
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 توكيالت للتمويل ـة  ــ ـركـش

 مقفلة  مساهمة واحد شخص  شركة

   القوائـم املالية

   م2021  ديسمبر  31 للسنة املنتهية في 
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 شركة توكيالت للتمويل

 مقفلةمساهمـة  شخص واحد شركـة 

  م2021 ديسمبر  31في  نتهيةللسنة امل   املاليةفهرس القوائم  

 
 

 صفحـة   

 3-2  املراجع املستقل رتقريــ

 4 الشامل اآلخر الربح أو الخسارة والدخل قائمة

 5 قائمة املركز املالي 

 6  امللكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 7  قائمة التدفقات النقدية

 33 - 8 ات حـول القوائم املاليةإيضاح
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 شركــــة توكيالت للتمويل 

 مقفلة مساهمـةشخص واحد شركـة 

 الشامل اآلخر  الربح أو الخسارة والدخل قائمة

 )بالريال السعودى( 

 

 

  

 للسنة املنتهية في

 ديسمبر   31

 م 2020  م 2021  إيضاح 

 49,392,715  77,467,102  5 اإليرادات من العموالت  

 ( 2,239,910)  ( 15,932,897)  6 أعباء تمويلية

 47,152,805  61,534,205   صافي اإليرادات  

 5,744,128  4,306,550  7 إيرادات أخرى 

 ( 4,150,908)  ( 5,100,584)  8 مصاريف بيع وتسويق 

 (21,216,183)  ( 23,239,279)  9 مصروفات عمومية وإدارية  

 ( 1,987,168)  ( 12,621,111)  /أ(12) مخصص الخسائر اإلئتمانية املتوقعة 

 25,542,674  24,879,781   صافي ربح السنة قبل الزكاة الشرعية 

 ( 2,633,637)  ( 2,551,116)  10 الزكاة الشرعية 

 22,909,037  22,328,665   صافي ربح السنة

  الدخل الشامل اآلخر: 
 

   

 ضمن الربح أو  
 
البنود التا لن يتم إعادة تصنيفها الحقا

  الخسارة:

 

   

إكتوارية من إعادة قياس إلتزام   ( خسائرمكاسب / )

 ( 345,096)  28,408  22 مكافآت نهاية الخدمة للمو فين 

   إجمالى الدخل الشامل 
22,357,073  22,563,941 
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 شركة توكيالت للتمويل

 مقفلة مساهمـةشخص واحد شركـة 

   قائمة املركز املالى 

 )بالريال السعودى( 

 

 ديسمبر  31 كما في    

 م 2020  م 2021  إيضاح 

      املوجودات

 50,814,224  91,465,942  11    النقد وُمعادالتنقد 

 504,567,824  532,341,709  12 اإليجار التمويلية والتورق س ثمار في عقود صافي اال 

 دفعات مقدم
 
 2,243,541  4,081,557  13 ا

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــــــامل  مدر     اســــــ ثمار

 اآلخر

14  892,850  892,850 

 1,370,145  1,057,359  15 موجودات غير ملموسة

 3,212,663  3,339,237  16 ممتلكات ومعدات

 563,101,247  633,178,654   مجموع املوجودات

      

      امللكيةاملطلوبات وحقوق  

      املطلوبات  

 297,256,601  308,725,336  17 تسهيالت مالية

 64,690,983  54,630,308  18 مستحق الدفع للبنك املركزي السعودي  

 1,076,707  2,746,608  19 ذمم دائنة تجارية

 27,987,517  68,011,528  20 مستحق لجهات ذات عالقة

 6,990,648  11,481,736  21 مستحقات وأرصدة دائنة اخرى 

 3,225,000  3,225,000   أرباح  دائنو توز عات

 2,211,088  2,693,166  22 لتزام مكافأة نهاية الخدمة للمو فينا

 3,406,686  3,051,882  10 مخصص الزكاة الشرعية

 406,845,230  454,565,564   مجموع املطلوبات 

      امللكيةحقوق  

 100,000,000  100,000,000  1 رأس املال

 11,826,200  14,059,067   إحتياطي نظامي 

 44,429,817  64,554,023   أربـاح مبقـاة

 156,256,017  178,613,090   امللكية حقوق  مجموع

 563,101,247  633,178,654   امللكيةمجموع املطلوبات وحقوق 
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 شركة توكيالت للتمويل

 مقفلة مساهمـةشخص واحد شركـة 

 امللكيةحقوق التغيرات في  قائمة 

 )بالريال السعودى(  

 

 املجمــــــــــــــوع   مبقـــــاة أرباح   إحتياطي نظامي  رأس املـــــــــال  

        م2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 156,256,017  44,429,817  11,826,200  100,000,000 م2021يناير   1الرصيد كما في 

        الدخل الشامل 

 22,328,665  22,328,665  -  - صافي ربح السنة

 28,408  28,408  -  - إكتوارية من إعادة قياس إلتزام مكافآت نهاية الخدمة للمو فين  مكاسب

 22,357,073  22,357,073  -  - إجمالى الدخل الشامل  

 -  ( 2,232,867)  2,232,867  - املحول الى اإلحتياطي النظامي 

 178,613,090  64,554,023  14,059,067  100,000,000 م2021ديسمبر  31الرصيد في 

        

        م2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 192,592,076  83,056,780  9,535,296  100,000,000 م2020يناير  1الرصيد كما في 

        الدخل الشامل

 22,909,037  22,909,037  -  - صافي ربح السنة

إلتزام مكافآت نهاية الخدمة للمو فين خسائر إكتوارية من إعادة قياس   -  -  (345,096 )  (345,096 ) 

 22,563,941  22,563,941  -  - إجمالى الدخل الشامل  

 -  ( 2,290,904)  2,290,904  - املحول الى اإلحتياطي النظامي 

 (58,900,000)  (58,900,000)  -  - ( 25توز عات أرباح )إيضاح 

 156,256,017  44,429,817  11,826,200  100,000,000 م2020ديسمبر  31الرصيد في 
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 شركة توكيالت للتمويل

 مساهمـة مقفلة شخص واحد شركـة

 قائمة التدفقات النقدية 

 )بالريال السعودى(  
 

 ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 م 2020  م 2021 
    األنشطة التشغيلية

 25,542,674  24,879,781 قبل الزكاة الشرعية   صافي ربح السنة
    تعديالت: 

 1,037,595  1,283,256 طفاء موجودات غير ملموسة إستهالكات ممتلكات ومعدات و ا
 32,933  21,088 بيع ممتلكات ومعدات( أرباح  خسائر )

 546,802  638,912 لتزام مكافأة نهاية الخدمة للمو فين ا
 4,827,610  15,932,897 أعباء تمويلية  

 ( 3,192,013)  ( 5,780,870) التدفقات النقدية تعديل مكاسب  
 1,987,168  12,621,111 وتورق  ى قيمة مدينا عقود تأجير تمويلىاملتوقعة فالخسائر اإلئتمانية مخصص 
    التغير في : 

 ( 119,402,532)  ( 40,394,996) صافي االس ثمار في عقود اإليجار التمويلية والتورق 
  
 
 5,489,674  ( 1,838,016) دفعات مقدما

 (14,431,187)  40,024,011 مستحق لجهات ذات عالقة 
 ( 2,867,726)  4,491,088 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 ( 3,137,613)  1,669,901 ذمم دائنة تجارية 

 ( 103,566,615)  53,548,163 النقد من التشغيل عجز 

 ( 56,682)  ( 128,426) مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة للمو فين 

 ( 2,290,829)  ( 2,905,920) زكاة مدفوعة

 ( 4,827,610)  ( 9,217,406) أعباء تمويلية مدفوعة

 ( 110,741,736)  41,296,411 صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية

    األنشطـة اإلستثمارية

 ( 2,813,876)  ( 1,213,133) املدفوع لشراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة   

 -  95,000 ممتلكات ومعدات املحصل من بيع 

 ( 2,813,876)  ( 1,118,133) صافي النقد املستخدم في األنشطة اإلستثمارية 

    األنشطـة التمويليـة
 68,098,109  ( 11,332,566) املحصل من البنك املركزي السعودي  )املدفوع(/ صافي

 128,713,736  11,806,006 خالل السنة  ال سهيالت املاليةصافي املحصل من 
 (61,675,000)  - توز عات أرباح مدفوعة 

 135,136,845  473,440 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 

 21,581,233  40,651,718    النقد وُمعادالتصافي الزيادة في النقد 

 29,232,991  50,814,224 النقد وُمعادالت النقد في بداية السنة

 50,814,224  91,465,942 فى نهاية السنةوُمعادالت النقد النقد 

    معاملة غير نقدية من األنشطة التمويلية: 

 3,225,000  - مقابل أرباح مبقاه  دائنو توز عات

    

 

 ال يتجزأ من القوائم املالية وتقرأ معها"27( إلى رقم )1من رقم )
 
 ( تشكل جزءا
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 التكوين والنشاط  -1

شــركة هي  )الشركة(  للتمويل  توكيالت  مساهمة  شركة  واحد  رقم    شخص  التجارى  السجل  بموجــب  تأسست    1010188406مقفلــة 

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

 للقرار الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزاري رقم 
 
ق    -495تمت املوافقة على إعالن تحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة سعودية مقفلة وفقا

م(، القاضـــــــــ ا باملوافقة على إعالن تحول الشـــــــــركة من شـــــــــركة ذات مســـــــــئولية محدودة الى  2015ابريل   14املوافق )  ه1436الثانى  جمادى    25بتاريخ  

إســـم الشـــركة من شـــركة توكيالت للتجارة والتقســـيط الى شـــركة توكيالت للتمويل وتم إصـــدار الســـجل    تغيـــــــــــــــــيرمســـاهمة ســـعودية مقفلة وتم شـــركة 

م( .تولـت الشـــــــــــــركـة فعليـا موجودات ومطلوبـات الشـــــــــــــركـة ذات املســـــــــــــئوليــة  2015ابريـل    14ه ) املوافق  1436جمـادى الثـانى    25  فيالتجـارى الجـديـد  

 أنها منشأة مستمرة لجميع األغراض.  املحدودة على أساس

ريال سعودي للسهم الواحد. يتوزع رأس    10سهم بقيمة إسمية    10.000.000ريال سعودي مقسم إلى    100.000.000يبلغ رأسمال الشركة مبلغ  

    :على املساهمين كما يلى قبل التعديلمال الشركة 

 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 هش ي واخوان   شركة على زيد القر 

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

 24.000.000  % 24  2.400.000 للسيارات الشركة املتحدة 

 1.000.000  %1  100.000 الشركة الخليجية للسيارات 

 10.000.000    100.000.000 

 
 
بالشركة ببيع حصصهم لصالح    ساهمين هـ ( وقرار امل 1441  الحجة  ذو   6م )املوافق  2020يوليو    27بتاريخ    العاديةالعامة غير    الجمعيةلقرار    ووفقا

  7م )املوافق  2020  يونيو  28  بتاريخالبنك املركزي السعودي    وموافقةهـ(  1441  شوال  9م )املوافق  2020  يونيو  1الشركة املتحدة للسيارات بتاريخ  

 .للسيارات  املتحدة للشركةتحويل الشركة الى )شركة شخص واحد مساهمة مقفلة( مملوكة بالكامل  تم ( هـ1441 القعدة ذو

بتاريخ   للشركة  األساس ي  النظام  تعديل  تم  عليه  )املوافق  2020أغسطس    27وبناء   بتاريخ 1442محرم    8م  التجاري  والسجل   هـ( 

 هـ( وفق1442محرم   11م )املوافق 2020أغسطس  30
 
 هيكل رأس املال بعد التعديل كما يلي:  عليه أصبحملا سبق، و  ا

 عدد األسهم  إســـــم املساهــــــم 

 نسبة 

 املساهمة

 

 ريــــال سعـــودى 

 100.000.000  % 100  10.000.000 الشركة املتحدة للسيارات 

 10.000.000    100.000.000 
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 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك( 

-9- 

والتمويل  تتمثل النشاطات الرئيسة للشركة في مزاولة أعمال اإليجار التمويلي وتمويل األصول اإلنتاجية وتمويل نشاط املنشات الصغيرة واملتوسطة  

ركة  م(، وتمارس الش2014نوفمبر    11هـ )املوافق  1436محرم    18وتاريخ    361000009818رقم  البنك املركزي السعودي  اإلستهالكي بموجب موافقة  

 :الفترةنشاطها بموجب السجل التجارى املذكور أعاله والسجالت التجارية الفرعية التالية عن الفروع العاملة خالل 

 رقم السجل التجاري  م

 تاريخ السجل التجاري 

 ميالدي هجري  املدينة

 الدمام 2/8/2008 1/8/1429 2050061537 -1

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

 خميس مشيط  16/6/2019 ه 13/10/1440 5855344198 -3

شركة ذات   – باالضافة الى السجالت التجارية الفرعية املذكورة أعاله، لدى الشركة سجالت فرعية كانت ت بع شركة توكيالت للتجارة والتقسيط  

توكيالت   إلى شركة  التحول  الشركة قبل  بتاريخ  شطبها  وتم  شركة مساهمة سعودية مقفلة( وهى غير مفعلة   – للتمويل  مسؤولية محدودة )اسم 

 بيانها كما يلى:م 5/10/2020ه املوافق 17/2/1442

  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

 ميالدية.تبدأ السنة املالية للقوائم املالية من شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة 
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 املحاسبة أسس  -2

 للمعايير الدولية للتقرير املالى  
 
املعتمدة في اململكة العربية الســــــــــــعودية واملعايير واإلصــــــــــــدارات األخرى املعتمدة من  أعدت القوائم املالية املرفقة وفقا

 .الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

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

 . التا تتطلب االح ساب االكتوراى لخطة منافع املو فين ملا بعد انتهاء التو يف اإلضافة املتوقعة

م وقبل ذلك  2019ديسمبر    31للموجودات واملطلوبات، حيث تم اتباع هذا األساس بداية من  ويتم عرض قائمة املركز املالى على اساس السيولة  

 التاريخ كانت الشركة ت بع العرض على اساس متداول وغير متداول، ولم تنت  أية تغيرات من اتباع عرض السيولة عن ما هو معروض سابقا.

 .للشركةة الو يفية  تظهر القوائم املالية بالريال السعودي والذي يمثل العمل 

تاريخ    تمثل القيمة العادلة املبلغ الذي قد يتم تحصيله من بيع أصل أو دفعه لتحويل إلتزام بين أطراف مطلعة وبنفس شروط التعامل مع الغير في

 القياس و عتمد 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 على التعامل من   ▪

 خالل السوق األكثر ميزة. 

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

 أو مطلوبات منفصلة. موجودات  ▪

 مجموعة من املوجودات أو مجموعة من املطلوبات. ▪

 اإلمكان.  عند قياس القيمة العادلة لألصول واإللتزامات تستخدم الشركة مدخالت سوق قابلة للمالحظة قدر

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

 املستخدمة في تحديد القيمة العادلة:

 : أسعار معلنة )غير معدلة( في سوق نشط ملوجودات أو مطلوبات متماثلة. 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 ليست ولكنها العادلة القيمة على مهم تأثير  لها  مدخالت تستخدم تقييم : أساليب3 املستوى  -

 مالحظتها.

بالتقرير في نفس الوقت الذي يحدث فيه التغيير، تعتقد اإلدارة  تعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات القيمة العادلة في نهاية الفترة املشمولة  

 بأن تقديراتها وإفتراضاتها معقولة وكافية.

 ةالتقديرات املحاسبيو األحكام ستخدام ا

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

 متعددة وعوامل فرضيات  على  بالضرورة  مبنية املذكورة  التقديرات في املستقبل. إن  التقديرات تلك  و روف  أوضاع عن  الناجمة املستقبلية النقدية 

 املستقبل في التغيرات ن يجة  وذلك  التقديرات عن  تختلف قد الفعلية النتائ   وإن  وعدم التيقن التقدير ودرجات االحتمال من  متفاوتة درجات  لها

 التقديرات.  تلك و روف أوضاع في
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين التقييم االكتواري إللتزامات 

بموجب برام  املنافع املحددة غير املمولة التي يتم تحديدها باستعمال    ("منافع املو فين")يتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة واملنافع اإلضافية  

املستقبل. وتشمل هذه االفتراضا في  الفعلية  التطورات  تختلف عن  افتراضات متعددة قد  إعداد  التقييم االكتواري  ت التقييم االكتواري. يشمل 

 لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل فإن التزام املنافع املحددة غير  تحديد معدل الخصم والزيادات املستقبلية في الرواتب ونسبة الوفيات
 
. ونظرا

 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 ربتقدي الشركة إدارة تقوم
 
 تقوم األصول. لهذه اإلستخدام املتوقع على اعتمادا

 االعمار أن االدارة  إعتقاد في كان إذا املستقبلي مصروف االستهالك  تعديل ويتم سنوي  بشكل  ال شغيلية واألعمار املتبقية القيمة بمراجعة اإلدارة

 السابقة.  التقديرات عن تختلف االنتاجية

 

 ملخص السياسات املحاسبية الهامة -3

 املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة 3-1

 املعايير الجديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات  1- 3-1

 من  الشركةاعتمدت 
 
 م: 2021يناير   1املعايير الجديدة والتعديالت التالية ألول مره اعتبارا

 

 املرحلة الثانية -تصحيح قياس سعر الفائدة  16واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم  7تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

تنفيذ اإلصالحات، بما في ذلك اس بدال األسعار القياسية بأسعار بديلة. توفر تعديالت املرحلة تعالج تعديالت املرحلة الثانية املشكالت التي تنشأ عن  

  9واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم    39الثانية إعفاءات مؤقتة إضافية من تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بمعيار املحاسبة الدولي رقم  

 اشر بإصالح مؤشر سعر الفائدة على عالقات التحوط املتأثرة بشكل مب 

 

 19–امتيازات اإليجار املتعلقة بجائحة كوفيد  -” عقود اإليجار"  ،16تعديل على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

  2020، تم منح امتيازات للمســــــــتأجرين. في مايو  19-ن يجة لجائحة فيروس كرونا كوفيد
 
على املعيار  م، نشــــــــر مجلس معايير املحاســــــــبة الدولي تعديال

    19-يوفر وســـــــــــــيلـة عمليـة اختيـاريـة للمســـــــــــــتـأجرين لتقييم مـا إذا كـان امتيـاز االيجـار املتعلق بفيروس كوفيـد  16الـدولي للتقرير املـالي رقم  
 
يعـد تعـديال

 لتمديد التاريخ من  2021مارس  31لعقد االيجار في 
 
ــافيا  إضـ

 
ــبة الدولي تعديال م.  2022يونيو   30م إلى  2021يونيو   30م، نشـــر مجلس معايير املحاسـ

من    يمكن للمســـــــــــــتــأجرين اختيــار املحــاســـــــــــــبــة عن امتيــازات اإليجــار بنفس الطريقــة التي يقومون  هــا إذا لم تكن هنــاك تعــديالت على اإليجــار. في كثير

أو الظرف الــذي أدى إلى حــدوث الحــاالت، ينت  عن ذلــك املحــاســـــــــــــبــة عن االمتيــاز كمــدفوعــات إيجــار متغيرة في الفترة )الفترات( التي وقع فيهــا الحــدث  

 الدفعة املخفضة.

 . إن تطبيق هذه التعديالت ليس له أي تأثير جوهري على القوائم املالية خالل السنة
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 املعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد  2- 3-1

م مع السماح بالتطبيق املبكر ولكن لم  2022يناير    1فيما يلي بيان باملعايير الجديدة والتعديالت على املعايير املطبقة للسنوات التي تبدأ في أو بعد  

 ملالية. ، وتم دراسة تطبيق هذه املعايير ولم يكن لها أثر جوهري على القوائم ابتطبيقها عند إعداد هذه القوائم املالية   الشركةتقم 

 ، "عرض القوائم املالية" على تصنيف االلتزامات 1تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم 

، "عرض القوائم املالية"، على أن االلتزامات يتم تصنيفها على أنها متداولة  1توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار املحاسبة الدولي رقم  

 أو غير متداولة،  
 
)على سبيل  التقرير  يتأثر التصنيف بتوقعات املنشأة أو باألحداث بعد تاريخ    العلى الحقوق املوجودة في نهاية فترة التقرير.    اعتمادا

 د(املثال، استالم تنازل أو إخالل بتعه 
 
 عندما يشير إلى "تسوية" التزام.  1ما يعنيه معيار املحاسبة الدولي رقم  . يوضح التعديل أيضا

 37و 16الدولية رقم  املحاسبة ومعايير ،  3ت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم تعديال 

"املمتلكات واآلالت واملعدات" على الشركة أن تخصم من تكلفة املمتلكات واآلالت واملعدات املبالغ    16يحظر معيار املحاسبة الدولي رقم   -

 املستلمة من بيع العناصر املنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام املقصود منه.  
 
عن ذلك، سوف تعترف الشركة بعائدات    بدال

 ربح أو الخسارة. املبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في قائمة ال 

املحتملة" التكاليف التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما    واألصول   املحتملة  "املخصصات وااللتزامات  37يحدد املعيار املحاسبي الدولي رقم  -

 إذا كان العقد سي سبب في خسارة. 

 8املحاسبة الدولي رقم ومعيار   2وبيان املمارسة رقم  1تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم 

حاسبية  تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة املحاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم املالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات امل

 والتغيرات في السياسات املحاسبية.

 األدوات املالية 3-2

 في األحكام التعاقدية لألداة. إن األداة املالية  تنشــأ كعقد ويمثل جزء من املوجودات املالية ألي  يتم اثبات األدوات املالية عندما تصــبح  
 
الشــركة طرفا

 منشأة وجزء من املطلوبات املالية أو حق ملكية ملنشأة أخرى.

 املوجودات املالية

وذ  أعمال الشــــركة إلدارة املوجودات  املالية والشــــروط التعاقدية  متصــــنف الشــــركة موجوداتها املالية عند االثبات املبدئي. يعتمد التصــــنيف على ن 

 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(. - أ
 
 تلك التي يتم قياسها الحقا

 يتم قياسها بالتكلفة املس نفدة.  تلك التي  -ب

. فيما يتعلق  الدخل الشامل اآلخر  وبالنسبة للموجودات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، يتم تسجيل الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة  

بـاختيـار طريقـة االعتراف املبـدئي الســـــــــــــ ثمـارات حقوق  بـاالســـــــــــــ ثمـارات في أدوات حقوق امللكيـة، فـإن ذلـك يعتمـد على مـا إذا كـانـت الشـــــــــــــركـة قـد قـامـت  

 امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر.

 القياس

ة من خالل الربح  عند االعتراف املبدئي، تقوم الشركة بقياس املوجودات املالية بالقيمة العادلة، في حالة ما إذا كان األصل املالي ليس بالقيمة العادل 

 رة، فإن تكاليف العمليات املتعلقة مباشرة بشراء األصل املالي يتم اإلعتراف  ها كمصروف بقائمة الربح او الخسارة حالة حدوثها.أو الخسا
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 استبعاد املوجودات املالية 

واملخاطر واملنافع املرتبطة  تقوم الشــــــــركة باســــــــ بعاد املوجودات املالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية أو عند تحويل األصــــــــل املالي  

  بملكيته إلى طرف آخر. إذا لم تقم الشــــــــــــركة بتحويل أو االحتفاط بكافة املخاطر واملنافع من امتالك األصــــــــــــل واســــــــــــتمرت في الســــــــــــيطرة على األصــــــــــــل

فعها. إذا احتفظت الشركة بكافة  املحول، تقوم الشركة بإثبات حصتها املحتفظ  ها في املوجودات  واملطلوبات ذات الصلة للمبالغ التي قد تضطر لد

 تكلفة التمويل الضمنية للعائدات املستلمة.
 
 املخاطر واملنافع لألصل املس بعد، فإن الشركة تستمر باثبات األصل املالي وتثبت ايضا

 االنخفاض في قيمة املوجودات املالية

بموجوداتها املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــــامل  تقوم الشـــــــركة بتقييم الخســـــــائر االئتمانية املتوقعة املتعلقة  

 :استطالع مستقبلي. يعكس قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة ما يلي اآلخر على أساس

 .قيمة غير متحيزة ومرجحة يتم تحديدها من خالل تقييم مجموعة من النتائ  املحتملة •

 .الزمنية للمواردالقيمة  •

املعلومات املعقولة واملدعومة املتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر في تاريخ التقرير حول األحداث املاضية والظروف الحالية وتوقعات    •

 .االقتصادية املستقبلية الظروف

 :عريف التخلف عن السدادت 

 :عندماتعتبر الشركة أن األصل املالي في حالة تخلف عن السداد  

 .ال يكون من املرجح أن املقترض سوف يقوم بسداد التزاماته االئتمانية للشركة بالكامل  •

ا على أي التزام ائتماني جوهري للشركة 360يكون املقترض متأخر السداد ألكثر من   •  .يوم 

 :لتاليةعند تقييم ما إذا كان املقترض في حالة تخلف عن السداد، تضع الشركة في اعتبارها املؤشرات ا

 ض. النوعية مثل انتهاكات التعهد؛ القضية القانونية التي رفعتها الشركة ضد املقترض أو التأخر في سداد ال سهيالت األخرى للمقتر   •

 .الكمية مثل وضع التأخر عن السداد والتأخر في السداد في ال سهيالت األخرى من نفس العميل   •

 .داخليا والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجيةبناء  على البيانات التي تم تطويرها   •

 .الظروفقد تتفاوت املدخالت في تقييم ما إذا كانت إحدى األدوات املالية في حالة تخلف عن السداد وأهميتها مع مرور الوقت لتعكس التغيرات في  
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 :معايير وضع املراحل 

 :التاليةتتمتع املوجودات املالية للشركة بمعايير املراحل 

: تتمثل في املوجودات املالية حيث يتعرض العمالء ملخاطر منخفضة من التخلف في السداد كما أن لديها قدرة قوية على  (1مرحلة  )عاملة    -1

 .بالتدفقات النقدية التعاقدية الوفاء

  العمر  يكون  حيث شـهر،  عشـر االثني لفترة املتوقعة االئتمان لخسـائر مسـاو   بمبلغ املالية املوجودات ل شـغيل  خسـارة مخصـص  بقياس الشـركة تقوم

.   عشـــر اثني من أقل  لألصـــل  املتوقع اإلنتاجي
 
  عشـــر  االثني لفترة االئتمان خســـائر تتمثل  .املتوقع اإلنتاجي بعمرها املتوقعة الخســـائر قياس ويتمشـــهرا

 
 
  عشـــــــر اثني خالل املحتمل  املالية القوائم في الســـــــداد عن التخلف أحداث عن النات  االئتمان خســـــــائر من املتوقع بالجزء شـــــــهرا

 
 تاريخ بعد شـــــــهرا

 .التقرير

  العميل كان إذا تظهر  التي االئتمان  مخاطر  في جوهرية زيادة  يوجد حيثما  املالية املوجودات في وتتمثل(:  2)مرحلة    األداء منخفضة -2
 
 ألكثر متأخرا

 مقابلها التي ال سهيالت أو  اإلدارية،  املراقبة قائمة  تحت  أو ال سهيالت  هيكلة إعادة  أو  التعاقدية،  األقساط / املدفوعات سداد  في  يوما  90 من

 .العميل  نفس قبل  من األخرى  ال سهيالت في تجاوزها أو  امتالكها إعادة تم ضمانات

 .اإلنتاجي العمر مدى على املتوقعة االئتمان لخسائر مساو   بمبلغ األداء منخفضة املالية للموجودات الخسارة مخصص  الشركة تقيس

 تسديد في العميل  يخفق عندما مالي أصل  سداد في التأخر يحدث.  السداد متأخرة املالية املوجودات في وتتمثل (:  3)مرحلة    العاملة غير  -3

 ال سهيالت  في السداد عن التأخر أو العميل  ضد قانونية قضية رفع ويتم استحقاقها،  بعد يوما 360 خالل التعاقدية األقساط/ املدفوعات

 .للعميل  األخرى 

 .اإلنتاجي العمر مدى على املتوقعة االئتمان لخسائر مساو   بمبلغ العاملة غير املالية للموجودات الخسارة مخصص  الشركة تقيس

 :شطب

 األقل  على ســنتين الســداد متأخرة تكون  عندما لالســترداد منطقية توقعات يوجد ال أنه الشــركة تســتنت  عندما فقط املالية املوجودات شــطب يتم

 رفع أو املوجودات امتالك إعادة خالل من اإلنفاذ أنشـطة ممارسـة في الشـركة تسـتمر املالية،  املوجودات شـطب عند .النظامية املتطلبات  بسـبب أو

 القيمة في االنخفاض مخصــص  من كجزء املســتردات تظهر الشــطب،  وبعد االســترداد،  عند .املطلوبة املدينة الذمم اســترداد ملحاولة  قضــائية دعاوى 

 .الربح أو الخسارة قائمة في أخرى   كإيرادات إثباتها يتم أو

 :املتوقعة االئتمانية الخسارة  قياس

 :التالية للمتغيرات اآلجال هيكل  هي املتوقعة االئتمانية الخسارة قياس في الرئيسية املدخالت

 .السداد عن التخلف احتمالية •

 .السداد عن التخلف عن الناتجة الخسارة •

 .السداد عن التخلف عند  التعرض •

 االئتمان مخاطر على جوهري  تغير هناك كان إذا وفيما للموجودات املبدئي اإلثبات عند الســـــداد عن التخلف احتمالية االعتبار في الشـــــركة تضـــــع

 الســـــــــداد عن التخلف احتمالية االعتبار في األخذ بعد القيمة في االنخفاض نموذ  وضـــــــــع تم.  تقرير فترة كل  مدى على االســـــــــتمرارية  أســـــــــاس على

ــارة ــير حيث  التخلف ذلك من والخسـ ــابقة املعلومات تشـ  يتضـــمن بما املتوقع املســـتقبلي النات  يعكســـان بحيث تعديلهما ويتم ذلك،  إلى للشـــركة السـ

ل مثل  الكلي االقتصــاد عوامل   التعرض من الســداد عن التخلف عند التعرض الشــركة تســتمد الدين. مركز وصــافي اإلجمالي املحلي  النات  نمو معد 

 من الســــداد عن التخلف عند التعرض إن.  اإلطفاء ذلك في بما العقد بموجب به املســــموح  الحالي للمبلغ املحتملة والتغييرات املقابل  للطرف الحالي

 .الدفترية قيمته إجمالي هو مالي أصل 
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ل  الحالية القيمة أنها على االئتمان خسارة اح ساب يتم املالية،  للموجودات بالنسبة  :بين للفرق    )الفعلي الفائدة )بمعد 

 .العقد بموجب ملنشأة املطلوبة التعاقدية النقدية التدفقات -أ

 .استالمها الشركة تتوقع التي النقدية لتدفقاتا  -ب

 القياس

املبـدئي لكـافـة املطلوبـات املـاليـة بـالقيمـة العـادلـة. وتحســـــــــــــب املطلوبـات املـاليـة بـالتكلفـة املســـــــــــــ نفـدة مثـل القروض  التي يتم تحـديـدهـا على  يتم االثبـاث  

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

 تقوم الشـــــركة بتصـــــنيف جميع االلت
 
زامات املالية  بالتكلفة املســـــ نفدة فيما عدا املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســـــارة. الحقا

 .بالقيمة العادلة  املطلوباتيتم قياس هذه  

علية ملعدل الفائدة. إن معدل  طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة لحساب التكلفة املس نفدة ألداة الدين وتوز ع مصروف الفائدة على الفترة الف

 ال  الفائدة الفعلي هو معدل خصم التدفقات النقدية املستقبلية الخارجة )يتضمن جميع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة والتي تمثل جزء
 
ا

ة الدين أو صافي القيمة الدفترية عند  يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف املعاملة واألقساط أو أي خصومات أخرى( خالل العمر املتوقع ألدا

  يين التجار   يناملالية للشركة املورد   املطلوباتاالعتراف املبدئي. وتنطبق هذه الطريقة على مبالغ القروض والذمم الدائنة التجارية وغيرها. تتضمن  

 بالتكلفة املس نفدة.    املالية املطلوباتوالقروض بما في ذلك السحب على املكشوف  . يتم قياس  ين اآلخر  ين والدائن 

 إلغاء إثبات املطلوبات املالية 

الي بآخر من نفس  يتم إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية عندما يتم اإلعفاء من اإللزام املحدد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. عند اس بدال التزام مالي ح

 أو بتعديل شروط  
 
املطلوبات الحالية بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كعدم تحقق لاللتزام  املقرض بشروط مختلفة جوهريا

 األصلي وتحقق التزام جديد، ويتم االعتراف بالفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة .

 تسوية األدوات املالية

را  صافي املبلغ في قائمة املركز املالي  عندما يكون هناك حق قانوني ملزم ل سوية املبالغ املعترف  ها  يتم تسوية املوجودات  واملطلوبات املالية ويتم إد

وتسوية     / للموجودات  القيمة  ل سوية صافي  نية  باألحداث   املطلوباتوهناك  مرهونا  للتنفيذ  القابل  القانوني  الحق  يكون  أال  يجب  واحد.  آن  في 

 للتنفيذ في سياق األعمال االعتيادية وفي حالة التخلف عن السداد أو إعسار أو إفالس الشركة أو الطرف املقابل. املستقبلية ويجب أن يكون قابل 

 مقاصة املوجودات املالية واملطلوبات املالية

عندما يكون لدى الشركة نية    تتم مقاصة املوجودات املالية واملطلوبات املالية وتدر  بالصافى فى قائمة املركز املالى عند وجود حق نظامى ملزم أو 

 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  

 على.  يتم إثبات دخل العمولة الخاصة من عقود التأجير التمويلي على أساس معدل الربح الف

 ا. يظهر الجزء الغير مك سب من إيرادات الفوائد والتأمين كإيرادات مؤجلة وتخصم من رصيد صافي اإلس ثمار في عقود تأجير تمويلى الخاصة  ه

 إيراد عمولة من بيع سيارات 

 يتم إثبات ايراد العمولة من بيع السيارات عند إتمام عملية البيع.  

 يراد عمولة تأمين والرسوم االداريةإ

االدارية الرسوم   
 
أيضا تثبت  كما  بالصافي،  ويظهر  اإليراد  لهذا  به  املتعلقة  التكلفة  مع خصم  املس نفدة  بالتكلفة  التأمين  إيرادات  بالتكلفة   تثبت 

 املس نفدة.
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 متلكات ومعدات م 3-4

 والقياس   ثباتاإل 3-4-1

بالتكلفة التاريخية بعد طرح االستهالك املتراكم وخسائر الهبوط املتراكمةامل و   متلكاتتظهر بنود امل  تتضمن التكلفة املصاريف    .ن وجدت(إ)  عدات 

يتم تحديد   .املمتلكات واملعدات يتم املحاسبة عنها كبنود منفصلةلبنود ال شغيلى  عندما يختلف العمر  .ومعدات ممتلكاتقتناء إاملرتبطة مباشرة ب 

الناتجة عن   بنود من املمتلكات واملعدات بمقارنة املقبوضات من اإل إ املكاسب والخسائر  البنود وتسجل  س بعاد  لتلك  س بعاد مع القيمة املدرجة 

 .الشامل اآلخروالدخل   و الخسارةأالربح قائمة بالصافي في  

 التكاليف الالحقة   3-4-2

بنود   لبند من  املس بدل  الجزء  تكلفة  واملعدات  تسجل  اقتصادية  املمتلكات  منافع  تدفق  املحتمل  من  كان  إذا  البند  لذلك  املدرجة  القيمة  ضمن 

لل املدرجة  القيمة  شطب  ويتم  موثوق،  بشكل  الجزء  ذلك  تكلفة  قياس  إمكانية  إلى  إضافة  الجزء  ذلك  في  تكمن  للشركة  القديم  مستقبلية  جزء 

 . املس بدل

  الشامل اآلخروالدخل    الربح او الخسارةقائمة  في  املمتلكات واملعدات  تسجل التكاليف واملصاريف اليومية التي تتحملها الشركة على صيانة وتشغيل  

 . عند تكبدها

 ستهالك  اال  3-4-3

املقدر لكل بند  ال شغيلى  بطريقة القسط الثابت على مدى العمر    اآلخرالشامل  والدخل    الربح او الخسارةقائمة  مصروف االستهالك في  إثبات  يتم  

أيهما   للموجوداتنتاجية  عمار اإل مستأجرة على مدة عقد اإليجار أو على األ   مبانىاملقامة على    املوجوداتيتم استهالك    .املمتلكات واملعداتمن بنود  

 .ستخدام بالطريقة املقصودة من قبل االدارةعندما يكون متاح لل املمتلكات واملعدات بنود بند من  يتم استهالك    .قل أ

 للممتلكات واملعدات تفاصيلها كما يلي:املقدرة  ال شغيليةإن األعمار 

 السنوات 
  4 واملعدات املكتبية  الحاسب االلي أجهزة 

  10 األثاث والتركيبات 
  4 السيارات

  5 مستأجرة تحسينات على مبانى 

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

 

 وجودات غير امللموسةامل  3-5

 والقياس  ثبات اإل 3-5-1

 اإلطفاء املتراكم   عمر انتاجي محدد باقتنائه وله    الشركةالتي قامت  و برنام  عام    غير امللموسة تتمثل في   املوجودات
 
يتم قياسه بسعر التكلفة ناقصا

 واي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة.

االعتراف بكافة    يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة في األصل املحدد الذي تتعلق به. ويتم 

، فيالنفقات األخرى 
 
 عند تكبدها.  خسارة والدخل الشامل اآلخر الأو  الربح قائمة  التي يتم انتاجها داخليا
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 اإلطفاء   3-5-2

اجية  ت يتم إح ساب اإلطفاء لتكلفة املوجودات غير امللموسة مطروحا منها القيمة املتبقية بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلن 

 .خسارة والدخل الشامل اآلخرالفي قائمة الربح أو املقدرة . ويتم اإلعتراف  ها 

 توزيعات األرباح 3-6

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

 النقد وُمعادالت النقد     3-7

النقدية بالصناديق واألرصـدة والودائع البنكية واإلس ثمارات األخرى عالية السيولة القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية  وُمعادالت النقد  يتضمن النقد  

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

 التورق  -وعقود مرابحة السلع  صافي االستثمار في عقود ايجار تمويلي   3-8

 صافي االستثمار في عقود ايجار تمويلي   3-8-1

اإليراد    توز ع. يتم  اإليجارإن املبالغ املستحقة من املستأجرين تحت عقد اإليجار التمويلي يتم إدراجها كمدينين بقيمة صافي اس ثمار الشركة في عقد  

  .ود اإليجارس ثمار الشركة القائم فيما يتعلق بعقإمن عقود اإليجار التمويلية على فترات مالية بحيث تعكس نسبة عائد دوري ثابت على صافي 

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

  توز ع . يتم  تورق  -مرابحة سلع  ايتم إدراجها كمدينين بقيمة صافي اس ثمار الشركة في عقد    ايجار مرابحةتحت عقد   املدينينإن املبالغ املستحقة من  

 .فترات مالية بحيث تعكس نسبة عائد دوري ثابت على صافي إس ثمار الشركة القائم فيما يتعلق بعقود اإليجار يجار املرابحة علىاإليراد من عقود ا

 املنحة الحكومية 3-9

تعامل املنفعة من قرض حكومي مقدم  ،  ( املنح الحكومية20وفق معيار املحاسبة الدولي رقم )  املنحة الحكومية املتعلقة بالدخل تقوم الشركة بإثبات  

الي رقم  بمعدل فائدة أقل من معدل الفائدة في السوق على أنها منحة حكومية وتقوم الشركة بإثبات القرض وقياسه وفق للمعيار الدولي للتقرير امل 

فرق بين القيمة الدفترية األولية للقرض املحددة  ( األدوات املالية وقياس املنفعة من معدل الفائدة األقل من سعر الفائدة في السوق على أنها ال 9)

 للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم )
 
 لهذا املعيار.  9وفقا

 
خذ في الحسبان  باأل   الشركة  وتقوم( واملتحصالت املستلمة. وتتم املحاسبة عن املنفعة وفقا

 عنها. ف التي تستهدف منفعة القرض أن تقوم بالتعويضالشروط والواجبات التي تم، أو يجب أن يتم، الوفاء  ها عند تحديد التكالي

تقـــــــوم الشـــــــركة بإثبـــــــات املنحـــــــة الحكوميـــــــة ضـــــــمن الـــــــربح أو الخســـــــارة علـــــــى أســـــــاس منـــــــتظم علـــــــى مـــــــدي الفتـــــــرات التـــــــي تثبـــــــت فيهـــــــا الشـــــــركة التكـــــــاليف 

 املتعلقة  ها، والتي تستهدف املنح أن تقوم بالتعويض عنها، على أنها مصروف.
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 للموظفين مكافأة نهاية الخدمة  إلتزام 3-10

مكافأة نهاية الخدمة   إلتزامحيث ان    اإلضافة املتوقعةمكافأة نهاية الخدمة وتكلفة الخدمة املتعلقة  ها باستخدام طريقة وحدة    إلتزام  اح سابيتم  

لتزام ويظهر االلتزام في قائمة املركز املالي بالقيمة الحالية إل   .جراء تقويم اكتواري في نهاية كل سنة ماليةإيعتبر من التزامات املنفعة املحددة، ويتم  

ويتم اح ساب هذه القيمة الحالية باستخدام معدل خصم يمثل العائد على السندات الحكومية وبتطبيق   .تاريخ املركز املالىملحددة كما في  املنفعة ا

 
 
 .مكافأة نهاية الخدمة ومبالغها ملدفوعات ( التوقيت املقدر متوسط مرجح واحد ملعدل الخصم والذي يعكس )تقريبيا

 مكافأة نهاية الخدمة من العناصر التالية: إلتزام تتكون تكلفة 

 لفة الخدمة الحالية تك  (1

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

 االكتوارية والخسائر املبلغ النات  من إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة والذي يمثل املكاسب أ (3

الشامل  والدخل    الربح او الخسارةقائمة  ح ساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة في  إلفائدة املتعلقين ب عرض تكلفة الخدمة الحالية ومصروف ايتم  

وال يعاد تصنيفها ضمن    الشامل اآلخر ثبات املكاسب والخسائر االكتوارية ضمن الدخل  إفي حين يتم    .كجزء من بند رواتب ومزايا املو فين  اآلخر

 . النات  من املكاسب والخسائر االكتوارية في األرباح املبقاة مباشرة الشامل اآلخر درا  الدخل إالربح أو الخسارة في فترة الحقة، ويتم 

 مخصص الزكاة الشرعية  3-11

 لتعليمات  
 
 في القوائم املالية وفقا

 
في اململكة العربية السعودية وتحمل    هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتم اح ساب مخصص الزكاة الشرعية سنويا

 ضمن ق
 
للزكاة الشرعية يتم تسجيلها أيضا ائمة الربح أو  بقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. أية تعديالت قد تنت  عن الربط النهائي 

 الخسارة والدخل الشامل اآلخر في السنة التا يتم استالم الربط النهائي  ها، مع تسوية املخصص. 

 املصروفـات   3-12

النشاط حسب املبادىء املحاسبية املتعارف عليها تعتبر مصروفات مباشرة وتسجل ضمن تكلفة املبيعات  إيرادات  جميع املصروفات املتعلقة بتحقيق  

  يتم توز ع املصروفات املشتركة على تكلفة املبيعات واملصروفات العمومية واإلدا  مصروفات عمومية وإدارية.أما املصروفات األخرى فتعتبر  
 
رية وفقا

 ألساس ثابت. 

 مخصصات     3-13

اإللتزامات ستكون  يت  تكاليف سداد  بسبب أحداث سابقة وأن  أو متوقعة(  )قانونية  الشركة  إلتزامات على  إثبات مبالغ املخصصات عند وجود  م 

 ة ويمكن قياسها بطريقة موثوق  ها.محتمل 

 اإلحتياطي النظامي   3-14

من صافى الدخل السنوى ، ويجوز التوقف عن هذا التكوين حينما يبلغ    %10تمشيا مع النظام األساس ي للشركة يتم تكوين إحتياطي نظامي بنسبة  

 . ي غير قابل للتوز ع كأرباحن هذا اإلحتياط إ .املدفوع من رأس املال  %30رصيد هذا اإلحتياطي 

 العمالت األجنبية 3-15

 ألسعار الصرف السائدة عند  بالريال السعوديتمسك الشركة حساباتها 
 
، ويتم تحويل املعامالت التا تتم بالعملة األجنبية الى الريال السعودي وفقا

 ألسعويتم تحويل املوجودات واملطلوبات املالية املسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة املركز املالي إلى ال   جراء املعاملة، إ
 
ار  ريال السعودي وفقا

التاريخ في ذلك  السائدة  إدراجها ضمن    .الصرف  يتم  األجنبية  العمالت  تحويل  أو  ال سديدات  الناتجة عن  والخسائر  املكاسب  او  قائمة  إن  الربح 

 .الخسارة
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 قطاعية التقارير ال -4

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

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

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

 تورق.   –مرابحة السلع 

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م 2020  م 2021 اإليرادات من العموالت   -5

 32,137,336  45,046,058 إيراد عمولة خاصة من عقود تاجير تمويلى 

 10,389,616  25,879,293 (20)إيضاح    أطراف ذات عالقة –  إيراد عمولة من شراء سيارات

 6,865,763  6,541,751 ايراد عمولة تأمين

 77,467,102  49,392,715 

 

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م 2020  م 2021 أعباء تمويلية -6

 4,827,610  15,932,897 أعباء تمويلية

 ( 2,587,700)  - مكاسب تعديل التدفقات النقدية

 15,932,897  2,239,910 

 

 ديسمبر  31املنتهية في للسنة  

 م 2020  م 2021 إيرادات أخرى  -7

 2,981,036  3,957,320 رسوم إدارية

 2,763,092  349,230 أخرى 

 4,306,550  5,744,128 

 . السيارات  موردي  لصالح  السداد  في   التعجيل   يرنظ  مك سب   خصم  عن  عبارةريال سعودي    مليون   2,1م مبلغ  2020ديسمبر    31في    أخرى   بند  يتضمن
 

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م 2020  م 2021 بيع وتسويق  مصاريف -8

 1,859,282  2,195,342 رواتب وما في حكمها 

 2,291,626  2,905,242 عمولة مبيعات

 5,100,584  4,150,908 
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 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م 2021  م 2021 مصروفــات عموميــة وإداريـــة -9

 12,721,930  13,591,323 رواتب وما في حكمها 
 900,000  900,000 مكافآت مجلس االدارة  

 1,386,556  1,136,039 صيانة أجهزة وحاسب الى 
 1,343,313  1,482,582 أتعاب قانونية ومهنية

 940,062  1,069,565 اشتراكات
 1,037,595  1,283,254 استهالك ممتلكات ومعدات، اطفاء موجودات غير ملموسة

 178,166  167,022 لوازم مكتبية
 598,815  664,563 ايجارات

 365,467  433,977 صيانة ، نظافة و تأمين مباني 
 1,744,279  ,4,955102 أخـرى 

 23,239,279  21,216,183 

 

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 مخصص الزكاة الشرعية -10

    حركة مخصص الزكاة هي كما يلـي:  إن

 3,063,878  3,406,686 رصيد أول السنة  

 2,633,637  2,551,116 *  مخصص السنة الحالية

 ( 2,290,829)  ( 2,905,920) املسدد خالل السنة 

 3,406,686  3,051,882 رصيد آخر السنة  

االنشطة  *    لقرار  الحالية وفقا  السنة  اح ساب مخصص  من  تم  االعوام  الزكوية عن  االقرارات  بتقديم  الشركة  م حتا   2019التمويلية وقامت 

 م وسددت املبالغ املستحقة بموجبها ولم يتم الربط عليها من قبل الهيئة لالعوام املذكورة . 2020

 
 

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021   النقد  وُمعادالتالنقد  -11

 113,459  21,000 نقد في الصندوق 

 50,700,765  91,444,942 نقد لدى البنوك 

 91,465,942  50,814,224 
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 م2020ديسمبر  31كما في   م2021ديسمبر  31كما في  

 اإلجمالي   تورق   ايجار تمويلي   اإلجمالي   تورق   ايجار تمويلي  صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلية والتورق -12

 627,391,547  76,638,392  550,753,155  651,828,371  100,703,574  551,124,797 للدفعات اجمالى الحد األدنى  

: إيرادات تمويل غير مك سبة 
 
 (87,605,108)  ( 8,548,834)  (79,056,274)  ( 72,172,939)  ( 7,537,500)  ( 64,635,439) ناقصا

 539,786,439  68,089,558  471,696,881  579,655,432  93,166,074  486,489,358 للدفعاتالقيمة الحالية للحد األدنى 

: مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
 
 (35,218,615)  ( 53,640)  (35,164,975)  ( 47,313,723)  ( 12,386,176)  ( 34,927,547) ناقصا

 504,567,824  68,035,918  436,531,906  532,341,709  80,779,898  451,561,811 مرابحة وتورقس ثمار في عقود صافي اال 

 

 م2020ديسمبر  31كما في   م2021ديسمبر  31كما في  

 اإلجمالي   تورق   ايجار تمويلي    اإلجمالي   تورق   ايجار تمويلي  تواريخ االستحقاق املتوقعة

 185,685,578  21,680,744  164,004,834  183,128,128  13,156,468  169,971,660 خالل سنة 

 181,452,464  26,632,769  154,819,695  213,660,850  47,615,903  166,044,947 سنة 1-2

 137,429,782  19,722,405  117,707,377  135,552,731  20,007,527  115,545,204 سنة  2أكثر من 

 451,561,811  80,779,898  532,341,709  436,531,906  68,035,918  504,567,824 

 

سعودي بنسبة هامش ربح متفق  ريال    مليون   233,7قدرها  والتورق    يةلتمويلا  الليجار بخصوص تنازل عن األقساط املستحقة من مدينا عقود    ةمحلي   بنوك م إتفاقيات مع  2020  سنةأبرمت الشركة خالل   -

( والذى يبين تفاصيل أكثر  23يرجى الرجوع الى إيضاح رقم )  . ، وذلك كضمان لل سهيالت املالية محل اإلتفاقياتالسايبور املعلنباالضافة الى نسب متغيرة  وفق معدل    %3  حتا %1,5  من   تتراوح عليه باالتفاقيات  

 .صافي اإلس ثمار في عقود إيجار تمويليعن 
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 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 حركة مخصص خسائر االئتمان املتوقعة ( أ / 21)

 33,251,447  35,218,615 الرصيد فى بداية السنة  

 1,987,168  12,621,111 املكون خالل السنة  

 ( 20,000)  ( 526,003) شطب مديونيات 

 35,218,615  47,313,723 الرصيد فى نهاية السنة  

 

 

 ديسمبر  31كما في  

 دفعات مقدم -13
 
 م 2020  م 2021 ا

 30,093  2,193,425 موردين سيارات 

 642,697  457,287 اشتراكات

 906,043  817,711 تأمين على السيارات

 121,636  205,393 ايجار

 175,990  153,494 بدل سكن عاملين 

 145,828  - تأمين طبي  

 221,254  254,247 أخرى 

 4,081,557  2,243,541 

 

 

 الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل  مدرج    ستثمار ا -14

س ثمار فى الشركة السعودية ل سجيل عقود اإليجار التمويلي "شركة مساهمة سعودية" وذلك بناء  على البند واحد من املادة الثامنة  يتمثل رصيد اال 

مراعاة أحكام نظام الشركات،    هـ والذى نص على " مع1433شعبان    13( بتاريخ  48عشر من نظام اإليجار التمويلي الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

 . يكون غرضها تسجيل العقود " البنك املركزي السعودي تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من 

)ساما( وموافقة وزارة التجارة واإلس ثمار على عقد الجمعية العامة للشركة السعودية ل سجيل عقود  البنك املركزي السعودي  تمت موافقة    وقد  

 ي  هدف دعوة باقي املمارسين املرخصين لنشاط التأجير التمويلي للمساهمة فى أسهم الشركة.اإليجار التمويل

ديسمبر    31ريال سعودي كما في    892,850ريال سعودي بإجمالى قيمة    10بقيمة إسمية    سهم  89,285بعدد أسهم    %2.38س ثمار بنسبة   وتم اال 

 ريال سعودي(.  892,850:  م2020ديسمبر  31) م2021
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 غير ملموسة  موجودات -15

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 

 1,425,000  1,370,145 رصيد أول السنة 

 323,702  97,644 إضافات

 ( 378,557)  ( 410,430) استهالك السنة

 1,057,359  1,370,145 

 

 ممتلكات ومعدات   -16

 

أجهزة حاسب آلى  

  ومعدات مكتبية

أثاث  

  سيارات   وتركيبات 

تحسينات على  

 مبانى مستأجرة 

 

 املجمـــــــــوع 

          التكلفـــة

 2,871,996  1,189,927  456,072  417,121  808,876 م2020  يناير 1في  

 2,490,174  1,650,905  -  398,948  440,321 إضافـــــــــات

 ( 916,732)  ( 900,532)  -  -  ( 16,200) إس بعادات  

 4,445,438  1,940,300  456,072  816,069  1,232,997 م2020ديسمبر   31في  

 1,115,489  329,614  491,675  42,081  252,119 إضافـــــــــات

 ( 456,072)  -  ( 456,072)  -  - س بعادات  ا

 5,104,855  2,269,914  491,675  858,150  1,485,116 م2021ديسمبر   31في  

          ستهـالك املتراكــماال 

 1,457,536  809,379  121,452  129,023  397,682 م2020  يناير 1في  

 659,038  269,796  123,518  60,997  204,727 إستهالك  

 ( 883,799)  ( 867,599)  -  -  ( 16,200) إس بعادات  

 1,232,775  211,576  244,970  190,020  586,209 م2020ديسمبر   31في  

 872,826  390,578  115,501  82,321  284,426 ستهالك  ا

 ( 339,983)  -  ( 339,983)  -  - س بعادات  ا

 1,765,618  602,154  20,488  272,341  870,635 م2021ديسمبر   31في  

          صافي القيمـة الدفتريـة

 3,339,237  1,667,760  471,187  585,809  614,481 م2021ديسمبر   31في  

 3,212,663  1,728,724  211,102  626,049  646,788 م2020ديسمبر   31في  
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 املالية  التسهيالت -17

 بنسب تتراوح  مطويلة األجل من بنوك    تسهيالت ماليةلدى الشركة  
 
حلية، وتحمل بعمولة خاصة بمعدل سيبور باالضافة الى هامش متفق عليه سنويا

 .منشآت لقروض  إدارية رسومالى  باالضافة %3  الى %1,5من 

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 

 176,178,531  304,892,267 الرصيد في بداية السنة  

 145,000,000  102,000,000 اضافات   

 (16,286,264)  (90,193,994) املسدد   

 304,892,267  316,698,273 الرصيد 
    

 (1,022,746)  (2,453,882) أعباء مالية مؤجلة 

 (1,830,913)  -   مكاسب تعديل التدفقات النقدية اللتزام مالي

 (13,543,205)  (9,436,383) الدخل املؤجل لقرض بدون فوائد 

 8,761,198   3,917,328 االعباء التمويلية

 (7,635,666)  (7,972,937) ( 24)إيضاح  الرصيد

 297,256,601  308,725,336 ديسمبر   31الرصيد فى 

 86,391,200  98,023,272 الجزء املتداول 

 210,865,401  210,702,064 املتداول الجزء غير  

 التسهيالت من بنوك محلية
 
 أوال

م حصـــــــــلت مـــــــــن خاللهـــــــــا علـــــــــى مرابحـــــــــات طويلـــــــــة 2021ينـــــــــاير 19 بتـــــــــاريخ الريـــــــــاض بنـــــــــك مـــــــــع إســـــــــالمي تمويـــــــــل الشـــــــــركة بـــــــــإبرام اتفاقيـــــــــة  قامـــــــــت -

ســــــــداد أول  أيبــــــــد ســــــــنوي  ربــــــــعقســــــــط  20م علــــــــى أن تســــــــتحق الســــــــداد علــــــــى 2021مــــــــارس  24مليــــــــون ريــــــــال ســــــــعودي بتــــــــاريخ  25األجــــــــل بمبلــــــــغ 

 .م 2026فبراير   26ويكون سداد آخر قسط بتاريخ   م 2021يونيو   22قسط بتاريخ  

 
 
 مبادرة اإلقراض غير املباشرالتسهيالت من   ثانيا

ــاير  5بتـــــــــاريخ  - مليـــــــــون ريـــــــــال ســـــــــعودي )مبلـــــــــغ التمويـــــــــل( مـــــــــن بنـــــــــك التنميـــــــــة االجتماعيـــــــــة  12حصـــــــــلت الشـــــــــركة علـــــــــي قـــــــــرض بمبلـــــــــغ   م2021ينـــــــ

ــادرة اإلقـــــــراض غيـــــــر املباشـــــــر  ــين البنـــــــك املتعلقـــــــة بمبـــــ ــة بـــــــين الهيئـــــــة العامـــــــة للمنشـــــــآت الصـــــــغيرة واملتوســـــــطة وبـــــ وذلـــــــك ضـــــــمن االتفاقيـــــــة املبرمـــــ

فــــــــــي تمويــــــــــل املنشـــــــــآت الصــــــــــغيرة واملتوســــــــــطة  املعنيـــــــــة بتفعيــــــــــل دور صـــــــــناديق اإلقــــــــــراض وشــــــــــركات التمويـــــــــل وتحفيزهــــــــــا ألداء دور أكبــــــــــر وفعـــــــــال

 1، تقــــــــوم الشــــــــركة بســــــــداد القــــــــرض علــــــــي دفعــــــــات دوريــــــــة علــــــــي أن يكــــــــون أول قســــــــط ســــــــداد بتــــــــاريخ   ضــــــــمن برنــــــــام  تحفيــــــــز القطــــــــاع الخــــــــاص

ريــــــــال ســـــــــعودي يــــــــتم ســـــــــدادها  105,000باإلضـــــــــافة الــــــــي رســـــــــوم إداريــــــــة قـــــــــدرها  م2024يونيــــــــو  1وآخــــــــر قســـــــــط ســــــــداد بتـــــــــاريخ  م2021يوليــــــــو 

 قسط 36علي  
 
 .ا

ــي قـــــــــــرض بمبلـــــــــــغ   م2021يونيـــــــــــو  24بتـــــــــــاريخ  - مليـــــــــــون ريـــــــــــال ســـــــــــعودي )مبلـــــــــــغ التمويـــــــــــل( ، تقـــــــــــوم الشـــــــــــركة بســـــــــــداد  25حصـــــــــــلت الشـــــــــــركة علـــــــــ

 م2024ســـــــــبتمبر  1وآخـــــــــر قســـــــــط ســـــــــداد بتـــــــــاريخ  م2021أكتـــــــــوبر  1بتـــــــــاريخ القـــــــــرض علـــــــــي دفعـــــــــات دوريـــــــــة علـــــــــي أن يكـــــــــون أول قســـــــــط ســـــــــداد 

 قسط 36ريال سعودي يتم سدادها علي   812,500باإلضافة الي رسوم إدارية قدرها  
 
 .ا

مليــــــــــون ريـــــــــــال ســــــــــعودي )مبلــــــــــغ التمويـــــــــــل( ، تقــــــــــوم الشــــــــــركة بســـــــــــداد  40حصـــــــــــلت الشــــــــــركة علــــــــــي قـــــــــــرض بمبلــــــــــغ   م2021 أكتــــــــــوبر 14بتــــــــــاريخ  -

 م2025 ينــــــــــاير 1وآخــــــــــر قســــــــــط ســــــــــداد بتــــــــــاريخ  م2022 فبرايــــــــــر 1بتــــــــــاريخ القــــــــــرض علــــــــــي دفعــــــــــات دوريــــــــــة علــــــــــي أن يكــــــــــون أول قســــــــــط ســــــــــداد 

 قسط 36ريال سعودي يتم سدادها علي   1,300,000باإلضافة الي رسوم إدارية قدرها  
 
 .ا

ــة  - ــى أنهــــــــا منحــــــ  تــــــــم تحديــــــــدها واح ســــــــا ها علــــــ
 
ــا ــائد حاليــــــ ــر مــــــــن معــــــــدل الســــــــوق الســــــ إن هــــــــذه القــــــــروض تحمــــــــل معــــــــدل عمولــــــــة ثابــــــــت أقــــــــل بكثيــــــ

ريـــــــــال ســـــــــعودي وهـــــــــذا املبلـــــــــغ يمثـــــــــل الفـــــــــرق بـــــــــين القيمـــــــــة الدفتريـــــــــة األوليـــــــــة  مليـــــــــون  4.7بمبلـــــــــغ  منحـــــــــة، وقـــــــــد نـــــــــت  عـــــــــن ذلـــــــــك دخـــــــــل حكوميـــــــــة

 للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم )
 
 ( واملتحصالت املستلمة.9للقرض املحددة وفقا
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اهمة فــــــــي تعزيــــــــز االســــــــتقرار املــــــــالي، بمــــــــا فــــــــي ذلــــــــك فــــــــي وضــــــــع وإدارة وتنفيــــــــذ السياســــــــة النقديــــــــة واملســــــــ البنــــــــك املركــــــــزي الســــــــعودي انطالقــــــــا مــــــــن دو ر 

 ، 19- كوفيـــــــد -تمكـــــــين القطـــــــاع املـــــــالي مـــــــن دعـــــــم نمـــــــو القطـــــــاع الخـــــــاص، وفـــــــي إطـــــــار دعـــــــم جهـــــــود الـــــــد ولـــــــة "أيـــــــدها  " فـــــــي مكافحـــــــة فيـــــــروس كورونـــــــا 

واملنشــــــــآت متناهيــــــــة وتخفيــــــــف آثــــــــاره املاليــــــــة واالقتصــــــــادية املتوقعــــــــة علــــــــى القطــــــــاع الخــــــــاص، وبشــــــــكل  خــــــــاص علــــــــى املنشــــــــآت الصــــــــغيرة واملتوســــــــطة 

ســـــــــتهدف تمكـــــــــين دعـــــــــم القطــــــــاع الخـــــــــاص للقيـــــــــام بـــــــــدوره فـــــــــي تعزيـــــــــز النمـــــــــو ت  بـــــــــرام علــــــــى إعـــــــــداد  البنـــــــــك املركـــــــــزي الســـــــــعودي الصــــــــغر؛ فقـــــــــد عمـــــــــل 

ــة مـــــــــــن  ــام  تأجيـــــــــــل الـــــــــــدفعات وبرنـــــــــــام  تمويـــــــــــل اإلقـــــــــــراض، و ســـــــــــتهدف البرنامجـــــــــــان دعـــــــــــم االقتصـــــــــــادي مـــــــــــن خـــــــــــالل حزمـــــــــ اإلجـــــــــــراءات، منهـــــــــــا برنـــــــــ

اســـــــــــتمرارية األعمـــــــــــال ونمـــــــــــو هـــــــــــذه املنشـــــــــــآت خـــــــــــالل املرحلـــــــــــة الحاليـــــــــــة، بمـــــــــــا يســـــــــــاهم فـــــــــــي دعـــــــــــم النمـــــــــــو االقتصـــــــــــادي واملحافظـــــــــــة علـــــــــــى مســـــــــــتويات 

 التو يف في هذه املنشآت.

 :  كزي السعودي املر  للبنك وفيما يلي املبالغ املستحقة 

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 

 -  68,098,109 الرصيد في بداية السنة  

 92,011,711  13,370,893 السعودي البنك املركزي املحصل من 

 (23,913,602)  ( 24,703,459) املسدد خالل الفترة  

 68,098,109  56,765,543 الرصيد 

    

 ( 4,347,111)  ( 04,533,62) لقرض بدون فوائد   األوليالدخل املؤجل عند اإلثبات 

 939,985  2,398,385 االعباء التمويلية  

 ( 3,407,126)  ( 2,135,235)  الرصيد

 64,690,983  54,630,308 نهاية الفترة  الرصيد 

 21,951,043  22,854,653 الجزء املتداول 

 42,739,940  31,775,655 الجزء غير املتداول 

 

 ووفقم  2021يناير    19بتاريخ  
 
من    فوائد  بدون   وديعةكريال سعودي    مليون   10مبلغ بقيمة    على  الشركة  حصلت  ، )كفالة(  اإلقراض    تمويل  لبرنام   ا

مؤجل   وقد نت  عن ذلك دخل  م.2023ديسمبر  19م وآخر قسط بتاريخ 2021يوليو 19حيث يبدأ سداد أول قسط بتاريخ البنك املركزي السعودي 

 سعودي.  ريال ألف 516 لقرض بدون فوائد بمبلغ عند اإلثبات املبدئي 

 ووفقم 2021 سبتمبر 30بتاريخ 
 
من البنك   فوائد بدون  وديعةكريال سعودي   مليون  3.4مبلغ بقيمة  على الشركة حصلت ،   تأجيل الدفعات لبرنام  ا

  لقرض بدون فوائد بمبلغ   مؤجل عند اإلثبات املبدئي   وقد نت  عن ذلك دخل   م.2023  مارس  30بتاريخ    يستحق سداد كامل املبلغاملركزي السعودي  

 سعودي. ريال  ألف 179
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مليون ريال    92الشركة علي مبلغ  السعودي، حصلت    من البنك املركزي اإلقراض  تمويل   و برنام   تأجيل الدفعات م، ووفقأ لبرنام  2020خالل عام  

 سعودي كودائع بدون فوائد من البنك املركزي السعودي مقابل هذه البرام  .

مليون    2.1م متبقي منها  2020  خالل عام مليون ريال سعودي    4.3ونشأ عن هذه املبادرات دخل مؤجل عند اإلثبات املبدئي لقرض بدون فوائد بمبلغ  

 2021 ديسمبر  31ريال سعودي كما في 
 
للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم    م، وهذا املبلغ يمثل الفرق بين القيمة الدفترية األولية للقرض املحددة وفقا

 ( واملتحصالت املستلمة.9)

فترات السداد  عالوه على ذلك، وبما يساهم في تغطية الخسائر املحاسبية الناتجة عن برنام  تأجيل الدفعات أقر البنك املركزي السعودي بتعديل  

 من دفعات شهرية ونشأ عن ذلك ربح أثر التعديل بمبلغ  
 
ألف ريال سعودى،    431لودائع برنام  تأجيل الدفعات لتتضمن دفعة نهائية بكامل املبلغ بدال

النقدي  للمدفوعات  الحالية  القيمة  التعديل و  للشروط قبل   
 
للودائع وفقا الحالية  القيمة  بين  الفرق  يمثل  املبلغ   لشروط  وهذا 

 
املستقبلية وفقا ة 

 التعديل، والتي يتم خصمها بمعدل الفائدة السائد في السوق.

 ذمم دائنة تجارية   -19

في   ويتمثل  ســــــــــعودي(ريال  1,076,707:   م202ديســــــــــمبر   31ريال ســــــــــعودى )2,746,608م  2021ديســــــــــمبر   31بلغ رصــــــــــيد ذمم دائنة تجارية كما في 

 املستحق ملوردين سيارات.

 املعامالت مع جهات ذات عالقة  -20

الشركة ومجلس ادارة الشركة وجهات ذات عالقة أخرين. إن شروط املعامالت  مالك  فى سياق األعمال التجارية العادية تقوم الشركة بالتعامل مع  

 أنه ال  مع تلك األطراف هى نفس شروط التعامل مع الجهات األخرى الغير مرتبطة كما أنه يتم إعتماد املعامالت من قب 
 
ل إدارات تلك الشركات. علما

 يتم إح ساب أية أعباء مالية على أرصدة حسابات الجهات ذات العالقة. 

 إن أرصدة املستحق لجهات ذات عالقة كانت كما يلى : 

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 

 24,615,406  54,939,162 الشركة املتحدة للسيارات املحدودة 

 -  7,691,801 األهلية   لل سويق املحدودة الشركة 

 900,000  900,000 أعضاء مجلس ادارة الشركة

 218,556  1,526,199 شركة مؤسسة العيسائي للتجارة 

 2,253,555  2,954,366 هافال   –شركة توز ع وتسويق السيارات 

 68,011,528  27,987,517 
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 املعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل السنة: وفيما يلي 

 ديسمبر  31في للسنة املنتهية    

 م 2020  م 2021 طبيعة املعاملة  نوع العالقة  جهات ذات عالقة 

 151,196,797  179,823,603 شراء سيارات مالك الشركة  الشركة املتحدة للسيارات املحدودة 

 ( 155,578,591)  ( 128,582,789) سداد مشتريات سيارات   

 ( 8,966,597)  ( 20,997,232) عموالت بيع وخصومات مك سبة   

 927,671  80,174   شركة توكيالت للتمويلبالنيابة  خاصة بعمالء    سديداتت   

      

 900,000  900,000 مكافآت وبدالت   أفراد اإلدارة العليا  أعضاء مجلس االدارة

      

 4,082,330  22,109,863 شراء سيارات مساهم ملالك الشركة  مؤسسة العيسائي للتجارة شركة 

 ( 5,212,274)  ( 19,993,220) سداد مشتريات سيارات   

   ( 809,000) عموالت بيع وخصومات مك سبة   

      

 19,615,930  27,134,871 شراء سيارات  مساهم ملالك الشركة  هافال   - شركة توزيع وتسويق السيارات 

 )19,103,006(  ( 24,406,126) سداد مشتريات سيارات   

 ( 1,423,019)  ( 2,027,934) عموالت بيع وخصومات مك سبة   

      

 -  24,327,114 شراء سيارات  شركة تابعة للمساهم  املحدودة الشركة األهلية للتسويق

 -  ( 14,621,584) سداد مشتريات سيارات   

 -  ( 2,013,729) عموالت بيع وخصومات مك سبة   
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 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى   -21

 540,244  4,169,857 دفعات مقدمة من العمالء 

 2,560,418  1,291,338 مصروفات مستحقة 

 977,421  2,038,370 املضافة ضريبة القيمة 

 1,479,023  1,158,298 مكافآت مستحقة 

 1,433,542   ,873,8232 أخرى 

 11,481,736  6,990,648 

 

 

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 لتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفينا -22

 1,375,872  2,211,088 رصيد أول السنة 

 546,802  638,912 الخصم السنة تكلفة الخدمة وتكلفة معامل 

 345,096  ( 28,408) خسائر إكتوارية من إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة

 ( 56,682)  ( 128,426) املدفوع  

 2,211,088  2,693,166 رصيد نهاية السنة 

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

 %3  % 2.75  معدل الخصم

 %3  %3  الزيادة املستقبلية في الرواتب

 ألدوات املالية وإدارة املخاطرا -23

  (العمالت  أسعارومخاطر    سعر الصرف األجنبي تشمل مخاطر  )   تتعرض الشركة من خالل أنشطتها ملجموعة من املخاطر املالية وهي: مخاطر السوق 

السيولة. إن برنام  إدارة املخاطر لدى الشركة، والذي تنفذه اإلدارة العليا، يركز على التمويل الذي يحقق فعالية التكلفة  ومخاطر    ومخاطر االئتمان 

املخاطر إدارة  على  الشركة   عالوة  تواجه  التي  للمخاطر  ملخص  يلي  فيما  للمساهمين.  األقص ا  العائد  وتحقيق  األرباح  تقلب  من  للحد  املالية 

 خفيف ذات العالقة.واستراتيجيات الت 

وصافي    التأجير التمويليصافي اإلس ثمار في عقود  و وُمعادالت النقد  تتكون األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي للشركة بشكل أساس من النقد  

لجهات ذات عالقة ومستحقات وأرصده    املستحقو   واملستحق للبنك املركزي السعودي   وال سهيالت املاليةالتورق    –اإلس ثمار في عقود مرابحة السلع  

 . دائنة أخرى 
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 مخطر اإلئتمان  

  وى أقص ا تعرض إن املخاطر االئتمانية هي عدم مقدرة الطرف املقابل على الوفاء بالتزاماته ألداة مالية مما يؤدي إلى تكبد القسم لخسارة مالية. ي سا

 للموجودات املالية. ملخاطر االئتمان مع القيمة الدفترية 

صافي اإلس ثمار في عقود  و وُمعادالت النقد  أساس النقد  إن األدوات املالية الخاصة بالشركة التا يمكن أن تتعرض ملخاطر اإلئتمان تتضمن بشكل  

في عقود مرابحة السلع  التأجير التمويلي   إئتمانية  .  التورق  –وصافي اإلس ثمار  بإيداع أموالها فى مصارف مالية ذات موثوقية وقدرة  تقوم الشركة 

كما  مخاطر إئتمان هامة تنت  مــن ذلك .  عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصوص حجم األموال املودعــة فى كل مصــرف وال تتوقــع اإلدارة وجود  

 ألن لديهـــا قاعدة عريضة من العمالء التا تعمل فى أنشطة مختلفة ومواقع ال تتوقع اإلدارة أن تتعرض ملخاطــر إئتمان هامــة من ا
 
لذمم املدينة نظـــرا

 
 
 . متعددة كما أنها تقوم بمراقبة الذمم املدينة القائمة دوريا

 االئتمانية الجودة تحليل

 املستنفدة  بالتكلفة محملة مالية موجودات 

 لم ما .م 2020ديسمبر    31 و   م2021ديسمبر   31 في كما املس نفدة بالتكلفة املقاسة املالية للموجودات االئتمان جودة بخصوص املعلومات أدناه

 .الدفترية القيم اجمالي  تعرض الجدول  في املبالغ فإن بالتحديد، ذلك  ذكر يتم

 م2021ديسمبر  31كما في  

 

 عاملة

 )املرحلة األولى( 

 منخفضة اآلداء

 )املرحلة الثانية(

 عاملةغير 

 املجموع  )املرحلة الثالثة(

 551,124,797 33,937,910 34,872,543 482,314,344 إجمالي االس ثمار في عقود إيجار تمويلي  

 100,703,574 6,818,861 6,270,782 87,613,931 تورق   -مرابحة السلع  إجمالي االس ثمار في عقود

 34,927,547 23,151,853 825,384 10,950,310 في عقود إيجار تمويلي  مخصص خسائر إئتمان متوقعة 

  -في عقود مرابحة السلع  مخصص خسائر إئتمان متوقعة 

 12,386,176 6,818,862 682,440 4,884,874 تورق 

 

 م2020ديسمبر  31كما في  

 

 عاملة

 )املرحلة األولى( 

 منخفضة اآلداء

 )املرحلة الثانية(

 غير عاملة

 املجموع  )املرحلة الثالثة(

 550,753,155 51,056,312 18,493,500 481,203,343 إجمالي االس ثمار في عقود إيجار تمويلي  

 76,638,392 - - 76,638,392 تورق   -مرابحة السلع  إجمالي االس ثمار في عقود

 35,164,975 32,928,457 537,035 1,699,483 في عقود إيجار تمويلي  مخصص خسائر إئتمان متوقعة 

  -في عقود مرابحة السلع  مخصص خسائر إئتمان متوقعة 

 تورق 

53,640 - - 53,640 
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 االئتمان  مخاطر في جوهريةال زيادةال

 ذات املعقولة واملؤيدة املعلومات االعتبار في الشركة تأخذ األولي،  اإلنشاء منذ جوهرية بصورة مالية أداة في التعثر مخاطر  زيادة مدى تحديد عند

 التاريخيةاإلئتمانية و  إلى الخبرة تس ند التي والكمية النوعية والتحليالت  املعلومات يتضمن  وهذا .مالئمة غير جهود أو  تكاليف دون  واملتاحة العالقة

الكبيرة في مخاطر االئتمان ال تنشأ إال عند تأخر سداد  بناء  على تاريخ تحصيل القسط، تعتقد اإلدارة أن الزيادة    .ةلي املستقب  والتوقعات  للشركة 

ا. 90القسط ألكثر من     يوم 

 .معتمدة ومراحل  محددة مؤشرات على بناء   مخاطر االئتمان في جوهرية زيادة وجود مدى تحديد هو التقييم من الهدف  إن

 مخاطر سعر الصرف األجنبي 

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

ا بالعمالت عدا  أهمية نسبية  بأية عمليات ذات  تقد أن  تراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار صرف العمالت وتع و   .لريال السعوديلم تقم الشركة 

 مخاطر العمالت غير جوهرية.

 والت مخاطر أسعار العم

املالية وتراقب    تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات املحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر على الربح املستقبلي أو القيم العادلة لألدوات

 د الحاجة لذلك.ط لهذه املخاطر عن الشركة تقلبات أسعار العموالت من خالل مراقبة التذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة وتقوم بالتحو 

 مخاطر السيولة  

تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة . تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها حال استحقاقها

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

ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى ، تعمل الشركة على  واملستحق لجهات ذات عالقة  األجل    ةطويل   تسهيالت مالية  املالية للشركة من تتكون املطلوبات  

كما هو موضح    الحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسهيالت بنكية، باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العمالء

 واألرصدة الدائنة األخرى.  لجهات ذات عالقة واملستحقات  ال سهيالت املالية أقساط داد وفترات س اعاله
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 إن املبالغ اجمالية وغير مخصومة: .القوائم املاليةفيما يلي بيان باالستحقاقات التعاقدية املتبقية للمطلوبات املالية في تاريخ 

 التدفقات النقدية التعاقدية  

 

  م2021 ديسمبر  31

 

 القيمة الدفترية 

شهور أو    3خالل 

 أقل 

  12إلى  3خالل 

 
 
 شهرا

خالل سنة إلى  

 سنتان 

خالل سنتان إلى  

 اإلجمالي  خمس سنوات 

 308,725,336 107,583,880 103,118,184 81,634,064 16,389,208 308,725,336 مالية تسهيالت 
 54,630,308 - 31,775,657 17,214,802 5,639,849 54,630,308 السعودي  السعودي املركزي  للبنك  الدفع مستحق

 16,360,136 3,988,830 4,879,690 5,915,966 1,575,650 - العموالت املستقبلية  

 68,011,528 - - 54,939,162 13,072,366 68,011,528 مستحق لجهات ذات عالقة 

 10,058,487 - - - 10,058,487 10,058,487 ذمم دائنة تجارية  وأخرى 

 457,785,795 111,572,710 139,773,531 159,703,994 46,735,560 441,425,659 اإلجمالي 
 

 التدفقات النقدية التعاقدية  

 

 م 2020ديسمبر  31

 

 القيمة الدفترية 

شهور أو    3خالل 

 أقل 

  12إلى  3خالل 

 
 
 شهرا

خالل سنة إلى  

 سنتان 

خالل سنتان إلى  

 اإلجمالي  خمس سنوات 

 297,256,601 119,436,359 91,429,042 79,934,480 6,456,720 297,256,601 مالية تسهيالت 
 64,690,983 17,303,373 25,436,567 18,508,916 3,442,127 64,690,983 السعودي السعودي  املركزي  للبنك  الدفع مستحق

 24,989,889 5,697,304 6,912,477 9,186,176 3,193,932 - العموالت املستقبلية  

 27,987,517 - - 25,515,406 2,472,111  27,987,517  مستحق لجهات ذات عالقة 

 8,067,355 - - - 8,067,355 8,067,355 ذمم دائنة تجارية  وأخرى 

 422,992,345 142,437,036 123,778,086 133,144,978 23,632,245 398,002,456 اإلجمالي 
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 على برامج البنك املركزي السعودي 19-كوفيدفيروس كورونا  تأثير   -24

وكما تم اإلشارة اليه خالل العام املاض ي أطلق البنك املركزي السعودي برنام  دعم تمويل القطاع الخاص )"برنام  الدعم"( في    ۱۹  دیاستجابة لكوف

  س يم لتقديم الدعم الالزم لقطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة من خالل تمكين وتسهيل التمويل. يشمل برنام  الدعم بشكل أسا۲۰۲۰مارس  

 الية: على البرام  الت 

 تأجيل املدفوعات؛ و  برنام   •

 برنام  ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة واملتوسطة )كفالة(.   •

م، 2021  يونيو   30م تمديد برنام  املدفوعات املؤجلة حتا  ۲۰۲1مارس    7من برنام  الدفعات املؤجلة أعلن البنك املركزي السعودي بتاريخ    كجزء 

 من مارس وبالتالي قامت الشركة بتأجيل املدفوعات مل
 
 م. 2021دة ثالثة أشهر إضافية على أقساط اعتبارا

بتاريخ  كما   السعودي  املركزي  البنك  الدفعات حتا م  2021ديسمبر    30  ، م2021سبتمبر    29م،  2021يونيو    22أعلن  تأجيل  برنام   تمديد   عن 

،  2021سبتمبر    30    م  2022مارس    31،  م2021ديسمبر    31م 
 
وفقا التوالي وذلك  املنشآت  على  تأثر  استمرارية  التمويل عن مدى  لتقييم جهات 

ه بالنسبة  املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة من اإلجراءات االحترازية املتخذة ملواجهة جائحة فيروس كورونا، وأوضح البنك املركزي السعودي أن 

للتقييم من  الصغر والصغيرة واملتوسطة  املشار ع متناهية  تخضع  التمديد،  الصغيرة    لهذا  املشار ع  فيه هذه  تزال  الذي ال  الحد  الى  الشركة  قبل 

كوفيد   جائحة  من  الوقائية  بالتدابير  تتأثر  املركزي    19  –واملتوسطة  البنك  عن  الصادرة  التوجيهية  للمباديء   
 
وفقا للتمديد  مؤهلة  تكون  لكي   ،

 السعودي. 

للتقرير املالي )قياس وإثبات األثر املحاسبي لتعديل التدفقات النقدية التع  تم ( كتعديل ألحكام الترتيب. وقد  9اقدية وفق متطلبات املعيار الدولي 

 م. 2021 ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في  1.1أدى ذلك إلى إثبات الشركة خسارة تعديل لليوم األول بمقدار 

حصلت  بقيمة  على  الشركة    كما  سعودي  3,4مبلغ  ريال  عن  ك مليون  كتعويض  السعودي  املركزي  البنك  من  فوائد  بدون  تأجيل  وديعة  برنام  

 ألف ريال سعودي تم إدراجه ضمن الدخل من التمويل اإلسالمي. 179. وقد نت  عن ذلك إجمالي دخل قدره املدفوعات خالل الفترة

 من دفعات شهرية  أقر البنك املركزي السعودي بتعديل فترات السداد لودائع برنام  تأجيل الدفعات لتت 
 
ونشأ  ضمن دفعة نهائية بكامل املبلغ بدال

    للودائع  يمثل الفرق بين القيمة الحالية  غريال سعودى، وهذا املبل   ألف   431  غ ربح أثر التعديل بمبل   ذلك عن  
 
القيمة  و   للشروط قبل التعديلوفقا

 لشروط التعديل الحالية للمدفوعات النقدية املستقبلية وفق
 
 السائد في السوق.  صمها بمعدل الفائدةوالتي يتم خ ،ا
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 أرباح  توزيعات -25

 من قبل  2020ابريل    5  بتاريخ
 
مارس   9   بتاريخالبنك املركزي السعودي  م أقرت الجمعية العامة للشركة توز عات أرباح تمت املوافقة عليها مسبقا

بتاريخ  2020 من صافى ربح سنة    %39,2بنسبة    سعوديريال    6,900,000م، وبلغت توز عات األرباح  2020فبراير    27م وفق طلب الشركة املقدم 

 . م 2019

 من قبل    العاديةم أقرت الجمعية العامة  2020  أكتوبر  14  بتاريخ 
 
   بتاريخ البنك املركزي السعودي  للشركة توز عات أرباح تمت املوافقة عليها مسبقا

األرباح  من    %63بنسبة    سعودي ريال    52,000,000م، وبلغت توز عات األرباح  2020  سبتمبر  21م وفق طلب الشركة املقدم بتاريخ  2020  أكتوبر   5

 م.2019سنة ل   املبقاه

 الحقة   أحداث -26

جراء تعديل  يكن هناك أي أحداث الحقة بعد نهاية السنة حتا تاريخ اعتماد هذه القوائم املالية، والتي تتطلب اإلفصاح في هذه القوائم املالية أو إ  لم

 بسببها. 

 إعتماد القوائم املالية  -27

 .  م 2022فبراير   28املوافق  هـ 1443رجب  27 تم اعتماد واملوافقة على إصدار هذه القوائم املالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 


