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 شركة توكيالت للتمويل

 مقفلة شركـة مساهمـة سعوديـة

  م2019 ديسمبر  31ي ف نتهيةللسنة امل فهرس القوائم املالية

 
 

 صفحـة  

 3-2  املراجع املستقل ر تقريــ

 4 الشامل اآلخر الربح أو الخسارة والدخل قائمة

 5 قائمة املركز املالي 

 6 قائمة التغيرات في حقوق املساهمين 

 7  قائمة التدفقات النقدية

 32 - 8 ات حـول القوائم املاليةإيضاح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

-4- 

 شركــــة توكيالت للتمويل

 شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة

 الشامل اآلخر الربح أو الخسارة والدخل قائمة

 )بالريال السعودى(

 

 

  

 للسنة املنتهية في

 ديسمبر  31

 م2018  م2019  إيضاح 

 39,388,624  44,585,313  5 اليرادات من العموالت 

 (5,722,293)  (6,342,790)   أعباء تمويلية

 33,666,331  38,242,523   صافي اإليرادات 

 2,829,404  3,669,585  6 إيرادات أخرى 

 (3,537,642)  (3,715,541)  7 مصاريف بيع وتسويق

 (11,916,372)   (16,303,595)  8 مصروفات عمومية وإدارية 

 (3,390,326)  (2,245,853)  12,11 مخصص الخسائر الئتمانية املتوقعة 

 17,651,395  19,647,119   قبل الزكاة الشرعية صافي ربح السنة

 (1,742,987)  (2,025,762)  9 الزكاة الشرعية

 15,908,408  17,621,357   صافي ربح السنة

  الدخل الشامل اآلخر:
 

   

 ضمن الربح أو 
 
البنود التا لن يتم إعادة تصنيفها الحقا

  الخسارة:

 

   

سائر إكتوارية من إعادة قياس إلتزام مكافآت نهاية خ

 (221,521)   (192,892)  22 الخدمة للموففين

   إجمالى الدخل الشامل
17,428,465  15,686,887 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26( إلى رقم )1ات املرفقة من رقم )يضاحإن ال " 
 
 "وتقرأ معها ال يتجزأ من القوائم املالية ( تشكل جزءا
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 للتمويل شركة توكيالت

 مقفلة شركـة مساهمـة سعوديـة

  قائمة املركز املالى

 )بالريال السعودى(

 

 ديسمبر 31 كما في   

 م2018   م2019  إيضاح 

      املوجودات

 16,131,277  29,232,991  10 نقد وما في حكمض  

 354,566,888  390,150,992  11 صافي الس ثمار في عقود إيجار تمويلي

 -  3,829,501  12 التورق -س ثمار في عقود مرابحة السلع صافي ال 

 4,023,657  7,733,214  13 ةدفعات مقدم

 892,850  892,850  14 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إس ثمار 

 975,000  1,425,000  15 موجودات غير ملموسة

 1,060,022  1,414,460  16 ممتلكات ومعدات

 377,649,694  434,679,008   املوجودات مجموع

      

      املطلوبات وحقوق املساهمين

      املطلوبات 

 129,059,648  176,178,531  17 قروض طويلة األجل

 15,003,565  4,214,319  18 ذمم دائنة تجارية

 42,957,291  42,418,704  19 مستحق لجهات ذات عالقة

 5,171,718  8,835,628  20 اخرى  مستحقات وأرصدة دائنة

 -  6,000,000  21 ارباح دائنو توزاعات

 894,203  1,375,872  22 إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموففين

 3,399,658  3,063,878  9 مخصص الزكاة الشرعية

 196,486,083  242,086,932   مجموع املطلوبات

      حقوق املساهمين

 100,000,000  100,000,000  23 رأس املال

 7,773,160  9,535,296   إحتياطي نظامي

 73,390,451  83,056,780   أربـاح مبقـاة

   192,592,076  181,163,611 

 377,649,694  434,679,008   مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين

 26( إلى رقم )1ات املرفقة من رقم )يضاح"إن ال 
 
 "وتقرأ معها من القوائم املالية ال يتجزأ ( تشكل جزءا
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 شركة توكيالت للتمويل

 شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة

 حقوق املساهمينالتغيرات في قائمة 

 )بالريال السعودى( 

 

 املجمــــــــــــــوع  أرباح مبقـــــاة  إحتياطي نظامي  رأس املـــــــــال 

        م2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 181,163,611  73,390,451  7,773,160  100,000,000 م2019يناير  1رصيد كما في ال

        الدخل الشامل

 17,621,357  17,621,357  -  - صافي ربح السنة

 (192,892)  (192,892)  -  - صافي التغير في الخسائر االكتوارية للتزامات مكافاة نهاية الخدمة

 17,428,465  17,428,465  -  - إجمالى الدخل الشامل 

 -  (1,762,136)  1,762,136  - املحول الى الحتياطي النظامي

 (6,000,000)  (6,000,000)  -  - (21توزاعات أرباح )إيضاح 

 192,592,076  83,056,780  9,535,296  100,000,000 م2019ديسمبر  31الرصيد في 

        م2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 161,068,232  55,038,059  6,030,173  100,000,000 م2017ديسمبر   31الرصيد كما في 

 (9,883,384)  (9,883,384)  -  - ب(-11 إيضاح( )9أ،ر تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 2,973,840  2,973,840  -  - ( أ-11 إيضاح) (15أ،ر تطبيق املعيار الدولى للتقرير املالى رقم )

 154,158,688  48,128,515  6,030,173  100,000,000 م2018يناير  1الرصيد كما في 

        الدخل الشامل

 15,908,408  15,908,408  -  - صافي ربح السنة

 (221,521)  (221,521)  -  - صافي التغير في الخسائر االكتوارية للتزامات مكافاة نهاية الخدمة

 15,686,887  15,686,887  -  - لدخل الشامل إجمالى ا

 -  (1,742,987)  1,742,987  - املحول الى الحتياطي النظامي

 11,318,036  11,318,036  -  - (9 إيضاحتسويات عن مخصص الزكاة الشرعية )

 181,163,611  73,390,451  7,773,160  100,000,000 م2018ديسمبر  31الرصيد في 

 26( إلى رقم )1ات املرفقة من رقم )احيض"إن ال 
 
 "وتقرأ معها ال يتجزأ من القوائم املالية ( تشكل جزءا
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 شركة توكيالت للتمويل

 )شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة(

 قائمة التدفقات النقدية

 )بالريال السعودى( 
 

 
 للسنة املنتهية في

 ديسمبر  31

 م2018  م2019 

    األنشطة التشغيلية
 17,651,395  19,647,119 قبل الزكاة الشرعية  ربح السنةصافي 

    تعديالت:
 386,064  832,091 واطفاء موجودات غير ملموسة إستهالكات ممتلكات ومعدات
 -  (13,831) أرباح بيع ممتلكات ومعدات

 116,982  343,026 إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموففين

 5,722,293  6,342,790 أعباء تمويلية 

 3,390,326  2,245,853 فى قيمة مدينا عقود تأجير تمويلىالهبوط مخصص 

    التغير في :
 (50,916,980)  (37,829,957) صافي الس ثمار في عقود إيجار تمويلي

 -  (3,829,501) التورق -صافي الس ثمار في عقود مرابحة السلع 
 
 
 581,033  (3,709,557) دفعات مقدما

 5,551,611  (538,587) ق لجهات ذات عالقةمستح
 3,499,637  3,663,909 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 11,712,652  (10,789,245) ذمم دائنة تجارية

 (2,304,987)  (23,635,890) النقد من التشغيل عجز 

 (176,904)  (54,249) للموففين مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة

 (430,884)  (2,361,542) زكاة مدفوعة

 (5,722,293)  (6,342,790) أعباء تمويلية مدفوعة

 (8,635,068)  (32,394,471) األنشطة التشغيلية املستخدم فيصافي النقد 

    األنشطـة اإلستثمارية

 (491,335)  (1,725,698) املدفوع لشراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة  

 -  103,000 معداتاملحصل من بيع ممتلكات و 

 (491,335)  (1,622,698) صافي النقد املستخدم في األنشطة اإلستثمارية

    األنشطـة التمويليـة
 17,105,383  47,118,883 صافي املحصل من القروض خالل السنة

 17,105,383  47,118,883 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 7,978,980  13,101,714 ي حكمهصافي الزيادة في النقد وما ف

 8,152,297  16,131,277 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 16,131,277  29,232,991 النقد وما في حكمه فى نهاية السنة

    

    :يةنشطة التمويلاألمعاملة غير نقدية من 

 -  6,000,000 مقابل أرباح مبقاه دائنو توزاعات

 ال يتجزأ من القوائم املالية وتقرأ معها"26( إلى رقم )1قة من رقم )ات املرفيضاح"إن ال 
 
 ( تشكل جزءا



 شركـــة توكيالت للتمويل

 سعودية مقفلة شركة مساهمة

 م2019ديسمبر  31ات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في إيضاح

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(
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 التكوين والنشاط -1

  1010188406شركة توكيالت للتمويل )الشركة( هي شــركة مساهمــة سعوديــة مقفلــة تأسسك بموجــب السجل التجارى رقم 

 م(.2003يوليو  13هـ ) املوافق 1424جمادى االولى  13وتاريخ 

 للقرار الـــوزاري 
 
تمك املوافقة على إعالن تحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة سعودية مقفلة وفقا

، القاض ا باملوافقة على إعالن تحول الشركة من شركة م(2015ابريل  14هـ املوافق )1436جمادى األولى  25ق بتاريخ  -495رقم 

ى شركة مساهمة سعودية مقفلة وتم تغيير إسم الشركة من شركة توكيالت للتجارة والتقسي  الى شركة ذات مسئولية محدودة ال

تولك الشركة  .م(2015ابريل  14هـ ) املوافق 1436جمادى الثانى  25توكيالت للتمويل وتم إصدار السجل التجارى الجديد فى 

 
 
 .أنها منشأة مستمرة لجميع األغراضعلى أساس موجودات ومطلوبات الشركة ذات املسئولية املحدودة  فعليا

ت الصغيرة آتتمثل النشاطات الرئيسة للشركة في مزاولة أعمال اليجار التمويلي وتمويل األصول النتاجية وتمويل نشاط املنش

هـ 1436رم مح 18وتاريخ  361000009818واملتوسطة والتمويل الستهالكي بموجب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

م(، وتمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجارى املذكور أعاله والسجالت التجارية الفرعية التالية 2014نوفمبر  11)املوافق 

 عن الفروع العاملة خالل السنة:

 

 رقم السجل التجاري  م

 تاريخ السجل التجاري 

 ميالدي هجري  ةاملدين

 مامالد 2/8/2008 1/8/1429 2050061537 1

 جدة 18/10/2008 19/10/1429 4030183241 2

 

 ، لدى الشركة سجالت فرعية كانك ت بع شركة توكيالت للتجارة والتقسي املذكورة أعاله التجارية الفرعية ضافة الى السجالتبال 

وهى غير  مقفلة(مساهمة سعودية شركة –توكيالت للتمويل )اسم الشركة قبل التحول إلى شركة  شركة ذات مسؤولية محدودة–

 مفعلة وجارى شطبها بيانها كما يلى :

  تاريخ السجل التجاري   

 املدينة ميالدي هجري  التجاري  السجلرقم  م

 الرياض 06/05/2013 26/06/1434 1010373328 1

 الرياض 12/05/2013 02/07/1434 1010374263 2

 بريده 12/11/2008 14/11/1429 1131027546 3

 حائل 20/03/2012 27/04/1433 3350032012 4

 تبوك 23/07/2008 20/07/1429 3550023938 5

 الطائف 01/09/2012 14/10/1433 4032033642 6

 املدينة املنورة 19/10/2008 19/10/1429 4650042909 7

 ينبع 21/12/2010 15/01/1433 4700012843 8

 ينبع 21/12/2010 15/01/1432 4700012844 9

 أ ها 02/09/2008 02/09/1429 5850031082 10

 نجران 10/09/2011 12/10/1432 5950019425 11

 تبدأ السنة املالية للقوائم املالية من شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية.



 شركـــة توكيالت للتمويل

 سعودية مقفلة شركة مساهمة

 م2019ديسمبر  31ات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في إيضاح

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(
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 املحاسبةأسس  -2

 االلتزامبيان  )أ

 للمعــايير الدوليــة للتقريــر 
 
املعتمــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واملعــايير والصــدارات األخــرى املــالى  أعــدت القــوائم املاليــة املرفقــة وفقــا

 .املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 وفقــــم 2018ديســـــمبر  31م و2019مــــارس  31كمــــا فـــــي القــــوائم املاليـــــة وتــــم اعـــــداد 
 
 املعدلـــــة مــــن قبـــــلللمعـــــايير الدوليــــة للتقريـــــر املــــالى ا

، حيــأ أصــدرت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي التعمــيم رقــم وضــريبة الــدخل بــى الســعودى فيمــا يتعلــق بالزكــاةمؤسســة النقــد العر 

م والتعديالت الالحقة من خالل بعـ  التوضـيحات املتعلقـة باملحاسـبة عـن الزكـاة وضـريبة 2017إبريل  11 بتاريخ 381000074519

وف الزكـاة مـن خـالل قائمـة التغيـرات فـي حقـوق املسـاهمين علـى أسـاس ربـع الدخل أدى تأ،ير هذه التعديالت إلى إدرا  اسـتحقاق مصـر 

 ، سنوي ضمن األرباح املبقاة

، هـــذا باالضـــافة الـــى املعالجـــة املحاســـبية لللزكـــاة والضـــريبةفيمـــا يخـــص املحاســـبية  تالتغييـــر فـــى السياســـا (3) إيضـــاحيرجـــى الرجـــوع الـــى 

 .أسس القياس والعرض طريقة عرض البنود كما هو موضح بالفقرة )ب( أدناه

 والعرض أسس القياسب( 

 
 
والتزامات مكافأة نهاية الخدمة  املس نفدةفيما عدا البنود املثبتة بالتكلفة  ملبدأ التكلفة التاريخية أعدت القوائم املالية وفقا

وفق ما  بعد انتهاء التوفيف التا تتطلب االح ساب االكتوراى لخطة منافع املوففين ملا الضافة املتوقعةللموففين بطريقة وحدة 

 .(9-3،)(ه-2رقم ) إيضاحهو مبين ب

ديسمبر  31ويتم عرض قائمة املركز املالى على اساس السيولة للموجودات واملطلوبات، حيأ تم اتباع هذا األساس بداية من 

ة تغيرات من اتباع عرض م وقبل ذلك التاريخ كانك الشركة ت بع العرض على اساس متداول وغير متداول، ولم تنتج أي2019

 السيولة عن ما هو معروض سابقا.

 العملة الوظيفية وعملة العرضج( 

 .للشركةتظهر القوائم املالية بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوفيفية 

 قياس القيمة العادلة (د

بين أطراف مطلعة وبنفس شروط التعامل  تمثل القيمة العادلة املبلغ الذي قد يتم تحصيلض من بيع أصل أو دفعض لتحويل إلتزام

 مع الغير في تاريخ القياس واعتمد قياس القيمة العادلة على الشروط التالية:

  السوق الرئيسة للموجودات أو املطلوبات، أو 

  السوق األكثر ميزة للموجودات واملطلوبات وذلك في حالة عدم وجود سوق رئيسة يجب أن تكون الشركة قادرة

 ل من خالل السوق األكثر ميزة.على التعام

 املوجودات أو املطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة يمكن ان تكون كالتالي:

 .موجودات أو مطلوبات منفصلة 

 .مجموعة من املوجودات أو مجموعة من املطلوبات 



 شركـــة توكيالت للتمويل

 سعودية مقفلة شركة مساهمة

 م2019ديسمبر  31ات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في إيضاح

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(
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 المكان. ر عند قياس القيمة العادلة لألصول واللتزامات تستخدم الشركة مدخالت سوق قابلة للمالحظة قد

تقوم الشركة بتحديد القيمة العادلة بإستخدام أساليب التقييم، كما تقوم الشركة بإستخدام املستويات التالية والتي تعكس 

 أهمية املدخالت املستخدمة في تحديد القيمة العادلة:

 : أسعار معلنة )غير معدلة( في سوق نش  ملوجودات أو مطلوبات متما،لة.1 ملستوى ا -

 التي يمكن مالحظتها 1: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت بخالف األسعار املعلنة املدرجة في املستوى 2 املستوى  -

 للموجودات واملطلوبات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 مدخالت يمكن على مبنية ليسك ولكنها العادلة القيمة على مهم تأ،ير لها مدخالت تستخدم تقييم : أساليب3 املستوى  -

 ها.مالحظت

تعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات القيمة العادلة في نهاية الفترة املشمولة بالتقرير في نفس الوقك الذي يحدث فيض التغيير، 

 تعتقد الدارة بأن تقديراتها وإفتراضاتها معقولة وكافية.

 ةالتقديرات املحاسبيو األحكام ستخدام إهـ( 

 وأوقات مبالغ لتقدير هامة وإجتهادات القيام بأحكام الشركة إدارة من يتطلب املحاسبية ياساتالس املالية وتطبيق القوائم إعداد إن

 على بالضرورة مبنية املذكورة التقديرات في املستقبل. إن التقديرات تلك وفروف أوضاع عن الناجمة املستقبلية النقدية التدفقات

 عن تختلف قد الفعلية النتائج وإن وعدم التيقن ودرجات االحتمالالتقدير  من متفاوتة درجات لها متعددة وعوامل فرضيات

 التقديرات. تلك وفروف أوضاع في املستقبل في التغيرات ن يجة وذلك التقديرات

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينالتقييم االكتواري إللتزامات 

بموجب برامج املنافع املحددة غير املمولة التي يتم  (فين""منافع املوف)يتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة واملنافع الضافية 

تحديدها باستعمال التقييم االكتواري. يشمل التقييم االكتواري إعداد افتراضات متعددة قد تختلف عن التطورات الفعلية في 

 لتعقيد التقييم املستقبل. وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم والزيادات املستقبلية في الرواتب ونسبة ال
 
وفيات. ونظرا

وطبيعتض طويلة األجل فإن التزام املنافع املحددة غير املمولة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع 

 االفتراضات على أساس سنوي أو أكثر من ذلك إذا لزم األمر.

 األعمار التشغيلية للممتلكات واملعدات

  االستهالك إح ساب للممتلكات واملعدات لغايات ال شغيلية األعمار بتقدير الشركة إدارة تقوم
 
 لهذه الستخدام املتوقع على اعتمادا

 في كان إذا املستقبلي مصروف االستهالك تعديل ويتم سنوي  بشكل ال شغيلية واألعمار املتبقية القيمة بمراجعة الدارة تقوم األصول.

 السابقة. التقديرات عن تختلف تاجيةاالن االعمار أن االدارة إعتقاد

 

 ملخص السياسات املحاسبية الهامة -3

والتـــا تبنتهـــا الشـــركة ن يجـــة تطبيـــق املعـــايير الدوليـــة للتقريـــر املـــالى التـــا  السياســـات املحاســـبية التـــا ســـترد أدنـــاه التغييـــرات فـــي فيمـــا عـــدا

اسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية هى نفسـها املتبعـة فـي جميع السياسات املحان ،م 2019يناير  1دخلك حيز التطبيق اعتبارا من 

 م.2018ديسمبر  31إعداد القوائم املالية السنوية كما في 
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 التغيير في السياسات املحاسبية

م بشأن املعالجة املحاسبية للزكاة 2019مارس  10هـ  املوافق  03/07/1440املؤرخ في  36763بموجب املرسوم امللكي رقم 

لضريبة على القطاع املالي على جميع شركات التمويل يجب أن ت بع املعالجة املحاسبية على النحو املحدد من قبل الهيئة وا

 (.املساهمينالسعودية للمحاسبين القانونيين من الزكاة والضرائب )خصم من حساب الربح والخسارة بدال من الخصم من حقوق 

، بداية من الربع الثاني لسنة حيأ تم تعديل السياسة املحاسبية املت
 
م حيأ يتم إ،بات مصروف الزكاة الشرعية 2019بعة سابقا

 من إ،بات مصروف الزكاة الشرعية بقائمة التغيرات في حقوق 
 
كمصروف بقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بدال

:
 
 املساهمين، وفيما يلي السياسة املحاسبية الجديدة واملتبعة سابقا

   لسياسة املحاسبية الجديدة ا
 
 السياسة املحاسبية املتبعة سابقا

 في القوائم املالية 
 
يتم اح ساب مخصص الزكاة الشرعية سنويا

 لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة العربية 
 
وفقا

السعودية وتحمل بقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

نتج عن الرب  النهائي للزكاة الشرعية اآلخر. أية تعديالت قد ت

 ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل 
 
يتم تسجيلها أيضا

الشامل اآلخر في السنة التا يتم استالم الرب  النهائي  ها، مع 

 تسوية املخصص.

 فى القوائم  
 
يتم إح ساب مخصص الزكاة الشرعية سنويا

 لتعليمات الهيئة العامض للزكاة 
 
والدخل في املالية وفقا

اململكة العربية السعودية وتحمل بقائمة التغيرات في 

 لتعليمات مؤسسة النقد العربي 
 
حقوق املساهمين وفقا

السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل، أيـة 

تعديالت قد تنتج عند الرب  النهائي للزكاة يتم تسجيلها 

نة أيضا ضمن قائمة التغيرات في حقوق املساهمين فى الس

 التا يتم إستالم الرب  النهائى فيها، مع تسوية املخصص.

 ونتج عن تغيير السياسة املحاسبية األ،ر املالي التالي:

 قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر -

 م2018 ديسمبر  31املنتهية في للسنة    

 بعد التعديل التعديل قبل التعديل     

 (1,742,987) (1,742,987) -     مصروف الزكاة الشرعية

 15,908,408 (1,742,987) 17,651,395     صافي الربح 

 قائمة املركز املالى -

بسبب أن مبلغ مصروف الزكاة  م من تغيير السياسة2018م ، 2017 ديسمبر  31لم تنتج أية تغييرات على أرصدة املركز املالي كما في 

 تم تضمينة برصيد االرباح املبقاة وح
 
 يتم تضمينة بصافي الربح الذى يدر  بالنهاية ضمن رصيد األرباح املبقاه، كما أن سابقا

 
اليا

 رصيد مخصص الزكاة الشرعية لم يتغير.

 

 قائمة التغيرات في حقوق املساهمين -

السياسة  م من تغيير 2018م ، 2017ديسمبر  31لم تنتج أية تغييرات على األرصدة االفتتاحية ملكونات حقوق املساهمين كما في 

 يتم تضمينة بصافي الربح الذى يدر  بالنهاية ضمن 
 
 تم تضمينة برصيد االرباح املبقاة وحاليا

 
بسبب أن مبلغ مصروف الزكاة سابقا

 رصيد األرباح املبقاه.
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 ربحية السهم

السهم ولم تقم بعرضض في  ( "ربحية السهم" فيما يخص عرض ربحية33إختارت الشركة العفاء الوارد بمعيار املحاسبة الدولي رقم )

 حتي 
 
وفيما  )تاريخ آخر قوائم مالية صدرت قبل تغيير السياسة املحاسبية( م2019مارس  31جميع القوائم املالية املصدرة سابقا

 يلي األ،ر املتوقع فيما لو تم إح ساب ربحية السهم األساسية واملخفضة:

 ربحية السهم بعد التعديل  بل التعديلربحية السهم ق  م2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 15,908,408  17,651,395    صافي الربح 

 10 000 000  10 000 000    عدد األسهم

 1,59  1,77    ربحية السهم

 املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة  3-1

 ملفعول املعايير الدولية للتقرير املالى والتعدبالت  الصادرة وغير سارية ا 3-1-1

 (  2021يناير  1( "عقود التأمين" )تاريخ السريان 17املعيار الدولي للتقرير املالي.)  ال يتوقـع أن يكـون هنـاك أ،ـر لتطبيـق هـذا املعيـار

 .للشركةعلى القوائم املالية 
 

 املعايير الدولية للتقرير املالى الصادرة وسارية املفعول  3-1-2

  ( عقود اإليجار 16املعيار الدولي للتقرير املالي  )3-1-2-1

لي، ألنــــض تــــم م. وســــينتج عنــــض إ،بــــات أغلــــب عقــــود اليجـــارات فــــي قائمــــة املركــــز املــــا2016فــــي ينـــاير  16صـــدر املعيــــار الــــدولي للتقريــــر املــــالي  

اســ بعاد الفصــل بــين عقــود اليجــارات ال شــغيلية والتمويليــة. وبموجــب املعيــار الجديــد، يــتم إ،بــات األصــل )الحــق فــي اســتخدام البنــد 

املستأجر( وااللتزام املالي لدفع اليجارات. واس ثنا فق  من ذلـك عقـود اليجـارات قصـيرة األجـل ومنخفضـة القيمـة. لـن تطـرأ تغيـرات 

ر للمعيار.هامة عل ِّ
ق
 ى املعالجة املحاسبية للمؤجرين، لم تقم الشركة بالتطبيق املبك

 ( "عقود االيجار"16األثر املحتمل للمعيار الدولى للتقرير املالى  )

ة لـدى الشـركعلـى القـوائم املاليـة حيـأ بدراسة األ،ر املتوقع من تطبيق هـذا املعيـار، وتوصـلك الـى انـض ال يوجـد أ،ـر هـام  الشركةقامك 

كمصــروف علــى أســاس القســ  الثابــك طيلــة  وســوف تقــوم الشــركة باملحاســبة عنهــا ،ال،ــة عقــود ايجــار تشــغيلية ذات قيمــة منخفضــة

  بتطبيق االستثناء فى ا،بات عقود اليجار التي تعتبر منخفضة القيمة. بطريقة القس  الثابك مدة العقد

 في العملية املشتركة ،( "تجميع األعمال"3)تحسينات على املعيار الدولي للتقرير املالي   3-1-2-2
 
 . تتعلق بالحصة املحتفظ  ها سابقا

 

 فــــي العمليــــة “الترتيبــــات املشــــتركة ( “11تحســــينات علــــى املعيــــار الــــدولي للتقريــــر املــــالي  ) 3-1-2-3
 
، تتعلــــق بالحصــــة املحــــتفظ  هــــا ســــابقا

 املشتركة. 

 

( "ضريبة الدخل"، تتعلق بآ،ار ضريبة الـدخل ملـدفوعات األدوات املاليـة املصـنفة 12تحسينات على معيار املحاسبة الدولي  ) 3-1-2-4

 على أنها حقوق ملكية.

http://socpa.org.sa/getattachment/Socpa/International-Standards/Endorsed/16-IFRS-16.pdf.aspx
http://socpa.org.sa/getattachment/Socpa/International-Standards/Endorsed/16-IFRS-16.pdf.aspx
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التفســير الــدولي  ( "تكلفــة االقتــراض"، تتعلــق بتكلفــة االقتــراض املؤهلــة للرســملة.23تحســينات علــى معيــار املحاســبة الــدولي  ) 3-1-2-5

 ".( "عدم التيقن بشأن معامالت ضريبة الدخل23)

 

 ( "األدوات املالية"، تتعلق بخصائص الدفع املسبق مع التعوي  السلبي.9تعديالت على معيار الدولي للتقرير املالي  ) 3-1-2-6

 

( "االســــــ ثمارات فــــــي املنشــــــآت الزميلــــــة واملشــــــروعات املشــــــتركة"، تتعلــــــق بنســــــب 28تعــــــديالت علــــــى معيــــــار املحاســــــبة الــــــدولي  ) 3-1-2-7

 في الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة. االس ثمار طويلة األجل

 

 ( "مزايا العاملين"، تتعلق بتعديالت الخطة، تقليصها او تسويتها.19تعديالت على معيار املحاسبة الدولي  ) 3-1-2-8

 
( "عقـود اليجـار" كمـا 16رقـم )لم يكن لتطبيق أيا من هذه املعايير أ،ر على القوائم املالية املرفقة باستثناء املعيـار الـدولي للتقريـر املـالي 

 
 
 .تم الفصاح عنض سابقا

 األدوات املالية 3-2

 فـــي األحكـــام التعاقديـــة لـــألداة. إن األداة املاليـــة  تنشـــأ كعقـــد ويمثـــل جـــزء مـــن 
 
يـــتم ا،بـــات األدوات املاليـــة عنـــدما تصـــبح الشـــركة طرفـــا

 ة ملنشأة أخرى.املوجودات املالية ألي منشأة وجزء من املطلوبات املالية أو حق ملكي

 املوجودات املالية

وذ  أعمـــــال الشـــــركة لدارة املوجـــــودات  املاليـــــة مـــــتصــــنف الشـــــركة موجوداتهـــــا املاليـــــة عنـــــد اال،بـــــات املبـــــدئي. يعتمــــد التصـــــنيف علـــــى ن

 والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. 

  التصنيف

 :يتم تصنيف املوجودات املالية ضمن فئات القياس التالية

 بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر  أو من خالل الربح أو الخسارة(.تلك التي ي -أ
 
 تم قياسها الحقا

 تلك التي يتم قياسها بالتكلفة املس نفدة.  -ب

 الــدخل الشــامل و بالنســبة للموجــودات التــي يــتم قياســها بالقيمــة العادلــة، يــتم تســجيل الــربح أو الخســارة فــي قائمــة الــربح أو الخســارة  

. فيمــــا يتعلــــق باالســــ ثمارات فــــي أدوات حقــــوق امللكيــــة، فــــإن ذلــــك يعتمــــد علــــى مــــا إذا كانــــك الشــــركة قــــد قامــــك باختيــــار طريقــــة اآلخــــر

 االعتراف املبدئي الس ثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر.
 

 القياس

املاليــــة بالقيمــــة العادلــــة، فــــي حالــــة مــــا إذا كــــان األصــــل املــــالي لــــيس بالقيمــــة  عنــــد االعتــــراف املبــــدئي، تقــــوم الشــــركة بقيــــاس املوجــــودات

العادلـة مــن خــالل الــربح أو الخسـارة، فــإن تكــاليف العمليــات املتعلقــة مباشـرة بشــراء األصــل املــالي يـتم العتــراف  هــا كمصــروف بقائمــة 

 الربح او الخسارة حالة حدوثها.
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 استبعاد املوجودات املالية

لشـــركة باســـ بعاد املوجـــودات املاليـــة عنـــد انتهـــاء الحقـــوق التعاقديـــة للتـــدفقات النقديـــة أو عنـــد تحويـــل األصـــل املـــالي واملخــــاطر تقـــوم ا

واملنـــــافع املرتبطـــــة بملكيتـــــض إلـــــى طـــــرف آخـــــر. إذا لـــــم تقـــــم الشـــــركة بتحويـــــل أو االحتفـــــا  بكافـــــة املخـــــاطر واملنـــــافع مـــــن امـــــتالك األصـــــل 

املحـول، تقــوم الشـركة بإ،بــات حصـتها املحــتفظ  هـا فــي املوجـودات  واملطلوبــات ذات الصـلة للمبــالغ  واسـتمرت فـي الســيطرة علـى األصــل

التي قد تضطر لدفعها. إذا احتفظك الشركة بكافة املخاطر واملنافع لألصل املس بعد، فإن الشركة تسـتمر با،بـات األصـل املـالي وتثبـك 

 تكلفة التمويل الضمنية للعائدات املستلمة.
 
 ايضا

 القيمة في االنخفاض

 خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم لم التي التالية املالية األدوات من املتوقعة االئتمان لخسائر املخصصات بإدرا  الشركة تقوم

 :الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر قائمة

 دين. أدوات هي التي املالية املوجودات -

 .وجدت إن الصادرة القروض التزامات -

 .امللكية حقوق  اس ثمارات على القيمة في االنخفاض خسارة إدرا  يتم ال

 يتم والتي يلي ما باستثناء الزمني العمر أساس على املتوقعة االئتمان خسارة يساوي  بمبلغ الخسارة مخصصات بقياس الشركة تقوم

: 12 مدى على املتوقعة االئتمان قياسها بخسارة
 
 شهرا

  املالي، التقرير تاريخ في متدنية مخاطر ذات أنها على تحديدها يتم دين كأدوات مالية بأوراق اس ثمارات -

 . ها األولي االعتراف منذ جوهرية بصورة بخصوصها االئتمان مخاطر تزدد لم أخرى  مالية أدوات  -

 مع  ها الخاص االئتمان مخاطر تصنيف يكون  عندما االئتمان مخاطر منخفضة الدين أداة أن الشركة تعتبر
 
 املتعارف للتعريف ادال

 
 
 "االس ثمار درجة"  لـعليض عامليا

  12 مدى على املتوقعة االئتمان خسائر إن
 
املالية  األدوات في التعثر أحداث عن تنشأ التي املتوقعة االئتمان خسائر من جزء هي شهرا

  12 خالل املحتملة
 
  .املالي التقرير تاريخ بعد شهرا

 :التالية املتغيرات أحكام هيكل تمثل املتوقعة االئتمان خسائر سقيا في الرئيسية املدخالت إن

 التعثر احتمالية  (1

 التعثر عن الناتجة الخسارة (2

 للتعثر التعرض مخاطر (3

  مراحل ثالث في املالية موجوداتها بتصنيف الشركة تقوم
 
 :يلي كما (9) املعيار ملنهجية وفقا

  تسجيل يتم نشأتها،  منذ االئتمانية الجودة حيأ من جوهرية بصورة يمتهاق تنخف  لم التي املالية املوجودات (1) املرحلة 

. 12 مدى على التعثر احتمالية على بناء   القيمة في مخصص االنخفاض
 
 شهرا

 مخصص  تسجيل نشأتها، يتم منذ االئتمانية الجودة حيأ من جوهرية بصورة قيمتها انخفضك التي املالية املوجودات (2) املرحلة

 .التعثر الحتمال الزمني العمر مدى على املتوقعة االئتمان خسارة إلى اس نادا القيمة في ضاالنخفا

 الي قيمتها انخفضك التي املالية املوجودات (3) املرحلة 
 
 العمر تقوم الشركة بالعتراف بمخصص النخفاض في القيمةإس نادا

 .التعثر الحتمال الزمني

  املتوقعة وماتاملعل االعتبار في أيضا الشركة تأخذ
 
إلى  إضافة نشأتها منذ االئتمان مخاطر في الجوهري  لالنخفاض تقييمها في مستقبال

 .املتوقعة االئتمان خسائر قياس
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 املتوقعة االئتمان خسائر قياس

 :كاآلتي قياسها يتم والتي االئتمان لخسائر املرجح التقدير احتمال هي املتوقعة االئتمان خسائر إن

 الفرق  أي( النقدية النواقص لجميع حالية كقيمة تعتبر املالي التقرير تاريخ في االئتمان قيمة فيها تنخف  ال التي ليةاملا املوجودات (1
 ،)عليها الحصول  الشركة تتوقع التي النقدية والتدفقات للعقد وفقا للمنشأة املستحقة النقدية بين التدفقات

الحالية  والقيمة الدفترية القيمة إجمالي بين الفرق  تمثل : املالي التقرير تاريخ في ماناالئت قيمة فيها انخفضك التي املالية املوجودات (2
 املتوقعة. املستقبلية النقدية للتدفقات

 االئتمانية قيمتها انخفضت التي املالية املوجودات

 قيمتها في النخفاص تعرضك قد املس نفدة لفةبالتك املدرجة املالية املوجودات كانك إذا ما بتقييم الشركة تقوم مالي، تقرير تاريخ كل في

 النقدية التدفقات على ضار تأ،ير ذي أكثر أو حدث حصول  عند "االئتمانية القيمة منخف " بأنض املالي األصل يعتبر  االئتمانية.

 .حدوثها حال املالي لألصل املستقبلية التقديرية

  يعتبر املقترض تعثر بسبب عليض التفاوض يتم الذي القرض
 
  هناك يكن لم ما االئتمانية القيمة منخف  بأنض عادة

 
 مخاطر أن على دليال

 .القيمة في انخفاض على مؤشرات توجد وال جوهرية بصورة باالنخفاض آخذة تعاقدية نقدية تدفقات استالم عدم

 

  املالي املركز قائمة في املتوقعة االئتمان خسائر مخصص عرض

 كتخفي  املالية املوجودات مقابل املالي املركز قائمة في املس نفدة بالتكلفة املقاسة املتوقعة االئتمان خسائر مخصصات عرض يتم

 .للموجودات الدفترية القيمة إجمالي من

 الشطب

 ممكن شطبها تم التي املالية املوجودات أن إال لالسترداد، واقعي احتمال هناك يكون  ال عندما )كلي أو جزئي بشكل(القروض شطب يتم

 .املستحقة املبالغ السترداد الشركة إجراءات مع للتمش ي الزامية ألنشطة خاضعة زالك ما تكون  أن

 الدخلإثبات 

 )العموالت( الفوائد إيرادات 

بالنسبة لجميع األدوات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املس نفدة واملوجودات املالية التي تحمل فائدة، يتم االعتراف بإيرادات 

د باستخدام معدل الفائدة الفعلي، وهو املعدل الذي يخف  املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة على مدى العمر املتوقع الفوائ

 لألداة املالية أو لفترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية لألصل املالي. 

 املطلوبات املالية

 .تحدد الشركة تصنيف املطلوبات املالية عند االعتراف املبدئي

 التصنيف

 :املالية ضمن فئات القياس التالية املطلوباتيتم تصنيف 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كمطلوباتتلك التي يتم قياسها  -أ

 تلك التي يتم قياسها بالتكلفة املس نفذه. -ب
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 القياس

يــتم اال،بــاث املبــدئي لكافــة املطلوبــات املاليــة بالقيمــة العادلــة. وتحســب املطلوبــات املاليــة بالتكلفــة املســ نفدة مثــل القــروض  التــي يــتم 

 .تحديدها على أساس طريقة معدل الفائدة الفعلية بعد األخذ بعين االعتبار التكاليف اآلخرى للمعاملة املتعلقة  ها مباشرة

ف جميــع االلتزامــات املاليــة  بالتكلفــة املســ نفدة فيمــا عــدا املطلوبــات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــربح أو تقــوم الشــركة بتصــني

 يتم قياس هذه 
 
 .بالقيمة العادلة املطلوباتالخسارة. الحقا

ى الفترة الفعلية ملعدل طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة لحساب التكلفة املس نفدة ألداة الدين وتوزاع مصروف الفائدة عل

الفائدة. إن معدل الفائدة الفعلي هو معدل خصم التدفقات النقدية املستقبلية الخارجة )يتضمن جميع الرسوم والنقاط 

 ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف املعاملة واألقساط أو أي خصومات أخرى( خالل 
 
املدفوعة أو املستلمة والتي تمثل جزءا

املتوقع ألداة الدين أو صافي القيمة الدفترية عند االعتراف املبدئي. وتنطبق هذه الطريقة على مبالغ القروض والذمم الدائنة العمر 

والقروض بما في ذلك السحب على  يناآلخر  ينوالدائن يينالتجار  يناملالية للشركة املورد املطلوباتالتجارية وغيرها. تتضمن 

 املالية  بالتكلفة املس نفدة. وباتاملطلاملكشوف  . يتم قياس 

 إلغاء إثبات املطلوبات املالية

الي يتم إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية عندما يتم العفاء من اللزام املحدد أو إلغاؤه أو انتهاء مدتض. عند اس بدال التزام مالي ح

 أو بتعديل شروط املطلوبا
 
ت الحالية بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو بآخر من نفس املقرض بشروط مختلفة جوهريا

التعديل كعدم تحقق لاللتزام األصلي وتحقق التزام جديد، ويتم االعتراف بالفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح أو 

 الخسارة .

 تسوية األدوات املالية

املبلغ في قائمة املركز املالي  عندما يكون هناك حق قانوني ملزم ل سوية  يتم تسوية املوجودات  واملطلوبات املالية ويتم إدرا  صافي

في آن واحد. يجب أال يكون الحق القانوني  املطلوباتاملبالغ املعترف  ها وهناك نية ل سوية صافي القيمة للموجودات /  وتسوية 

في سياق األعمال االعتيادية وفي حالة التخلف عن القابل للتنفيذ مرهونا باألحداث املستقبلية ويجب أن يكون قابل للتنفيذ 

 السداد أو إعسار أو إفالس الشركة أو الطرف املقابل.

 مقاصة املوجودات املالية واملطلوبات املالية

كون لدى تتم مقاصة املوجودات املالية واملطلوبات املالية وتدر  بالصافى فى قائمة املركز املالى عند وجود حق نظامى ملزم أو عندما ي

 الشركة نية ل سوية املوجودات مع املطلوبات على أساس الصافى، أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات فى آن واحد.

 

 اثبات اإليرادات      3-3

 إيراد عمولة خاصة من عقود تاجير تمويلى 

 ى. يتم إ،بات دخل العمولة الخاصة من عقود التأجير التمويلي على أساس معدل الربح الفعل

يظهر الجزء الغير مك سب من إيرادات الفوائد والتأمين كإيرادات مؤجلة وتخصم من رصيد صافي الس ثمار في عقود تأجير تمويلى 

 الخاصة  ها.

 إيراد عمولة من بيع سيارات

 يتم إ،بات ايراد العمولة من بيع السيارات عند إتمام عملية البيع. 
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 ايراد عمولة تأمين والرسوم االدارية

 الرسوم االدارية
 
 تثبك إيرادات التأمين بالتكلفة املس نفدة مع خصم التكلفة املتعلقة بض لهذا اليراد ويظهر بالصافي، كما تثبك أيضا

 بالتكلفة املس نفدة.

 متلكات ومعداتم 3-4

 والقياس  االثبات 3-4-1

تتضمن  .ن وجدت(إ) ملتراكم وخسائر الهبوط املتراكمةعدات بالتكلفة التاريخية بعد طرح االستهالك ااملو  متلكاتتظهر بنود امل

لبنود املمتلكات واملعدات يتم ال شغيلى عندما يختلف العمر  .ومعدات ممتلكاتقتناء إالتكلفة املصاريف املرتبطة مباشرة ب

ملعدات بمقارنة املقبوضات س بعاد بنود من املمتلكات واإيتم تحديد املكاسب والخسائر الناتجة عن  .املحاسبة عنها كبنود منفصلة

 .الشامل اآلخروالدخل  و الخسارةأالربح قائمة س بعاد مع القيمة املدرجة لتلك البنود وتسجل بالصافي في من ال 

 التكاليف الالحقة  3-4-2

تمل تدفق منافع ضمن القيمة املدرجة لذلك البند إذا كان من املحاملمتلكات واملعدات تسجل تكلفة الجزء املس بدل لبند من بنود 

اقتصادية مستقبلية للشركة تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانية قياس تكلفة ذلك الجزء بشكل مو،وق، ويتم شطب القيمة 

 .املدرجة للجزء القديم املس بدل

 بح او الخسارةالر قائمة في املمتلكات واملعدات تسجل التكاليف واملصاريف اليومية التي تتحملها الشركة على صيانة وتشغيل 

 .عند تكبدها الشامل اآلخر والدخل 

 ستهالك اإل  3-4-3

بطريقة القس  الثابك على مدى العمر  الشامل اآلخر والدخل  الربح او الخسارةقائمة يتم االعتراف بمصروف االستهالك في 

مستأجرة على مدة عقد اليجار أو  مبانىلى املقامة ع املوجوداتيتم استهالك  .املمتلكات واملعداتاملقدر لكل بند من بنود ال شغيلى 

ستخدام بالطريقة عندما يكون متاح لل املمتلكات واملعدات بنود بند من يتم استهالك  .قلأأيهما  للموجوداتنتاجية عمار ال على األ 

 .املقصودة من قبل االدارة

 للممتلكات واملعدات تفاصيلها كما يلي:املقدرة  ال شغيليةإن األعمار 

 نواتالس 
  4 واملعدات املكتبية الحاسب االليأجهزة 

  10 األ،اث والتركيبات
  4 السيارات

  5 تحسينات على مبانى مستأجرة

في نهاية كل سنة مالية، وتقوم بالتعديل إذا لزم للممتلكات واملعدات والقيمة املتبقية ال شغيلية تقوم الشركة بمراجعة االعمار 

 .األمر
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 غير امللموسةوجودات امل 3-5

  عمر انتاجي محددباقتنائض ولض  الشركةالتي قامك و برنامج عام  غير امللموسة تتمثل في املوجودات
 
يتم قياسض بسعر التكلفة ناقصا

 الطفاء املتراكم واي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة.

 قبلية املتضمنة في األصل املحدد الذي تتعلق بض. ويتميتم رسملة النفقات الالحقة فق  عندما تزيد من املنافع االقتصادية املست

، فياالعتراف بكافة النفقات األخرى 
 
 عند تكبدها. خسارة والدخل الشامل اآلخر الأو  الربح قائمة التي يتم انتاجها داخليا

 اإلطفاء  3-5-2

بإستخدام طريقة القس  الثابك على مدى  يتم إح ساب الطفاء لتكلفة املوجودات غير امللموسة مطروحا منها القيمة املتبقية

 .خسارة والدخل الشامل اآلخرالفي قائمة الربح أو أعمارها النتاجية املقدرة . ويتم العتراف  ها 

 توزيعات األرباح 3-6

 للمساهمين. العامةتقيد توزاعات األرباح النهائية كمطلوبات عند املصادقة عليها من قبل الجمعية 

 في حكمه ماالنقـد و   3-7

النقدية بالصناديق واألرصـدة والودائع البنكية والس ثمارات األخرى عالية السيولة القابلة للتحويل إلى  ما في حكمضيتضمن النقد و 

 أو أقل من تاريخ شرائها
 
 .مبالغ نقدية معلومة والتي يكون تواريخ إستحقاقها خالل تسعون يوما

 التورق -وعقود مرابحة السلع  ويليصافي االستثمار في عقود ايجار تم  3-8

 صافي االستثمار في عقود ايجار تمويلي  3-8-1

. اليجارإن املبالغ املستحقة من املستأجرين تحك عقد اليجار التمويلي يتم إدراجها كمدينين بقيمة صافي اس ثمار الشركة في عقد 

س ثمار الشركة إبحيأ تعكس نسبة عائد دوري ،ابك على صافي  اليراد من عقود اليجار التمويلية على فترات مالية توزاعيتم 

  .القائم فيما يتعلق بعقود اليجار

 

 التورق -عقود مرابحة السلع صافي االستثمار في   3-8-2

 -سلع مرابحة ايتم إدراجها كمدينين بقيمة صافي اس ثمار الشركة في عقد  ايجار مرابحةتحك عقد  املدينينإن املبالغ املستحقة من 

فترات مالية بحيأ تعكس نسبة عائد دوري ،ابك على صافي إس ثمار الشركة  يجار املرابحة علىاليراد من عقود ا توزاع. يتم تورق

 .القائم فيما يتعلق بعقود اليجار

 للموظفينمكافأة نهاية الخدمة  إلتزام 3-9

 إلتزامحيأ ان  الضافة املتوقعة ها باستخدام طريقة وحدة  مكافأة نهاية الخدمة وتكلفة الخدمة املتعلقة إلتزام اح سابيتم 

ويظهر االلتزام في قائمة  .جراء تقويم اكتواري في نهاية كل سنة ماليةإمكافأة نهاية الخدمة يعتبر من التزامات املنفعة املحددة، ويتم 

ويتم اح ساب هذه القيمة الحالية باستخدام معدل  .املالى تاريخ املركز ملحددة كما في لتزام املنفعة ااملركز املالي بالقيمة الحالية ل

 
 
( التوقيك املقدر خصم يمثل العائد على السندات الحكومية وبتطبيق متوس  مرجح واحد ملعدل الخصم والذي يعكس )تقريبيا

 .مكافأة نهاية الخدمة ومبالغها ملدفوعات
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 الية:مكافأة نهاية الخدمة من العناصر التإلتزام تتكون تكلفة 

 .تكلفة الخدمة الحالية (1

 للموففين. مكافأة نهاية الخدمة إلتزاممصروف الفائدة والذي يح سب بتطبيق معدل الخصم على الرصيد االفتتاحي لرصيد  (2

 .االكتواريةوالخسائر املبلغ الناتج من إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة والذي يمثل املكاسب أ (3

 الربح او الخسارةقائمة ح ساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة في إية ومصروف الفائدة املتعلقين بعرض تكلفة الخدمة الحاليتم 

الشامل ،بات املكاسب والخسائر االكتوارية ضمن الدخل إفي حين يتم  .كجزء من بند رواتب ومزايا املوففين الشامل اآلخر والدخل 

الناتج من املكاسب والخسائر  الشامل اآلخر درا  الدخل إالحقة، ويتم وال يعاد تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة في فترة  اآلخر 

 .االكتوارية في األرباح املبقاة مباشرة

 مخصص الزكاة الشرعية  3-10

 لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة العربية 
 
 في القوائم املالية وفقا

 
يتم اح ساب مخصص الزكاة الشرعية سنويا

وتحمل بقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. أية تعديالت قد تنتج عن الرب  النهائي للزكاة الشرعية يتم السعودية 

 ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في السنة التا يتم استالم الرب  النهائي  ها، مع تسوية 
 
تسجيلها أيضا

 املخصص.

 املصروفـات  3-11

النشاط حسب املبادىء املحاسبية املتعارف عليها تعتبر مصروفات مباشرة وتسجل إيرادات وفات املتعلقة بتحقيق جميع املصر 

يتم توزاع املصروفات املشتركة على تكلفة املبيعات  مصروفات عمومية وإدارية.ضمن تكلفة املبيعات أما املصروفات األخرى فتعتبر 

 واملصروفات العمومية والدا
 
 ألساس ،ابك.رية وفقا

 مخصصات    3-12

يتم إ،بات مبالغ املخصصات عند وجود إلتزامات على الشركة )قانونية أو متوقعة( بسبب أحداث سابقة وأن تكاليف سداد 

 ة ويمكن قياسها بطريقة مو،وق  ها.اللتزامات ستكون محتمل

 اإلحتياطي النظامي  3-13

من صافى الدخل السنوى ، ويجوز التوقف عن هذا  %10تياطي نظامي بنسبة تمشيا مع النظام األساس ي للشركة يتم تكوين إح

 .ي غير قابل للتوزاع كأرباحن هذا الحتياطإ .املدفوع من رأس املال %50التكوين حينما يبلغ رصيد هذا الحتياطي 

 العمالت األجنبية 3-14

 ألسعار  ، ويتم تحويل املعامالت التابالريال السعوديتمسك الشركة حساباتها 
 
تتم بالعملة األجنبية الى الريال السعودي وفقا

ويتم تحويل املوجودات واملطلوبات املالية املسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة املركز  جراء املعاملة،الصرف السائدة عند إ

 ألسع
 
اسب والخسائر الناتجة عن ال سديدات أو تحويل إن املك .ار الصرف السائدة في ذلك التاريخاملالي إلى الريال السعودي وفقا

 .الشامل اآلخروالدخل  الربح او الخسارةقائمة العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن 
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 قطاعيةالتقارير ال -4

القطاع هو جزء متميز من الشركة يزاول عملض في توريد منتجات أو تقديم خدمات )قطاع أعمال( أو توريد منتجات وتقديم خدمات 

 وس  إقتصادي معين )قطاع جغرافي( ويخضع ملخاطر ومنافع تختلف عن مخاطر ومنافع القطاعات األخري.في 

 فى توريد سيارات إلي 
 
، العمالء بموجب عقود تأجير تمويليتزاول الشركة جميع أنشطتها في اململكة العربية السعودية وتحديدا

 تورق. –وتمويل عمالء بعقود مرابحة السلع 

 ديسمبر 31نتهية في للسنة امل 

 م2018  م2019 اإليرادات من العموالت  -5

 22,140,118  27,361,532 إيراد عمولة خاصة من عقود تاجير تمويلى

 7,329,477  7,719,399 (19)إيضاح  أطراف ذات عالقة – إيراد عمولة من شراء سيارات

 763,254  529,981 موردين آخرون – إيراد عمولة من شراء سيارات

 9,155,775  8,974,401 ايراد عمولة تأمين، صافي

 44,585,313  39,388,624 
 

    إيرادات أخرى  -6

 2,499,195  2,890,105 رسوم إدارية

 330,209  779,480 أخرى 

 3,669,585  2,829,404 
 

    بيع وتسويق مصاريف -7

 1,662,555  1,891,768 رواتب وما في حكمها

 1,875,087  1,823,773 عمولة مبيعات

 3,715,541  3,537,642 

    مصروفــات عموميــة وإداريـــة -8

 8,236,336  10,820,574 رواتب وما في حكمها
 900,000  900,000 مكافآت مجلس االدارة 

 963,035  1,460,236 صيانة أجهزة وحاسب الى
 766,488  1,172,386 أتعاب قانونية ومهنية

 386,064  832,091 ، اطفاء موجودات غير ملموسة استهالك ممتلكات ومعدات
 45,366  208,487 لوازم مكتبية

 619,083  909,821 أخـرى 

 16,303,595  11,916,372 
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 ديسمبر 31كما في  

 م2018  م2019 مخصص الزكاة الشرعية -9

    حركة مخصص الزكاة هي كما يلـي:  إن

 13,405,591  3,399,658 رصيد أول السنة 

 1,742,987  2,025,762 * مخصص السنة الحالية

 (430,884)  (2,361,542) املسدد خالل السنة

 (11,318,036)  - *عكس مخصص الزكاة الشرعية *

 3,399,658  3,063,878 رصيد آخر السنة 

اء الزكاة والذى بلغ مخصص السنة الحالية وفقا لالئحة الزكاة، والتا تنص على تحديد الحد األدنى لوع تم اح ساب*  

ريال سعودى بواقع أربعة اضعاف صافى ربح السنة قبل الزكاة الشرعية من واقع قائمة الربح أو الخسارة والدخل  78,588,476

 الختالف عدد ايام السنة الهجرية  %2,577ريال سعودى، وتم اح ساب نسبة الزكاة  19,647,119والذى بلغ  اآلخر  الشامل
 
نظرا

 يالدية.عن السنة امل

 موقف الربط الزكوى النهائى

وحصلك على شهـــادة الزكــاة حتا  م2018ديسمبر  31قدمك الشركة إقراراتها الزكوية وسددت املستحق عليها حتا السنة املنتهية فى 

 .م2019ابريل  30هـ املوافق 14/8/1440

( بتاريخ 1260، وقرار معالي وزير املالية رقم )م28/11/2018 املوافق هـ20/3/1440( بتاريخ 26إشارة الي املرسوم امللكي رقم )م/ **

 شركةالاملتضمن التوجية ب سوية املوقف الزكوي ألنشطة التمويل، وإشارة إلي الجتماع بين  م12/12/2018املوافق  هـ5/4/1440

لغرض طريقة م 28/11/2018وافق املهـ 20/3/1440في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  والهيئة العامة للزكاة والدخل

على أن مجموع م 05/02/2019املوافق هـ 30/5/1440بالتقرير الصادر بتاريخ ال سوية، فقد أفادت الهيئة العامة للزكاة والدخل 

م وحتي 2015الربوط الزكوية من السنة املالية التي صدر للشركة فيها ترخيص مؤسسة النقد ملمارسة نشاط التمويل فى عام 

 لتلك السنوات املطلوب سداده ، حيأ ان املبلغ ريال سعودي 15,781,400م دون حسم السدادات مبلغ 2017

أساس نسبة م على 2018 م وحتي2015للسنوات من وتم إح ساب الزكاة . تم سدادها بالكاملريال سعودي  1,656,671بمبلغ 

 من صافي ربح السنة. 10%

 ة الشرعية:وفيما يلي تفاصيل مبلغ عكس مخصص الزكا

 للسنة املنتهية في  

 م2018ديسمبر  31  

 13,405,591  رصيد أول السنة

 (430,884)  املسدد خالل السنة

 (1,656,671)  م2017م وحتي 2015املبلغ املستحق لل سوية عن السنوات من 

  11,318,036 
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 ديسمبر 31كما في  

 م2018  م2019 النقد وما في حكمه -10

 308,926  176,644 وق نقد في الصند

 15,822,351  29,056,347 نقد لدى البنوك

 29,232,991  16,131,277 

 

 صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي -11
  سنوات 5-2  خالل سنة

ديسمبر  31كما في 

 م2019

 509,267,924  297,410,811  211,857,113 اجمالى الحد األدنى لدفعات االيجار

: إيرادات 
 
 (85,903,629)  (27,133,832)  (58,769,797) تمويل غير مك سبة ناقصا

 423,364,295  270,276,979  153,087,316 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات االيجار

: مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
 
 (33,213,303)  -  (33,213,303) ناقصا

 390,150,992  270,276,979  119,874,013 صافي الس ثمار في عقود إيجار تمويلي

من األقساط املستحقة  تنازل عنمع بنك محلي بخصوص  تفاقياتإ م2019م حتا 2014األعوام من أبرمك الشركة خالل  -

 %3بنسبة هامش ربح متفق عليها باالتفاقيات بنسبة مليون ريال سعودى  121.44 وقدرها عقود التأجير التمويلى مدينا

 .%3,77الى  %2,40 نتتراوح بي تة،اب باالضافة الى نسبة

 .صافي الس ثمار في عقود إيجار تمويليعن ( والذى يبين تفاصيل أكثر 24رقم ) إيضاحيرجى الرجوع الى  -
 

  سنوات 5-2  خالل سنة صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي

ديسمبر  31كما في 

 م2018

 482,942,152  317,183,464  165,758,688 اجمالى الحد األدنى لدفعات االيجار

: إيرادات تمويل غير مك سبة 
 
 (97,369,670)  (57,367,422)  (40,002,248) ناقصا

 385,572,482  259,816,042  125,756,440 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات االيجار

: مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
 
 (31,005,594)  -  (31,005,594) ناقصا

 354,566,888  259,816,042  94,750,846 س ثمار في عقود إيجار تمويليصافي ال 
 

 ديسمبر 31كما في  

 م2018  م2019 حركة ايرادات التمويل غير املكتسبةأ(  /11)

 94,349,424  97,369,670 الرصيد في بداية السنة 

 61,475,978  54,888,236 إضافات خالل السنة 

 (46,692,812)  (52,983,463) االيرادات املحققة

 (8,789,080)  (13,370,814) السداد املبكر

 (2,973,840)  - تسويات 

 85,903,629  97,369,670 
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 ديسمبر 31كما في  

 م2018  م2019 حركة مخصص خسائر االئتمان املتوقعةب( /11)

 17,873,390  31,005,594 الرصيد فى بداية السنة قبل التعديل

 9,883,384  - ( 9املعيار الدولى للتقرير املالى رقم ) أ،ر تطبيق

 27,756,774  31,005,594 الرصيد فى بداية السنة بعد التعديل

 3,390,326  2,207,709 املكون خالل السنة 

 (141,506)  - شطب مديونيات

 31,005,594  33,213,303 الرصيد فى نهاية السنة 
 
  

 التورق -بحة السلع صافي اإلستثمار في عقود مرا -12
  سنوات 5-2  خالل سنة

ديسمبر  31كما في 

 م2019

 4,648,635  3,183,228  1,465,407 دفعات لاجمالى الحد األدنى ل

: إيرادات تمويل غير مك سبة 
 
 (780,990)  (775,348)  (5,642) ناقصا

 3,867,645  2,407,880  1,459,765 دفعات لالقيمة الحالية للحد األدنى ل

: مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
 
 (38,144)  -  (38,144) ناقصا

 3,829,501  2,407,880  1,421,621 التورق -في عقود مرابحة السلع صافي الس ثمار 

  
 ديسمبر 31كما في  

 م2018  م2019 حركة ايرادات التمويل غير املكتسبةأ(  /21)

 -  784,964 إضافات خالل السنة 

 -  (3,974) ات املحققةااليراد

 780,990  - 

  

    حركة مخصص خسائر االئتمان املتوقعةب( /21)

 -  (38,144) املكون خالل السنة 

 -  (38,144) الرصيد فى نهاية السنة 
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 ديسمبر 31كما في  

 م2018  م2019 ةدفعات مقدم -13

 3,256,375  4,352,808 تأمين على السيارات – ةمقدمدفعات 

 205,789  125,425 بدل سكن عاملين – ةدفعات مقدم

 127,284  142,482 تأمين طبي  – ةمقدمدفعات 

 191,667  755,417 اشتراكات – ةمقدمدفعات 

 57,075  248,816 ايجار – ةمقدمدفعات 

 -  1,607,851 موردين )سيارات( – ةمقدمدفعات 

 185,467  500,415 أخرى  ةمقدمدفعات 

 7,733,214  4,023,657 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إستثمار  -14

يتمثل رصيد الس ثمار فى الشركة السعودية ل سجيل عقود اليجار التمويلي "شركة مساهمة سعودية" وذلك بناء  على البند واحد 

هـ والذى نص على " 1433شعبان  13( بتاريخ 48رقم )م/ من املادة الثامنة عشر من نظام اليجار التمويلي الصادر باملرسوم امللكي

 مع مراعاة أحكام نظام الشركات ، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من املؤسسة يكون غرضها تسجيل العقود " .

ة للشركة تمك موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( وموافقة وزارة التجارة والس ثمار على عقد الجمعية العام وقد 

السعودية ل سجيل عقود اليجار التمويلي  هدف دعوة باقي املمارسين املرخصين لنشاط التأجير التمويلي للمساهمة فى أسهم 

 الشركة.

ريال  892,850ريال سعودي بإجمالى قيمة  10ريال سعودي بقيمة إسمية  89,285بعدد أسهم  %2.38وتم الس ثمار بنسبة  

 ريال سعودي(. 892,850م : 2018ديسمبر  31م )2019بر ديسم 31سعودي كما في 
 

 غير ملموسة موجودات -15

 ديسمبر 31كما في  

 م2018  م2019 

 975,000  975,000 رصيد أول السنة

 -  806,251 إضافات

 -  (356,251) استهالك السنة

 1,425,000  975,000 
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 ممتلكات ومعدات  -16

أجهزة حاسب 

آلى ومعدات 

  مكتبية

أثاث 

  سيارات  وتركيبات

تحسينات على 

مبانى 

 املجمـــــــــوع  مستأجرة

           التكلفـــة

 2,123,752  971,147  321,203  341,566  489,836  م2018ديسمبر  31في 

 919,447  218,780  306,072  75,555  319,040  إضافـــــــــات

 (171,203)  -  (171,203)  -  -  إس بعادات 

 2,871,996  1,189,927  456,072  417,121  808,876   م2019ديسمبر  31في 

           اإلستهـالك املتراكــم

 1,063,730  598,750  87,435  92,223  285,322  م2018ديسمبر  31في 

 475,840  210,629  116,051  36,800  112,360  إستهالك 

 (82,034)  -  (82,034)  -  -  إس بعادات 

 1,457,536  809,379  121,452  129,023  397,682  م2019ديسمبر  31في 

           صافي القيمـة الدفتريـة

 1,414,460  380,548  334,620  288,098  411,194  م2019ديسمبر  31في 

 1,060,022  372,397  233,768  249,343  204,514  م2018ديسمبر  31في 

 

 

 القروض -17

 بنسبة 
 
  .%3لدى الشركة قروض طويلة األجل من أحد البنوك املحلية، وتحمل بعمولة ،ابتة باالضافة الى هامش متفق عليض سنويا

 م من بنك التنمية االجتماعية بقيمة2019م و 2018باالضافة الى قروض طويلة االجل حصلك عليض الشركة خالل سنة 

 مليون ريال سعودي باالضافة الى هامش  90
 
 .متفق علية سنويا

 ديسمبر 31كما في  

 م2018  م2019 

 111,954,265  129,059,648 الرصيد في بداية السنة 

 85,790,970  110,040,025 اضافات  

 (68,685,587)  (62,921,142) املسدد  

 129,059,648  176,178,531 ديسمبر  31الرصيد فى 

 51,867,546  78,544,301 الجزء املتداول 

 77,192,102  97,634,230 الجزء غير املتداول 
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ان القروض مضمونة بضمانات مشتركة وشخصية من قبل املساهمين بالتناسب مع حصصهم وتنازل عن ذمم مدينة مختارة عن 

ذكوره (. تتضمن اتفاقية القرض الخاصة بالقروض امل11طريق بيع الذمم املدينة مع حق الرجوع )كما هو مبين في اليضاح رقم 

 توزاعات االرباح. ومنها أعاله بع  التعهدات املالية 

م بناء  على التفاقية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة وبين بنك 21/11/2018هـ املوافق 13/03/1440بتاريخ 

كات التمويل وتحفيزها آلداء دور أكبر التنمية االجتماعية بمبادرة االقتراض غير املباشر املعنية بتفعيل دور صناديق القراض وشر 

وفعال في تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص، وحيأ أن البنك جهة حكومية مخولة بموجب 

الالحقة م وتعديالتض 27/06/2006هـ املوافق 1/6/1427(  وتاريخ 34نظام بنك التنمية االجتماعية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

بتقديم قروض إلي األفراد والشركات في اململكة العربية السعودية  هدف تنمية قطاع املشاراع الصغيرة مما يساهم فى التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية.

 هذا وتم ترشيح الشركة بموجب ترخيصها الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي للبرنامج ضمن اجتماع فريق العمل بتاريخ

م في رغبة الشركة للقتراض من البنك لغرض تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة في اململكة 29/10/2018هـ املوافق 20/2/1440

العربية السعودية حيأ تم منح الشركة قروض على ان تقوم الشركة بالسداد على دفعات دورية على أن يكون أول قس  سداد 

 م.2023يناير  31بتاريخ  م وآخر قس  سداد2019مارس  01بتاريخ 

 

 ذمم دائنة تجارية  -18

ريال  15,003,565م : 2018ديسمبر  31ريال سعودى ) 4,214,319م 2019ديسمبر  31بلغ رصيد ذمم دائنة تجارية كما في 

 في املستحق ملوردين سيارات. ويتمثل سعودي(

 

 املعامالت مع جهات ذات عالقة -19

الشركة بالتعامل مع مساهمين بالشركة ومجلس ادارة الشركة وجهات ذات عالقة أخرين. فى سياق األعمال التجارية العادية تقوم 

إن شروط املعامالت مع تلك األطراف هى نفس شروط التعامل مع الجهات األخرى الغير مرتبطة كما أنض يتم إعتماد املعامالت من 

 أنض ال يتم إح ساب أية أعباء مالية 
 
 على أرصدة حسابات الجهات ذات العالقة .قبل إدارات تلك الشركات. علما

 إن أرصدة املستحق لجهات ذات عالقة كانك كما يلى :

 ديسمبر 31كما في  

 م2018  م2019 

 39,683,698  37,036,126 الشركة املتحدة للسيارات املحدودة

 900,000  900,000 أعضاء مجلس ادارة الشركة

 402,312  1,348,500 شركة مؤسسة العيسائي للتجارة

 1,971,281  3,134,078 هافال –شركة توزاع وتسويق السيارات 

 42,418,704  42,957,291 
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 وفيما يلي املعامالت التي تمك مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في   

 جهات ذات عالقة
نوع 

 م2019 طبيعة املعاملة العالقة

 

 م2018
حدة للسيارات الشركة املت

 101,899,992 شراء سيارات مساهم املحدودة
 

106,803,407 
 (85,050,000)  (94,998,145) سداد مشتريات سيارات  
 (6,751,686)  (6,436,705) عموالت بيع وخصومات مك سبة  

  
تحصيالت بالنيابة  خاصة بعمالء 

 - الشركة املتحدة للسيارات 
 

5,502,719 

  
ابة خاصة بعمالء تحصيالت بالني

 (2,219,010( شركة توكيالت للتمويل
 

(17,326,422) 
      

 900,000  900,000 مكافآت وبدالت   أعضاء مجلس االدارة
      

 1,599,008  3,659,865 شراء سيارات  شركة مؤسسة العيسائي للتجارة
 (1,160,330)  (2,713,677) سداد مشتريات سيارات  
 (36,365)  - خصومات مك سبةعموالت بيع و   
      

 -شركة توزيع وتسويق السيارات 
 18,658,900 شراء سيارات   هافال

 
8,570,168 

 (6,228,566)  (16,213,409) سداد مشتريات سيارات  
 (541,426)  (1,282,694) عموالت بيع وخصومات مك سبة  
 
 

 ديسمبر 31كما في  

 م8201  م0192 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  -20

 81,610  5,081,217 دفعات مقدمة من العمالء

 2,128,274  250,589 مستحق لشركات تأمين سيارات

 1,257,409  1,973,439 مصروفات مستحقة

 691,848  157,621 ضريبة القيمة املضافة

 632,909  838,609 مكافآت مستحقة

 379,668   534,153 أرصدة دائنة أخرى 

 8,835,628  5,171,718 
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 ارباحدائنو توزيعات  -21

 2019ابريل  23بتاريخ 
 
من قبل مؤسسة النقد العربى  م أقرت الجمعية العامة للشركة توزاعات أرباح تمك املوافقة عليها مسبقا

ريال  6,000,000م، وبلغك توزاعات األرباح 2019مارس  5م وفق طلب الشركة املقدم بتاريخ 2019مارس  19السعودى بتاريخ  

 .م2018من صافى ربح سنة  %34سعودى بنسبة 

 

 ديسمبر 31كما في  

 م2018  م2019 إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -22

 732,604  894,203 رصيد أول السنة

 (171,264)  - على رصيد أول السنة 19أ،ر تطبيق متطلبات املعيار الدولي 

 288,246  343,026 تكلفة الخدمة وتكلفة معامل الخصم السنة

 (176,904)  (54,249) املدفوع 

 221,521  192,892 خسائر إكتوارية من إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة

 894,203  1,375,872 رصيد نهاية السنة

:تتضمن االفتراضات الهامة املستخدمة في تحديد التزام املنافع املحددة بعد التوفيف ما يلي  

 %4.31  %2.97  معدل الخصم

 %4.31  %3  الزيادة املستقبلية في الرواتب

 
 رأس املال -23

ريال سعودي للسهم  10سهم بقيمة إسمية  10.000.000ريال سعودي مقسم إلى  100.000.000يبلغ رأسمال الشركة مبلغ 

   :على املساهمين كما يلى م2018ديسمبر  31و م2019ديسمبر  31 فيالواحد. يتوزع رأس مال الشركة كما 

 عدد األسهم إســـــم املساهــــــم

 نسبة 

 املساهمة

 

 ريــــال سعـــودى

 25.000.000  %25  2.500.000 شركة عمر عبد الفتاح العقاد وشركاه 

 25.000.000  %25  2.500.000 شركة على زيد القرش ي واخوانة

 25.000.000  %25  2.500.000 شركة سعيد عمر العيسائي ومحمد على العيسائي للسيارات

 24.000.000  %24  2.400.000 الشركة املتحدة للسيارات

 1.000.000  %1  100.000 الشركة الخليجية للسيارات

 10.000.000    100.000.000 
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 ألدوات املالية وإدارة املخاطرا -24

التأجير صافي الس ثمار في عقود و  في حكمض وماتتكون األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي للشركة بشكل أساس من النقد 

لجهات ذات عالقة ومستحقات وأرصده دائنة  املستحقو  والقروضالتورق  –وصافي الس ثمار في عقود مرابحة السلع  التمويلي

 .أخرى 

 مخاطر اإلئتمان 

 ب في تكبـــد الشركة خسارة مالية.وال سب تتمثل مخاطر الئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة ماليـــة في الوفـــاء بالتزامـــض

صافي و  وما في حكمضأساس النقد إن األدوات املالية الخاصة بالشركة التا يمكن أن تتعرض ملخاطر الئتمان تتضمن بشكل 

ا فى مصارف مالية تقوم الشركة بإيداع أمواله. التورق –وصافي الس ثمار في عقود مرابحة السلع الس ثمار في عقود التأجير التمويلي 

ذات مو،وقية وقدرة إئتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصوص حجم األموال املودعــة فى كل مصــرف وال تتوقــع الدارة 

 ألنمخاطر إئتمان هامة تنتج مــن ذلك . وجود 
 
لديهـــا  كما ال تتوقع الدارة أن تتعرض ملخاطــر إئتمان هامــة من الذمم املدينة نظـــرا

 
 
 .قاعدة عريضة من العمالء التا تعمل فى أنشطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنها تقوم بمراقبة الذمم املدينة القائمة دوريا

من قبل الشركة فيما يتعلق بمدينا التأجير التمويلى املتوقعة مثل الخسائر يفي القيمة و  الهبوط تقوم الشركة بتكوين مخصص 

بعد  ريال سعودى( 354,566,888م: مبلغ 2018) ريال سعودي 390,150,992 مبلغ م2019 ديسمبر  31ا في كم رصيدهموالبالغ 

 . ريال سعودى( 31,005,594م: مبلغ 2018) ريال سعودى 33,213,303 خصم مخصص قدره

 

 م2018  م2019  

 4,804,309  2,717,031  يوم 1-30
 16,241,659  21,145,614  يوم 31-90
 25,267,267  31,221,196  ومي 91-180

 48,437,609  64,790,172  يوم 181-360
 103,181,123  118,637,667  خالل سنتين

 156,634,921  151,639,312  أكثر من سنتين

  2390,150,99  354,566,888 

عمالء التأجير قدات الشركة مع تعا وذلك يرجع الى وحتا خمس سنوات هذا وتضمنك أعمار مدينو التأجير التمويلى أكثر من سنة

 .التمويلى

 -مرابحة السلع مثل الخسائر املقدرة من قبل الشركة فيما يتعلق بمدينا يفي القيمة و  الهبوطتقوم الشركة بتكوين مخصص 

صم ريال سعودى( بعد خ الش يءم: مبلغ 2018ريال سعودي ) 3,829,501 مبلغ م2019ديسمبر  31والبالغ رصيدهم كما في  التورق

 ريال سعودى( . الش يءم: مبلغ 2018ريال سعودى ) 38,144مخصص قدره 
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 كما يلي: تورق -مرابحة السلع ديسمبر كانك أعمار مدينو  31كما في 

 م2018  م2019  
 -  5,819  يوم 1-30

 -  139,109  يوم 31-90
 -  418,619  يوم 91-180

 -  858,074  يوم 181-360
 -  2,032,964  خالل سنتين

 -  374,916  أكثر من سنتين
  3,829,501  - 

 االئتمانية الجودة تحليل

 املستنفدة بالتكلفة محملة مالية موجودات

ديسمبر  31 و م 2019ديسمبر  31 في كما املس نفدة بالتكلفة املقاسة املالية للموجودات االئتمان جودة بخصوص املعلومات أدناه 

 .الدفترية القيم اجمالي تعرض الجدول  في املبالغ فإن بالتحديد، كذل ذكر يتم لم ما .م 2018

 م2019ديسمبر  31كما في  

 

خسائر اإلئتمان 

 12متوقعة ملدة 

 
 
 شهرا

خسائر اإلئتمان املتوقعة 

وليست منخفضة القيمة 

 
 
 ائتمانيا

خسائر اإلئتمان 

املتوقعة و منخفضة 

 
 
 املجموع  القيمة ائتمانيا

في عقود إجمالي االس ثمار 

 509,267,924 45,287,867 42,213,319 421,766,737 إيجار تمويلي 

 إجمالي االس ثمار في عقود

 4,648,635 - - 4,648,635 تورق -مرابحة السلع 

مخصص خسائر إئتمان 

,303,21333 22,008,033 4,994,686 6,210,584 في عقود إيجار تمويلي متوقعة  

مخصص خسائر إئتمان 

عقود مرابحة في  متوقعة

 38,144 - - 38,144 تورق -السلع 

 

 م2018ديسمبر  31كما في  

 

خسائر اإلئتمان 

 12متوقعة ملدة 

 
 
 شهرا

خسائر اإلئتمان املتوقعة 

وليست منخفضة القيمة 

 
 
 ائتمانيا

خسائر اإلئتمان 

املتوقعة و منخفضة 

 
 
 املجموع  القيمة ائتمانيا

إجمالي االس ثمار في عقود 

8390,732,64 لي إيجار تموي  56,578,327 35,631,177 482,942,152 

مخصص خسائر إئتمان 

 31,005,594 11,363,817 6,553,985 13,087,792 متوقعة



 شركـــة توكيالت للتمويل

 سعودية مقفلة شركة مساهمة

 م2019ديسمبر  31ات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في إيضاح

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(
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 االئتمان مخاطر في جوهريةال زيادةال

املعقولة  املعلومات اراالعتب في الشركة تأخذ األولي، النشاء منذ جوهرية بصورة مالية أداة في التعثر مخاطر زيادة مدى تحديد عند

إلى  تس ند التي والكمية النوعية والتحليالت املعلومات يتضمن وهذا .مالئمة غير جهود أو تكاليف دون  واملتاحة العالقة ذات واملؤيدة

مخاطر  يف جوهرية زيادة وجود مدى تحديد هو التقييم من الهدف إن .ةلياملستقب والتوقعات للشركة التاريخيةالئتمانية و  الخبرة

 .معتمدة ومراحل محددة مؤشرات على بناء   االئتمان

 مخاطر سعر الصرف األجنبي  

 نبية.تنتج مخاطــر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات املالية ن يجة للتغير في أسعار صرف العمالت األج

تراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار صرف العمالت و  .لريال السعوديا الم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عد

 تقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية.وتع

 مخاطر أسعار العموالت

تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات املحتملة في معدالت العموالت التي تؤ،ر على الربح املستقبلي أو القيم العادلة 

راقب الشركة تقلبات أسعار العموالت من خالل مراقبة التذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة وتقوم بالتحوط لألدوات املالية وت

 لهذه املخاطر عند الحاجة لذلك..

 مخاطر السيولة 

اس تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أس. تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها حال استحقاقها

 لتزامات عند استحقاقها.شهري وتعمل الدارة على التأكد من توفر أموال كافية ملقابلة أي إ

ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى ، تعمل واملستحق لجهات ذات عالقة األجل  ةقروض طويل تتكون املطلوبات املالية للشركة من

هيالت بنكية، بالضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل الشركة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تس

 واألرصدة الدائنة األخرى. لجهات ذات عالقة القروض واملستحقات أقساط وفترات سداد كما هو موضح اعاله أرصدة العمالء
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 إن املبالغ اجمالية وغير مخصومة: .اليةالقوائم املفيما يلي بيان باالستحقاقات التعاقدية املتبقية للمطلوبات املالية في تاريخ 

 التدفقات النقدية التعاقدية  

 

  م2019 ديسمبر  31

 

 القيمة الدفترية

شهور أو  3خالل 

 أقل

 12إلى  3خالل 

 
 
 شهرا

خالل سنة إلى 

 سنتان

خالل سنتان 

إلى خمس 

 اإلجمالي سنوات

 176,178,531 36,254,855 61,379,375 58,658,254 19,886,047 176,178,531 قروض
العموالت املستقبلية على 

 القروض

- 1,465,403 3,162,758 1,943,058 578,785 7,150,004 

 42,418,704 - - 15,377,626 27,041,078 42,418,704 مستحق لجهات ذات عالقة
 13,049,947 - - - 13,049,947 13,049,947 ذمم دائنة تجارية  وأخرى 

 238,797,186 36,833,640 63,322,433 77,198,638 61,442,475 231,647,182 اإلجمالي
 

   م2018ديسمبر  31

 129,059,648 35,424,339 41,767,763 38,225,134 13,642,412 129,059,648 قروض
العموالت املستقبلية على 

 القروض

- 1,702,535 4,960,645 4,628,161 2,521,843 13,813,184 

 42,957,291 - - 25,477,381 17,479,910 42,957,291 مستحق لجهات ذات عالقة
 20,175,283 - - - 20,175,283 20,175,283 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 206,005,406 37,946,182 46,395,924 68,663,160 53,000,140 192,192,222 االجمالي
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