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 إٌضاح
 6132دٌسمبر  13 

 سعوديلاير 
 5132دٌسمبر  13 

 لاير سعودي

       الموجودات
       

       الموجودات المتداولة
 721582636  366216221    أرصدة لدى البنوك 

  5223732167   316,776611  4  تموٌلً، صافًالٌاار اإلمدٌنو عقود 
 623592138  26,7267,1  8  ومواودات أخرىمصارٌف مدفوعة مقدماً 
 -  1226112  6  خدمة المواودات، صافً

       
  18,739,333   ,,63662161    إجمالً الموجودات المتداولة 

       
       الموجودات غٌر المتداولة 

  9327152727   23612,6612  4  تموٌلً، صافًالٌاار اإلمدٌنو عقود 
 -  761,36222  2  ودائع مقٌدة، صافً

 -  6,62716,12  7  عقود اإلٌاار التموٌلً المباعة، صافًمدٌنو عوائد 
  726652179   2616,6136  9  ، صافًممتلكات ومعدات

 -  3626161,1  6  خدمة المواودات، صافً
       

  9821622152   31266116227    إجمالً الموجودات غٌر المتداولة
       

  31729942317   367613,6623    إجمالً الموجودات
       

       المساهمٌنالمطلوبات وحموق 
       

       المطلوبات المتداولة 
 527422819  1,,3361766  31  ذات عالقة اتمبالغ مستحقة إلى اه

  523792751   166136113  33  مصارٌف مستحقة ودائنون آخرون 
 7121112111  161116111,  35  األال قرض قصٌر
  152413   362126111  36  زكاة مستحقة

 -  ,61662    مبالغ مستحقة إلى البنوك من بٌع عقود اإلٌاار التموٌلً
 -  31,6111  6  المطلوباتخدمة 

       
  7428462871   61,1,,1261    إجمالً المطلوبات المتداولة 

       
       المطلوبات غٌر المتداولة 

 5272628  1,26112  31  الخدمة للموظفٌنمكافأة نهاٌة 
 -  376113,   6   المطلوباتخدمة 

  5272628   ,23,611    غٌر المتداولة إجمالً المطلوبات
       

  7223142738   ,,17611261    إجمالً المطلوبات
       

       المساهمٌنحموق 
 31121112111  31161116111  34  رأس المال 

  (5823312485)   (6,621,6312)    الخسائر المتراكمة

  6328892238   7163216226    المساهمٌنإجمالً حموق 
       

  31729942317   367613,6623    المساهمٌنإجمالً المطلوبات وحموق 

 
 
 

   ن اإيضاحات المرفمة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه الموائم المالية 



 

  

 

 شركت إيجارة للتمويل )شركت مساهمت سعوديت مقفلت(
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   ن اإيضاحات المرفمة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه الموائم المالية 

 إٌضاح 
6132 

 لاير سعودي
5132 

 لاير سعودي
 ─── ───────── ───────── 

    اإلٌرادات
 821472195 612262,3,  ات التموٌلإٌراد

 - ,366113622  إٌرادات بٌع مدٌنو عقود اإلٌاار التموٌلً، صافً
 527282632 16,1162,2 32 ، صافًأخرىإٌرادات 

  ───────── ───────── 

 33,114,816 67616,6111  إجمالً اإلٌرادات 
    

 (626,118) ( 36,616112 )  مصارٌف تموٌل
  ───────── ───────── 

 31,546,499 1,,6163116   ات صافً اإلٌراد

    
    تشغٌلٌةالمصارٌف ال

 (33,786,143) (3,661,6213)  رواتب ومصارٌف متعلقة بالموظفٌن
 (1,142,233) (362116112)  مصارٌف دعاٌة وتروٌج

 (759,991) (666316162)  خسائر االنخفاضمخصص 
 ( 229712651 ) (,,2677766) 37 مصارٌف عمومٌه وإدارٌة

  ───────── ───────── 

  (53,157,275)  (6161116116)  إجمالً المصارٌف التشغٌلٌة
    

 (33,169,171) 76,21,  السنة لبل الزكاة (خسارةربح )صافً 
    
  (51,767)  (,36772633) 36 زكاةال
  ───────── ───────── 

  (33,199,619)  (367626212)  السنة (خسارة)صافً 
    

 - -  الشامل اآلخر الدخل
  ───────── ───────── 

  (33,199,619)  (367626212)  الشاملة (الخسارة)إجمالً 
  ═════════ ═════════ 



 شركت إيجارة للتمويل )شركت مساهمت سعوديت مقفلت(

 التدفقاث النقديتقائمت 

 6132ديسمبر  13للسنت المنتهيت في 
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    6132 

 لاير سعودي
    5132 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

   التشغٌلٌة  األنشطة
 (33,169,171) 76,21, قبل الزكاةالسنة  (خسارةربح )صافً 

   
   التعدٌالت لـ:

  324852331  666116712 استهالك
  3392484  31,6711 مخصص مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن

 7592991 166,16131 خسائر االنخفاضمخصص 
 - 161616221 مخصص خسائر انخفاض مدٌنو عقود اإلٌاار التموٌلً المباعة

 - 161316121 مخصص القٌمة الحالٌة للودائع المقٌدة
 ───────── ───────── 
 3,6,2,622,  (8,846,467)  
   

   التغٌرات فً المواودات والمطلوبات التشغٌلٌة: 
  (66,985,421)  16,726713, صافً ، تموٌلًالٌاار اإلمدٌنو 

 - (6,62716,12) مدٌنو عوائد عقود اإلٌاار التموٌلً المباعة
 - (3162726361) ودائع مقٌدة

 - (663,66123) خدمة المواودات، صافً
 - 1126113 المطلوباتخدمة 

  (1,677,178)  (,6,6,,361) ىخرأ ومواوداتمصارٌف مدفوعة مقدماً 
  (397,138)  361136,16 دائنون آخرونو مصارٌف مستحقة

  ,61662 مبالغ مستحقة إلى البنوك من بٌع عقود اإلٌاار التموٌلً
  (355,196)  -   زكاة مسددة 

 ───────── ───────── 
  (91,934,635)  76,266233 التشغٌلٌة األنشطة (المستخدمة فًمن )صافً النمدٌة 

 ───────── ───────── 
   االستثمارٌة  االنشطة

 ( 1,245,957  )   (,,3671761) إضافات ممتلكات ومعدات  
 ───────── ───────── 

  ( 1,245,957  )   (,,3671761) االستثمارٌة االنشطةصافً النمدٌة المستخدمة فً 
 ───────── ───────── 

   التموٌلٌة األنشطة
  7222812159  -  زٌادة فً رأس المال

  329752256  267626222 ذات عالقةات مبالغ مستحقة إلى اه
  1321112111  (6161116111) األال قرض قصٌر

 ───────── ───────── 
  9822422227  (,336671613) التموٌلٌة  األنشطةمن )المستخدمة فً( صافً النمدٌة 

 ───────── ───────── 
   

  421862938  (161276216) الزٌادة فً األرصدة لدى البنون )النمص( 
   

 525412699 261626737 األرصدة لدى البنوك فً بداٌة السنة
 ───────── ───────── 

 721582636 366216221 األرصدة لدى البنون فً نهاٌة السنة
 ═════════ ═════════ 
   
   

 

   ن اإيضاحات المرفمة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه الموائم المالية 
 



 شركت إيجارة للتمويل )شركت مساهمت سعوديت مقفلت(

 قائمت التغيراث في حقوق المساهمين

 6132ديسمبر  13للسنت المنتهيت في 
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 رأس المال
 لاير سعودي

إضافٌة مساهمة 
 فً رأس المال
 لاير سعودي

 الخسائر المتراكمة
 لاير سعودي

 اإلجمالً
          لاير سعودي

 36,417,558 (36,131,641) 14,137,963 311,111 5132 ٌناٌر 3الرصٌد فً 

  72,281,159  -  (14,137,963)   99,911,111  (34رأس المال )إٌضاح  زٌادة فً

           (33,199,619)   (33,199,619)  - -  الخسارة الشاملة إامالً

  132,,73,22   (26,,62,331)  -  311,111,111  6131دٌسمبر  13الرصٌد فً 

 

          (367626212) (367626212) - -  الخسارة الشاملةإجمالً 

 7163216226 (6,621,6312) -  311,111,111  6132دٌسمبر  13الرصٌد فً 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ن اإيضاحات المرفمة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه الموائم المالية 

 



 شركت إيجارة للتمويل )شركت مساهمت سعوديت مقفلت(

 تتمت -إيضاحاث حول القوائم الماليت 

 6132ديسمبر  13
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 النشاطات .3
 

 

)"الشدركة"( هدي شدركة مسداهمة سدعودية ممفلدة مسدجلة فدي  "( يجدار  المحددود شدركة للتمويدل )سدابماً: "  يجدار شركة 

 هد 15/07/1433الصدادر بتداريخ  1010341079رلدم الرياض، بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجدار  

 (. م05/06/2012)الموافك 

 

 العنوان التالي: وفكيمع الممر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض 

 للتمويلشركة  يجار  

 ابن كثير، حي الملن عبدالعزيزشارع 

 المركز الرئيسي

 11442، الرياض6337ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 

، أصدددرت مةسسددة النمددد العربددي السددعود  )"المةسسددة"( ال ئحددة التنفيذيددة لنظددام مرالبددة شددركات 2013خدد ل عددام 

عمدب اصددار نظدام مرالبدة شدركات التمويدل  2013فبرايدر  24بتداريخ  والتدي تدم نشدرها "( ال ئحدة التنفيذيدة)" التمويل 

شركات التمويل المائمة فتر  سماح لمد  سنتين لتصدحي  ى النظام . أعط2012أغسطا  27بتاريخ  "( المنشورالنظام)"

 31الميام بتسجيل وتسليم خطة التصحي   لى المةسسدة لبدل وأوضاعها الحالية بما يتماشى مع متطلبات اسنظمة الجديد  

حصدلت . لبل انتهاء الولت المحدد ترخيص المةسسة. لامت الشركة بتمديم خطتها وطلب الحصول على 2013ديسمبر 

مةسسدة ال( مدن م31/08/2015)الموافدك  هد 16/11/1436تداريخ و 201508/أش/36  تدرخيص رلدمالالشركة علدى 

 بممارسة نشاط اإيجار التمويلي في المملكة العربية السعودية.

 

تعدديل اسدم الشدركة مدن "شدركة ايجدار   لدرر المسداهمون فدي الشدركة  ،التنفيذيدة النظام والئحتهسجل االلتزام بمتطلبات 

 لدى شدركة مسداهمة سدعودية  محددود  ةمن شركة ذات مسدئوليتحويل الشركة المحدود "  لى "شركة ايجار  للتمويل"، و

ق  /517تددم  عدد ن التحددول بموجددب المددرار الددوزار  رلددم (. م19/03/2015)الموافددك هدد  28/5/1436ممفلددة بتدداريخ 

    .(14 الشركة )ايضاحزياد  رأا مال  كما لرر المساهمون ،م(04/05/2015ه  )الموافك 15/7/1436وتاريخ 

 
 

 أسس اإلعداد .6
 

 .وفماً للمعايير الدولية الخاصة بالتمارير المالية أعدت الموائم المالية

 

 أسس العرض والمٌاس

 وافتراض االستمرارية. الموائم المالية وفماً لمبدأ التكلفة التاريخية تم  عداد

 

 

 



 شركت إيجارة للتمويل )شركت مساهمت سعوديت مقفلت(

 تتمت -إيضاحاث حول القوائم الماليت 

 6132ديسمبر  13
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 )تتمة( أسس اإلعداد  .1 

 

 عملة العرض والنشاط

 تعرض الموائم المالية باللاير السعود  وهي العملة الوظيفية للشركة، كافة المبالو تم تمريبها سلرب لاير سعود .

 

 المحاسبٌة الهامةاألحكام والتمدٌرات واالفتراضات 

يتطلددب  عددداد المددوائم الماليددة وفددك المعددايير الدوليددة الخاصددة بالتمددارير الماليددة اسددتخدام بعددض اسحكددام والتمددديرات 

واالفتراضات المحاسبية التي يمكن أن تدةثر علدى مبدالع الموجدودات والمطلوبدات المفصد  عنهدا، كمدا يتطلدب ذلدن مدن 

السياسات المحاسبية للشركة، يتم تمدير هذه االحكام والتمديرات واالفتراضات بشكل  اإدار  استخدام اسحكام عند تطبيك

مستمر وذلن على أساا خبر  الشركة وعوامل أخرى تشتمل على الحصول علدى المشدور  المهنيدة وتولعدات لثحددا  

 .المستمبلية التي يعتمد ب نها معمولة وفماً للظرو  الحالية

 

 ولد تمثلت النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإدار  اسحكام والتمديرات واالفتراضات في اآلتي: 

 

 االستمرارٌة المحاسبً أمبد

االسدتمرارية حيد  تعتمدد اإدار  بد ن لددى الشدركة  ألامت اإدار  بتمييم لدر  الشركة على االستمرار في العمل وفك مبد

الموارد الكافية لمواصلة أعمالها في المستمبل، كذلن ليا لدى اإدار  أ  علم ب ية أمور جوهرية يمكدن أن تثيدر شدكوكاً 

 حول لدر  الشركة على االستمرار وفماً لمبداء االستمرارية.

 

 العمر اإلنتاجً للممتلكات والمعدات

تكلفددة الممتلكددات والمعدددات علددى العمددر اإنتدداجي الممدددر لهددا والددذ  يعتمددد علددى االسددتخدام المتولددع لثصددل  يددتم اهدد ن

  والضرر الماد  المتولع أن يةثر عليه والذ  يعتمد على عوامل التشغيل.

 

 عمود اإلٌجار التموٌلً نوانخفاض لٌمة مدٌ

عمود اإيجار التمويلي عنددما يصدب  مدن غيدر المحتمدل تحصديل  يتم تمدير المبالو الممكن تحصيلها من الذمم المدينة من

ويتم   التمدير لكل مبلو على حدهالغير مةثر  التي تجاوزت موعد استحمالها فيتم وكامل المبلو، وفي حالة المبالو المةثر  

تكوين مخصص لها على أساا طول مد  تجاوز موعد استحمالها وبناًء على معدالت االسترداد التاريخية. أ  فرق بين 

لتلدن  الددخل الشداملالمبالو التي يتم تحصديلها فعليداً فدي الفتدرات المسدتمبلية والمبدالو المتولدع تحصديلها يددرة فدي لائمدة 

 الفترات. 

 

 المحتملة االلتزامات

عندد ولدوع حدد  مسدتمبلي أو أكثدر أو عددم ولوعده.  ن تميديم احتماليدة ولدوع  تااللتزامدابحكم طبيعتها، يتم تسدوية هدذه 

 الحد  يتضمن بطبيعته ممارسة اسحكام المهنية وتمديرات نتائأ اسحدا  المستمبلية.

 



 شركت إيجارة للتمويل )شركت مساهمت سعوديت مقفلت(

 تتمت -إيضاحاث حول القوائم الماليت 

 6132ديسمبر  13
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 أسس اإلعداد )تتمة(  .1 

 

 تحدٌد خدمة الموجودات/ خدمة المطلوبات

الشركة ببيع جزء من مدينو عمود اإيجار التمويلي  لى بنون محلية، وبموجب االتفاليات المولعة مدع البندون، فمدد لامت 

تم تعيين الشركة بالميام بخدمة مدينو عمود اإيجار التمويلي المباعة  لى البنون. تبنى االفتراضات المسدتخدمة الحتسداب 

عات لتكدالي  التحصديل التدي سدتنفمها الشدركة خد ل مدد  أعمدار اتفاليدات خدمة الموجودات/ خدمة المطلوبات على التول

 البيع.

 

 تحدٌد معدل الخصم الحتساب المٌمة الحالٌة 

يمثددل معدددل الخصددم تميدديم مخدداطر السددوق الحاليددة علددى الشددركة مددع اسخددذ باالعتبددار مددد  االتفاليددة والمخدداطر الفرديددة 

لخصددم  لددى الظددرو  المحيطددة بالشددركة وينبثددك عددن معدددل التكلفددة للموجددودات ذات الصددلة. يسددتند احتسدداب معدددل ا

الترجيحي لرأا المال والذ  ي خذ الدين وحموق الملكية في الحسبان. وتنبثك تكلفة حموق الملكية من العائد المتولع على 

. يدتم تميديم عوامدل "بيتدا" االستثمار من مستثمر  الشركة. أما تكلفة الدين فإنه يستند  لى تكلفة التمويل الممدم من البندون

 سنوياً بناء على بيانات السوق المتوافر  للعموم. 

 

 ملخص السٌاسات المحاسبٌة الهامة .1

 

 فيما يلي ملخص سهم السياسات المحاسبية التي استخدمتها الشركة في  عداد هذه الموائم المالية:

 

 الممتلكات والمعدات، بالصافً

 االعتراف والمٌاس

يدتم ليداا بنددود الممتلكدات والمعددات بالتكلفددة بعدد خصدم اإهدد ن المتدراكم والخسدائر المتراكمددة ل نخفداض فدي الميمددة، 

تتضددمن التكلفددة النفمددات العائددد  مباشددر  اللتندداء اسصددل. يددتم ليددد أ  أربدداح أو خسددائر ناتجددة عددن اسددتبعاد بنددد مددن بنددود 

اإيددرادات صددافي متحصدد ت االسددتبعاد والميمددة الدفتريددة للبنددد( فددي الممتلكددات والمعدددات )والتددي تحتسددب بددالفرق بددين 

 اسخرى في لائمة الدخل الشامل.

 

 التكالٌف الالحمة

يتم رسملة التكالي  ال حمة فمط عند وجود احتمال تدفك مندافع التصدادية مسدتمبلية متعلمدة بالنفمدات للشدركة. يدتم اعتبدار 

 ند تكبدها.  اإص حات والصيانة المستمر  كمصرفات ع

 

 اإلهالن

) ن  يددتم احتسدداب اإهدد ن علددى مدددى المبلددو المابددل لثهدد ن والددذ  يتمثددل فددي تكلفددة اسصددل بعددد خصددم الميمددة المتبميددة

 .وجدت(
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االنتاجية الممدر  لكل جدزء مدن بندود مدى اسعمار الشامل بطريمة المسط الثابت على يتم اثبات اإه ن في لائمة الدخل 

الممتلكات والمعدات حي  أن ذلن يعكا عن لرب أسلوب االسته ن للمنافع االلتصادية الكامنة لثصل، تتمثل اسعمار 

 تلكات والمعدات في اآلتي:ماالنتاجية الممدر  للم

 

  

 سنوات 

 

   2   اسثا  والتركيبات المكتبية

 2   وأنظمة تمنية المعلوماتأجهز  الحاسب اآللي 

 2   المست جر  تحسينات على المباني 

 
 

 المالٌة األدوات

، ويدتم لياسدها يتم االعترا  بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصب  الشركة طرفداً فدي االلتزامدات التعالديدة لدثدا 

باسدتثناء المصدنفة بالميمدة العادلدة مدن خد ل اسربداح أو  مبدئياً بالميمة العادلة بعد تعديلها بتكالي  المعاملة ) ن وجددت(،

 الخسائر فيتم لياسها مبدئياً بالميمة العادلة.

 

يدتم  لغداء  ثبدات الموجدودات الماليدة عندددما تفمدد الشدركة السديطر  علدى الحمددوق التعالديدة التدي تتكدون منهدا الموجددودات 

 .مدته  نهاء أو  لغاةه أو العمد في المحدد االلتزام سداد عند المالية المطلوبات  ثبات عن التول  يتموالمالية. 

 

عند  لغاء االعترا  ب صل مالي أو التزام مالي فإن الفرق بين الميمة الدفترية والممابل المستلم أو المدفوع يتم االعترا  

 . الدخل الشاملبه في لائمة 

 

 المالٌة الموجودات

 

 تموٌلًالٌجار اإلعمود مدٌنو 

 

 وبعدد .نشدط مالي سوق في متداولة وغير تحديدها ممكن أو ثابتة دفعات ذات مشتمة غيرهي عبار  عن موجودات مالية 

ً  الفعلدي العائدد معدل طريمة باستخدام المطف   بالتكلفة المالية الموجوداتهذه  تماا لها، المبدئي المياا  االنخفداض نالصدا

 انخفاض وجود حالة وفي .الشامل الدخل لائمة في التمويل  يرادات ضمن الفعلي العائد معدل  طفاء  دراة يتم .الميمة في

 كمصدرو   ثباتهدا ويدتم المدالي لثصدل الدفتريدة الميمدة مدن كخصدم الميمدة فدي االنخفداض  خسدار  ظهدار يتم الميمة، في

 .الشامل الدخل لائمة في الميمة في انخفاض

 

 

 

 

 



 شركت إيجارة للتمويل )شركت مساهمت سعوديت مقفلت(

 تتمت -إيضاحاث حول القوائم الماليت 

 6132ديسمبر  13
 

 

11 
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مندافع ومخداطر ملكيدة اسصدل  سغلدبتلن العمود التدي تدنص أحكامهدا علدى التحويدل الفعلدي هي  اإيجار التمويلي عمود

المبرمة مجموع دفعات اإيجار المستمبلية باإضافة  لى المبالو  اإيجار التمويلي جمالي مبالو عمود  للمست جر. يتضمن 

ك ربداح وتكلفدة اسصدل المدةجر  اإيجدار التمدويليد. يميد الفرق بدين مدديني عمدود المدينة الممدر  والمتبمية في نهاية العم

اإيجدار وسغراض العرض يتم خصمه من  جمالي المبالو المسدتحمة بموجدب عمدود  اإيجار التمويلي،عن عمود  مةجلة

 التمويلي.

 

   "مخصص خسائر االنخفاض" اإلٌجار التموٌلًعمود  مدٌنومخصص االنخفاض فً لٌمة 

 

اإيجدار التمدويلي فدي تداريخ كدل تمريدر لتحديدد فيمدا  ذا كدان هندان ضدرور  لتسدجيل  تموم الشركة بمراجعة مدينو عمود

مخصص خاص باالنخفاض في الميمة في لائمة الدخل الشامل. تبنى هدذه التمدديرات بالضدرور  علدى افتراضدات تتعلدك 

لت كد، لذلن فإن النتائأ الفعلية لد تختل  عن مدا تدم تمدديره ممدا بعوامل عد  وتتطلب درجات متفاوتة من االجتهاد وعدم ا

 لد يترتب عليه  جراء تعدي ت مستمبلية على هذه المخصصات.

  

. يحددد مبلدو المخصدص ويدتم تكدوين مخصدص لهدا  لكل مبلو على حدهفي الميمة  بتمدير خسائر االنخفاض  تموم الشركة

للذمم المديندة الناتجدة عدن عمدود اإيجدار التمدويلي، ويدتم تعديلده لديعكا التغيدرات على أساا نموذة الخسار  التاريخية 

 االلتصادية السائد .

 

 المالٌة المطلوبات

 التصنٌف والمٌاس الالحك

 

لصدير   والمروض ذات عالقة اتمستحقة إلى اهال تتضمن مطلوبات الشركة على الدائنون والدائنون اآلخرون والمبالو

 .اسجل

 

العادلدة  المطلوبات المالية يتم لياسها الحماً بالتكلفة المطف   باستخدام طريمة معدل العائد الفعلي باسدتثناء المصدنفة بالميمدة 

الددخل لائمدة  من خ ل اسرباح أو الخسائر والتي يتم لياسها الحماً بالميمة العادلة حي  يتم تسجيل اسرباح والخسائر فدي 

  . الشامل

 

 المالٌة والمطلوبات المالٌة جوداتالمو مماصة

 

 ملدزم نظدامي حدك وجود عند المالي المركز لائمة في بالصافي وتدرة المالية والمطلوبات المالية الموجودات مماصة تتم

 وتسدديد الموجدودات بيدع أو الصدافي، أسداا علدى المطلوبدات مدع الموجدودات لتسدوية نيدة الشدركة لددى يكدون عنددما أو

 .واحد آن في المطلوبات
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 استبعاد الموجودات المالٌة

 

مر جزء مدن أصدل مدالي أو جدزء مدن مجموعدة أصدول ماليدة مماثلدة فدي د أ  أصل مالي أو حيثما التضى اسيتم استبعا

 حالة:

  انتهاء الحموق التعالدية في الحصول على التدفمات النمدية من اسصل، أو 

  الحموق التعالدية في الحصول على التدفمات النمدية من اسصل مدع تعهدد الشدركة بددفع التددفمات النمديدة التدي انتهاء

 يتم الحصول عليها كاملة دون ت خير جوهر   لى طر  ثال  بموجب اتفالية "تحويل"، أو

 صدل و)أ(  مدا أنهدا لدد أن تكون الشركة لدد تنازلدت عدن حمهدا التعالدد  فدي الحصدول علدى التددفمات النمديدة مدن اس

تنازلت فعلياً عن كافة المخاطر والمنافع لثصدل، أو )ب( أنهدا لدم تتندازل عدن اسصدل ولدم تحدتفظ بمخداطر ومندافع 

 اسصل الفعلية ولكنها تنازلت عن السيطر  على اسصل.

  االستبعاد.يتم  دراة أ  أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد الموجودات المالية في الولت الذ  يتم فيه 

  ًوعندما تموم الشركة بالتنازل عن حمها التعالد  في الحصول على التدفمات النمدية من اسصل لكنها لم تتنازل فعليا

عن كافة مخاطر ومنافع اسصل والهي احتفظت بها فعليداً وال هدي تنازلدت عدن السديطر  عدن اسصدل فدإن اسصدل 

شدركة فدي اسصدل.  ن االسدتمرار فدي المشداركة ي خدذ شدكل ضدمان حينئذ يتم تسجيله في حدود استمرار مشاركة ال

على الموجودات التي تم التنازل عنها والتي تكون الشركة لد لدمتها  لدى البندن. يمثدل هدذا الضدمان الودائدع المميدد  

 لدى البنن حتى نهاية االتفاليات المبرمة مع البنن.

  اسدتبعاده ممابدل أتعداب )أو بددون ممابدل( فدإن الشدركة فدي هدذه  ذا تم تعيين الشركة لخدمدة اسصدل المدالي الدذ  تدم

الحالة  ما أن تموم بتسجيل صافي خدمة الموجدودات أو صدافي خدمدة المطلوبدات ممابدل اتفاليدة الخدمدة. و ذا كاندت 

االتعاب التي سيتم الحصول عليها ) ن وجدت( ال يتولع أن تعوض الشدركة بشدكل كدا  ممابدل تنفيدذ الخدمدة عندئدذ 

تم تسجيل صافي خدمدة المطلوبدات ممابدل التدزام الخدمدة بالميمدة العادلدة. و ذا كاندت استعداب التدي سديتم الحصدول ي

عليهددا مددن المتولددع أن تكددون أكثددر مددن التكددالي  المتولعددة لتنفيددذ الخدمددة عندئددذ يددتم تسددجيل خدمددة الموجددودات. يددتم 

ائمددة المركددز المددالي باعتبارهددا أصددل غيددر تصددني  صددافي الموجددودات بشددكل مسددتمل تحددت بنددد الموجددودات فددي ل

ملموا حي  يتم تسجيلها بالتكلفة نالصا اإطفاء المتراكم وأ  خسائر انخفاض في الميمدة ) ن وجددت(. كدذلن فإنده 

  يتم احتساب صافي خدمة الموجودات أو صافي خدمة المطلوبات لكل اتفالية على حد .

  المطلوبددات علددى مددى عمددر الفتدر  التعالديددة مدع البنددون ويددتم يدتم اطفدداء صدافي خدمددة الموجدودات وصددافي خدمدة

تمييمها لمعرفة االنخفاض فدي ليمتهدا فدي حالدة وجدود مةشدر علدى احتمدال حددو  انخفداض فدي ليمدة اسصدل غيدر 

 الملموا. يتم تحميل  طفاء صافي خدمة الموجودات وصافي خدمة المطلوبات على لائمة الدخل الشامل. 
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 الدائنون والمصارٌف المستحمة الدفع 

 

عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سدواء لددمت أم لدم تمددم بهدا  يتم  ثبات االلتزامات لماء المبالو الواجب دفعها مستمب ً 

 فواتير من لبل الموردين.

 

 المخصصات

 

يمكن تمدير مبلغه  أحدا  سابمة نتيجة التزام لانوني حالي أو تعالد  ما يكون لدى الشركةعنديتم االعترا  بالمخصص 

بشددكل موثددوق ومددن المحتمددل أن يتطلددب تدددفمات خارجددة لمنددافع التصددادية لتسددوية هددذا االلتددزام. يددتم مراجعددة هددذه 

 المخصصات في تاريخ كل لائمة مركز مالي وتعديلها لتعكا أفضل التمديرات الحالية. 

 

 تحمك اإلٌرادات
 

 اإلٌجار التموٌلً الدخل من عمود

وباسدتخدام معددل  العائد الفعليفي لائمة الدخل الشامل باستخدام طريمة  يتم االعترا  بالدخل من عمود اإيجار التمويلي

 رب  فعلي لابل للتطبيك على الرصيد المائم على مدى فتر  العمد.

 

 كإيرادات عند استحمالها. التمويلي بعمود اإيجار يرادات الت مين المتعلمة وخرى االيرادات اسيتم  ثبات 

 

 الزكاة

لزكا  والدخل في المملكة العربية السعودية ويحمل المخصدص علدى العامة ل هيئةالص الزكا  وفماً لتعليمات يجنب مخص

 .الشامل لائمة الدخل

 

 مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن 

للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة بتاريخ لائمة المركز المالي وفمداً يجنب مخصص لمكاف   نهاية الخدمة المستحمة 

 لنظام العمل السعود .

 

 االحتٌاطً النظامً  

السنة  لى  رب % من صافي 10، يجب على الشركة أن تحول في المملكة العربية السعوديةنظام الشركات سحكام طبماً 

 ن هذا االحتيداطي رأا المال.  % من50االحتياطي  يعادل هذاحتى  ،المتراكم، بعد استرداد العجز االحتياطي النظامي

و  2016ديسدمبر  31لم يدتم هدذا التحويدل خد ل السدنتين المنتهيتدين فدي  غير لابل للتوزيع على المساهمين في الشركة.

 نظراً للخسائر المتراكمة كما في نهاية هاتين السنتين. 2015
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 الهامة )تتمة(ملخص السٌاسات المحاسبٌة  .1

 

 المعاٌٌر الدولٌة المحدثة والمنشورة ذات العاللة بعملٌات الشركة

 

 الخاصة بالتمارير المالية والتي تعتبر ذات ع لة بعمليات الشركة وتم نشرها:الجديد  لمعايير الدولية فيما يلي ا

 

  م(6132ٌناٌر  3بتارٌخ )التطبٌك اإللزامً  "اإلٌرادات من العمالء" ( 31الدولً رلم )المعٌار 

وهدو يحدل محدل المعيدار   .بداإيرادات( اطاراً شام ً لتحديدد آليدة وتوليدت االعتدرا  15يضع المعيار الدولي رلم )

( 13( "عمددود اإنشدداءات"، والمعيددار الدددولي رلددم )11( "اإيددرادات"، والمعيددار الدددولي رلددم )18الدددولي رلددم )

 . بتطبيك هذا المعيار ابتداء من تاريخ التطبيك اإلزاميستموم  دار  الشركة  "برنامأ والء العم ء".

 

  م(6132ٌناٌر  3"  )التطبٌك اإللزامً بتارٌخ األدوات المالٌة"( ,الدولً الخاص رلم )المعٌار 

، صددر عددن مجلدا معدايير المحاسدبة الدوليدة اإصدددار النهدائي للمعيدار الددولي الخدداص 2014شدهر يوليدو خد ل 

محدل  هدو يحدلاسدوات الماليدة والدذ  يعكدا كافدة مراحدل مشدروع اسدوات الماليدة، و - (9بالتمارير المالية رلم )

وكافدة االصددارات السدابمة للمعيدار الددولي الخداص "، ثبات والمياااإ: اسدوات المالية"( 39معيار الدولي رلم )ال

المعيدار متطلبدات جديدد  بشد ن التصدني  والميداا، واالنخفداض فدي الميمدة   (. لمد اسدتحد9بالتمارير المالية رلم )

 .بتطبيك هذا المعيار ابتداء من تاريخ التطبيك اإلزاميستموم  دار  الشركة ومحاسبة تغطية المخاطر. 

 

  م(,613ٌناٌر  3"اإلٌجار"  )التطبٌك اإللزامً بتارٌخ ( 32الدولً الخاص رلم )المعٌار 

، صدددر عددن مجلددا معددايير المحاسددبة الدوليددة اإصدددار النهددائي للمعيددار الدددولي الخدداص 2016 ينددايرشددهر خدد ل 

"اإيجددار، والتفسدديرات ذات ( 17معيددار الدددولي رلددم )المحددل  هددو يحددل، و اإيجددار - (16بالتمددارير الماليددة رلددم )

سدتموم . مدةجر والمسدتاجر(والعرض واإفصاح للطرفين )ال التصني  والمياا يوض  هذا المعيار مباد . الع لة"

 .بتطبيك هذا المعيار ابتداء من تاريخ التطبيك اإلزامي دار  الشركة 
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 ، صافًمدٌنو عمود اإلٌجار التموٌلً .,

 

 
 6132دٌسمبر  13 

 لاير سعودي
 5132دٌسمبر  13

        لاير سعودي

 367,741,944 3316,226313 تموٌلًالٌاار اإلإامالً مدٌنو عقود 
   

   نالصاً:
 (28,643,967) (126,266727) أرباح مؤالة

 ً          (318,547)  (7326121) مبالغ مقبوضة مقدما

 336,691,655 7167276113 تموٌلًالٌاار اإلصافً مدٌنو عقود 
         (3,159,991)  (166,16131) خسائر االنخفاضمخصص 

 7661,26,22 337,671,615 
  (52,373,167)   (316,776611) الازء المتداولناقصاً: 

 
      

        93,715,727 23612,6612 الازء الغٌر المتداول
 
 

 

 فيما يلي بياناً بالمبالو المستحمة المبض بموجب عمود اإيجار التمويلي:

 

 6132دٌسمبر  13 
 لاير سعودي

 5132دٌسمبر  13
        لاير سعودي

 42,683,832 ,62613,6,1 خالل سنة
 19,739,546 6661726,26 خالل سنتٌن

 12,317,541 6366126327 خالل ثالث سنوات
 13,399,747 3261116621 خالل أربع سنوات

        54,917,997 6761126132 خالل خمس سنوات

  3316,226313 367,741,944         

 

 اإيجار التمويلي في اآلتي:االنخفاض في ليمة مدينو عمود تمثلت حركة مخصص خسائر 

 

 6132دٌسمبر  13 
 لاير سعودي

 5132دٌسمبر  13
        لاير سعودي

 411,111 1,,,,3,16 الرصٌد فً بداٌة السنة
 911,811 ,6621,621 المكون خالل السنة
        ( 1112841)  ( ,631,,,)  المشطوب/ المسترد

 166,16131 3,159,991        
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 تتمه -، صافً مدٌنو عمود اإلٌجار التموٌلً .,

 

 لدى هدذه البندون، و عمود اإيجدار التمدويلي بيع جزء من أصل مديناتفاليات مع بعض البنون المحلية ل 4أبرمت الشركة 

مدع حدك رجدوع لاير سدعود    135,262,288  بلغدتالمباعدة للبندون مدينو عمود اإيجدار التمدويلي   ن  جمالي أصل

جزئي على الشركة في حدود الوديعة المميد  لدى البنون بموجب االتفاليات المبرمة مدع هدذه البندون. تدم تسدوية  جمدالي 

مبلو مدينو عمود اإيجار التمويلي المباعة بالمبالو المستلمة من البندون بموجدب اتفاليدات البيدع المبرمدة. كمدا تدم تسدجيل 

 ك الرجوع الجزئي والذ  يتمثل بالوديعة المميد  لدى البنون.التزام ممابل ح

  
خدمدة لامت البنون بتعيين الشركة لخدمة مدينو عمود اإيجار التمويلي المباعة، ولد تم االفصاح عن خدمة الموجودات/ 

 الناتجة من بيع مدينو عمود اإيجار التمويلي في لائمة المركز المالي. المطلوبات

 

 الممٌدة، صافًالودائع  .1
 

 6132 دٌسمبر 13 
     لاير سعودي

 3162726332 الودائع المقٌدة لدى البنوك
  ٌخصم:

 (161616221) مخصص التعثرات المحتملة لمدٌنو عقود اإلٌاار التموٌلً المباعة للبنوك
     (161316121) مخصص القٌمة الحالٌة للودائع المقٌدة

  761,36222     

 

المباعدة للبندون  مدينو عمود اإيجدار التمدويليأودعت الشركة هذه اسموال في حسابات مميد  لدى البنون كضمان ممابل 

وفك اتفاليات البيع المبرمة، يمثل هذا المبلو ألصى التزام ممكن على الشدركة )ممابدل تعثدرات السدداد،  ن وجددت( وفدك 

 (.4البنون )ايضاح االتفاليات المبرمة مع 

 

 دٌنو عوائد عمود اإلٌجار التموٌلً المباعة، صافًم .2
 

(، فدإن الشدركة لامدت ببيدع 4بناء على االتفاليات المبرمة مع البنون والمتعلمة ببيع مدينو عمود اإيجار التمويلي )ايضاح

د عمدود أصل المدينون مع اإبماء على حصة الشركة في عوائد عمود اإيجار التمدويلي المباعدة، تدم عدرض مددينو عوائد

 اإيجار التمويلي بالميمة الحالية أخذا في االعتبار تولعات تعثرات السداد والسداد المبكر. 
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 خدمة الموجودات/ خدمة المطلوبات، صافً .7
 

(، فمد تم تعيين الشركة من 4بناء على االتفاليات المبرمة مع البنون والمتعلمة ببيع مدينو عمود اإيجار التمويلي )ايضاح

لبل البنون بالميام بخدمة مدينو عمود اإيجار التمويلي المباعة. وحي  أن الشركة تموم بهذه الخدمة ممابدل أتعداب محددد  

أتعدداب ممابددل هددذه الخدمددة(، فيددتم االعتددرا  مبدددئياً بخدمددة الموجددودات أو خدمددة )أو ال تحصددل علددى فددي االتفاليددات 

 المطلوبات بالميمة العادلة.

 

يتم تحديد خدمة الموجودات أو خدمة المطلوبات بناء على الميمة الحالية للتددفمات النمديدة المسدتمبلية ستعداب الخدمدة ) ن 

سساسية لتحديد الميمة العادلة لصافي خدمة الموجودات أو صافي خدمة وجدت( نالصاً تكالي  الخدمة. تتمثل المحددات ا

 المطلوبات في معدل الخصم وتكالي  الخدمة المتولعة وأتعاب الخدمة المحدد  ) ن وجدت(.  

 

تموم الشركة بتمدير تكالي  خدمة مدينو عمود اإيجار التمويلي المباعة والتي تشتمل علدى الرواتدب والتكدالي  المباشدر  

اسخرى.  ن احتساب معدل الخصم وتكالي  الخدمة مبنية على تولعات وافتراضات لابلة للتغير وفماً للظرو  المحيطدة 

وصدافي االفتراضات من ش نه أن يةثر على ليمة صافي خدمة الموجودات بالشركة، لذلن فإن أ  تغير في التولعات أو 

تمدوم الشدركة بتميديم احتماليدة وجدود انخفداض فدي ليمدة صدافي خدمدة الموجدودات أو زيداد  فدي ليمدة  خدمة المطلوبدات.

تولعددات الأخددذاً فددي االعتبددار البيانددات التاريخيددة والخبددر  السددابمة ووذلددن بشددكل ربددع سددنو  صددافي خدمددة المطلوبددات 

 المستمبلية.

 

 أخرىموجودات ومدفوعة ممدماً مصارٌف  .2

 

 6132دٌسمبر  13 
 لاير سعودي

 5132دٌسمبر  13
        لاير سعودي

 1,771,845 6611,,,16 مدفوعات مقدمة للموردٌن
 5,141,423 6337,,161 مصروفات مدفوعة مقدما

 771,473 361216122 تأمٌنالعائدات  مدٌنو
 576,123 -   سٌاراتالمبٌعات  مدٌنو

 336,658 216117 سلف موظفٌن
 586,715 6326111 متاحة للبٌع -من العمالء سٌارات مرتاعة 

        89,321 6363,2 أخرى

 26,7267,1 6,359,138        
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 ، صافًمعداتالممتلكات وال .,

 

 

 

تحسٌنات على المبانً 
 المستؤجرة

 لاير سعودي

 أجهزة
اآللً وأنظمة الحاسب 

تمنٌة المعلومات                                             
 لاير سعودي

األثاث والتركٌبات 
                                              المكتبٌة

 لاير سعودي

 اإلجمالً
6132 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

     التكلفة: 
 7,3,,31,66 ,62,,3,62 7,116,312 12,6,2,,3 فً بداٌة السنة

 ,,3671761 716612 2716222 2336,77 اإلضافات للسنة
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 336,2661,1 1,,3611,6 762766266 6672,6771 الرصٌد فً نهاٌة السنة
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

     االستهالن:
 16,176,,1 62,,23, 17,216,,6 ,,16,2 فً بداٌة السنة
 666116712 6136171 ,36,2,612 2,6,26, المحمل للسنة

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 162126172 7316113 6,676373, 1376212 فً نهاٌة السنة
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 2616,6136 ,,26263 16213,,16 666166327  صافً المٌمة الدفترٌة: 
 6132دٌسمبر  13كما فً 

───────── ───────── ───────── ───────── 

 
 

 

تحسٌنات على المبانً 
 المستأارة

 لاير سعودي

 أاهزة
اآللً وأنظمة الحاسب 

تقنٌة المعلومات                                             
 لاير سعودي

األثاث والتركٌبات 
                                              المكتبٌة

 لاير سعودي

 اإلامالً
5132 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

     التكلفة: 
 727832832 888,871 2,695,922 -  فً بداٌة السنة

 1,245,957 162,459 3,519,513 3,928,597 اإلضافات للسنة
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 31,554,643 3,574,589 6,115,327 3,928,597 الرصٌد فً نهاٌة السنة
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

     االستهالن:
 329612528 524,781 3,632,262 -  فً بداٌة السنة
 3,485,334 556,541 3,555,556 15,744 المحمل للسنة

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,425,165 483,957 5,916,815 15,744 فً نهاٌة السنة
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 7,665,179 685,171 4,174,124 3,952,725  صافً المٌمة الدفترٌة: 
 6131دٌسمبر  13كما فً 

───────── ───────── ───────── ───────── 
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 المعامالت مع الجهات ذات العاللة وأرصدتها .31

 

 الرصٌد مبلغ المعاملة  

 طبٌعة المعاملة الجهة ذات العاللة

    6132 

 لاير سعودي

    5132 

 لاير سعودي

    6132 

 لاير سعودي

    5132 

 لاير سعودي
            

شركة أفراس للتاارة والمقاوالت 

 (مساهم مشترك –شركة شقٌقة )

تقدٌم خدمات صٌانة 

 ,662,1621 1,,261766 661116731 167626222 ونظافة ودعم فنً )*(

)**( تموٌلً مساهمٌن  - - 161116111 - 

  167626222 661116731 3361766,,1 662,1621,       

  .شركة أفراس للتاارة والمقاوالتمعارٌن من قبل  موظفً الشركة)*(  بعض    

 .مساهمة الشركاء لتلبٌة متطلبات أعمال الشركة. ال ٌواد لهذا الرصٌد تارٌخ استحقاق محدد وهو بدون عمولة)**(   

 
: 2015ديسدمبر  31)سدعود  ألد  لاير  825للسدنة تبلو ليمة الرواتب والمنافع لصير  اسجل المدفوعة لدثدار  العليدا 

 أل  لاير سعود (. 660

 

 المصارٌف المستحمة والدائنون اآلخرون .33

 
 6132دٌسمبر  13 

 لاير سعودي  
 5132دٌسمبر  13
        لاير سعودي  

 777,222 176,21, خدمات تقنٌة معلومات
 329,345 - مستحقة مصارٌف تموٌل

 246,413 ,226,1, رواتب ومصارٌف متعلقة بالموظفٌن
 172222  ,36131611 السٌاراتموردي 

  786,196  1776261 دفعات مقدمة من العمالء
      65,841 6116611 أخرى

 166136113 5,379,751      
 

 

 األجل لرض لصٌر .36

 
ديسدمبر  31) كما في نهاية السنة لاير سعود  مليون  40 بمبلومن أحد البنون المحلية اسجل  لرض لصيرلدى الشركة 

محددد ربد   هدامشبممدار سايبور زائدداً  المرضا هذ، تتحمل الشركة أعباء مالية على مليون لاير سعود ( 60: 2015

   ض.المر ات ممدمة من الشركة على هذاال يوجد ضمان للبنن.
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 مكافآت نهاٌة الخدمة للموظفٌن   .31

 
1036دٌسمبر  13  2015ديسمبر  31   

 لاير سعود  لاير سعودي 

في بداية السنة رصيد  156,251  137,274  

 145,734 351,300 المحمل خ ل السنة

(26,250) (31,650) المسدد خ ل السنة  

 256,758 106,501 رصيد كما في نهاية السنة

 

 

 رأس المال   .,3

 

، للسددهم لاير سدعود  1,000 بميمدة اسددميةحصدة  100 بالزيداد ( مددن المسدداهمينمدال الشددركة )لبدل لدرار يتكدون رأا 

مليدون لاير  100لشدركة  لدى زيداد  رأا مدال ا المسداهمونم( لدرر 10/02/2015هد  )الموافدك 21/4/1436وبتاريخ 

تمددت تغطيددة هددذه الزيدداد  عددن  لاير سددعود . 10 لددى  سددعود لاير  1,000للسددهم مددن  سددميةاالميمددة سددعود  وتغييددر ال

همة االضدافية فدي رأا المدال، ودفدع المبلدو المتبمدي من حساب المسدا   لاير سعود  34,316,971 طريك تحويل مبلو 

 :نمداً. لتصب  اسسهم ونسب الملكية بعد لرار الزياد  كاآلتي

 
 

األسهمعدد  نسبة الملكٌة )%( االسم  المبلغ )لاير سعودي( 

  20,000,000  2,000,000 20 عمر بن سعود بن عمر البليهد

  20,000,000  2,000,000 20 سعود بن عمر بن سعود البليهد

  20,000,000  2,000,000 20 خالد بن عمر بن سعود البليهد

  20,000,000  2,000,000 20 فراا بن عمر بن سعود البليهد

عمر بن سعود البليهد نعبدهللا ب  20 2,000,000  20,000,000  

 100  10,000,000   100,000,000  
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 إٌرادات أخرى، صافً   .31

 
 6132 

 لاير سعودي
 5132 

 لاير سعودي

 321612744  ,,166,,36 اٌرادات أقساط التأمٌن، صافً )*(

 523,427  (3,16167) اٌرادات )خسائر( تعوٌضات التأمٌن عن حوادث السٌارات، صافً )**(

 -  3666761,6 ، صافًعقود اإلٌاار التموٌلً المباعةالناتاة من  ستنفاذ االإٌرادات 

 612,426  363126213 معامالت إٌرادات رسوم

 4312381  361,16122 اٌرادات السداد المبكر

 386,968  6116271 أتعاب أخرى، صافً  

 16,1162,2  5,728,632 

 
 لاير سعود (. 3,668,977: 2015لاير سعود  ) 4,325,055)*(  مصاري  ألساط الت مين للسنة      

 لاير سعود (. 735,490: 2015لاير سعود  ) 1,545,113للسنة  اص ح السياراتمصاري  بلغت   (*)*    

 

 المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة    .32

 
 

 6132 
 لاير سعودي

 5132 
 لاير سعودي

 )*(  3,112,865  ,6116,1  تعاب بنكٌةأ

 3,485,331  666116712 استهالك 

 3,191,178  ,36712661 اتصال وتقنٌة

 897,378  ,361,7633 إٌاار ومصارٌف متعلقة بالمبانً 

 116,184  7,6117, اتعاب مهنٌة واستشارٌة

 538,186  1726233 مكاتبصٌانة 

 213,116  ,12,671 اشتراكات

 359,793  ,11,6,1  أخـرى 

 2677766,,  2,971,651 
 

 

البندون التدي  أحددلاير سدعود  وذلدن ممابدل اصددار  922,171أتعداب بمبلدو  2015تضمنت استعاب البنكية لسدنة  )*(

تددم االفدراة عددن هددذا . لغددرض زيدداد  رأا المدال مليددون لاير سدعود  100تتعامدل معهددا الشدركة خطدداب ضددمان بمبلدو 

 (.30/6/2015ه  )الموافك 13/09/1436الضمان البنكي بعد انتفاء غرضه بتاريخ 
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 الزكاة   .37
 

 المحملة للسنة

( مددن المخصددص للسددنة لاير سددعود  20,676: 2015)لاير سددعود    1,776,119 تتكددون الزكددا  المحملددة ولدددرها 

ً  احتسابهالذ  تم و ،الحالية  لتالي: ل وفما

 

 

الخسدار  نش ت الفرولات بين النتائأ المالية والزكوية بصور  أساسية نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند حساب 

 .المعدلة

 

 إن حركة مخصص الزكاة خالل السنة كاآلتً:

   
 1036 2015   

   لاير سعود  لاير سعودي 

في بداية السنة رصيد  11,313  134,152    

   20,676 3,226,330 المحمل خ ل السنة

(122,397)  - المسدد خ ل السنة    

   32,431 3,101,550 رصيد كما في نهاية السنة

 

 الربوط  الزكوٌة

كمدا لددمت  .2014ديسدمبر  31في المنتهية  للسنةالنهائية  شهاد  الزكا  لزكا  والدخلل الهيئة العامة استلمت الشركة من

 والتي مازالت ليد الدراسة.  لزكا  والدخلل  لى الهيئة العامة 2015ديسمبر  31اإلرار الزكو  عن السنة المنتهية في 

 

 

 المعلومات المطاعٌة   .32

 
اسدب وخسدائر المطاع هو عنصر يمكن فصله عن الشركة يموم بتمديم خددمات أو منتجدات )لطداع أعمدال(، ويخضدع لمك

خرى. تموم الشدركة بمرالبدة أعمالهدا مدن خد ل لطداع أعمدال واحدد، وبالتدالي تعتمدد اإدار  أن تختل  عن المطاعات اس

 عرض المعلومات المطاعية غير م ئم.

 

 6132 
 لاير سعودي

 5132 
 لاير سعودي

  36,417,556   73622,6132 حقوق الملكٌة 

  255,681   ,26,6,2 مخصصات أول المدة وتسوٌات أخرى  

  ( 7,665,179 )   (3161216221)  القٌمة الدفترٌة للمواودات طوٌلة األال  

 1,61116267  33,327,718 
    

  (31,159,291)   7,,3362,16  المعدلة للسنة  (الخسارةالربح ) 

  856,148   ,677,,7361  وعاء الزكاة 

  51,767   ,36772633 الزكاة المحملة للسنة 
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 المسدتمر، والميداا والرصدد طبيعتهدا تحديدد عمليدة خد ل مدن  دارتهدا وتدتم الشدركة أنشدطة في كامن جزء هي المخاطر

 للشركة.  المستمر  للربحية بالنسبة هامة هي المخاطر  دار  عملية  ن .اسخرى الرلابة المخاطر وعناصر حدود حسب

 

 تتمثل أهم المخاطر المرتبطة باسدوات المالية والتي تتعرض لها الشركة في اآلتي:

 

 مخاطر االئتمان 

  مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 

 

سجددل تحديددد وتحليددل و دار  المخدداطر التددي تواجههددا  اسددتراتيجية عمددل وسياسددة إدار  المخدداطرلامددت الشددركة بوضددع 

 الشركة. يتم مراجعة سياسة  دار  المخاطر بشكل منتظم للتواكب مع وضع السوق وأعمال الشركة.

 

 مخاطر االئتمان
 

الماليدة والتدي  بالتزاماتدهتتمثل مخاطر االئتمان في المخداطر الناتجدة عدن فشدل أحدد أطدرا  اسدوات الماليدة فدي الوفداء 

 تتسبب في خسائر مالية للطر  اآلخر، وتتمثل هذه المخاطر في اآلتي:

 

لامت الشركة بوضع  جراءات للحد مدن هدذه المخداطر عدن طريدك تميديم الجددار  االئتمانيدة  مخاطر )اإيجار التمويلي(:

أن اسصدول المدةجر  مملوكدة . كمدا واالئتمدان مدن لبدل لجندة المخداطرللعم ء وفك سياسة االئتمدان المكتوبدة والمعتمدد  

 للشركة.

 

فيتم الحد من هدذه المخداطر عدن طريدك ايدداعها لددى بندون محليدة مصدنفة تصدنيفات : لدى البنون المودعةمخاطر النمد 

 عالية من لبل جهات التصني  االئتماني الخارجية. 

 

 

يلخص الجدول التالي الحد اسعلى للتعرضات لمخاطر االئتمان حسب فئة الموجودات المالية. يتم اظهار ألصى لدر من 

 تبار الضمانات والتعزيزات االئتمانية اسخرى.خذ باالعالتعرض اإجمالي، دون اس
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 فيما يلي تحليل الجود  االئتمانية للذمم المدينة من عمود اإيجار التمويلي:

 

 2015ديسمبر  31 1036دٌسمبر  13 

 لاير سعود   لاير سعودي   اإلٌجار التموٌلًصافً مدٌنو عمود 

 84,416,518 51,130,155 غير مت خر  السداد وغير منخفضة الميمة 

ً  30 لى  1مت خر  من   19,325,492 31,261,231 يوما

ً  90 لى  31مت خر  من   9,669,398 3,132,133 يوما

ً  180 لى  91مت خر  من   2,623,616 3,102,336 يوما

ً  365 لى  181مت خر  من   1,282,406 3,321,633 يوما

 476,292 1,230,100 مت خر  سكثر من سنة 

 25,212,003  117,793,722  

 (1,029,990) (1,130,535) مخصص خسائر االنخفاضيخصم 

  116,763,732  21,536,316 صافً مدٌنو عقود اإلٌاار التموٌلً

 

  3,240,515اإيجدار التمدويلي المكدون مدن لبدل الشدركة للسدنة عمود االنخفاض في ليمة مدينو مخصص خسائر  يبلو

هددذه  لتغطيددةوالددذ  تددرى  دار  الشددركة أندده كددافي  (سددعود  لاير 1,029,990: 2015ديسددمبر  31) لاير سددعود 

 الخسائر. 

 

 

 

 

 

 

 2015ديسمبر  31 1036دٌسمبر  13 

 لاير سعودي لاير سعودي 

  367,741,944  3316,226313 ليمدينو عمود اإيجار التموي جمالي 

  6,359,138  26,7267,1 مصاري  مدفوعة ممدماً وموجودات أخرى

 7,158,636 366216221 أرصد  لدى البنون

 - 761,36222 ودائع مميد ، صافي 

  31666,,6,67   39123132969  
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 مخاطر السٌولة

 

عند استحمالها. لد تنش  مخاطر السيولة نتيجة االضطرابات  التزاماتهاهي مخاطر مواجهة الشركة لصعوبات في سداد 

في السوق أو االنخفاض في التصني  االئتماني مما لد يتسبب في نضوب بعدض مصدادر التمويدل المتاحدة. وللحدد مدن 

 كدل تحدت اسدتحمالها عندد التزاماتهدا لممابلدة الكافيدة السديولة لدديها أن المستطاع بالت كد هذه المخاطر، تموم الشركة لدر

الشدركة، كدذلن عدن  بسدمعة اإضدرار أو متولعدة غيدر خسدائر تكبدد وعددم أو الحدرة العاد  الوضع في سواءً  الظرو 

طريك  دار  الموجدودات السدائلة واإبمداء علدى تدوازن مناسدب للنمدد ومدافي حكمده ومرالبدة التددفمات النمديدة والسديولة 

  دور بشكل 

 

 
علددى اسدداا التزامددات  2016ديسددمبر  31معلومددات اسددتحماق المطلوبددات الماليددة للشددركة فددي يلخددص الجدددول التددالي 

السداد التعالدية الغير مخصومة. تم تحديد استحمالات االلتزامدات علدى أسداا الفتدر  المتبميدة فدي تداريخ لائمدة المركدز 

 المالي.

 

 
 

رشهأ 1ألل من  رشه 31 لىإ 1   واتسن 5 لىإ 3    

 ٌخرتا دجوٌ ال

 المجموع لالستحماق

1036دٌسمبر  13       

      المطلوبات

مبالغ مستحمة إلى جهات 

عاللة ذات   5,000,000 6,121,305 - - 33,121,305 

مصارٌف مستحمة 

آخرون ودائنون   1,103,053 - - - 1,103,053 

 556,513 - 332,503 303,321 12,552 خدمة المطلوبات، صافً

البنون من مبالغ مستحمة إلى 

   11,163 - - -              11,163 بٌع عمود اإلٌجار التموٌلً

 30,000,000 - - - 30,000,000 لرض لصٌر األجل

 3,101,550 - - 3,101,550 - زكاة مستحمة

 مةدلخا نهاٌة ةمكافأ

نفٌوظللم  

- - - 106,501 106,501 

 31,163,121 1,111,531 332,503 106,501 52,151,100 
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رشهأ 3ألل من  رشه 12 لى  3   واتسن 5 لى  1    

يخ رتا دجوي ال

 المجموع ل ستحماق

2015ديسمبر  31       

      المطلوبات

مبالو مستحمة  لى جهات 

ع لة ذات      2,645,809       2,645,809 

مصاري  مستحمة 

آخرون ودائنون   802,069 1,367,551        2,169,620  

 60,000,000       5,000,000 55,000,000 لرض لصير اسجل

 32,431       32,431    زكا  مستحمة

نفيوظللم مةدلخا نهاية  مكاف             256,758 256,758 

 55,802,069 9,045,791    256,758 65,104,618 

 
 
 

 مخاطر السوق

 الميمدة العادلدة أو التددفمات النمديدة المسدتمبلية لدثدوات الماليدة نتيجدة التغيدرات فدي أسدعار السدوق.هدي مخداطر تملبدات 

تتكون مخاطر السوق من ث ثة أنواع من المخاطر هدي: مخداطر العمد ت، مخداطر معددالت الفائدد ، مخداطر اسسدعار 

 اسخرى.

 

 مخاطر العمالت . أ

بدات فدي أسدعار الصدر  اسجنبدي. ال تتعدرض الشدركة ماليدة نتيجدة التملتنش  هذه المخاطر مدن تذبدذب ليمدة اسدوات ال

 والذ  يعتبر كذلن العملة الوظيفية للشركة.بصور  رئيسية السعود  لمخاطر العم ت نظراً الستخدام اللاير 

 

 مخاطر معدالت الفائدة . ب

ب التغيدرات فدي معددالت الفائدد  السدولية. تنش  هذه المخاطر من تملبات الميمة الحاليدة للتددفمات النمديدة سدا  ماليدة بسدب

ض لصدير المدر بالتزامداتتتعرض الشركة لمخداطر التغيدرات فدي معددالت الفائدد  السدولية والمتعلمدة بصدور  رئيسدية 

 31)لاير سدعود   مليدون 40لهذه السنة  اسجل ض لصيرالمر رصيد يتمثلحمل معدالت فائد  متغير . والذ  ي اسجل

 لاير سعود (. مليون  60: 2015ديسمبر 

 

 مخاطر األسعار األخرى . ت

تنش  هذه المخاطر من تملبات الميمة العادلة للتدفمات النمدية سدا  مالية بسبب التغير فدي أسدعار السدوق )خد   الناتجدة 

اسسدعار من مخاطر العم ت ومخاطر معدالت الفائد (. تعتمد الشركة ب ن ليا لديها أ  أدوات ماليدة تخضدع لمخداطر 

 اسخرى.
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 المٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة

 

تمثل الميمة العادلة السعر الذ  سيتم است مه ممابل بيع موجودات أو المدفوع لسدداد مطلوبدات فدي الحداالت االعتياديدة 

 الميمة العادلة على افتراض تحمك أ  من:بين المتعاملين في السوق في تاريخ المياا، ويتم لياا 

 وجود سوق أساسي متاح للموجودات والمطلوبات، أو 

 .في حال عدم وجود سوق أساسي متاح، ينظر في أفضل اسسواق اسخرى المتاحة للموجودات والمطلوبات 

 

عدن ليمتهدا الحاليدة المضدمنة فدي  تختل  بشكل كبيدر المالية المثبتة في لائمة المركز المالي ال لثدوات ن الميم العادلة 

 الموائم المالية
 

 تستخدم الشركة المستويات اآلتية عند تحديد الميمة العادلة لثدوات المالية واإفصاح عنها:

 )بدون تعديل(. اسسعار المتداولة في اسسواق النشطة لنفا اسدا  المستوى األول:

اسسعار المتداولة في اسسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تمييم أخدرى يدتم تحديدد  المستوى الثانً:

 كافة مدخ تها الهامة وفك بيانات لابلة للم حظة في السوق.

 طرق تمويم لم يتم تحديد أ  من مدخ تها الهامة وفك بيانات لابلة للم حظة في السوق. المستوى الثالث:
 

مددن مسددتويات التسلسددل  الثددانيضددمن المسددتوى   لامددت اإدار  بتصددني  كافددة الموجددودات الماليددة والمطلوبددات الماليددة

 الهرمي للميمة العادلة. وفيما يلي بيان بالميمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية: 

 

 
 5132 دٌسمبر 13 6132 دٌسمبر 13

 لاير سعود  لاير سعودي 

   الموجودات المالٌة:

  33726712615  7661,26,22 مدينو عمود اإيجار التمويلي
 -  6,62716,12 مدينو عوائد عمود اإيجار التمويلي المباعة، صافي

 -  761,36222 ودائع مميد ، صافي
 -  663,66123 خدمة الموجودات، صافي

  6,328,717  366216221 أرصد  لدى البنون

 33667326112  123,092,449  

   المطلوبات المالٌة:

  5,742,819  1,,3361766 ذات ع لة اتمبالو مستحمة  لى جه
  523792751  166136113 مصاري  مستحمة ودائنون آخرون 

 -  1126113 خدمة المطلوبات
 -  ,61662 مبالو مستحمة  لى البنون من بيع عمود اإيجار التمويلي

 71,111,111 161116111, لرض لصير اسجل

 11631161,3  7428322459  
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 إدارة رأس المال

 

تكمن اسهددا  الرئيسدية مدن  دار  رأا المدال فدي الت كدد مدن لددر  الشدركة علدى االسدتمرار فدي أداء أعمالهدا وتدوفير 

ألصى عائد للمساهمين من خ ل االسدتخدام االمثدل لدرأا المدال. تددير الشدركة هيكدل رأا مالهدا وتمدوم بتعديلده علدى 

مخدداطر المرتبطددة بددالموجودات اسساسددية. ومددن أجددل وماهيددة ال االلتصدداديةضددوء التغيددرات الطارئددة فددي الظددرو  

االحتفدداظ أو تعددديل هيكددل رأا المددال يمكددن للشددركة تعددديل مبددالو توزيعددات اسربدداح المدفوعددة للمسدداهمين أو العوائددد 

لم يتم عمل أ  تغييرات في اسهددا  أو السياسدات أو اآلليدات فدي  طدار  الرأسمالية للمساهمين أو  صدار أسهم جديد .

 المال خ ل السنة.  رأا
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