم  .ذات الصلة التي تهدف المنحة إلى تعويضه على شكل مصاريف

 . الفترة نفس في الخسارة أو الربح في صلة ذات مستقبلية تكاليف بدون الشركة تكبدتها التي

 

 المصاريف 

عمومية وإدارية باستخدام  مصاريف  ووتسويق    ثابت على تكلفة اإليرادات ومصاريف بيع  بشكل  يةالتشغيل مصاريف  اليتم توزيع جميع  

 . الشركةنشطة أعوامل توزيع ثابتة يتم تحديدها بما يتناسب مع 

 ضريبة  ال الزكاة و

 الزكاة 

. يحمل المخصص على قائمة  وفقا لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية مخصص للزكاة    تقوم الشركة بتجنيب

 الخسارة. الربح أو 

 وية وضريبية غير مؤكدة أوضاع زك 

 الهيئة العامة للزكاة والدخل.  معالشركة ربوطاتها تنهي من الربوطات النهائية عندما التي قد تنشأ  اتالفروق المحاسبة عنتم ت 

 القيمة المضافة ضريبة 

 الحاالت االتية:  باستثناءالقيمة المضافة  يبةواألصول بالصافي من قيمة ضر  مصاريفيتم االعتراف بااليرادات وال

  الحالة   هذه   وفي  بالضرائب،  المختصة  الجهة  من  استردادها  يتم  ال   خدمات  او  أصول  اقتناء  على  ضريبة القيمة المضافة   استحقت   إذا -

 بحسب الحالة.  مصاريفال بند من جزء   او االصول شراء تكلفة من كجزء القيمة المضافة بضريبة يعترف

 . المضافة القيمة ضريبة مبلغ متضمنة الدائنة والذمم المدينة الذمم تظهر -

 و األخرى أالذي يمكن استرداده من او دفعه الى الجهة المختصة بالضرائب ضمن الذمم المدينة القيمة المضافة صافي ضرائب إدراج يتم 

 لمركز المالي.افي قائمة األخرى الدائنة الذمم 

 المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد  -24

المالية للشركة موضحة أدناه. تنوي الشركة  القوائم  حتى تاريخ إصدار  بعد  سارية المفعول  ولكنها غير  ن المعايير والتفسيرات الصادرة  إ

 : المالية للشركة  القوائمعلى  كبيراً  تأثيراً لها ال يتوقع أن يكون و  عندما تصبح سارية المفعول إذا انطبقت، المعايير،هذه  تطبيق

" بخصوص التطبيق األولي من قبل تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة "1 المعيار الدولي للتقرير المالي  تعديالت على -

 شركة تابعة. 

 "تجميع االعمال" بخصوص اإلشارات المرجعية إلى اإلطار المفاهيمي.  3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -

إللغاء االعتراف بااللتزامات   %10"األدوات المالية" بخصوص الرسوم في اختبار ال  9لتقرير المالي  تعديالت على المعيار الدولي ل -

 المالية. 

 "عقود التامين"  17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

 ير متداول. " بخصوص تصنيف االلتزامات المالية بين متداول وغعرض القوائم المالية " 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

 " بخصوص المتحصل قبل جاهزية األصل. العقارات واآلالت والمعدات " 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

 " بخصوص تكلفة العقود المخسرة. المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة  "  37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -

 الزراعة" بخصوص الضرائب على القياس بالقيمة العادلة.  " 41 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي -
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 ( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج ومبادرات الدعم من البنك المركزي السعودي 19أثر )كوفيد  -25

"( تتسبب في تعطل األسواق العالمية حيث بدأت العديد من المناطق الجغرافية تشهد موجة  19- ال تزال جائحة فايروس كورونا )"كوفيد

من العدوى على الرغم من انها كانت قد سيطرت سابقا على تفشي المرض من خالل إجراءات احترازية صارمة مثل فرض قيود    جديدة

حكومة المملكة العربية السعودية )"الحكومة"( من السيطرة   توالتباعد االجتماعي الصارم. ومع ذلك، تمكن ق على السفر وعمليات االغال

 بنجاح على تفشي المرض حتى اآلن، ويرجع ذلك في المقام األول إلى التدابير الفعالة وغير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة. 

والتي يمكن الشعور بآثارها الناشئة لبعض    ،19-الجزئي والكلي التي طرحها كوفيدقتصاد  اإل لكل من تحديات    هاإدراك  الشركة  تواصل 
على مستوى مفصل. وقد استلزم ذلك مراجعة قطاعات اقتصادية محددة ومناطق وأطراف مقابلة    اراقب عن كثب تعرضاتهت الوقت، و

 .ء في إعادة هيكلة القروض، عند الحاجةء والبدالئتماني المناسبة للعماإلوحماية الضمانات واتخاذ إجراءات التصنيف 

الشركة من    بعد االغالق  السائدة   قتصادية اإل تتطلب الظروف   المدخ  من  لتحديد  االت وال مواصلة مراجعة بعض  المستخدمة  فتراضات 
في تقدير الخسائر    الشركة ستخدمها  ت قتصاد الكلي التي  اإلول حول تعديل عوامل  األئتمانية المتوقعة، والتي ستتمحور في المقام  اإلالخسائر  

سنة،  الخالل    . المتوقعة  الشركة حالياً في تقدير الخسائر اإلئتمانيةستخدمها ت أو مراجعات للسيناريوهات المحتملة التي    المتوقعة  ئتمانيةاإل

 مة في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة.أجرت الشركة بعض التعديالت على عوامل االقتصاد الكلي وأوزان السيناريو المستخد

ت  ال يزال نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للشركة حساسا لمتغيرات االقتصاد الكلي وأوزان السيناريوهات. وكما هو الحال مع أي تنبؤا 

د تختلف عن تلك النتائج المتوقعة. إن فان النتائج الفعلية ق  ،فان التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام جوهرية وعدم تيقن وبالتالي

المتعلق بها على أساس   تقييم مركزها والتأثير  تقديري وستواصل الشركة العمل على  البيئة االقتصادية عير المؤكدة هو أمر  تأثير هذه 

 منتظم.

 برامج دعم ومبادرات من البنك المركزي السعودي 

 برنامج دعم تمويل القطاع الخاص 

م من أجل  2020الخاص في شهر مارس    القطاع  بإطالق برنامج لدعم تمويل  )ساما(  ، قام البنك المركزي السعودي19- كوفيد ل  استجابة

  البنك المركزي السعودي )ساما( وفقا للتعريف الصادر عن    متقديم الدعم الالزم لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحج

  يشمل برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بشكل رئيسيهـ.  1438جمادي اآلخرة    16بتاريخ    381000064902بموجب التعميم رقم  

 امج التالية:البر

 برنامج تأجيل الدفعات.  •

 برنامج تمويل اإلقراض.  •

 برنامج دعم ضمانات التمويل، و •

 برنامج دعم نقاط البيع ورسوم خدمات التجارة االلكترونية.   •

  الدفعات تأجيل    الشركة، يتعين على  م2020ه البنك المركزي السعودي )ساما( في شهر مارس  الذي أطلق   تأجيل الدفعاتكجزء من برنامج  
  األجل إعفاءات الدفع بمثابة دعم سيولة قصير    إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة. تعتبر  التمويلية ت  العلى تسهي 

الفترة    اللقساط المستحقة خاألل تأجيل  البتنفيذ إعفاءات الدفع من خ  الشركة  ت ت التدفق النقدي المحتملة للمقترض. قاماللمعالجة مشك
ة ثالثة أشهر ومن شهر  م لمد2020م الى شهر ديسمبر  2020ومن شهر أكتوبر    م لمدة ستة أشهر 2020م إلى سبتمبر  2020من مارس  

التغييرات من حيث التسهيالت اإلئتمانية ويتم    ثر المحاسبي لهذه األ. لقد تم تقييم  م لمدة ثالثة أشهر2021م الى شهر مارس  2021يناير  
ً وفق معالجتها  على أنها تعديل في شروط الترتيب.  9لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ا

، قبضت الشركة مبلغ  )ساما(  ذات الصلة التي تتوقع الشركة أن تتكبدها بموجب برنامج البنك المركز السعودي   التكلفة من أجل تعويض  

م. المبلغ واجب السداد للبنك المركزي  2020  خالل سنة  )ساما(  بال ربح من البنك المركزي السعودي  قرض مليون لاير سعودي ك  7.5

. فيما يلي تفاصيل المبالغ  أشهر  6قساط شهرية متساوية، مع فترة سماح في بداية القرض لمدة  عام بموجب أ  1.5السعودي )ساما( لمدة  

 : البنك المركزي السعودي )ساما( مستحق القبض من 

قرض حكومي(، وبناء عليه، كتم االعتراف به ) .ار تمويليمليون لاير سعودي، مقبوض مقابل صافي استثمار في عقود إيج 7.5مبلغ  •

  التي تم الحصول على المنحه من اجلهاألف لاير سعودي كإيراد منح لتعويض الخسائر المعدلة  333عتراف بمبلغ إلبا قامت الشركة

 . (11)ساما( )ايضاح   من البنك المركزي السعودي

  



 التأجير التمويلي شـركة 

 ( مقفلة  شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

29 

 

 ( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج ومبادرات الدعم من البنك المركزي السعودي )تتمة(19أثر )كوفيد  -26

 )تتمة(  م ومبادرات من البنك المركزي السعوديبرامج دع

 )تتمة(   برنامج دعم تمويل القطاع الخاص

  شهراً   30مليون لاير سعودي لمدة    10بمبلغ    )ساما(  ضافيا بدون أرباح من البنك المركزي السعوديإ خالل السنة، استلمت الشركة مبلغا  

بدون فائدة تم المحاسبة عنها على أساس منتظم   القرضللسداد. ان منفعة  أشهر    6بموجب برنامج تمويل اإلقراض مع فترة سماح مدتها  

ً وفق  لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية.  ا

الجة المحاسبية والتنظيمية  "توجيهات حول المعوثيقة توجيهات بعنوان   )ساما(  ، أصدر البنك المركزي السعوديم2020مايو  شهر خالل

 أخذت الشركة في االعتبار بالتوجيهات الصادرة عند إعداد القوائم المالية. "19- إلجراءات الدعم االستثنائية بسبب كوفيد

 

 تاريخ اعتماد القوائم المالية  -27
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