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 املحتويات

 املقدمة

 من نحن•

 التركيز الجغرافي •

 قطاعات األعمال •

 الرؤية والرسالة والقيم •
 

 

 الرقابة الداخلية

 نظام الرقابة الداخلية•

 االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب•

 إدارة رأس املال  •

  

 حوكمة الشركة

 هيكلة املساهمين•

 2020اجتماعات الجمعية العامة لعام •

 مجلس اإلدارة•

 اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة •

 اإلدارة التنفيذية •

االفصاحات، املساهمة االجتماعية    

 مع األطراف ذوو العالقة  عمليات الشركة•

 م2020مكافئات •

 الجزاءات النظامية•

 م2020املدفوعات للجهات الحكومية في عام •

 املساهمة االجتماعية  •

 

م2020نظرة عامة ألعمال   

 أسس ومعايير التقارير املالية •

 م 2020نظرة عامة ألعمال •

 

 تأكيدات مجلس اإلدارة

 تأكيدات مجلس اإلدارة•

 الخاتمة •
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 . 2020ديسمبر  31ع عن الفترة املنتهية في ب يسر مجلس إدارة شركة التأجير التمويلي تقديم التقرير السنوي الرا

 

 

 من نحن 

 

م   التأجيرشركة   التجاري رقم    (  ةقفل التمويلي )شركة مساهمة سعودية  السجل  السعودية بموجب  العربية  اململكة  في  مسجلة 

 .2016مايو  24املوافق ه  1337شعبان  17بتاريخ  ادر الص،   7009425773 الرقم املوحد و  ،  4030289565

 

في   للشركة  الرئيس ي  املقر  التجارية  مدينة  يقع  االنشطة  في  للشركة  الرئيس ي  النشاط  ويتمثل  العربية  جدة  اململكة  في  التالية 

 السعودية. 

 

 التأجير التمويلي. .1

 الصغيرة واملتوسطة.  املنشآت  نشاط  تمويل .2

 .التمويل االستهالكي .3

 

 

من   • ترخيص  على  الشركة  السعودي  حصلت  املركزي  وتمويل  مل  البنك  التمويلي  االيجار  املنشآتزاولة  الصغيرة   نشاط 

التمويل االستهالكي  واملتوسطة   :  و  السعودية بموجب ترخيص رقم  العربية  اململكة  صفر    29في    201611/أ ش/ 46في 

 . 2016نوفمبر   29  املوافق  هـ1438

 

ه  1441جمادى االولى    28في    حصلت الشركة على موافقة البنك املركزي السعودي الضافة نشاط التمويل االستهالكي •

   .م2020يناير   23املوافق 

 

الثاني    ى جماد   03في تاريخ  املنتجات  على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي على االستمرار في طرح    حصلت الشركة •

                  .ه1441

 

 

 من نحن
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 كل من :   فروع في  وستةجدة مدينة رئيس ي في لتعمل الشركة في اململكة العربية السعودية من خالل مكتبها ا

 

لهذه الفروع وذلك لتوفير خدمات سريعة وتأكيد جودة العمل.   البنك املركزي السعودي  كما حصلت الشركة على ترخيص من  

بيع منتشرة من خالل مراكز عمل املبيعات وصاالت العرض الخاصة بوكاالت السيارات في جميع املناطق    نقطة  29تمتلك الشركة  و 

 . الرياضو ها وجيزان والدمام والجبيل والقطيف واالحساء وجدة وينبع املدينة املنورة بريدة  الرئيسية مثل مكة والطائف والباحة واب

 

 

 

الحصر ال  املثال  سبيل  على  التمويلي  الـتأجير  شركة  مثل    تستهدف  الشركات  وقطاع  شرائحه  بجميع  االفراد  التعليم، "  قطاع 

التقنية،   الضيافةالصحة،  واملقاوالت،  االنشاءات  االتصاالت  والترفيه  التصنيع،  وقد  و  ،   " شراكات  أالنقل  الشركة  قامت 

املوزعين العديد من  العمالء  املحليين  استراتيجية مع  احتياجات  لتلبية  الشركة منتجات متوافقة مع  و .  املعتمدين  حكام  أتقدم 

 . للشركات الصغيرة واملتوسطة في القطاعين الخاص والعام داخل اململكة العربية السعوديةو  لالفراد االسالميةالشريعة 

من قبل    لألصليتم االحتفاظ بامللكية القانونية  حيث    املرابحة  ودتمول الشركة عمالئها من خالل عقود االيجار التمويلي وعقو 

 في عقد املرابحة. م نقل امللكية القانونية الى العميل بينما يت عقد االيجار التمويلي فيالشركة 

 

 

 الرقم املوحد  السجل التجاري  الفرع 

 7003764094 1010468134 الرياض  

 7007570026 4030293321 جدة

 7003764136 2252067592 االحساء 

 7003764128 2050111740 الدمام 

 7003764110 4031098948 املكرمة  مكة

 7003764102 5850070587 ابها

 التركيز الجغرافي 

  األعمالقطاعات 
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 أفضل املنافع ألصحاب العالقة. ب قطاع التأجير التمويلي باململكة في  التميز  :رؤيتنا 

 

الكفاءات املالية مع الحفاظ على تقديم أفضل الخدمات التمويلية لألفراد والشركات من خالل نخبة من الخبراء ذوي     :رسالتنا 

 القيم الجوهرية للشركة. 

 

 : قيمنا 

 : التفرد و التميز •

   .لى إضافة قيمة فريدة ومميزة لعمالئنا ومساهمينا وموظفيناإنسعى    

 

   املبادرة واالبتكار  •

 مرونة البرامج املبتكرة لتلبية احتياجات عمالئنا .  

 

 : الثقة واملصداقية   •

 .واملصداقية لعمالئنا لتحقيق مستوى متميز من الشفافيةنعزز الثقة  

 

 االلتزام   •

 ملتزمون باألنظمة والقوانين ومبادئ الشريعة اإلسالمية .  

 

 

 

 

 

 الرؤية والرسالة والقيم 
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  حوكمة الشركة
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  2020ديسمبر    31كما في    ريال للسهم الواحد  10بقيمة  ،  سهم    20,000,000  ريال مقسمة الى     200,000,000رأس مال الشركة   

 م مملوكا كما يلي:

 

 

 

 

 الحضور من االعضاء  التاريخ الجمعية العامة 

 2020/ 05/ 06 الغير عادية 
الحالي   اإلدارةنائب رئيس مجلس  تم عقد االجتماع بحضور غالبية املساهمين كما حضر االجتماع

 عمر محمد هندي األستاذ

 

 

 

 

 

 النسبة  املبلغ  عدد االسهم  املساهم 

%1 2,000,000 200,000 شركة تأجير العاملية املحدودة  

%1 2,000,000 200,000 شركة تأجير الخليجية املحدودة   

%1 2,000,000 200,000 شركة تأجير الدولية املحدودة  

%1 2,000,000 200,000 شركة تأجير الوطنية لصيانة السيارات والخدمات املتكاملة املحدودة   

%96 192,000,000 19,200,000 هداف املميزة املحدودة شركة األ   

%100 200,000,000 20,000,000 االجمالي  

 هيكلة املساهمين 

2020الجمعية العامة اجتماعات   
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مام الجمعية العامة للمساهمين عن إدارة الشركة حسب النظام  أ على املسؤول  داري األ الجهاز اإل ن مجلس إدارة الشركة هو  إ

نظمة ذات العالقة ويقوم مجلس إدارة الشركة بتقديم الدعم من خالل اللجان املنبثقة من املجلس  ساس ي للشركة والقوانين واأل األ 

 والتي تشمل كل من:

 

 لجنة املراجعة.   •

 اللجنة التنفيذية.  •

 لجنة االئتمان واملخاطر.  •

 ت.ئا لجنة الترشيحات واملكاف •

 

جراءات عملها، والتأكد من جودة  إحيث تقوم هذه اللجان باالشراف على استراتيجية الشركة وإدارة مخاطرها وتحديث سياسات و 

 جراءات الرقابة الداخلية والحوكمة.إوفعالية 

 

( اعضاء حيث تم انتخاب مجلس إدارة الشركة من قبل  7عضاء املجلس ب )أعدد   ساس ي لشركة التأجير التمويليوحدد النظام األ 

وملدة ثالث    03/2019/ 28هجري املوافق    1440/ 07/ 21بتاريخ  ) الثانية ( التي بدأت  الجمعية العامة للمساهمين للدورة الحالية  

 ميالدي.   03/2022/ 28  جري املوافقه 1443/ 08/ 25في سنوات تنتهي 

 

 

 

 

  اإلدارةمجلس 



 

 

 

 

لدورة املجلس الحالية.* تاريخ التعيين هو تاريخ الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي بترشيح العضو   

 

 2020عام  لدورة الثانية ل اإلدارة إجتماعات مجلس  

 صفة العضوية تاريخ التعيين *  املنصب   اسم العضو  
 االجتماع رقم  2020-1

20-08-2020 

 االجتماع رقم  2020-2

15-11-2020 

   اإلدارةرئيس مجلس  أ. فيصل صالح مالئكة 
27 /10 /2020 

10 /03 /1442 
 √ √ غير تنفيذي/ مستقل

 أ. عمر محمد هندي
نائب رئيس مجلس  

   اإلدارة

27 /10 /2020 

10 /03 /1442 
 √ √ غير تنفيذي /مستقل

 عضو مجلس إدارة  أ. عبدالحميد محي الدين ناظر 
28 /03 /2019 

21 /07 /1440 
 √ √ غير تنفيذي/ مستقل

 عضو مجلس إدارة  أ. تركي سعيد باديب 
28 /03 /2019 

21 /07 /1440 
 √ غير تنفيذي/ مستقل

اعتذر عن الحضور  

 لظروف خاصة 

 عضو مجلس إدارة  أ. فاروق فؤاد غالم  
22 /07 /2019 

19 /11 /1440 
 √ √ غير تنفيذي/ مستقل

 أ. عباس محمد النهدي
عضو مجلس إدارة  

 والرئيس التنفيذي  

27 /10 /2020 

10 /03 /1442 
 مستقلغير  تنفيذي/ 

لم يمكن عضوا في  

 املجلس بعد 
√ 

 عضو مجلس إدارة  أ. حزم سامي جمجوم 
27 /10 /2020 

10 /03 /1442 
 غير تنفيذي/ مستقل

لم يمكن عضوا في  

 املجلس بعد 
√ 

2020 عامللدورة الثانية  اإلدارةاجتماعات مجلس   
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لعضوية اللجنة في دورة املجلس الحالية. تاريخ الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي على ترشيح العضو  هوتاريخ التعيين    *  

 2020 في اخر يوم في سنة لجنة املراجعةعضاء أبسبب الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي على ترشيح  2020ي اجتماع للجنة املراجعة في عام ألم يتم عقد **  

 

 

 

 لجنة املراجعة  

 - صفة العضوية تاريخ التعيين*  املنصب  سم العضو  ا

 أ. عبدالحميد محي الدين ناظر 
رئيس لجنة  

 املراجعة 

31 /12 /2020 

16 /05 /1442 
 مستقل   -غير تنفيذي 

**  2020ي اجتماع للجنة املراجعة في عام ألم يتم عقد     
 أ. هاشم الزين 

عضو لجنة  

 املراجعة 

31 /12 /2020 

16 /05 /1442 
 مستقل 

 أ. وليد تميرك 
عضو لجنة  

 املراجعة 

31 /12 /2020 

16 /05 /1442 
 مستقل 

 لجنة املراجعة 
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  في اللجنة التنفيذية في دورة املجلس الحالية. تاريخ الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي بترشيح العضو هو* تاريخ التعيين 

 

 

 اللجنة التنفيذية  

 صفة العضوية تاريخ التعيين*  املنصب اسم العضو 
 االجتماع رقم  2020-1

21-12-2020 

 رئيس اللجنة التنفيذية  أ. عمر محمد هندي
11 /12 /2020 

25 /04 /1442 
 √ مستقل    -غير تنفيذي 

 عضو اللجنة التنفيذية   أ. فيصل صالح مالئكة 
11 /12 /2020 

25 /04 /1442 
 √ مستقل   -غير تنفيذي 

 عضو اللجنة التنفيذية   أ. عباس محمد النهدي
11 /12 /2020 

25 /04 /1442 
 √ مستقل  غير   -تنفيذي 

 اللجنة التنفيذية 
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في لجنة االئتمان واملخاطر في دورة املجلس الحالية.تاريخ الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي بترشيح العضو  هو* تاريخ التعيين   
 

 

 

 

 

 

 

 لجنة االئتمان واملخاطر

 صفة العضوية  تاريخ التعيين*  املنصب  اسم العضو 
 االجتماع رقم  2020-1

21-12-2020 

 رئيس لجنة االئتمان واملخاطر   محمد هنديأ. عمر 
11 /12 /2020 

25 /04 /1442 
 √ مستقل  -غير تنفيذي 

 عضو لجنة االئتمان واملخاطر أ. تركي سعيد باديب 
11 /12 /2020 

25 /04 /1442 
 تغيب لظروف اضطرارية   مستقل   -غير تنفيذي 

 عضو لجنة االئتمان واملخاطر أ. فاروق فؤاد غالم  
11 /12 /2020 

25 /04 /1442 
 √ مستقل    -غير تنفيذي 

 لجنة االئتمان واملخاطر 
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في لجنة الترشيحات واملكافئات في دورة املجلس الحالية.تاريخ الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي بترشيح العضو  هو* تاريخ التعيين   

 

 

 

 لجنة الترشيحات واملكافئات  

 االجتماع االول  صفة العضوية  تاريخ التعيين *  املنصب  اسم العضو 

 أ. فاروق فؤاد غالم  
رئيس لجنة الترشيحات  

 واملكافئات  

11 /12 /2020 

25 /04 /1442 
 مستقل  -غير تنفيذي 

ي اجتماع للجنة في ألم يتم عقد  

2020عام   

  

  

 أ. فيصل صالح مالئكة 
عضو لجنة الترشيحات  

 واملكافئات  

11 /12 /2020 

25 /04 /1442 
 مستقل    -غير تنفيذي 

 أ. عباس محمد النهدي
عضو لجنة الترشيحات  

 واملكافئات  

11 /12 /2020 

25 /04 /1442 
 مستقل  غير   –تنفيذي  

 لجنة الترشيحات واملكافئات 
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31/12/2020* اخر يوم عمل   

 

 املنصب  االسم 

 الرئيس التنفيذي /  عباس محمد النهدي   األستاذ

 والتسويق مدير إدارة املبيعات  / وسام محمد مالكي  األستاذ

 مدير إدارة االلتزام ومكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب  / سعد منصور عبدالعاطي األستاذ

 املكلفمدير إدارة املوارد البشرية والشؤون االدارية  ة/  رهام سمير فيصل األستاذ

 املالية   اإلدارةمدير  /  محمد جافيد مغل األستاذ

 إدارة العمليات  مدير / فهد علي الواحدي   األستاذ

 مدير إدارة العناية بالعميل  / موفق عبدهللا باسويد  األستاذ

 *مدير إدارة املراجعة الداخلية    /األستاذ معاوية احمد عوض 

عالء عيد رستم /األستاذ  مدير إدارة االئتمان واملخاطر  

التنفيذية  اإلدارة  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الرقابة الداخلية 
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جل عمليات  أمسؤول عن التصميم والتنفيذ املالئم لدائرة الرقابة وإدارة املخاطر والتدقيق الداخلي وااللتزام من    اإلدارةان مجلس  

ويعتبر جميع املوظفين هم املسؤولون في نهاية املطاف عن فعالية تشغيل وصيانة نظام الرقابة  ،    املراقبة والتقييم املستمر للنظام

ن مدققي الحسابات الخارجيين هم املسؤولون عن تحديد مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية  أكما  ،    الداخلية على مستوى كل منهم

وتصميم إجراءات التدقيق الخاصة بهم ،    ن يضعوه على الضوابط الداخلية للشركة ألتحديد مستوى االعتمادية الذي يمكن  

 وفقا لذلك.  

 

 

ي ثغرات وتلبية املستوى املطلوب من  أيخضع نظام الرقابة الداخلية للشركة للتقييمات والتحسينات املستمرة للسماح بتحديد  

 ساسية مايلي:الفعالية وتشمل الضوابط األ 

 

I.  تها. ءجراءات التي تخضع لتحديثات واستعراضات منتظمة من كفايتها وكفا وجود سلسلة من السياسات واإل 

II. مليات الشركة تلقائيا باستخدام انظمة ) اوراكل وسيبل( متطورة والتي تساعد على تعزيز الكفاءة والرقابة  يتم تشغيل ع

 على البيئة.  

III.  لحماية مصالح الشركة.   اإلدارةذات الصلة والقرارات الهامة الرئيسية من قبل   األعماليتم مراقبة جميع 

IV.  رهاب.  موال وتمويل اإل تزام ومكافحة غسل األ لر و االدارات املتخصصة في مجاالت التدقيق كاملخاطوجود اإل 

 

 

 

 

 

  اإلدارةرهاب جزء اليتجزأ من إطار موال وتمويل اإل بأن وجود وظائف املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األ   اإلدارةيؤمن مجلس 

لقة بعدم االلتزام و  السليمة، ولذلك فقد تم إنشاء إدارة تقوم بتحديد مخاطر االلتزام ومراقبتها وإعداد تقاير عن القضايا املتع

طر لضمان منع الجرائم  أليات و أنشاء إساسا على توطيد العالقات مع السلطات التنظيمية، و أ املخاطر التي حوله. وترتكز 

.  هنيةوحماية القيم واملمارسات امل   

 

 نظام الرقابة الداخلية 

  االلتتزام ومكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
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ستمرار كمنشأة عاملة وتوفير عائد مرض ي للمساهمين من خالل  إن أهداف إدارة رأس مال الشركة هي ضمان قدرة الشركة على اإل 

الظروف   في  التغيرات  على ضوء  التعديالت  وإجراء  املال  رأس  هيكل  بإدارة  الشركة  تقوم  املال.  رأس  هيكل  االقتصادية  تحسين 

وخصائص املخاطر للموجودات األساسية. ومن أجل املحافظة على هيكل رأس املال أو تعديله، يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات  

 أو
ً
تقوم الشركة بمراقبة رأس املال على أساس  ، و   إصدار أسهم جديدة  األرباح املدفوعة للمساهمين أو إعادة هيكلة رأس املال نقدا

 دنى ملتطلبات البنك املركزي السعودي لرأس مال شركات التمويل.تنظيمية للوائح الشركات والحد األ املتطلبات ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة رأس املال 
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االجتماعية  ةاإلفصاحات واملساهم   
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 املبلغ نوع املكافأة 

 700,000  اإلدارةعضاء مجلس أمكافأة 

 2,616,000 رواتب ومزايا مدراء تنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي   خمسة على أجمالي إ

 60,000 واللجان    اإلدارةعضاء مجلس أحضور جلسات  بدل

000376,3, جمالي  اإل   

 

 

 

 

 

 

 املبلغ    العمليةنوع  طرف ذوو عالقة  

 11,700,389 شراء سيارات   تأجيرمجموعة 

 124,711,692 شراء سيارات   الدولية تأجير 

جل فوائد على قروض قصيرة األ  شركة األول كابيتال   224,989 

 672,091 صيانة سيارات   تأجير الوطنية لصيانة السيارات والخدمات املتكاملة املحدودة  

 1,017,634 خدمات تحصيل   شركة عوائد 

طراف ذوو العالقة الشركة مع األ عمليات  

م 2020ديسمبر  31املكافئات كما في نهاية   



 املخالفة 
 2020السنة املالية 

 سبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل *  املبلغ الجهة القرار رقم 

مخالفة شركة التأجير  

(و 87()33التمويلي املادة )

عدد من تعاميم و تعليمات 

 البنك املركزي 

 20007ت/ 
البنك  

 املركزي  
80,000  

املوافقة كمتطلب الزامي عند تم أخذ املوافقات الالزمة من البنك املركزي، و بذلك تم تضمين اجراءات   .أ

 تعيين املناصب القيادية.

تم استقطاب نظام آلى يعمل على تسجيل املكاملات على ان يتم توثيقها و حفظها في وحدة تخزين   .ب

 الكترونية لعشر سنوات. 

 تم انشاء هاتف مجاني الستقبال شكاوى العمالء  .ت 

مخالفة شركة التأجير  

التمويلي لعدد من مواد 

التنفيذية لنظام   الالئحة

اقبة شركات التمويل  مر

 200015ت/ 
البنك  

 املركزي 
185,000  

 ورفعها ملجلس االدارة   2020تم تضمينها في تقارير   -أ

 لتوجيهات فريق البنك  - ب
ً
 املركزي.تم انشاء برنامج االلتزام بصورة منفصلة عن خطة االدارة تطبيقا

   - ت
ً
تم تعديل اجراءات االئتمان بتضمين سجل املوظفين بقوائم الكشف املبنية على النظام تفاديا

. هذه ملرور مثل  
ً
 الحاالت مستقبال

 بتضمين عمالء الشركات كما تم تصحيح مالحظة الـتأخر و الخطأ   - ث
ً
تم التسجيل في سمة مؤخرا

 االفراد. و القسط السنوي لعمالء  50/50لعمالء ال

تم تطبيق العقد املوحد باضافة اسم ورقم حساب البنك كمتطلب الزامي حيث انه في السابق كانت الطريقة  

 املتبعة في الغالب عن طريق نظام سداد. 

مخالفة شركة التأجير  

التمويلي ملتطلبات مكافحة  

 غسل االموال 

 20069ت/ 
البنك  

 املركزي 
250,000  

بتطبيق مؤشرات لتقييم املخاطر باالضافة الى   01/11/2020االموال في تم تفعيل نظام غسل   .أ

 تضمنه عمليات الفحص للتحقق من أسماء العمالء بقوائم الحظر العاملية.

 جاري العمل على تحديث طرق تقييم مخاطر املنتجات واملناطق الجغرافية و قنوات التوزيع   .ب

تم تضمين قوائم االشخاص السياسين بالنظام للكشف و تحديث نماذج اعرف عميلك باالضافة  .ت

 اجراءات مكافحة غسل االموال.

الشخص الذي تم تحديث نماذج اعرف عميلك باالضافة الى استحداث اجراءات التعامل مع  .ث

 يتصرف نيابة عن العميل 

 على مؤشرات اشتباه عند فحص   تم استقطاب نظام غسل االموال وتمويل االرهاب .ج
ً
و يعمل حاليا

العمليات و التحقق منها اال انه يجب تحديث هذه املؤشرات بتفعيل مؤشرات أخري بالنظام 

 تساهم في نتائج دقيقة لعمليات الفحص عن العمليات.

 والحفظ بأرشفتها مستنديا والكترونيا تم التوثيق

عدم التزام شركة التأجير  

التمويلي بتعليمات البنك  

املركزي الصادرة في شأن  

االجراءات الوقائية والتدابير  

االحترازية ملواجهة جائحة  

 كورونا 

 20072ت/ 
البنك  

 املركزي 
10,000  

الصحة و تعليمات البنك املركزي في ذات   وزارة اتباع االجراءات الوقائية االحترازية املعدة من قبل   -

 الخصوص والبلدية.

 ملصاقات االرض و الكراس ي –التباعد  •

 التعقيم –ارتداء الكمامات  •

 % 50 %50تطبيق العمل عن بعد و نسب  •

 قياس درجات الحرارة و تطبيق توكلنا  •

في    ةمنشاعدم فتح ملف 

مكتب العمل او عدم تحديث  

 بيانات املنشاة 

V-336918 
وزارة 

 العمل  
 بشكل دوري، وإنشاء ملفات    000,10

ً
اإلطالع على جميع املواقع الحكومية ذات الصلة لتفادي وقوع مخالفات مستقبال

 فرعية لكل فرع 

توظيف عمالة غير سعودية في  

 مهن مقصورة على السعودين 
V-475348 

وزارة 

 العمل  
نقل املوظف إلى وظيفة غير مقصورة على السعوديين، والتأكد من تطابق الجنسية مع باقي املهن حسب   20,000

 متطلبات وزارة العمل 

 ريال سعودي   555,000  2020إجمالي مبالغ مخالفات عام  

 الجزاءات النظامية 



 

 

 م  2021مستحقة في ابريل 2020زكاة عام  *

 م2020استحقت ودفعت في عام   2019** زكاة عام 

 

 

 

ــــــطتهـا املتعلقـة   ــــــركـة انشـــــــ ــــــتمـد الشـــــــ ــــــتثمـارات االخرى. وتســـــــ ــــــتثمـاراتنـا فيـه ذات اهميـة مثـل اي من االســـــــ كجزء من املجتمع نعتبر اســـــــ

بمســــؤليتها االجتماعية من التزامها باملســــاهمة نحو مســــتقبل أفضــــل من خالل رعاية املجتمع و في ظل مايواجهه العالم في مواجهة  

الف ريال اسـتشـعارا للمسـؤولية الوطنية ومسـاندة للجهود    300,000الصـحي بمبلغ وقدره  جائحة كورونا تم دعم صـندوق الوقف 

 الحكومية والجهات املعنية في مكافحة هذه الجائحة.

 املبلغ املستحق  املبلغ املدفوع  2020املدفوعات للجهات الحكومية في عام 

 * 4,783,246 ** 4,343,611 الزكاة والدخل

 - 1,153,161 التأمينات االجتماعية  

 - 290,966 رسوم التأشيرات واالقامة 

 املساهمة االجتماعية 

  م  2020في عام  املدفوعات للجهات الحكومية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020عمال نظرة عامة أل  
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( كما  IFRSsوفًقا للمعايير الدولية للتقارير املالية )   2020ديسمبر    31للشركة للسنة املنتهية في  تم إعداد البيانات املالية   .أ

هي مطبقة في اململكة العربية السعودية ، واملعايير والتصريحات األخرى املعتمدة من قبل الهيئة السعودية. للمحاسبين  

 ."(SOCPAالقانونيين )"

و  . 2018يناير  1بتاريخ التطبيق املبدئي في  2014الصادر في يوليو    IFRS9رير املالية طبقت الشركة املعيار الدولي للتقا .ب

  املالية  للتقارير    IAS39ي تغييًرا جوهرًيا عن معيار املحاسبة الدول    IFRS9تمثل متطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية 

املعيار الجديد تغييرات جوهرية في محاسبة األصول املالية وبعض جوانب محاسبة  يحدثكما  حقق والقياس.للت

 املطلوبات املالية. 

وهي مقتنعة بأن الشركة لديها املوارد لالستمرار   عاملةأجرت إدارة الشركة تقييًما لقدرة الشركة على االستمرار كمنشأة  .ت

ليست على علم بأي شكوك جوهرية قد تلقي بالشك على  إلدارةافي العمل في املستقبل املنظور. عالوة على ذلك ، فإن 

 قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. لذلك ، تم إعداد البيانات املالية على أساس مبدأ االستمرارية.

حتى  % من أرباحها للسنة إلى االحتياطي القانوني10حسب ما تقتضيه الئحة الشركات السعودية ، تقوم الشركة بتحويل  .ث

 % من رأس املال. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على املساهمين.30يبلغ االحتياطي  

 : إلغاء االعتراف باألصول املالية .ج

 يتم استبعاد األصل املالي بشكل أساس ي عندما: 

  .صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل تنتهي •

التدفقات النقدية من األصل أو تحملت التزاًما بدفع التدفقات  قامت الشركة بتحويل حقوقها في استالم  •

 : " تمريرالنقدية املستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "

o  الشركة نقلت إلى حد كبير جميع مخاطر ومزايا األصل.  

o  ولكنها نقلت  لم تقم الشركة بتحويل أو االحتفاظ بشكل كبير بجميع مخاطر ومزايا األصل أو ،

 السيطرة على األصل.

،   التمريرعندما تقوم الشركة بتحويل حقوقها في تلقي التدفقات النقدية من أحد األصول أو الدخول في ترتيب  •

فإنها تقوم بتقييم ما إذا كانت ، وإلى أي مدى ، قد احتفظت بمخاطر ومزايا امللكية. عندما ال تقوم بتحويل أو  

بجميع مخاطر ومزايا األصل ، أو نقل السيطرة على األصل ، تستمر الشركة في  االحتفاظ بشكل جوهري 

 االعتراف باألصل املحول إلى حد مشاركتها املستمرة. في هذه الحالة ، تعترف الشركة أيًضا بالتزام مرتبط.

 

 

 

 

  سس ومعايير التقارير املاليةأ
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 خسارة االئتمان للذمم املدينة بموجب عقد إيجار تمويلي .ح

حكًما ، على وجه الخصوص ، تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية وقيم   االئتمان خسائر يتطلب قياس

وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. هذه التقديرات مدفوعة بعدد من     خسائر االئتمان الضمانات عند تحديد

. صصاتالعوامل ، والتغيرات التي يمكن أن تؤدي إلى مستويات مختلفة من املخ  

حسابات الخسائر االئتمانية املتوقعة للشركة هي مخرجات نموذج معقد مع عدد من االفتراضات األساسية فيما يتعلق باختيار  

. املدخالت املتغيرة وترابطها  

 

لي: تتضمن عناصر نموذج الخسائر االئتمانية املتوقعة التي تعتبر أحكام وتقديرات محاسبية ما ي   

إلى مجموعة الذمم املدينة  االئتمان الداخلي للشركة ، الذي يعين احتماالت التخلف عن السدادنموذج تصنيف  •

 الفردية ؛ 

معايير الشركة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ، وبالتالي يجب قياس مخصصات األصول املالية   •

 قييم النوعي ؛ والت  على أساس خسارة االئتمان املتوقعة مدى الحياة 

 .تجزئة املوجودات املالية عند تقييم الخسائر االئتمانية املتوقعة على أساس جماعي •

 .، بما في ذلك الصيغ املختلفة واختيار املدخالت الخسائر االئتمانية املتوقعة  تطوير نماذج •

البطالة ، ومستويات نمو الناتج  تحديد االرتباطات بين سيناريوهات االقتصاد الكلي واملدخالت االقتصادية ، مثل  •

 .حتماالت التخلف عن السداداملحلي اإلجمالي ، والتأثير على ا

 :املتغيرات التالية ات املدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة هي هيكل مصطلح •

o احتمال التخلف عن السداد (PD) 

o الخسارة بسبب التخلف عن السداد (LGD) 

o  للخسارةالتعرض  (EAD) 

 

  ا يلي: م( ك IFRS-9)  تصنف الشركة أصولها املالية إلى ثالث مراحل وفًقا ملنهجية

:األصول املالية التي لم تتدهور بشكل ملحوظ في جودة االئتمان منذ إنشائهااالولى:   املرحلة   

.التخلف عن السدادشهًرا من احتمالية   12يتم تسجيل مخصص انخفاض القيمة على أساس     

:   األصول املالية التي تدهورت بشكل كبير في جودة االئتمان منذ إنشائها : املرحلة الثانية  

جيل مخصص انخفاض  يتم تسو .  الحياةيتم تسجيل مخصص انخفاض القيمة بناًء على الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى 

مدى الحياة. القيمة   

 :  بالنسبة للموجودات املالية التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها  الثالثة:املرحلة  

 تقوم الشركة بإثبات مخصص انخفاض القيمة على أساس التعثر املالي لفترة الحياة.
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 املوظف خدمات مزايا إنهاء    .خ

( عندما يحدث تعديل أو تقليص أو تسوية للنظام خالل فترة إعداد  IAS 19الدولي )تعالج التعديالت على معيار املحاسبة 

التقارير. يتم تحديد تكلفة تقديم املزايا بموجب خطط املزايا املحددة بشكل منفصل لكل خطة باستخدام طريقة وحدة  

االكتوارية يتم االعتراف بها على الفور في بيان املركز املالي مع  االئتمان املتوقعة. إعادة القياس ، التي تتكون من األرباح والخسائر 

 ( في الفترة التي تحدث فيها. OCIخصم أو ائتمان مقابل األرباح املحتجزة من خالل الدخل الشامل اآلخر )

 

 القروض واالقتراضات  .د

طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف بعد التحقق املبدئي ، يتم قياس القروض والسلف الحًقا بالتكلفة املطفأة باستخدام  

 .باألرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف باملطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي

 

 أساس الزكاة  .ذ

  31حتى  لشركة األم النهائيةفي دفاتر ا الشركةلم يتم احتساب مخصص للزكاة في البيانات املالية للشركة وكان يتم أخذ زكاة 

جديدة والتي الزكاة ال م صدرت الئحة   2019مارس    14هـ املوافق   1440رجب  7في و ،  للوائح السابقة  وفقا 2018ديسمبر 

غير تمويلية.  ال تها بشكل منفصل عن املؤسساتاأساًسا جديًدا لحساب زكاة املؤسسات التمويلية وطالبت بتقديم زك حددت 

 م.2019يناير  1عليه ، بدأت الشركة في االعتراف برسوم الزكاة اعتباًرا من وبناًء 
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الشركة   في      23,665,376رباح صافية قدرها  أحققت  املنتهية  للفترة  أدناه  و    2020ديسمبر    31ريال سعودي  الجدول  يلخص 

 . 2020ديسمبر  31الرئيسية للفترة املنتهية في  األعمال

 

 

 

 

 

 

  742,227,285 جمالي املوجودات  إ

 504,013,202  مجموع املطلوبات 

 200,000,000  س املال أر 

 31,965,354  األرباح املحتجزة 

  6,248,729 االحتياطي القانوني

 1,096,727,831 اجمالي املبلغ املمول  

  741,208,568 صافي املبلغ املمول  

 551,879,930  صافي ذمم مدينة مستحقة 

 كنسبة مئوية من صافي الذمم املدينة املستحقة   األعمال مؤشر تقسيم 

%97االجارة      

ابحة   % 03املر  

% 78االفراد    

% 22الشركات    

% 89السعوديين    

% 11غير السعوديين    

%73 خاصقطاع    

% 27 عامقطاع   

افعة املالية   الر
 1 :2.32    

2020 نظرة عامة العمال  
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 تأكيدات مجلس اإلدارة




