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 التأجير التمويلي شـركة 

 ( مقفلة  )شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة( ة قائمة المركز المالي االولية الموجز 

 2021مارس   31كما فـي 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 في كما     

  ايضاح   
 2021مارس  31

  )غير مراجعة( 
 2020 رديسمب  31

 جعة( )مرا

 )ريِــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــعودي(     صول اال
       

  124,411,290    34,904,318     لدى البنوك  نقد

  24,040,125    20,881,352     مدفوعات مقدما ومدينون اخرون 
  551,879,930    629,102,834   5  يلوي تملاري التأجستثمار في اال صافي
  30,369,692    32,790,319   5  المستحق القبض، بالصافي  المؤجلالثمن 

  3,391,971    2,684,104     سيارات متاحة للتأجير 
  892,850    892,850     قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمار مصنف بال

  4,166,437    4,161,116     ت ادممتلكات ومع
  3,074,990    2,945,633     ملموسة  غير أصول

 742,227,285  728,362,526    مجموع االصول 

       
        المساهمينحقوق وااللتزامات 

       االلتزامات
  134,462,869    139,406,880   6  دائنون تجاريون

  19,916,736    31,799,230   10  ت عالقة مطلوب إلى اطراف ذا
  4,652,343    5,694,134   7  زكاة مستحقة 

  18,679,016    15,837,006   5  ت دماالخ ام لتزصافي إ
  323,819,359    290,151,771   8  روض ق

  2,482,879    2,547,328     منافع إنهاء التوظيف مخصص 

 504,013,202  485,436,349    زاماتمجموع االلت

       
       المساهمينحقوق 

  200,000,000    200,000,000     رأس المال  
  6,248,729    6,248,729     اطي نظامي تي اح

  31,965,354    36,677,448     أرباح مبقاة

 238,214,083  242,926,177    المساهمين مجموع حقوق 

 742,227,285  728,362,526      االلتزاماتو المساهمينوق قحموع جم
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 ر التمويلي أجيالت شـركة 

 ( مقفلة  ديةسعومة ساه)شركة م

 االولية الموجزة )غير مراجعة(  الدخل الشامل قائمة

     2021 مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
   

    مارس  31ي  هية فالمنت ثالثة أشهر ال هلفتر 

  إيضاح   2021  2020

    دي( ـعوســــــــــــــــ )ريِــــــــــــــــــال     

      

 تمويل إيرادات     13,684,142    9,839,859 

 تكاليف تمويل   (5,725,140)   (3,119,745) 

 يل صافي ايرادات التمو   7,959,002  6,720,114

 صافي الربح على توريق الذمم المدينة 5   9,384,788    5,123,473 

 لمؤجل المستحق القبض ثمن اال في غيرصافي الت  5   1,101,676    2,642,635 

 التزام الخدمات  صافي التغير في 5   3,273,134    2,140,576 

 رى إيرادات تشغيلية أخ 9   5,952,501    4,349,470 

 مصاريف بيع وتسويق    (4,023,718)   (3,711,769) 

 مصاريف عمومية وإدارية    (7,666,155)   (5,934,494) 

 الهبوط في صافي قيمة االستثمار في التأجير التمويلي 5  (7,207,618)   (7,343,327) 

 تشغيلية أخرى  فمصاري    (3,019,725)   (2,008,607) 

 لي ي غالتش صافي الربح   5,753,885  1,978,071

      
 زكاة   7  ( 1,041,791)  ( 796,931)

 ربح للفترة ال     4,712,094  1,181,140

 ترة للف خرآل ل االدخل الشام     -  -

 للفترة   مجموع الدخل الشامل     4,712,094  1,181,140
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 - 4-   

 

 يلي التأجير التموركة ش 

 ( مقفلة  )شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة( االولية الموجزة  مساهمينلاات في حقوق التغيرقائمة 

 2021 مارس  31في   أشهر المنتهية ةثالثال لفترة

 

  أرباح مبقاة    لي  اجما

االحتياطي  

    رأس المال   النظامي 

ـــعودي( )ريِــــــــــــــــــال ســــــــــــــ     

        

 هر المنتهية في لفترة الثالثة أش

 : 1202مارس  31 

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

 فترة ح للبرلا   -  -  4,712,094  4,712,094

 الدخل الشامل االخر    -  -  -  -

 ل الشامل مجموع الدخ    -  -  4,712,094  4,712,094

 2021مارس   31 الرصيد كما في   200,000,000  6,248,729  36,677,448  242,926,177

          

        

 الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة

 : 2020مارس  31 

 1920ديسمبر  31كما في    200,000,000  3,883,191  10,895,063  214,778,254

 فترةالربح لل   -  -  1,181,140  1,181,140

 امل االخر الدخل الش   -  -  -  -

 مجموع الدخل الشامل    -  -  1,181,140  1,181,140

 2020 رسام 31الرصيد كما في    200,000,000  3,883,191  12,076,203  215,959,394
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 التأجير التمويلي  شـركة

 ( مقفلة  )شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة( موجزة ية الاالولقائمة التدفقات النقدية 

 2021 مارس  31في   أشهر المنتهية الثالثة لفترة
 

    المنتهية في  ثة أشهر ثالال لفتره
 مارس 31

2020  
 مارس  31

  ايضاح   2021

    ـــعودي( ــــــــــــــس الـــــــ)ريِـــــــــــ     

 لتشغيليةاالنشطة ا     

  ةللفتر لربحا   4,712,094   1,181,140

 دية:تعديالت لبنود غير نق     
 ة لالمحم زكاة 7   1,041,791    796,931 

 الهبوط في صافي قيمة االستثمار في التأجير التمويلي 5   7,207,618    7,343,327 

 مويل تكاليف الت     5,725,140    3,119,745 

 استهالك وإطفاء     588,473    499,664 

 منافع إنهاء التوظيف المتكبدة    149,448    195,015 

 توريق الذمم المدينة ىعلح ب رصافي ال 5  (9,384,788)   (5,123,473) 

 حق القبض صافي التغير في الثمن المؤجل المست  5  (1,101,676)   (2,642,635) 

 ر في إلتزام الخدمات صافي التغي  5  (3,273,134)   (2,140,576) 

3,229,138  5,664,966    

 تغيرات في رأس المال العامل:      
      

 ن ت مقدما ومدينون اخرووعامدف    3,158,773   (3,192,353) 
 يليالتأجير التموصافي االستثمار في    (75,933,561)   (54,427,829) 

 للتأجير  تاحةالم اراتسي ال    707,867    667,493 
 دائنون تجاريون    4,204,800    5,556,194 

 إلى أطراف ذات عالقة  مطلوب    11,882,494   (17,097,350) 

 تشغيلية األنشطة ال  لمستخدم فيا النقد   ( 50,314,661)  (65,264,707)
      

 فوعة مدالتكاليف التمويل    (4,985,929)   (3,366,521) 

 عة منافع إنهاء التوظيف المدفو   (84,999)   (21,744) 
      

 االنشطة التشغيلية  المستخدم في  قدصافي الن   ( 55,385,589)  (68,652,972)
      

 االنشطة االستثمارية     

 كات ومعدات تلممشراء    (351,615)   (580,646) 
 سة اصول غير ملموشراء    (102,180)      - 

      

 خدم في االنشطة االستثمارية قد المستصافي الن   ( 453,795)  ( 580,646)

 نشطة التمويلية اال     

 ض و قرالمتحصل من ال    50,000,000    40,495,340 

    المسدد من القروض   (83,667,588)   (26,607,637) 

 مويليةاألنشطة الت  نم رف و ت ملا/)المستخدم في (  صافي النقد   ( 33,667,588)  13,887,703

 وما في حكمه صافي التغير في النقد     (89,506,972)   (55,345,915)

 فترة بداية الفي  وما في حكمه  دالنق    124,411,290   96,029,812
       

 نهاية الفترةفي  وما في حكمهالنقد    34,904,318  40,683,897
 

    

    



 جير التمويلي أالت ة شـرك

 ( مقفلة  ةهمة سعودي )شركة مسا

 عة( راجم وجزة )غيرالمالية االولية الم ضاحات حول القوائميإ

 2021مارس  31هر المنتهية في  أشفترة الثالثة ل
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 التكوين و النشاط  -1

التمويلية  شرك  إن سعودية  رك ش  هي(  " الشركة")  التأجير  مساهمة  السجل  مقفلة  ة  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة 

 م.2016 مايو 24ق لموافا هـ1437 شعبان 17تاريخ الصادر ب  4030289565رقم  يالتجار

مملكـة الي  األنشـطة التجاريـة التاليـة فـ  شـاركة فـيمتضمن الي نشاط الرئيسي للشركة  لاإن    يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة.

 العربية السعودية :

 تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (أ        

 ليالتأجير التموي  ب(        

 التمويل االستهالكي مرابحة ج(        

للقيام  (  سعودي )سامامركزي الالبنك اللى ترخيص من   الشركة عم( حصلت  2016نوفمبر    29الموافق  )  هـ1438  صفر  29في  

  أ /  46رقم  ية بموجب ترخيص  دوملكة العربية السعلصغيرة والمتوسطة الحجم في المشطة اإليجار التمويلي وتمويل الشركات ابأن 

 .201611/ش

ضافة  اب (البنك المركزي السعودي )ساما ى موافقة من ركة علحصلت الش( م2020اير ين  8هـ )الموافق 1441جمادى األولى  13في 

 كمنتج جديد لتمويل األفراد. التمويل االستهالكي مرابحة 

 )"الشـركةهي مجموعة التأجير  م النهائيةوشركة األ  "(األم  "الشركة)بعة لشركة األهداف المميزة المحدودة  هي شركة تاإن الشركة  

 يين.نهائية مملوكين لمساهمين سعودلم والشركة األم اركة األلشواة .الشرك("األم النهائية

ً  6:  2020مــارس  31) 2021مــارس  31فــي  كمــا فــروع 6مــن خــالل تعمــل الشــركة   وليــة االالقــوائم الماليــة  تتضــمن( فرعــا

 وعها، وهذه الفروع مبينه على النحو التالي:نتائج الشركة وفرعلى األصول واإللتزامات وةالموجز

 الموقع   ي  التجار  رقم السجل

 الرياض  1010468134

 جدة   4030293321

 المبرز  2252067592

 الدمام  2050111740

 مكة  4031098948

 أبها   5850070587

 

 داإلعداس اسأ -2

( 34) ليدوالمحاسبة وفقاً لمعيار ال 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    ركةزة للشلية األولية الموجامتم إعداد القوائم ال

 .السعوديةالمملكة العربية  د فيمعتممالي األولي" كما هو ير الالتقر"

الماليـة   اء األدواتبي، باسـتثن تحقاق المحاسـسـتاريخية باستخدام مبـدأ االالتكلفة العلى أساس    األولية الموجزة  ائم الماليةتم اعداد القو

لسـعودي والـذي يعتبـر يـال ابالر األولية المـوجزة ليةالما قوائميتم عرض ال.  غير ذلكالتي تم قياسها بالقيمة العادلة وكما هو موضح ب 

 سعودي، ما لم يرد خالف ذلك. كة ويتم تقريب كافة المبالغ القرب لايرالعملة الوظيفية للشر

 ع المعلومات المطلوبة للقوائم المالية السنوية. ألولية الموجزة جمي القوائم المالية ا هذه نمال تتض

 للعام بأكمله.   على النتائج المتوقعةاألولية الموجزة مؤشراً  يةالمالوائم هذه الق برعت ت ال قد 
 

 هامةالتقديرات واالفتراضات المحاسبية الم واألحكا -3

إعدا المالية  يتطلب  القوائم  للشركة  ال اد  الموجزة  اإليرادات ا  منولية  مبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  وضع  إلدارة 

ينتج  حات االلتزامات المحتملةاالفصاحات المرفقة وافصا امات واإللتزاألصول وو  يفوالمصار لتأكد من هذه  ام  عدمن  . يمكن أن 

والتقديرات ال  االفتراضات  على  جوهرية  تعديالت  تتطلب  اإلي قنتائج  أو  لألصول  الدفترية  الفترات لتزامات  م  في  ستتأثر    والتي 

لية حول التطورات المستقبلية تراضات الحالظروف واالفذلك، قد تتغير امع  . ووجزةولية المالا   الماليةعند إعداد القوائم  .المستقبلية

 .اى االفتراضات عند حدوثهلعرج سيطرة الشركة. تنعكس هذه التغيرات ب تغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خابسب 

االدارة  المستخدمة من قبل  واالفتراضاتو السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية للتقديرات رات الهامة ان االحكام والتقدي 

للسنة المنتهية في   ةي مماثلة لتلك المبينة في القوائم المال 2021مارس    31العداد القوائم المالية االولية الموجزة للفترة المنتهية في  

   .2020ديسمبر  31



 التأجير التمويلي كة رشـ

 ( فلة قم ة سعوديةركة مساهم)ش

 ر مراجعة( )تتمة( ي )غ  زةالقوائم المالية االولية الموج إيضاحات حول  

 2021مارس  31ترة الثالثة أشهر المنتهية في  لف
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 السياسات المحاسبية الهامة  -4

  31المنتهية في    رلفترة الثالثة أشه  ولية الموجزةألام المالية  إعداد القوائ   قة فيالمطب   ب ااالحتستتوافق السياسات المحاسبية وطرق  

 :باستثناء التغيرات التالية، م 2020ديسمبر  31 تهية فين م المالية للشركة للسنة ال م مع تلك المتبعة في إعداد القوائم2021 سمار

 عايير الحالية لمى ا عل اتجعوالمرا  المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالتتطبيق 

 ير متداول غلتزامات المالية بين متداول وتصنيف اال" بخصوص عرض القوائم المالية " 1محاسبة الدولي ى معيار التعديالت عل -

 ى اإليجار عل 19-وأثر كوفيد   يجارعقود اإل 16لمالي لي للتقرير امعيار الدولاتعديالت على   -

 . "تجميع االعمال" 3مالي تعديالت على المعيار الدولي للتقرير ال -

 " بخصوص المتحصل قبل جاهزية األصل. عدات العقارات واآلالت والم" 16ى معيار المحاسبة الدولي ت علتعديال -

المحا - الدولي  ب ستعديالت على معيار  المحتملةوااللتز  المخصصات "  37ة  واألصول  المحتملة  العقود  امات  تكلفة  بخصوص   "

 المخسرة. 

لدولي للتقرير تعديالت على المعيار ا  39ت على معيار المحاسبة الدولي  يالتعدو  9  ي  الدولي للتقرير المالتعديالت على المعيار   -

 الثانية. المرحلة  –معيار معدالت الفائدة تعديل  - 16و  4و  7 المالي 

 .  للشركة لمالية األولية الموجزةائم االقو على رثي تأ  لها نلم يك التعديالتهذه  بيقطت  إن

 

 االستثمار في التأجيرالتمويليصافي  -5

 

 مارس  31

 2021  

 ديسمبر   31

2020 

 سعودي  لاير  لاير سعودي  

  812,086,492    927,633,917  إجمالي االستثمار في التأجير التمويلي    

 (223,354,633)  (254,755,355)  ويل غير مكتسبةيرادات تمناقصا : ا

  672,878,562    588,731,859  

 (36,851,929)   (43,775,728)  وقعةص خسائر االئتمان المت مخص ا:قصنا

 551,879,930  629,102,834 التمويلي أجيرصافي االستثمار في الت 

 

 

 ةالمتوقع حركة مخصص الخسائر االئتمانية  5-1

 

أشهر   الثالثةفترة ل

  31 يالمنتهية ف

    2021  ارسم

للسنة المنتهية في  

ديسمبر   31

2020 

 لاير سعودي  عودي لاير س 

  29,250,362    36,851,929  د في بداية الفترة / السنةصي الر    

 (9,543,287)      -  ديون معدومة 

 (2,162,626)   (283,819)  مخصصات ذمم مدينة مستبعدة

  19,307,480    7,207,618  سنة / ال  مخصص خالل الفترة

 43,775,728  36,851,929 
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 )تتمة( ليلتأجيرالتمويفي اصافي االستثمار     -5

 أعمار اجمالي الذمم المدينة للتأجير التمويلي 5-2

 مارس  31 

 2021   

 ديسمبر  31 

 2020 

 لاير سعودي  لاير سعودي  

  789,899,386    893,285,865  دلم تستحق بع    

  11,122,996    7,594,365  أشهر 1-3

  4,877,425    7,298,933  أشهر 4-6

  6,072,763    7,925,834  شهراً  7-12

  113,922    11,528,920  هراً ش 12أكثر من 

 927,633,917  812,086,492 

 
 
 ي تحليل محفظة االستثمار في التأجير التمويل 5-3

  بالملكية   فاظباالحت   الشركة  متقو  ،ةاإلجار  عقود  بموجب.  اإلجارة والمرابحة  عقود  خالل  من  لعمالئها  اصول  عبي   بتمويل  شركةال  تقوم
كما    حفظة االستثمارية للشركةد المرابحة. إن صافي المعقو  بموجب  للعميل  القانونية  الملكية  تنتقل  ينماب   ،لالصول المموله  انونيةالق

  :  ي كما يليه 2020 ديسمبر 31و  2021 مارس 31في 
  

 2021 س مار 31  

  إجمالي االستثمار   
ايرادات تمويل غير  

  كتسبةم
مخصص خسائر  

 صافي االستثمار   وقعة االئتمان المت 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   سعودي  لاير  

  اإلجارة 
 

906,675,233   
 

(251,844,001)  
 

(40,350,910)  
 

614,480,322  
  14,622,512   (3,424,818)   (2,911,354)    20,958,684   المرابحة 

  927,633,917  (254,755,355 )  (43,775,728 )  629,102,834 

 
 2020ديسمبر  31  

  االستثمارإجمالي   
ايرادات تمويل غير 

  مكتسبة
مخصص خسائر  
 تثمار االس صافي  االئتمان المتوقعة

 سعودي لاير   ي سعود لاير  عودي لاير س  دي عولاير س  

  (36,376,923)   (220,391,383)    790,850,088   اإلجارة 
 
534,081,782  

6,40421,23   المرابحة    (2,963,250 )   (475,006 )   17,798,148 

  812,086,492  (223,354,633)  (36,851,929)  551,879,930 
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 ( تمة)ت  يليتأجيرالتموفي ال االستثمارافي ص    -5

  كما يلي: التأجير التمويلي هيمار في إن تحليل استحقاق محفظة صافي االستث 5-4

 

 2021مارس  31  

  متداول  ء الغيرالجز   

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

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   
   فيإجمالي االستثمار 

  927,633,917  257,201,363 343,638,032  326,794,522  ي لتمويللتأجير اا
تمويل غير   ينزل: ايرادات

 (254,755,355) (44,213,124) (111,021,666) (99,520,565)  بةسمكت

أجير  الت االستثمار في  صافي
 672,878,562 212,988,239 232,616,366 227,273,957  التمويلي 

  
 2020 مارس  31  

  متداول  الغيرء الجز   

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

 لاير سعودي  دي لاير سعو لاير سعودي  لاير سعودي   
  في إجمالي االستثمار 

 812,086,492 219,473,547 305,286,042 287,326,903  لتأجير التمويليا
نزل: ايرادات تمويل غير  ي 

 (223,354,633) (219,473,547) (98,431,218) (88,981,980)  بةسمكت 

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

 

 توريق الذمم المدينة  5-5
 )"الذمم المدينة"(. ويلية لتم فيما يتعلق بتوريق بعض االيجارات ا  ةي ك محلوع بن قية"( م"اإلتفاشراء ووكالة )  اتابرمت الشركة إتفاقي 

نيابة  ك ثم تقوم بإدارتها بالو إلى البن   روطش بيع الذمم المدينة المستوفية للب   الشراء والوكالة، تقوم الشركة أوالً   اتبموجب شروط اتفاقي  
   ة.ه اإلتفاقي ما تحددوفقاً لك بصفة وكيل مقابل أتعاب شهرية وعن البن 

: م2020مارس    31)  مليون لاير سعودي  30,68م، ما قيمته  2021  مارس  31ية في  المنته  رة أشهفترة الثالث باعت الشركة خالل  
  39,9ك فيما يتعلق بهذا البيع مبلغ  المه من البن نة وبلغ مجموع المبلغ الذي تم است مدي المن صافي ذممها    (ون لاير سعوديلي م  23,1
ع تقوم الشركة بالغاء االعتراف بالذمم المدينة من د البي عن . وعودي(مليون لاير س  30,4:    م2020ارس  م  31)  عوديلاير س  مليون

 ة. ن دي المأو خسارة من إلغاء قيد الذمم بح دفاترها وتسجل الفرق إما كر

 تفاقية: وفيما يلي أهم شروط وأحكام اإل

ا (  أ المدينة  للذمم  إدارتها  الشركة  البن بالنياب لمباعة  تواصل  وكالة(.  وة عن  )أتعاب  أتعاب  مقابل  تحليلك  االعتراف    ستحقاقا  ان  الغاء 
 بصافي الذمم المدينة هي كما يلي:  

  خالل سنة   
  3الى  1من 

  سنوات 
  3اكثر من  
 المجموع   سنوات 

 سعودي لاير   لاير سعودي   لاير سعودي   دي  سعولاير  
         

 286,989,206  66,391,061  167,805,367  52,792,778  2021مارس  31

         
 282,817,035  68,570,168  159,942,536  54,304,331  2020 ديسمبر 31
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 ( )تتمة أجيرالتمويليافي االستثمار في التص -5

 ( )تتمة   الذمم المدينةتوريق   5-5
ة  الشرك   ب شروط االتفاقية فإنوالذمم المدينة المستحقة شهرياً. وبموجمبلغ  قائمة تدفقات نقدية" تحدد أصل اليتم تعزيز كل اتفاقية بـ " (  ب

تقو بتسوبصفتها كوكيل  الشة  ي م  الن المبلغ  التدفقات  قائمة  بناء على  البنك  إلى  الشهر هرية  دفعة  مبلغ  تسجيل  يتم  كالتزام   قدية.  التالي 
 (. 6 يضاحتفاقية الشراء والوكالة )انظر اال ه ضمن مستحق الدفع بموجب اوتضمين 

المتعثرة تفاقيات بعد خصم المبالغ  الا  ة مدةيتم توزيعه في نهاي والذي  ة  غ المقبوضات الشهري يجب االحتفاظ باحتياطي من أصل مبل (  ج
ل والخصميات  باالفعلية  الشركة  وتحتفظ  المبكر.  حساب  إللغاء  في  القائم  المبالغ  لرصيد  خصم  بعد  سدادها  االحتياطي  المتعثر 

 نك.لب االحتياطي يتحمله ان بيع الذمم المدينة. وأي نقص في حساب ؤجل موالخصميات كثمن م

الثالثة  ل  الخ الأشفترة  بمبلغ  م2021مارس    31في  ية  تهمن هر  الشركة صافي ربح  مارس    31)  مليون لاير سعودي  9,4، حققت 
 . اتبموجب اإلتفاقي   كالبن عة إلى من الغاء ذمم مدينة مبا  مليون لاير سعودي( 5,1:  2020

حملها طوال مدة االتفاقية  قع ت لتعثرات والخصميات المتوالية لحستحق القبض بخصم القيمة ال ية للثمن المؤجل المتحتسب القيمة الحال
لاالحمن القيمة الحالية مبلغ   ق القبض  لمستح ة وهذا يمثل صافي الثمن المؤجل اقائمة التدفقات النقدي تياطي الذي سيتم استالمه وفقاً 

 بالشكل التالي: للشركة بموجب االتفاقية ويحتسب 

   2020بر ديسم 31    2021 مارس  31 
 لاير سعودي   دي  سعولاير 

  39,591,683   41,845,847  لقيمة الحالية للثمن المؤجل المستحق القبضا    
 (9,221,991)   (9,055,528)  بل التعثرات واإللغاء المبكرقاالمخصص مينزل: 

 30,369,692  32,790,319 ؤجل المستحق القبضصافي الثمن الم

 
ية  القيمة الحالتساب  لكل اتفاقية على حدة عن طريق اح  فصلمن المتعلقة بالشركة بشكل    ماتإللتزاب صافي أصول الخدمة وايحتس

وف  صولال االالخدمة  اقا ألحكام  القيمة  تقدير  طريق  وعن  تصنيف    اللتزاماتلحالية  تفاقية  يتم  بها.  المتعلقة  والمخصصات  الخدمة 
 ك على النحو التالي: لعرض ذمركز المالي وقد تم ال  قائمة خدمة في  التزاماتصافي مة أو خد أصولصافي المبلغ كصافي 

 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
  14,789,769    18,976,617  ألصول الخدمةالحالية لقيمة ا    

 (33,468,785)   (34,813,623)  : القيمة الحالية إللتزامات الخدمةينزل

 (18,679,016)  (15,837,006) دمةافي إلتزامات الخص

 

 باستخدام معدل الخصم من  تزامات الخدمةالقبض والقيمة الحالية لصافي إل  لمستحقحالية لصافي الثمن المؤجل امة الحتساب القي يتم ا
 . (%7.58% إلى  %4,95 : 2020 )%7,58الى  4,95%

 تجاريون ائنوند -6

 
 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

  سعودي لاير  لاير سعودي  
  66,336,484    71,403,123  سياراتدائنة لموردي الذمم     

  48,294,455    52,258,140   (5)إيضاح  اتفاقية شراء ووكالة جبدائنون بمو
  8,497,045    7,578,445  ستحقةمصاريف م

  4,832,335    5,049,744  مبالغ مقبوضة مقدماً من العمالء
  6,502,550    3,117,428  ذمم دائنة أخرى

 139,406,880  134,462,869 
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 الزكاة -7
 اة أساس الزك 

وفقاً   م2019ديسمبر    31ة"( في المملكة العربية السعودية. حتى تاريخ  كاة والدخل )"الهيئ الشركة ألحكام الهيئة العامة للزع  تخض
الشركة  تزام للزكاة في دفاتر  تم التعامل مع أي المالية للشركة وئم الفي القوا  تسجيل أي مخصص زكاةألنظمة الزكاة السابقة، لم يتم  

 .نهائيةاألم ال
 

 يلي:  ماهي كأو الخسارة على قائمة الربح  المحملة الزكاة نإ

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في ل   
 2020مارس  31  2021س مار 31   

  سعودي لاير  لاير سعودي    
      

 796,931  1,041,791   ة ي الحال الزكاة     

   1,041,791  796,931 

 
 ي كما يلي: هالزكاة المستحقة ان حركة 

  

فترة الثالثة أشهر  ل
  31ي المنتهية ف

  2021  مارس

هية في  للسنة المنت 
ديسمبر   31

2020 
 لاير سعودي   لاير سعودي   
     

  4,212,709    4,652,343   اية الفترة / السنة الرصيد في بد
  4,783,246    1,041,791   السنة  الفترة / اللخمحمل         

 (4,343,612)      -   مدفوع        

  5,694,134  4,652,343 
      

 الشهادات والربوط الزكوية  وضع

التزام    ة وإنهاءتسوي ب   ويليتمالوالدخل )"الهيئة"( قامت شركة التأجير  النهائية مع الهيئة العامة للزكاة  بناءاً على اتفاقية تسوية الزكاة  

 .يئةالهحت المراجعة من قبل ت  2020و  2019 ت الزكوية لالعوامقرارا اال مازالتم.2018حتى نهاية العام  هاالزكاة المتفق علي 

 
والدخلال  امتق للزكاة  العامة  القيمة    هيئة  يناير  بمراجعة ربط ضريبة  لشهر  تأجير  لشركة  بمطالبته2019المضافة  قامت  ا م حيث 

ى  ي. قامت الشركة بتقديم اعتراض علسعود  ن لايرمليو  1,2ة الى الغرامات بمبلغ  باإلضاف  بة القيمة المضافةفية لضري ريبة اضابض

 .ايجابية لهذا اإلعتراض ئجتقييم الهيئة وتتوقع االدارة نتا

 
 قروض -8

 روض طويلة األجل مما يلي:الق تتألف   

 2020ديسمبر  31  2021مارس  31 
 سعودي لاير   عودي لاير س 
     

  276,073,508    208,476,386  تجارية )ايضاح )أ( ادناه(وض الالقر
  47,745,851    45,675,385  دناه(القروض الحكومية )ايضاح )ب( ا

    -    36,000,000  خرى)إيضاح )ج( ادناه(أ ماليةمؤسسة ض من قر

 290,151,771  323,819,359 
 

 ية التجار أ( القروض

مضمونة  و  يمل هامش ربح تجارتح  القروض  .محلية لتمويل متطلبات رأس المال العاملنوك  ب ل على قروض تجارية من  تم الحصو 

 .في التأجير التمويلي رستثماجزء من صافي االات شخصية من المساهمين وضمان ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ي يلالتأجير التموكة ـرش

 ( مقفلة  )شركة مساهمة سعودية
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 ()تتمة طويلة األجل قروض -8
 

 ب( القروض الحكومية 

المنشآت الحكومية بموا  جهات  ئدة أقل من السوق منبسعر فا  حصلت الشركة على قروض   لصغيرة والمتوسطة جب مخطط لدعم 

الحجما باستخدام    القيمهب ض  لقر ا  امبدئًي   الشركة  ثبتت.  بنسبة  مالعادلة  خصم  ب 5.14  -%  5عامل  واعترفت  غير  منحة  %  حكومية 

موال التي تم اال  مستخدالنها ت حكومية  حصل الشركة على المنحة ال. ت تلم والقيمة العادلة للقرضالفرق بين المبلغ المس  قيمةالمكتسبة ب 

 ة والمتوسطة الحجم على أساس تناسبي. الصغير الحكومية لتمويل المنشآت ول عليها من الجهاتالحص

 مالية إخرى مؤسسةض من قر     (ج

مؤسسة   من  قرض  الشركة على  العامل. هذحصلت  المال  رأس  متطلبات  لتمويل  أخرى  امالية  يحلقا  تجاررض  ربح  بنسبة مل  ي 

 .التأجير التمويليفي  صافي االستثمار ء منجزون بضمانات مؤسسية و %. القرض مضم6.25

 
 تشغيلية أخرىات ايراد -9

 هية في فترة الثالثة أشهر المنت ل  
 2020مارس  31  2021مارس  31  
 لاير سعودي   لاير سعودي   

  1,536,824    1,669,368   داريةاالرسوم  خل منالد

  171,617    388,543   فيمستردة / )مدفوعة(، بالصانات  تامي 

  2,242,550    3,296,678   ء المركباتالخصم على شرا

  398,479    597,912   أخرى

  5,952,501  4,349,470 

 ذات عالقة  طراففصاحات تتعلق بأا -10

 : اف ذات عالقة طرأ ي تمت معمة الت الها بالغ المعامالتاجمالي م ول التالييوضح الجد         

 هية في فترة الثالثة أشهر المنت ل          

 2020 مارس 31  2021 مارس  31  طبيعة المعاملة   ذات العالقة الجهة  

 سعودي لاير   لاير سعودي   لاير سعودي   

       
 4,762,158     -   شراء سيارات    الشركة األم النهائية 

    -      -   ة شركء التحصيل من عمال  

       
 23,996,509   59,618,867   راء سيارات ش  شركات شقيقة 

 262,435   87,500   فائدة في قروض قصيرة األجل   

 141,386     -   صيانة سيارات   

 105,630   578,646   خدمات التحصيل    

       
    -   36,000,000   القة عقرض من طرف ذو   أخرى 

    -    187,500   ذو عالقة   ي قرض من طرفة فائدف  

          
    -     -  لي تأجير تموي   إدارة عليا

 

 ف ذات عالقة تتضمن األتي : را مطلوب إلى أط

 2020 ديسمبر 31  2021 مارس  31 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    
  7,993,428    20,267,935  ة تأجير الدولية المحدودةشرك

  531,007   535,759 لخدماتلصيانة السيارات وا لوطنيةة تأجير اشرك

  11,060,968    10,995,536  أجيرمجموعة ت 

  331,333      -  د العربيةعوائ  شركة

 31,799,230  19,916,736 
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 )تتمة(ذات عالقة  طراففصاحات تتعلق بأا -10

 :ض من طرف ذو عالقة يتضمن األتيقر

 2020 رديسمب  31  2021 مارس  31 

  سعودي لاير  لاير سعودي  

    
 -    36,000,000  )ايضاح )أ( ادناه( يتالاألول كاب ة شرك

 
 ( 8 إيضاحأنظر ) %6,25معدل ربح ال ب ركة على قرض من شركة األول كابيت حصلت الش أ(

 
 ما يلي: متتمثل منافع موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 ي ف هيةفترة الثالثة أشهر المنت ل  
 2020مارس  31  2021س مار 31  
  سعودي لاير  لاير سعودي   

     
  746,200    832,575   ة االجلقصيرين موظف منافع

  421,053    593,595   منافع إنهاء التوظيف

 1,167,253  1,426,170  في اإلدارة الرئيسيينظلمو مجموع المنافع 
 

 محتملة   التزاماتو  ارتباطات -11
 .م2021مارس  31كما في امات محتملة التزو تتباطاار ركةالشلدى  لم يكن

 

 يةاللمدلة لألدوات االقيمة العا -12

وصـافي االسـتثمار فـي التـأجير التمـويلي واسـتثمارات مصـنفة بالقيمـة لدى البنـوك  أرصدة  ونقد    من  ركةلشلتتكون االصول المالية  

 رىوذمـم مدينـة أخـ ذات عالقـة أطراف نمطلوب ومتحق القبض ؤجل المسر وصافي الثمن المالعادلة من خالل الدخل الشامل االخ

عـن اتفاقيـة شـراء رض طويل األجل والتزامات وق  دائنون تجاريون،و  ذات عالقة  أطرافالى  ب  من مطلو  الماليةوتتكون التزاماتها  

 ووكالة.

 

 جير التمويلي.تأفي التثمار اء صافي االسة بإستثن تها الدفتري ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفاً جوهرياً عن قيم
 

 لس اإلدارةاعتماد مج -13

 .م2021 أبريل 27 الموافق هـ1442رمضان  15في  األولية الموجزة ةلي القوائم الما ذهشركة باعتماد هل قام مجلس إدارة ا
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