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 للتمويل متاجرشركة 

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
  قائمة المركز المالي

 2017 ديسمبر 31كما في 
 ودي(السع لايربالجميع المبالغ )
      

      

  2016   2017   يضاحإ 

 )المعدلة(     

      الموجودات

 17,367,113  21,278,720  4 وما فى حكمه النقد

 38,542,236  37,212,236  16,4 مقيدة -ودائع ألجل 

 3,992,547  8,463,641  5 خرىأوموجودات مصاريف مدفوعة مقدما 

 470,472,463  418,512,710  7 سالميصافى االستثمار فى التمويل اإل

 2,816,431  3,134,455  8 ممتلكات ومعدات، صافى

 26,939,909  26,939,909  9 استثمارات في أراضي

 560,130,699  515,541,671   مجموع الموجودات

      

      المساهمينالمطلوبات وحقوق 

      المساهمينحقوق 

 150,000,000  150,000,000  10 رأس المال

 16,833,037  17,914,955  11 احتياطي نظامي

 37,823,470  41,434,935   أرباح مبقاة

 204,656,507  209,349,890   المساهمينمجموع حقوق 

      

      المطلوبات

 10,318,990  4,524,992  13 دائنون تجاريون

 3,551,951  2,840,652  14 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 113,210,719  76,761,927  6 اطراف ذات عالقة الىمستحق 

 12,364,709  6,272,267  15 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

 210,698,304  209,361,893  16 صافيتسهيالت بنكية، 

 5,329,519  6,430,050  12 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للعاملين 

 355,474,192  306,191,781   مجموع المطلوبات

 560,130,699  515,541,671   المساهمينمجموع المطلوبات وحقوق 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية تعتبر (29)( إلى 1من )إن اإليضاحات المرفقة 

 
 

 
   

 الرئيس التنفيذي  المالي المدير
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 للتمويل متاجرشركة 
 (ةشركة مساهمة سعودية مقفل)

  ةرالخسا أوح قائمة الرب
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعودي( لايربالجميع المبالغ )

      

      

 2017  إيضاح 
 

2016 

      

      

 75,953,373  69,496,011  18 يرادات من التمويل اساسالمي اإل

      

      مصاريف التشغيل 

 (34,063,288)  (34,365,655)  19 تكاليف التمويل 

 -  (460,451)  7,6 االنخفاض فى التمويل االسالمي 

 (111,300)  (399,700)  21 مصاريف بيع وتسويق 

 (24,054,839)  (24,503,358)  22 مصاريف عمومية وإدارية 

 17,723,946  9,766,847    صافى الربح التشغيلي

 1,344,264  1,052,335  23 اخرى ايرادات

 19,068,210  10,819,182   الربح للسنة 

 1.27  0.72  24 الربحية األساسية والمخفضة للسهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ( تعتبر29( إلى )1من )إن اإليضاحات المرفقة 

 
 

   

 الرئيس التنفيذي  المالي ديرالم
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 للتمويل متاجرشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 الشامل اآلخرقائمة الدخل 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعودي( لايربالجميع المبالغ )

      

      

 2017  إيضاح 
 

2016 

      

      

 19,068,210  10,819,182   الربح للسنة 

      

       خرىالربح /)الخسارة( الشاملة األ

لن يتم تصنيفها ساحقا على قائمة الربح عناصر 
      والخسارة أ

/ )الخسائر( االكتوارية على استحقاقات ما بعد رباحاال
 -  -  12 انتهاء الخدمة

 -  -   للسنة  خرىإجمالي الربح )الخسارة ( الشاملة األ

 19,068,210  10,819,182   نة اجمالى الربح الشامل للس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ( تعتبر29( إلى )1من )إن اإليضاحات المرفقة 

 
 
 

   

 الرئيس التنفيذي  المالي المدير



 

 

 للتمويل متاجرشركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 المساهمين  حقوقالتغيرات في قائمة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعودي( لايربالجميع المبالغ )

  أرباح مبقاة  إحتياطي نظامي  رأس المال  

لة التغير في القيمة العاد

عإلستثمارات متاحة للبي  المجموع  

 191,762,166  512,550  26,323,400  14,926,216  150,000,000  (28)ايضاح المعدل  – 2016يناير  1الرصيد في 

 19,068,210  -  19,068,210  -  -  ربح السنة 

 -  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر

 210,830,376  512,550  45,391,610  14,926,216  150,000,000   2016ديسمبر  31إجمالي الدخل الشامل للسنة المنتهية في 

 -  -  (1,906,821)  1,906,821  -  المحول إلى االحتياطي النظامي

 (6,320,746)  -  (6,320,746)  -  -  المحملة على السنةالزكاة وضريبة الدخل 

 146,877  146,877  -  -  -  التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

ة الناتج من استثمارات طي القيمة العادلة إلى الدخل للسنالمحول من احتيا

 متاحة للبيع

 

-  -  659,427  (659,427)  - 

 204,656,507  -  37,823,470  16,833,037  150,000,000  المعدل - 2016ديسمبر  31الرصيد في 

 
 

         

 204,656,507  -  39,045,159  15,611,348  150,000,000  قبل التعديل 2016ديسمبر  31الرصيد في 

 -  -  (1,221,689)  1,221,689  -  (28)ايضاح  إعادة تصنيف أرقام السنوات السابقة

 204,656,507  -  37,823,470  16,833,037  150,000,000  المعدل - 2016ديسمبر  31الرصيد في 

 10,819,182  -  10,819,182  -  -  ربح السنة

 -  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر

 215,475,689  -  48,642,652  16,833,037  150,000,000   2017مبر ديس 31إجمالي الدخل الشامل للسنة المنتهية في 

 -  -  (1,081,918)  1,081,918  -  المحول إلى االحتياطي النظامي

 (6,125,799)  -  (6,125,799)  -  -  المحملة على السنةالزكاة وضريبة الدخل 

 209,349,890  -  41,434,935  17,914,955  150,000,000  2017ديسمبر  31الرصيد في 

 

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ( تعتبر29( إلى )1من )إن اإليضاحات المرفقة 
 
 
 

   

 الرئيس التنفيذي  المالي المدير
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 للتمويل متاجرشركة 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

  قائمة التدفقات النقدية
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعودي( لايربالالمبالغ جميع )

 2016  2017  ايضاح  

       :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 19,068,210  10,819,182    السنة ربح

       :لـ تعديالت 

 334,295  553,122    ستهالكاال

 1,083,707  1,167,258    مخصص مكافأة نهاية الخدمة المكون

 -  460,451    لتمويل االسالمى االنخفاض فى ارصدة ا

    13,000,013  20,486,212 

       التغير فى الموجودات التشغيلية 

 (1,105,066)  (4,471,094)    خرىأوموجودات مصاريف مدفوعة مقدما 

 63,458,700  51,499,302    صافي اإلستثمار في التمويل االسالمي

    47,028,208  62,353,634 

       ر فى المطلوبات التشغيليةالتغي

 (14,372,405)  (5,793,998)    دائنون تجاريون

 33,523  (711,299)    مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

    (6,505,297)  (14,338,882) 

 68,500,964  53,522,924    اسانشطة التشغيليةالناتجة من النقدية 

 (7,821,636)  (12,218,241)    زكاه وضريبة دخل مسددة 

 (48,375)  (66,727)    تعويضات نهاية الخدمة المسددة 

 60,630,953  41,237,956    األنشطة التشغيلية ناتج من صافي النقد ال

       التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية:

 (2,426,075)  (871,146)    ممتلكات ومعدات -نفقات رأسمالية متكبدة

 (2,426,075)  (871,146)    األنشطة اساستثمارية مستخدم في(ال)النقد  صافي

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

 7,981,374  1,330,000    مقيدة -ودائع ألجل 

 (1,166,620)  (36,448,792)    مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 102,117,546  135,397,569    طويلة االجل  متحصالت من قروض

 (161,987,938)  (136,733,980)    طويلة االجل  سداد قروض

 (53,055,638)  (36,455,203)    التمويليةاألنشطة مستخدم في( الصافي النقد )

 5,149,240  3,911,607    يه وما فى حكمهافي النقد صافي التغير

 12,217,873  17,367,113    بداية السنةفي ية وما فى حكمها النقد

 17,367,113  21,278,720  4  نهاية السنةفي ية وما فى حكمها النقد

 
 
 
 

  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ( تعتبر29( إلى )1من )إن اإليضاحات المرفقة 
 

   

 الرئيس التنفيذي  المالي المدير



 للتمويل متاجرشركة 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 المملكة العربية السعودية –الرياض 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي(
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 والنشاط الوضع القانوني .1
 

"الشررركة" شرركة مسراهمة مقفلرة تأسسررت بموجرل نظرام الشررركات ركة متراجر للتقسريط" "سررابقاً شرللتمويرل  متراجرشرركة 

هرـ ) الموافرق 1415شرعبان  9بتراري   1010132514المطبق في المملكة العربية السعودية بموجل سجل تجاري رقرم 

 م(.1995يناير  11

مررن مسسسررة النقررد العربرري ترررخيص  علررىم( حصررلت الشررركة 2014نرروفمبر  15هررـ )الموافررق 1436محرررم  23بترراري  

 في المملكة العربية السعودية.االستهالكي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التمويل  نشاطيالسعودي لمزاولة 

يوليرو  2هـ )الموافرق 1433شعبان  12بتاري   259أصدر مجلس الوزراء السعودي قانون مراقبة شركات التمويل رقم 

ولروائحهم التنفيذيرة الصرادرة  (2012يوليرو  3هـ )الموافرق 1433شعبان  13تاري  ب 51( والمرسوم الملكي رقم 2012

 عن مسسسة النقد العربي السعودي لمزاولة أنشطة التمويل في المملكة العربية السعودية.

   

( قررر المسراهمون تعرديل اسرم الشرركة ليصربح "شرركة 2015يناير  20هـ )الموافق 1436ربيع االول  29بتاري   1.1

ترراجر للتمويررل" باالضررافة الررى تعررديل  رررض الشررركة بحيررة يصرربح  رررض الشررركة القيررام بالتمويررل وفقرراً ألحكررام نظررام م

الشررركات ونظررام مراقبررة شررركات التمويررل والئحترره التنفيذيررة واألنظمررة ذات العالقررة والقواعررد والتعليمررات الصررادرة عررن 

سرتهالكي وتمويرل المنشرات الصرغيرة والمتوسرطة. ترم اسرتكمال مسسسة النقد العربي السعودي بمزاولة أعمال التمويرل اال

 االجراءات النظامية لتعديل النظام األساسي والسجل التجاري لعكس التغيرات المشار إليها أعاله.

 

 العنوان التالي: فى يقع المركز الرئيسي للشركة 1.2

 للتمويل متاجرشركة 

 حي العليا / طريق الملك فهد

 365162صندوق بريد 

 11393الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 

 ولدى الشركة الفروع التالية:  1.3

 

 

 

 

 

 

 

 التاري  السجل التجاري الفرع م

 هـ8/9/1434 1010383482 الرياض 1

 هـ10/9/1413 4030094079 جدة  2

 هـ13/9/1421 2050037393 الدمام 3

 هـ19/9/1414 4031031096 مكة المكرمة  4

 هـ4/1/1431 4032029479 الطائف  5



 للتمويل متاجرشركة 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 المملكة العربية السعودية –الرياض 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي(
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 أسس األعداد .2

 اإللتزام بيان 2.1

المحاسبية الدوليرة الدولى للمعاييرمجلس العن الصادرة  لمعايير الدولية للتقارير الماليةل طبقاالقوائم المالية المرفقة  اعدت

 ل.بواسطة مسسسة النقد العربي السعودي بخصوص المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخ ةوالمعدل

 

 أساس القياس 2.2

 .أساس مبدأ اإلستمرارية بالتكلفة التاريخية علىتم إعداد هذه القوائم المالية 

 

 عملة العرض والنشاط 2.3

قررل   ترم تقريرل جميرع المبرالم الماليرة أل .للشرركة وائم المالية برال  السرعودي وهرو العملرة المسرتخدمةعرض القم ت

 .سعودي

 

 ات واسافتراضات المحاسبية الهامةاألحكام والتقدير 2.4

يتطلل إعداد القوائم المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وإفتراضات تسثر في تطبيق السياسات المحاسربية والمبرالم 

المشمولة فري التقريرر للموجرودات والمطلوبرات واإليررادات والمصراريف. إن التقرديرات واإلفتراضرات المتعلقرة بهرا بنراء 

التري يعتقرد أنهرا معقولرة فري ظرل الظرروف والنتيجرة التري تعتبرر أساسرا فري وضرع  خرىرة السابقة والعوامل األالخب على

قرد تختلرف النتررائج . أخررىاألحكرام حرول القيمرة الدفتريرة للموجرودات والمطلوبرات التري ليسررت باديرة للعيران مرن مصرادر 

 .الفعلية عن هذه التقديرات

يتم تسجيل مراجعرة التقرديرات المحاسربية فري الفتررة وأساس مستمر،  علىات األساسية يتم مراجعة التقديرات واإلفتراض

تلك الفترة أو فري فتررة المراجعرة والفتررات المسرتقبلية إذا  علىالتي يتم فيها مراجعة التقديرات إذا كان التعديل يسثر فقط 

 كل من الفترات الحالية والفترات المستقبلية. علىكان التعديل يسثر 
 

 اساستمرارية أمبد  2.4.1

ستمرار في مزاولرة أعمالهرا حيرة أظهرر التقيريم برأن الشرركة قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم حول قدرة الشركة على اإل

دارة الشرركة حالرة مرن عردم إلذلك، ليس لردى  في المستقبل المنظور. إضافة أعمالهالديها الموارد الالزمة لالستمرار في 

فقد تم إعداد القوائم الماليرة  هستمرار. وعليشكوكاً جوهرية حول قدرة الشركة على اإل تثيررها يمكن أن يقين والتي بدولا

 .ستمراريةعلى أساس مبدأ اإل

 

 

 

 



 للتمويل متاجرشركة 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 المملكة العربية السعودية –الرياض 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي(
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 تتمة -أسس األعداد  .2

 تحديد معدل الخصم ساحتساب القيمة الحالية 2.4.2 

باالعتبررار مرردة اإلتفاقيررة والمخرراطر الفرديررة  يمثررل معرردل الخصررم تقيرريم مخرراطر السرروق الحاليررة علررى الشررركة مررع األخررذ

 .للموجودات ذات الصلة. يستند إحتسال معدل الخصم إلى الظروف المحيطة بالشركة

 

 إللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفينالتقييم اساكتواري  2.4.3

 يردها المحددة  ير الممولة التي يتم تحد يتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة )"مكافأة الموظفين"( بموجل برنامج المكافآت

إعداد العديد مرن اإلفتراضرات التري قرد تختلرف عرن التطرورات الفعليرة  واري. يشمل التقييم اإلكتواريالتقييم اإلكتبموجل 

في المستقبل. وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم، والزيادات المسرتقبلية فري الرواترل، ونسربة الوفيرات. ونظرراً 

تعقيررد التقيرريم وطبيعترره طويلررة األجررل فررإن التررزام المكافررأة المحررددة  يررر الممولررة شررديد الحساسررية للتغيرررات فرري هررذه ل

 .في السنة الواحدة عند الضرورة من مرةأو أكثر سنويااالفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات 

 

 اساسالميالتمويل انخفاض قيمة صافي اساستثمار في ذمم مدينة من عقود  2.4.4

عندما يصربح مرن  يرر المحتمرل تحصريل  التمويل اإلسالمين عقود يتم تقدير المبالم الممكن تحصيلها من الذمم المدينة م

كامل المبلم. وفي حالة المبالم المسثرة، يتم تقدير كرل مبلرم علرى حردة، وأمرا المبرالم  يرر المرسثرة والتري تجراوزت موعرد 

 ً ويتم تكوين مخصص لها على أساس طول مدة تجاوز موعد استحقاقها وبناء علرى معردالت  استحقاقها فيتم تقييمها إجماليا

 االسترداد التاريخية.

يتم تسجيل أي فرق بين المبالم التي يتم تحصيلها فعلياً في الفترات المستقبلية والمبالم المتوقرع تحصريلها فري قائمرة الرربح 

 أو الخسارة لتلك الفترات.

 
 اسبية الهامةملخص السياسات المح .3

أدنراه. ترم تطبيرق هرذه السياسرات  مبينرة هذه القروائم الماليرة  يرر الموحردة إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد

  ير ذلك. علىجميع السنوات المعروضة مالم ينص  علىالمحاسبية بصورة متسقة 

 

 يبة الدخلالتغير في السياسة المحاسبية المتعلقة بإحتساب الزكاة وضر 3.1

األربرراح  علررىقامررت الشررركة بتعررديل سياسررتها المحاسرربية المتعلقررة بالزكرراة وضررريبة الرردخل وبرردأت فرري تحميلهررا مباشرررة 

 علرىتم تحميرل ضرريبة الردخل سرابقا كران يرأنره حيرة  المحتجزة مع اإلعتراف باإللتزام المقابل في قائمة المركرز المرالي،

مقابرل فري قائمرة المركرز المرالي، قامرت الشرركة بإحتسرال هرذا التغيرر فري السياسرة الدخل مع اإلعترراف براإللتزام القائمة 

 للقوائم المالية. 28الزكاة وضريبة الدخل وتم اإلفصاح عن آثار التغيير أعاله باإليضاح رقم بالمحاسبية المتعلقة 
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 المعايير الحالية علىتعديالت    3.2

علررى القرروائم الماليررة للشررركة عررن الفترررة الحاليررة أو الفترررة كبيررر مرراد التعررديالت التاليررة والترري لرريس لهررا تررأثير مررالي اعت تررم

 .في الفترات المستقبلية جوهريالسابقة، ومن المتوقع أن يكون له تأثير 

 

 "األدوات المالية: اإلفصاحات" – 7معيار المحاسبة الدولي رقم  علىالتعديالت  3.2.1

الصادرة عن مجلس  اإلفصاحالتدفقات النقدية هي جزء من مبادرة  قائمة 7الدولي  المحاسبةعلى معيار  يالتالتعدإن 

مرن تقيريم التغيررات فري  الماليرة القروائممسرتخدمي  تمكرنتقرديم إفصراحات  المنشرأةالدولية وتطلرل مرن  المحاسبةمعايير 

عن التردفقات النقديرة و يرر النقديرة. عنرد التطبيرق  الناشئةات في ذلك التغير الناشئة عن أنشطة التمويل، بما اإللتزامات

 يطلل من الشركات تقديم معلومات مقارنة عن الفترات السابقة. ال، للتعديالتالمبدئي 

 

"اإلعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غيرر  – 12معيار المحاسبة الدولي رقم  علىالتعديالت  3.2.2

 المحققة"

ربراح الخاضرعة ألكران قرانون الضررائل يقيرد مصرادر اعتبرار مرا إذا العلى المنشأة أن تأخذ فري ا هأنت التوضح التعدي

وة على ذلك، تقدم الالفرق المسقت القابل للخصم. وع للضريبة والتي يمكن أن تجري عليها خصومات على عكس هذا

روف التي قد يشرمل ستقبل وشرح الظلما ضعة للضريبة فيلخاا تحديد المنشأة لالرباحت توجيهات حول كيفية الالتعدي

ت التطبيق التعديب والمنشآت مطالبةوجودات بأكثر من قيمتها الدفترية. لمضع للضريبة استرداد بعض الخافيها الربح ا

ول أل فتتاحيرةالاعترراف برالتغير فري حقروق الملكيرة الت، يمكرن االلك، عند التطبيرق المبردئي للتعرديبأثر رجعي. ومع ذ

دون تخصيص التغير  الحاجة(أو في عنصر آخر من حقوق الملكية، حسل ) االفتتاحية األرباح المبقاةة في نفترة مقار

التصرنيف ان التري تطبرق هرذا  المنشرآتمكونات حقوق الملكية. ويتعين علرى  من و يرها األرباح المبقاة االفتتاحيةبين 

 عن ذلك. تفصح

 

 الممتلكات والمعدات   3.3

 تضرمنتو.ناقصرا االسرتهالك المترراكم وخسرائر انخفراض القيمرة، إن وجدت التاريخيرة دات بالتكلفرةتظهر الممتلكات والمع

 .الموجوداتالقتناء  النفقات العائدة مباشرة التكلفة

 

اال عنردما يكرون  حسربما يكرون مالئمرا،،يتم ادراج التكاليف الالحقة فى القيمة الدفترية لالصل او احتسابها كاصل مسرتقل 

ان تتدفق الى المنشاة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باالمكان قياس تكلفرة البنرد بشركل موثروق من المرجح 

واالصررل المسررتبدل يررتم اسررتبعاده مررن  برره. تررتم رسررملة التكرراليف المتكبررده الحررالل عنصررر مررن بنررد الممتلكررات والمعرردات،

علرى قائمرة الرربح او الخسرارة خرالل الفتررة الترى يرتم  خررىاأل ةحميل كافة نفقات االصرالح والصريان. كما يتم تاالستخدام

 تكبدها فيه.



 للتمويل متاجرشركة 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 المملكة العربية السعودية –الرياض 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي(
 

  

13 

 

 تتمة - ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3

 

 تتمة - الممتلكات والمعدات   3.3

بعرد األخرذ فري االعتبرار  المبرين ادنراه، االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت علرى مردى العمرر اإلنتراجي المقردريحمل 

  .خريديةالتالقيمة 

 النسبة 

 %25 سيارات

 %15 أثاث ومفروشات

 %15-%10 آالت ومعدات

 %10 تحسينات مباني مستأجرة

استهالك في شرهر  وال يتم تحميل أيلالستخدام.  امتاح صلاال كون فيهالذي يإلضافات من الشهر ل االستهالك تحميليتم 

 .االستبعاد

قيمتهرا القابلرة لإلسرترداد إذا كانرت القيمرة الدفتريرة أكبرر مرن قيمتره المقردرة ل مباشررة لويتم تخفيض القيمة الدفتريرة لصصر

 .القابلة لإلسترداد

فري الفتررة التري  الرربح أو الخسرارةقائمرة  علرىاستبعاد الممتلكات والمعدات، إن وجدت،  منيتم تحميل األرباح/ الخسائر 

 نشأت فيها.

م قيرردها بتكلفررة اإلسررتحواذ ناقصررا خسررائر اإلنخفرراض المتراكمررة، إن الموجررودات الترري لهررا أعمررار إنتاجيررة  يررر محررددة يررت

 وجدت.

يتم مراجعة وتعديل القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجرودات والطررق المسرتخدمة، عنردما يكرون ذلرك مالئمرا فري كرل 

 تاري  قائمة مركز مالي.

  

 اسانخفاض في قيمة الموجودات

مركز مالي بإجراء مراجعة دورية للقيم الدفترية للموجودات الملموسة للتأكد مرن وجرود تقوم الشركة في تاري  كل قائمة 

أي دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة هذه الموجودات. وفي حالة وجود مثل هذا الردليل، يرتم تقردير 

الترري ال يمكرن فيهررا تقردير القيمررة القابلررة القيمرة القابلررة لالسرترداد لررذلك األصرل لتحديررد حجررم هرذه الخسررارة. وفري الحرراالت 

 لالسترداد لذلك األصل، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل. 

دفتريرة، عندئرذ وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلرم القابرل لالسرترداد لصصرل أو الوحردة المردرة للنقديرة بأقرل مرن قيمتـرـه ال

تخفررض القيمررة الدفتريررة لررذلك األصررل أو الوحرردة المرردرة للنقديررة إلررى القيمررة القابلررة لالسررترداد لهررا، ويررتم إثبررات خسررائر 

 . الربح أو الخسارةاالنخفاض مصروفا فوراً في قائمة 

لصصرل أو الوحردة المردرة للنقديرة وإذا ما تم الحقاً عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية 

إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عرن القيمرة الدفتريرة التري كران مرن 

للنقديرة فري السرنوات  ولردةالمفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبرات خسرارة االنخفراض فري قيمرة ذلرك األصرل أو الوحردة الم

 . أو الخسارة الربحالسابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة 
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 الموجودات غير الملموسة 3.4

تظهر الموجودات  ير الملموسة ذات األعمرار المحرددة بالتكلفرة ناقصرا اإلطفراء المترراكم وخسرائر اإلنخفراض فري القيمرة 

حميرل تيرتم . للموجرودات اإلنتاجيرة األعمرارطريقرة القسرط الثابرت علرى مردى بيرتم تحميرل اإلطفراء . تراكمة، إن وجردتالم

يرتم احتسرال أي إطفراء للشرهر الرذي يرتم فيره اسرتبعاد  الستخدام، بينمرا إلمتاحا ل األصلمن الشهر الذي يكون فيه اإلطفاء 

 . مركز مالي ، في تاري  كلإن أمكنوتعديلها، نتاجية واألعمار اإلتتم مراجعة القيم المتبقية  .األصل

 

وإمكانيرة قيراس  يتم رسملة التكاليف الالحقة فقط عند وجود احتمال تدفق منافع اقتصادية مستقبلية متعلقة بالنفقات للشركة

 .تكلفة البند بشكل موثوق به

 

 .فيها تنشأ لفترة التيل الربح أو الخسارة حسال في، إن وجدت، اتستبعادإلتدرج األرباح / الخسائر الناتجة عن ا

 

 موجودات محتجزة محتفظ بها للبيع   3.5

مقابرل تسروية أرصردة التمويرل  خررىتقوم الشركة في سرياق اعمالهرا االعتياديرة بشرراء بعرض المركبرات والموجرودات األ

دئيا بالقيمرة الدفتريرة القابلرة للتحصريل االسالمي. يتم اعتبار هذه الموجودات كموجودات محتفظ بها للبيع ويتم تسرجيلها مبر

 ألرصدة التمويل االسالمي ذات الصلة او القيمة العادلة الحالية للموجودات ذات الصلة ناقصا أي تكلفة لبيعها ايهما اقل.

 

 يالمبردئي، يرتم إعرادة تقيريم هرذه الموجرودات المملوكرة بصرورة دوريرة وتردرج بقيمتهرا الدفتريرة أو صراف الحقا لالعتراف

سررتبعاد حققررة مررن االملأو األربرراح أو الخسررائر ا إدراج أو تحميررل إيرررادات االيجرراريررتم القيمررة الممكررن تحقيقهررا أيهمررا أقررل. 

 .املةشسارة الوخسائر  ير محققة من التقييم على الدخل / الخ

 

 األدوات المالية  3.6

 .لصداة اللتزامات التعاقديةا في اعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفإليتم ا

 

الموجررودات تكررون منهررا إثبررات الموجررودات الماليررة عنرردما تفقررد الشررركة السرريطرة علررى الحقرروق التعاقديررة الترري تغرراء يررتم ال

 .سهدد في العقد أو إلغائه أو انتهاتزام المحإللاعندما يتم الوفاء بالمطلوبات المالية يقاف إثبات المالية. يتم إ

 

الررذمم ) المسررتلم والمقابررلعتررراف بررالفرق بررين القيمررة الدفتريررة إل، يررتم ابأصررل مررالي أو إلتررزام مرراليعتررراف إللغرراء اعنررد إ

 .الربح أو الخسارة قائمةفي  (والمستحق) المدفوعو أ( المدينة
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 تتمة - األدوات المالية  3.6

 الموجودات المالية 3.6.1

 

 إلثبات والقياس المبدئيا (أ

الخسرائر وكموجرودات ماليرة بالقيمرة العادلرة مرن خرالل األربراح ، المبردئي االعتررافعنرد  يتم تصنيف الموجودات الماليرة

 مصرنفهوموجرودات ماليرة متاحرة للبيرع أو كمشرتقات  ستثمارات محتفظ بها حتى تاري  االسرتحقاقاوذمم مدينة وقروض و

االعتررراف  الموجررودات الماليررة عنررد فيتصررن ديرر. تقرروم اإلدارة بتحدعنرردما يكررون مالئمرراكررأدوات تحرروط فرري تحرروط فعررال 

 . المبدئي

 

تكاليف المعامالت العائدة لالسرتحواذ علرى الموجرودات الماليرة  مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا الموجوداتكافة ب يتم االعتراف

 .ادلة من خالل األرباح والخسائر ير المدرجة بالقيمة الع الموجودات الماليةفي حالة  وذلك

 

 مدينو عقود مرابحة 

بنراء  بعرد ان تكرون الشرركة قرد قامرت بشررائه، للعميل صلااتفاقية تقوم بموجبها الشركة ببيع عبارة عن  إن المرابحة هي

فرق هرام  ربرح مت إلري باالضرافه سرعر البيرع التكلفرة تضرمن. يهرذا االصرل مرن الشرركة بشراء العميلنفس على وعد من 

اتفاقيررة ب المتعلقررة البيررع المسررتقبلية دفعررات مجمرروععليرره. يتضررمن إجمررالي المبررالم المسررتحقة بموجررل عقررود بيررع المرابحررة 

ربح مرابحرة كر المبراع صرلمرابحة وتكلفرة االبيع العقود  مديني الفرق بين قيد. يتم ( مرابحةال بيع دوعقمدينو )المرابحة 

 .مرابحةبيع ال من إجمالي المبالم المستحقة بموجل عقودوأل راض العرض يتم خصمها  ، ير مكتسل

 

 لقياس الالحقا )ب

فري سروق نشرط.  متداولرةو ير محرددهذات دفعرات ثابترة أو مي هي موجودات مالية  ير مشرتقة السإلموجودات التمويل ا

معردل الفائردة الفعلري ناقصرا  مي بالتكلفة المطفرأة باسرتخدام طريقرةالسإلبعد التحقق المبدئي، يتم قياس موجودات التمويل ا

عتمردة مرن قبرل لمعدلرة الموالشرروط ا باألحكرامهيكلتهرا / إعرادة جردولتها  المعرادةأي انخفاض في القيمة. يتم تسجيل الرذمم 

 دارة. وتستند سياسات وممارسات إعادة الهيكلة إلى مسشرات أو معايير تشير إلى أن الدفع سيستمر على األرجح.إلا

( ء بيررعالبمررا فرري ذلررك المرروظفين الررذين يعملررون كرروكللرروكالء )المدفوعررة  والعمرروالتمعاملررة الرسرروم تتضررمن تكرراليف ال

وراق الماليرة ورسروم التحويرل والرسروم. ألوالمستشارين والسماسرة والتجار والرسوم من قبل الهيئات الرقابية وأسواق ا

اريررة الداخليررة أو تكرراليف إلدتمويررل أو التكرراليف اتتضررمن تكرراليف المعاملررة أقسرراط الرردين أو الخصررومات أو تكرراليف ال ال

 مي على مدى فترة التمويل.إلسالتفاظ. يتم إطفاء تكاليف المعاملة المتعلقة بالتمويل اإلحا



 للتمويل متاجرشركة 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 المملكة العربية السعودية –الرياض 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي(
 

  

16 

 

 تتمة - ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3

 

 تتمة - األدوات المالية  3.6

 تتمة - الموجودات المالية 3.6.1

 

 ليةإستبعاد الموجودات الما )ج

يتم استبعاد أي أصل مالي أو حيثما اقتضي األمرر جرزء مرن أصرل مرالي أو جرزء مرن مجموعرة أصرول ماليرة مماثلرة فري 

 حالة:

 انتهاء الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من األصل، أو  .1

بردفع التردفقات النقديرة  انتهاء الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقديرة مرن األصرل مرع تعهرد الشرركة .2

 التي يتم الحصول عليها كاملة دون تأخير جوهري إلى طرف ثالة بموجل اتفاقية "تحويل"، أو

أن تكون الشركة قد تنازلت عن حقها التعاقدي في الحصول على التدفقات النقديرة مرن األصرل و)أ( إمرا أنهرا قرد  .3

ها لم تتنرازل عرن األصرل ولرم تحرتفظ بمخراطر ومنرافع تنازلت فعلياً عن كافة مخاطر ومنافع األصل، أو )ل( أن

 األصل الفعلية ولكنها تنازلت عن السيطرة على األصل.

 

 يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد الموجودات المالية في الوقت الذي يتم فيه استبعادها.

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم امكانية استردادها (د

 

ء تقييم في كل تاري  قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إمكانية حدوة انخفاض فري يتم إجرا

قيمة أصل مالي معين. في حالة وجود مثرل هرذا الردليل يرتم عندئرذ إدراج أي خسرارة مرن االنخفراض فري القيمرة فري قائمرة 

 :الربح أو الخسارة. يتم تحديد االنخفاض في القيمة كما يلي

في حالة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق برين التكلفرة والقيمرة العادلرة ناقصراً    (1

 أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة سبق إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة.

فرررق بررين القيمررة المدرجررة والقيمررة الحاليررة فري حالررة الموجررودات المدرجررة بالتكلفررة، فررإن االنخفرراض فرري القيمرة هررو ال   (2

 للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة طبقاً لمعدل العائد الحالي في السوق ألصل مالي مماثل.

في حالرة الموجرودات المدرجرة بالتكلفرة المطفرأة، فرإن االنخفراض فري القيمرة هرو الفررق برين القيمرة المدرجرة والقيمرة    (3

 ة المخصومة بسعر الفائدة األصلي المطبق.الحالية للتدفقات النقدي
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 المطلوبات المالية 3.6.2

 

 والقياس  اإلثبات اساولي -أ

الل ماليررة بالقيمررة العادلررة مررن خررمطلوبررات ك 39ار المحاسرربة الرردولي رقررم معيررفررى نطرراق المطلوبررات الماليررة  يررتم تصررنيف

عرن االعترراف تصنيف مطلوباتهرا الماليرة . تقوم الشركة بتحديد ايهما مالئمامطلوبات مالية اخرى،  ر أوئخساالح وارباال

 .المبدئي

خصم صرافي  القروض والمسحوبات بالصافى بعدالمطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وفي حالة  كافةب اإلعترافيتم 

 .لمعامالت ل مباشرة العائدة تكاليفال

 والمسررحوبات والقررروض والسررحل علررى المكشرروف خرررىاألو الررذمم الدائنررة التجاريررةالماليررة  الشررركة تتضررمن مطلوبررات

 .ةالمشتق المالية دواتاألالمالية و وعقود الضمان

 

 القياس الالحق -ب

"المطلوبرات الخسرائر أو و احاألربرل البات مالية بالقيمة العادلة من خريعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كمطلو

 ." خرىالمالية األ

 و الخسائر.رباح ألا خاللبالقيمة العادلة من  اي مطلوبات مالية كمطلوباتالشركة  تخصصلم 

 الحقررا يررتم قياسرها (خررىألاوالرذمم الدائنررة التجاريرة و والمسررحوبات القرروض بمرا فررى ذلرك)خرررى ألالمطلوبرات الماليرة ا

 .ةام طريقة معدل الفائدة الفعليبالتكلفة المطفأة باستخد

باسرتخدام طريقرة  االتفاقيرةعلرى مردى فتررة  سهرايرتم إطفا والمسرحوبات تكاليف المعامالت المتعلقة القروض طويلة األجرل

 .ةمعدل الفائدة الفعلي

 

 المطلوبات الماليةستبعاد إ -ج

اسرتبدال الترزام مرالي حرالي لردى الشرركة برآخر مرن  يتم إلغاء قيد االلتزام المالي عند الوفاء به أو انتهاسه او الغراسه. وعنرد

نفس الجهة المقرضة ولكن بشروط مختلفة تماماً أو أن شروط االلتزام الحرالي ترم تعرديلها بشركل جروهري، فرإن مثرل هرذا 

. يررتم االسررتبدال أو التعررديل يررتم التعامررل معرره كإلغرراء قيررد لاللتررزام المررالي األصررلي )السررابق( مررع االعتررراف بررالتزام الجديررد

 ل أو التغيير الجوهري في شروط العقد في قائمة الربح أو الخسارة.اتسجيل الفرق مابين القيم الدفترية لهذا االستبد
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 قياس القيمة العادلة 3.7

إرادتهما في معاملة ترتم علرى  ا وملئالتزام بين طرفين بمعرفتهم يمكن مبادلة أصل أو سداد الذي القيمة العادلة هى الثمن

السروق السرائدة )مثرل أساس نظامي ما بين أطراف السوق الرئيسية )أو األكثر منفعة( في تاري  القياس فري ظرل ظرروف 

على سبيل المثال( بغض النظر إن كان ذاك السرعر ملحوظراً بصرورة مباشررة أو مقردر باسرتعمال أسرلول -السعر الحاضر

 اس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام سيتم إما:تقييم آخر يستند قي

 من خالل السوق الرئيسية لصصل أو االلتزام، أو  -

 من خالل السوق األكثر منفعة لصصل أو االلتزام في ظل  يال السوق الرئيسية. -

 ول إليها.يجل أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوص

يتم قياس القيمة العادلة لصصل أو االلتزام باستعمال االفتراضات التري يسرتخدمها أطرراف السروق عنرد تسرعير األصرل أو 

 االلتزام على افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.

السروق علرى تروفير منرافع اقتصرادية باسرتخدام  يأخذ قياس القيمرة العادلرة لصصرل  يرر المرالي فري الحسربان قردرة أطرراف

أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق أفضرل منفعرة منره.  هاألصل فيما يحقق أفضل منفعة من

تسررتخدم الشررركة أسرراليل تقيرريم تتناسررل مررع الظررروف واألحرروال وتترروافر لهررا بيانررات كافيررة لقيرراس القيمررة العادلررة وتعظرريم 

 .حد لى اكبرإ م المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات  ير الملحوظةاستخدا

يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات للوصول إلى القيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية. كما يرتم تصرنيف 

أدنراه اسرتنادا إلرى معطيرات المسرتوى االدنرى الرذي  الموجودات والمطلوبات في نطاق الهيكل الهرمي للقريم العادلرة المبرين

 يعتبر جوهرياً لقياس القيمة العادلة ككل:

 المستوى االول: األسعار المتداولة ) ير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات او مطلوبات مماثلة. -

متعلقرة بصرورة مباشررة أو  يرر المستوى الثاني: أساليل تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى مرن المعطيرات الجوهريرة  -

 مباشرة بقياس القيمة العادلة.

المسرتوى الثالرة: أسرراليل تقيريم أخررى يكررون فيهرا الحررد األدنرى مرن المعطيررات الجوهريرة  يرر ملحوظررة لقيراس القيمررة  -

 العادلة.

 

 المقاصة 3.8

ي قائمرة المركرز المرالي فقرط عنرد الصرافي فرب المبلرم الموجودات والمطلوبات الماليرة ويردرجبين مبالم  مقاصة يتم اجراء

علرى أسراس  كرذلك عنردما يكرون لردى الشرركة نيرة لتسرويتهاو اجراء مقاصة لتلك المبالم المدرجة وجود حق نظامي ملزم

بنود الدخل والمصاريف لهرذه الموجرودات تتم مقاصة  المطلوبات في آن واحد.وبالمثل بيع الموجودات لتسديدالصافي أو 

  مع تسجيل صافى المبلم فى القوائم المالية . والمطلوبات بالصافى
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 العقود بالطرق المنتظمة  3.9

المشتريات والمبيعات بالطرق العادية للموجودات المالية هى العقود التى تتطلل تسرليم الموجرودات خرالل الفتررة الزمنيرة 

السائد فى السوق . يتم االعتراف بجميع المشتريات والمبيعرات العاديرة للموجرودات التى تقرها عموما االنظمة او العرف 

 .المالية فى تاري  التسوية ، اي التاري  الذي يتم فيه تسليم الموجودات الى او بواسطة الشركة 

 

 القروض طويلة األجل  3.10

تكرراليف  ادلررة للمقابررل المسررتلم جنبررا إلررى جنررل مررعمبرردئيا بالتكلفررة الترري تمثررل القيمررة الع األجررليررتم إثبررات القررروض طويلررة 

 معدل الفائدة الفعلي. طريقة يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة باستخدام الحقاالمعامالت المرتبطة بها. 

 

 المخصصات لألصول غير المالية  3.11

هنراك احتمرال تدرج المخصصات عنردما يكرون لردى الشرركة الترزام )نظرامي أو ضرمني( ناشرئ عرن حردة سرابق ويكرون 

نشوء تكاليف لسداد االلتزام يمكن قياسها بصورة يعتمد عليها. عندما تتوقع الشركة الحصول علرى تعرويض مقابرل بعرض 

يتم تسرجيل التعرويض كأصرل مسرتقل ولكرن فقرط فري حالرة  –بموجل عقد تأمين على سبيل المثال  –أو جميع المخصص 

عرررض المصررروفات المتعلقررة بالمخصررص فرري قائمررة الررربح أو الخسررارة كررون التعررويض مسكررداً مررن الناحيررة الفعليررة. يررتم 

 بالصافي بدون خصم أي تعويض.

 

 توزيعات األرباح   3.12

 يتم تسجيل توزيعات األرباح عند اقرارها من قبل مجلس إدارة الشركة وفقا للنظام األساسي للشركة.

 

 تحقق اإليرادات  3,13

المطبرق علررى  الفعرالباسرتخدام طريقررة العائرد  الرربح أو الخسرارة قائمررةفري  المياإلسربالردخل مررن التمويرل  اإلعتررافيرتم 

 على مدى فترة العقد.  ير المسددالرصيد 

من  يتجزأ الالمستلمة والتي تعتبر جزءا  والعموالتيتضمن حسال معدل العائد على الشراء تكاليف المعاملة والرسوم 

 .المالية األصولاقتناء  یالتي تنسل مباشرة إل ةياإلضاف فيالتکال المعامالت في. تتضمن تکالمعدل الربح الفعال

 بما في ذلك الدخل من إطفاء صافي أصول الخدمة. ة،يواإلعتمادات المال ةيوالتدفقات النقد راداتياإل

 كإيرادات على مدى فترة اتفاقية التمويل. خرىاألبأتعال التأسيس المتعلقة بالتجهيز والخدمات  اإلعترافيتم 
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 النقد وما في حكمه   3,14

 واالسرتثماراتيتضمن النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك بما في ذلك السحل على المكشوف من البنوك 

 أشهر من تاري  العقد. ثالثةفترة تقل عن  خاللالتي تستحق 

 

 مطلوبات المنافع المحددة للموظفين -موظفينللنهاية الخدمة  مكافاة  3.15

يرتم اإلسرتدراك لمخصرص نهايرة الخدمرة بمقتضرى نظرام العمرل  تمثل هذه المنافع برنامج مكافآت نهاية الخدمرة للمروظفين.

 السعودي لتعويض الموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة.

محرددة للمروظفين  يرر الممولرة )"االلتزامرات"( بتقردير يتم احتسال صافي التزامات الشركة فيما يتعلرق ببررامج المنرافع ال

مبلم المنافع المستقبلية التي يحصل عليها الموظف مقابل خدماته في الفترة الحاليرة والفتررات السرابقة ويرتم خصرم المنرافع 

السرندات  لتحديد القيمة الحالية وأي تكاليف خدمات ماضية  ير مسجلة. إن معدل الخصم المسرتخدم هوعائرد السروق علرى

الحكومية في تاري  القوائم المالية التي لها تواري  استحقاق تقارل آجال التزامات الشركة. يتم تحديد تكلفة تروفير المنرافع 

بموجرل بررامج المنرافع المحرددة للمروظفين  يرر الممولرة باسررتخدام طريقرة ائتمران الوحردة المتوقعرة لتحديرد القيمرة الحاليررة 

 اللتزامات الشركة.

ن التزامرات بررامج منرافع المروظفين المحرددة  يرر الممولرة مرن القيمرة الحاليرة لاللتزامرات معدلرة برأى تكراليف تتعلرق تتكو

بخدمات سابقة لم يتم إدراجها بعد وأي مكاسل/خسائر اكتوارية  ير مسجلة. وال تتروافر حاليراً تكراليف لخردمات ماضرية. 

خسائر إعادة القياس تم تسجيلها كإيرادات أو  ة لكون جميع مكاسل/خسائر من إعادة القياس  ير مسجل ال توجد مكاسل/

 خالل السنة التي نشأت فيها.فات في قائمة الدخل الشامل اآلخر مصرو

 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  3.16

حرداة ألنخفاض في القيمة عندما تشير اإللتحديد ا قائمة مركز مالييتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات في تاري  كل 

سررترداد. فرري حالررة وجررود مثررل هررذا إلتكررون قابلررة ل الأو التغيرررات فرري الظررروف إلررى أن القيمررة الدفتريررة للموجررودات قررد 

سرترداد المقردرة، يرتم تخفريض الموجرودات إلرى قيمتهرا القابلرة إلالمسشر، وعندما تزيد القيمرة الدفتريرة عرن القيمرة القابلرة ل

 .قائمة الربح أو الخسارةنخفاض في القيمة في إلرداد. يتم تسجيل خسارة استإلل

 

 مصروفات بيع وتوزيع  3.17

وتصرنف  وخردمات الشرركة.هي تلك المصروفات الناتجة عرن مجهرودات المنشرأة التري تكبردتها فري بيرع وتوزيرع منتجرات 

 جميع المصروفات األخرى كمصروفات إدارية وعمومية.
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 اإللتزامات المحتملة 3.18

 

دارة إجررراء التقررديرات واألحكررام حررول إمكانيررة اإل. علررى إعتياديررةتتلقررى الشررركة المطالبررات القانونيررة مررن خررالل دورة 

وتكراليف نهاية تاري  المطالبات القانونيرة والمبلرم الواجرل دفعره  يرر المسكردة. توقيرت في تخصيص مبلم لتلبية مطالبات 

 . المطالبات القانونية يتوقف على اإلجراءات النظامية

 

 اإللتزامات 3.19
 

 اتفاقيات اإليجار حيث تكون الشركة هي الطرف المستأجر

 .للمستأجر عقود اإليجار التمويلي هي تلك التي تكون فيها شروط عقد االيجار تحويل جوهري للمخاطر ومنافع الملكية

نف الشركة عقود اإليجار على أنها تصكمستأجر،   .عقود اإليجار التشغيليةكيجار األخرى يتم تصنيف جميع عقود اإل

 .ثابت الربح أو الخسارة على أساس وتحمل االيجارات على قائمةتشغيلية وااليجارات المستحقة عقود إيجار 

 

 

 وما في حكمهالنقد   .4

  2017  2016 

 284,980  609,242  نقد بالصندوق 

 17,082,133  20,669,478  البنوك  أرصدة لدى

  21,278,720  17,367,113 

 

 أخرى   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات  .5
  2017  2016 

 2,221,927  2,269,399  ايجارات مدفوعة مقدما

 -  1,500,000  رسوم مدفوعة مقدما

 -  621,750  خدمات -دفعات مقدمة للموردين 

 303,712  2,111,475  * سلف مقدمة للموظفين

 1,466,908  1,961,017  أخرى

  8,463,641  3,992,547 

 240,215: 2016  سررعودي ) 2,061,467مبلررم 2017ديسررمبر  31السررلف المقدمررة للمرروظفين كمررا فرري  ت* تضررمن

 (.6  سعودي( قيمة بعض السلف مقدمة إلى أطراف ذات عالقة )ايضاح 
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 )جميع المبالغ باللاير السعودي(
 

  

22 

 

 عالقة وأرصدتهاالمعامالت مع األطراف ذات ال  .6

أثر بشكل كبير منن قبنل هناأل األطنراف وتمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة، والشركات الخاضعة لسيطرة أو تت

 )األطراف األخرى ذات الصلة(.

 :(تمت الموافقة على شروط تلك المعامالت من قبل مجلس اإلدارة)القة التالية. مع األطراف ذات الع بمعامالت الشركة قامت، السنةخالل هاأل 

 االســـــــم

 

 طبيعة العالقة

 

 طبيعة المعامالت

  الرصيد المستحق  مبلغ المعامالت 

  2016 2017  2016 2017    ايضاح

 أحمد محمد بانعيم 
 

 مساهم ورئيس مجلس اإلدارة
 19  (113,210,719) (76,761,927)  17,078,610 17,363,912  * تمويل 

      50,000 50,000  مكافاة المجلس  
             

  23,472,255 13,472,255  - -  مرابحة  مملوكة للسيد/عايض سالم بانعيم  للتجارة يمؤسسة دار الغراب
7 

  17,608,248 17,608,248  - -  مرابحة  مملوكة للشريك/ابراهيم بانعيم  شركة جسور الصين للمقاوالت
             

 محمد أحمد بانعيم 
 

مساهم ومدير عام وعضو مجلس 
 إدارة

 5  - 1,429,810  - -  سلف 
 14  (2,658,145) -  3,875,290 2,328,597  رواتب وعموالت  
      50,000 50,000  مكافاة المجلس  

             

 عيمإبراهيم صالح محمد بان 
 

مساهم ونائب المدير العام وعضو 
 مجلس إدارة

 5  48,370 488,772  - -  سلف 
      1,491,763 976,199  رواتب وعموالت  
      50,000 50,000  مكافاة المجلس  

             

 عثمان صالح محمد بانعيم 
 

 عضو مجلس إدارة
 5  191,845 142,885  - -  سلف 

      225,000 247,500  رواتب  
      50,000 50,000  مكافاة المجلس  

             
   - -  50,000 50,000  مكافاة المجلس  عضو مجلس إدارة  نعيم احمد محمد بانعيم 
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 تتمة - المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها .6

وذلرك لتمويرل عمليرات الشرركة  دفعها من قبل الشرريك مبالم تم تتمثل فيمع السيد / أحمد محمد بانعيم إن هذه المعامالت * 

. تنص االتفاقية علرى توزيرع صرافي أربراح التمويرل 2014يناير  1على االتفاقية المبرمة بينهم فى  ورأس مالها العامل بناءً 

ة. تقروم الشرركة بتحديرد ذات العالقرة وفقراً للنسرل المحرددة فري االتفاقير المحققة من عمليات التمويل برين الشرركة واألطرراف

المدينون عن عقود التمويل الذين تم تمويلهم من قبل األطراف ذات العالقة وذلك لهدف احتسال المصاريف التمويلية، كمرا 

نصريل يتحمل األطراف ذات العالقة أية خسائر ناتجة عن عدم تحصيل ذمم عقود التمويل الممولة مرن قربلهم. يرتم تصرنيف 

 (.19والخسارة )ايضاح أمن أرباح التمويل المحققة ضمن بند المصاريف التمويلية في قائمة الربح  األطراف ذات العالقة

 

 

  صافي اإلستثمار في التمويل اإلسالمي   .7

 مرابحة 

 2017  2016 
 617,623,373  559,260,596 إجمالي مديني التمويل االسالمي 

 (118,611,361)  (111,747,886) أرباح مسجلةناقصا: 

 447,512,710  499,012,012 

 (28,539,549)  (29,000,000) إنخفاض في التمويل االسالمي

 470,472,463  418,512,710 صافي اساستثمار في التمويل اساسالمي

 (255,132,111)  (206,650,562) يطرح: الجزء المتداول

 215,340,352  211,862,148 الجزء غير المتداول

 

االستثمار في التمويل االسالمي والقيمة الحالية الجمالي االستثمار في التمويل االسالمي يمكن توضيحها  استحقاق اجمالي 7.1
 كما يلي:

 

  2017  2016 

  

الحد األدنى لدفعات 

  التقسيط

للحد القيمة الحالية 

  األدنى لدفعات التقسيط

الحد األدنى لدفعات 

  التقسيط

للحد القيمة الحالية 

 التقسيط األدنى لدفعات

 283,671,660  343,229,385  235,650,562  295,826,131  سنة ال تتجاوز

تتجاوز سنة ولكن ال 

 خمس سنوات تجاوزت

 263,434,465  211,862,148  274,393,988  215,340,352 

  559,260,596  447,512,710  617,623,373  499,012,012 
 

 سنويا.( %13، %10: 2016) %15، %13التمويل اإلسالمي بين  على معدل الربح الفعلي للشركة يتراوح 7.2
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 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 تتمة -صافي اإلستثمار في التمويل اإلسالمي  .7

لاير  41,080,503: 2016لاير سعودي ) 31,080,503يتضمن إجمالي اإلستثمار في التمويل اإلسالمي مبلغ  7.3

لاير سعودي مضمونة من الشريك السيد  13,472,255منها مبلغ  (6( مستحق من أطراف ذات عالقة )انظر ايضاح سعودي

 / أحمد محمد بانعيم.

باإلضافة إلى ماورد أعالأل، توجد بعض المديونيات المدرجة ضمن إجمالي مديني االستثمار في التمويل االسالمي مبلغ  7.4

 لاير سعودي مضمونة من الشريك السيد / أحمد محمد بانعيم. 23,272,500

من أجل التخفيف من  )المرابحة(في سياق أعمالها اإلعتيادية فيما يتعلق بالتمويل اإلسالمي بضمانات  تحتفظ الشركة 7.5

مخاطر اإلئتمان المرتبطة بها. هاأل الضمانات ليست قابلة للتحويل بسهولة إلي نقدية وتهدف إلي استردادأل والتخلص منها في 

 حالة تعثر العمالء.

لاير سعودي  447,512,710 مبلغ المدينة من عقود التمويل اإلسالميبلغت الامم  ،2017ديسمبر عام  31كما في  7.6

: 2016لاير سعودي ) 29,000,000 العقود مبلغ لاير سعودي( وبلغ مخصص خسائر 499,012,012: 2016)

 31في  ا كماالتي تجاوزت مواعيد إستحقاقهأن الامم المدينة لعقود التمويل اإلسالمي  كمالاير سعودي(.  28,539,549

المتأخرة  الاممأصل هاأل من  لاير سعودي(. 155,760,162: 2016لاير سعودي ) 135,337,584  بلغت 2017ديسمبر 

 12من  أشهر أو أقل 6 تجاوزت موعد استحقاقها فترةلاير سعودي(  9,584,567: 2016لاير سعودي ) 8,511,514 مبلغ

 .أكثر من سنة واحدة تجاوزت مواعيد استحقاقهالاير سعودي(  82,485,137: 2016)لاير سعودي  80,669,669و ، شهر

 يلي:كما  خسائر االنخفاض فى القيمة مخصصحركة  كانت    7.7

  2017       2016 

 28,539,549  28,539,549  في بداية السنةالرصيد 

 -  460,451  (20 إيضاح، صافي )المحمل للسنة

 28,539,549  29,000,000  في نهاية السنةالرصيد  

بعد األخذ في االعتبرار الضرمانات النقديرة المقدمرة مرن الشرريك السريد /  2017ديسمبر  31تم احتسال اإلنخفاض أعاله كما في 

  سرعودي  15,779,000( والتي بموجبهرا سروف تغطري مبلرم 6أحمد محمد بانعيم وفقا لالتفاقية بينه وبين الشركة )ايضاح 

 ني التمويل االسالمي.في حالة التعثر لمدي
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  ممتلكات ومعدات، صافي   .8

2017 

  
 التكلفة

 
 اإلستهالك المتراكم

 

صافي القيمة 

 الدفترية
  

  

 1كما في 

  2017يناير 
 إضافات

 
 إستبعادات

 

 31كما في 

  2017ديسمبر 

 1كما في 

  2017يناير 

 علىالمحمل 

  السنة
 اإلستبعادات

 

 31كما في 

  2017ديسمبر 

 31كما في 

  2017ديسمبر 
 المعدل 

 الوصف:
                    

 سيارات
 

1,112,075 
 

130,400 
 

(95,525) 
 

1,146,950 
 

954,180 
 

81,917 
 

(95,525) 
 

940,572 
 

206,378 
 

25% 

 أثاث ومفروشات
 

1,607,234 
 

100,953 
 

- 
 

1,708,187 
 

1,205,707 
 

76,524 
 

- 
 

1,282,231 
 

425,956 
 

15% 

 تآالت ومعدا
 

2,321,956 
 

318,751 
 

- 
 

2,640,707 
 

1,283,621 
 

236,666 
 

- 
 

1,520,287 
 

1,120,420 
 

10%-15% 

 تحسينات مباني مستأجرة
 

2,703,651 
 

321,042 
 

- 
 

3,024,693 
 

1,484,977 
 

158,015 
 

- 
 

1,642,992 
 

1,381,701 
 

10% 

  
7,744,916 

 
871,146 

 
(95,525) 

 
8,520,537 

 
4,928,485 

 
553,122 

 
(95,525) 

 
5,386,082 

 
3,134,455 

  

 

2016 

  
 التكلفة

 
 اإلستهالك المتراكم

 

صافي القيمة 

 الدفترية
  

  

 1كما في 

  2016يناير 
 إضافات

 
 إستبعادات

 

 31كما في 

  2016ديسمبر 

 1كما في 

  2016يناير 

 علىالمحمل 

  السنة
 اإلستبعادات

 

 31كما في 

  2016ديسمبر 

 31كما في 

  2016 ديسمبر
 المعدل 

 الوصف:
                    

 سيارات
 

1,002,575 
 

162,500 
 

(53,000) 
 

1,112,075 
 

916,564 
 

90,616 
 

(53,000) 
 

954,180 
 

157,895 
 

25% 

 أثاث ومفروشات
 

1,267,451 
 

339,783 
 

- 
 

1,607,234 
 

1,175,561 
 

30,146 
 

- 
 

1,205,707 
 

401,527 
 

15% 

 آالت ومعدات
 

2,420,840 
 

860,685 
 

(959,569) 
 

2,321,956 
 

2,103,730 
 

139,460 
 

(959,569) 
 

1,283,621 
 

1,038,335 
 

10%-15% 

 تحسينات مباني مستأجرة
 

1,640,544 
 

1,063,107 
 

- 
 

2,703,651 
 

1,410,904 
 

74,073 
 

- 
 

1,484,977 
 

1,218,674 
 

10% 

  
6,331,410 

 
2,426,075 

 
(1,012,569) 

 
7,744,916 

 
5,606,759 

 
334,295 

 
(1,012,569) 

 
4,928,485 

 
2,816,431 
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 استثمارات في أراضي  .9

وهري مقتنراة  2012يمثل هذا البند قيمة إستثمارات في خمس قطع أراضي في مكة المكرمة قامت الشرركة بشررائها خرالل العرام 

   لغرض البيع.

 

 رأس المال    .10

إلي مقسم    سعودي( 150,000,000: 2016)   سعودي 150,000,000رأس مال الشركة المكتتل به والمدفوع 

 موزعة بالكامل على المساهمين كما يلي:سهم  15,000,000

 القيمة  عدد األسهم  % الملكيةنسبة   

       

 112,500,000  11,250,000  75  أحمد محمد عبيد بانعيم

 7,489,500  748,950  4.99  محمد احمد بانعيم

 3,750,000  375,000  2.50  عبيد محمد بانعيمسلمى 

 3,499,500  349,950  2.33  عبد المحسن صالح محمد بانعيم

 3,499,500  349,950  2.33  عادل صالح محمد بانعيم

 6,999,000  699,900  4.67  إبراهيم صالح محمد بانعيم

 3,499,500  349,950  2.33  عثمان صالح محمد بانعيم

 3,501,000  350,100  2.33  الح محمد بانعيمسالم ص

 1,750,500  175,050  1.17  فاطمة صالح محمد بانعيم

 1,750,500  175,050  1.17  نادية صالح محمد بانعيم

 1,750,500  175,050  1.17  وفاء صالح محمد بانعيم

 10,500  1,050  0.01  نعيم احمد محمد بانعيم

  100  15,000,000  150,000,000 

 

 

 نظاميالاساحتياطي   .11

 

من صافي الدخل السنوي إلى االحتياطي  %10تماشياً مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، يتم تحويل ما نسبته 

بل من رأس المال المدفوع. إن هاا االحتياطي غير قا % 30هاا االحتياطي ويجوز لها التوقف عن التجنيب متى بلغ النظامي 

 للتوزيع كأرباح.
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 للموظفيننهاية الخدمة  منافع  .12

 :على النحو التالي كانت المركز المالي قائمةفي  مدرجةفي التزام المنفعة المحددة ال ةالحرك  12,1

 2017  2016 

 4,294,187  5,329,519 في بداية السنة صافي االلتزامات    

 1,083,707  1,167,258 تكلفة الخدمة الحالية

 (48,375)  (66,727) المدفوعة خالل السنةالمنافع 

    
 5,329,519  6,430,050 في نهاية السنة صافي االلتزامات

 

 :كالتالي برنامج المنافع المحددة غير الممولةالربح أو الخسارة فيما يتعلق ب قائمةفي  ةالمدرج المبالغ  12.2

 2017  2016 

    
 1,083,707  1,167,258 تكلفة الخدمة الحاليةالجزء المتعلق بالموظفين من 

 

ينتم تحديند تكلفنة مكافنأة والاي بموجبه  19منافع الموظفين طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ل بعمل تقييم مبدئيكما قامت الشركة 

بموجنب التقينيم اإلكتنواري.  دة غينر الممولنة التني ينتم تحديندهانهاية الخدمة )"مكافأة الموظفين"( بموجب برنامج المكافآت المحند

يشنمل التقينيم اإلكتنواري إعنداد العديند منن اإلفتراضنات التني قند تختلنف عنن التطنورات الفعلينة فني المسنتقبل. وتشنمل هناأل حيث 

 .االفتراضات تحديد معدل الخصم، والزيادات المستقبلية في الرواتب، ونسبة الوفيات

طبقنا لمنا هنو مناكور فني الفقنرة الناي قامنت بنه الشنركة افع نهاينة الخدمنة للمنوظفين احتسنا  مننمبدئي لتأثير التقييم وبناءا على ال

 كان التأثير غير جوهري.، السابقة

 

 دائنون تجاريون    .13

غ رصيد لاستخدامها في نشاط الشركة التمويلي )المرابحة(، وقد بتم مقابل شراء موجودات  عموالت الامم الدائنة بدون تمثل

 لاير سعودي(. 10,318,990: 2016لاير سعودي ) 4,524,992مبلغ  2017ديسمبر  31كما في الدائنون التجاريون 

 

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  .14

 2017  2016 

 2,672,463  - * عموالت مستحقة

 453,131  538,521 مصاريف تااكر وإجازات مستحقة

 426,357  426,358 دائنون آخرون

 -  1,875,773 تعثرينايرادات مستبعدة للعمالء الم

 2,840,652  3,551,951 
 

: 2016( )6: الشئ عموالت مستحقة ألطنراف ذات عالقنة )ايضناح  2017ديسمبر  31* تضمنت العموالت المستحقة كما في 

 لاير سعودي( 2,658,145
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  مخصص الزكاة  .15

 

 :2017ديسمبر 31كما في وضريبة الدخل فيما يلي حركة مخصص الزكاة 

 

 2017  2016 

 13,865,599  12,364,709 الرصيد بداية السنة

 (7,821,636)  (12,218,241) لسنة المسدد خالل ا

 6,320,746  6,125,799 لسنة المكون خالل ا

 12,364,709  6,272,267 الرصيد في نهاية السنة

 

 ديسمبر هي كما يلي : 31إن العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة للسنة المنتهية في 
 

 2017  2016 

 191,249,615  204,656,507 أول المدة –حقوق المساهمين 

 38,877,699  33,869,068 أول المدة –مخصصات 

 25,518,970  15,499,547 الربح الصافي المعدل للسنة

    يخصم :

 (2,816,431)  (3,134,455) ممتلكات ومعدات ، صافي

   250,890,667  252,829,853 

 والسنوات السابقة وال توجد أي ربوطات زكوية متعلقة بها حتى تاريخه. 2016األقرارات الزكوية لعام  تم تقديم
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 ، صافيتسهيالت بنكية .16

 2017  2016 

    

 228,478,763  228,468,875 اجمالي التسهيالت البنكية

    

16,1    

 124,480,067  116,242,980 الجزء المتداول 

 (10,895,021)  (11,825,141) تمويلية مؤجلة  ناقصاً : مصاريف

 104,417,839  113,585,046 

    

 103,998,696  112,225,895 الجزء غير المتداول 

 (6,885,438)  (7,281,841) ناقصا: مصاريف تمويلية مؤجلة 

 104,944,054  97,113,258 

 210,698,304  209,361,893 التسهيالت البنكية، صافي 

 

تمويل احتياجات  بغرض من بنوك إسالمية محليةطويلة األجل  قروضبنكية على شكل  تسهيالتحصلت الشركة على   16.2
: 2016)   سعودي 209,361,893 مبلم 2017ديسمبر  31القائم كما في  رأس المال العامل. بلم الرصيد

 .سعار الصرف السائدة في السوقطبقا أل بالعمولةية تحمل هذه التسهيالت البنك(. سعودي   210,698,304

ترم تقرديم ضررمانات مقابرل تلررك التسرهيالت علررى شركل سرندات ألمررر وضرمانات شخصررية مرن قبررل المسراهمين المسسسررين   16.3

 والتنازل عن عوائد عقود التمويل.

ألجرل )مقيردة(  ائرعودكبنكيرة من قيمة التسرهيالت ال %10يتم احتجاز  ،ية تسهيالت البنك االهلي التجاريفيما يخص اتفاق 16,4

ديسرمبر  31، كمرا فري علرى ماسربقوبنراء  .ذات الصرلة بهراقبرل انتهراء مردة التسرهيالت البنرك، كمرا أنهرا  يرر قابلرة للتسرييل  لدي

 38,542,236: 2016) سرعودي   37,212,236، فإن الشركة لرديها ودائرع نقديرة مقيردة لردى البنرك األهلري بمبلرم 2017

 .(سعودي  
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 محتملةوالتزامات  تعهدات  .17

 ديسمبر: 31لدى الشركة المطلوبات وااللتزامات المحتملة التالية كما في 

   2017  2016 

  3,164,878  2,771,372 

 2,771,372  3,164,878  المدفوعات بموجب عقود اإليجار التشغيلية كمصروف خالل العام
 

. ويتم المكاتب العقاريةإيجارات مستحقة الدفع من قبل الشركة لبعض يمثل لي يجار التشغياإلإيجار المباني بموجب ترتيبات 

 .االيجارات لنفس الفترة تجديدالتفاوض على عقود اإليجار لمدة سنة واحدة في المتوسط ويتم 

 500,000مالي كما قامت الشركة خالل السنة بالتعاقد مع احدى الشركات لتنفيا تطوير نظم المعلومات المتبعة في الشركة بإج

( وسيتم سداد 5لاير سعودي خالل السنة )ايضاح  621,750لاير سعودي, وتم سداد مبلغ  1,875,000دوالر أي بما يعادل 

 .2018القيمة المتبقية على دفعات لحين البدء في التشغيل الفعلي الاي من المتوقع أن يتم في منتصف عام 

 

 اساسالمي من التمويل اإليرادات  .18

  2017  2016 

 75,953,373  69,496,011  ل من عقود المرابحةالدخ

  69,496,011  75,953,373 

 

 تكلفة التمويل  .19

 2016  2017  ايضاح 

 16,984,678  17,001,743  16 التمويلية على التسهيالت البنكيةالرسوم 

 17,078,610  17,363,912  6 التمويلية على التمويل من أطراف ذات عالقةالرسوم 

   34,365,655  34,063,288 

 

 اساسالمي  قيمة التمويل فى نخفاضاسا .20

 2016  2017  ايضاح 

      

 28,539,549  29,000,000  7,6 االسالمي التمويل قيمة فى نخفاضاال
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 والتسويقمصاريف البيع   .21

  2017  2016 

 111,300  399,700  نفقات الدعاية واإلعالن

  399,700  111,300 

 

   العمومية واإلدارية المصاريف .22

 2016  2017  ايضاح 

 15,012,942  13,918,522    رواتب وأجور ومزايا أخرى

 2,771,372  3,164,878   ايجار

 1,866,789  1,839,877   مكافآت

 868,852  970,638   مصاريف تأمين

 376,018  638,455   رسوم حكومية

 334,295  553,122  7 استهالكات

 281,867  289,467   صيانة ومحروقات

 220,720  395,420   اتصاالت

 186,089  402,843   مصاريف رسوم بنكية

 2,135,895  2,330,136   أخرى

   24,503,358  24,054,839 

 

 أخرىإيرادات  .23

  2017  2016 

 1,021,931  549,534  ايرادات من الرسوم اإلدارية المحصلة من العمالء

 322,333  502,801  خرىأ

  1,052,335  1,344,264 

 

 الربحية األساسية والمخفضة للسهم .24

 البالغرررةوللسرررنة  األسرررهمصرررافي ربرررح السرررنة علرررى عررردد  بتقسررريموذلرررك  سرررنة لل الرررربحم احتسرررال ربحيرررة السرررهم مرررن صرررافي تررر

 .سهم( 15,000,000 :2016) سهم 15,000,000

 

 التقارير القطاعية .25

 .اي قطاع اخرومنافع تختلف عن  ريخضع لمخاط، و(قطاع أعمال) ز يقوم بتقديم منتجات أو خدماتعنصر مميو القطاع ه

 تنطبرق ال ات االعمرالأن تقرارير قطاعر اإلدارةترى وتبعا لذلك، تقوم الشركة بمراقبة أعمالها بشكل أساسي كقطاع أعمال واحد 

 .فقط في المملكة العربية السعودية الشركة تعمل. الشركة على
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 إدارة المخاطر  .26

 حردود حسل المستمر، والرصد والقياس طبيعتها تحديد عملية خالل من إدارتها ويتم الشركة أنشطة في كامن جزء يه المخاطر

 أنشرطة تتعررض. للشرركة المسرتمرة للربحيرة بالنسربة هامرة هري رالمخراط إدارة عمليرة إن .األخررى الرقابرة روعناصر المخراطر

 ومخراطر اإلئتمران ومخراطر السروق مخراطر علرى أساسرية بصرورة تشرتمل التري الماليرة المخراطر مرن متنوعرة لمجموعة الشركة

 .السيولة

 

 المخاطر إدارة هيكل 26.1
 

 اإلدارة مجلس

. كما ان المجلس مسئول فى الشركة إطار إدارة المخاطر على واالشراف نشاءإ عنبصورة شاملة  مسئول اإلدارة مجلس

 .دارة المخاطر للشركةات اووضع سياس عن تطوير

 

 لجنة اسائتمان وإدارة المخاطر

يررتم تعيررين لجنررة االئتمرران وإدارة المخرراطر مررن قبررل مجلررس اإلدارة. تسرراعد لجنررة االئتمرران وإدارة المخرراطر المجلررس فرري 

ار بشرأن مراجعة المخاطر الكلية التي قد تواجه الشرركة وتقيريم ومراجعرة المخراطر التشرغيلية و يرر التشرغيلية واتخراذ قرر

 تخفيف العوامل المتعلقة بذلك.
 

 واسالتزام لجنة المراجعة

طالع ضريرتم تعيينهرا بواسرطة مجلرس اإلدارة. تقروم لجنرة المراجعرة بمسراعدة مجلرس اإلدارة لإل وااللترزام لجنة المراجعرة

 ابط الداخلية للشركة.اطر ومراجعتها وسالمة الضوخبمسسولياته فيما يتعلق بتقييم الجودة ونزاهة التقارير وإدارة الم
 

 المراجعة الداخلية

 بفحرص الداخليرة المراجعرة إدارة والتشغيلية والمالية بواسطة المراجعة الداخلية. تقوم يةمخاطر اإلداراليتم مراجعة كافة 

 عرةالمراج تقروميرة. الداخل والتوجيهرات واألنظمرة بالسياسرات الشرركة السياسرات واإلجرراءات ذات العالقرة. تلترزم كفايرة

 المراجعة. للجنة والتوصية نتائجها عن واإلبالغ مع اإلدارة األحكام كافة نتائج بمناقشة الداخلية

 

 مخاطر السوق 26.2

 فري تغيرراتلل نتيجرة مرا ماليرة داةا التدفقات مرن تقللقد  المستقبلية العادلة أوالتدفقات مةيالقن أ مخاطر مخاطر السوق هي

  في تغيروال ةاألدا أو للمصدر ياالئتمان التصنيف في تغيرال بسبل المالية ألوراقا وقس أسعار أو معدالت الربح السوقي

 .السوق في والسيولة المالية األوراق على والطلل المضاربة، والعرض أنشطةو السوق،

 .األخرى األسعار ومخاطر الفائدة ومخاطر ةالعمل مخاطر: المخاطر من أنواع ثالثة من السوق مخاطر تتكون
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 تتمة – دارة المخاطرإ .26

 تتمة - مخاطر السوق 26.2

 تمخاطر العمال 26.2.1

النقديرة المسرتقبلية ألداة ماليرة بسربل التغيررات فري معردالت  التردفقات أو العادلة القيمة تقلبات مخاطر هي التالعم مخاطر

علرى  ةشرركة مخراطر العملرصرف العمرالت األجنبيرة. وتجرري المعرامالت الرئيسرية للشرركة برال  السرعودي. تتحمرل ال

تررتم بعمررالت أخرررى  يررر الرر  السررعودي. وتعتقررد اإلدارة أن هنرراك حررد أدنررى للخسررائر  الترريقتررراض بالعملررة األجنبيررة اال

ن معظم الموجودات النقدية واإللتزامات بال  السعودي أو عمالت مرتبطرة إالكبيرة بسبل تقلبات أسعار الصرف حية 

 األجنبية.  العمالت لمخاطرحوط بالتال تقوم الشركة بال  السعودي وعليه 

 

 العمولة الخاصة تمخاطر معدسا 26.2.2

العمولرة للتدفقات النقدية ألداة ماليرة بسربل التغيررات فري معردالت  الحاليةالقيمة تقلبات  هي مخاطر العمولةمخاطر معدل 

ويلرة األجرل التري تحمرل معردالت عمولرة خاصرة المتعلقة بصرورة رئيسرية بإلتزامرات قرروض الشرركة ط يةالسوق الخاصة

 .متغيرة 

 .(ال شئ: 2016) 2017ديسمبر  31كما في  العمولة معدلهناك مطلوبات مالية خاضعة لمخاطر  التوجد

 

 مخاطر أسعار أخرى  26.2.3

فري  راتيربسربل التغ ةيرلرصداة المال ةيالمستقبل ةيالعادلة أو التدفقات النقد مةيمخاطر األسعار األخرى هي مخاطر تقلل الق

ناتجرة عرن  راتيرأسعار السوق )بخالف تلك الناتجة عن مخاطر معدل الرربح أو مخراطر العمرالت( سرواء  انرت تلرك التغ

أو العوامل التي تسثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولرة  ،مصدرهاعوامل خاصة بالفرد أو األدوات المالية أو 

 .ات مالية تخضع لمخاطر أسعار أخرىالشركة أي أدويوجد لدى  الفي السوق. 

 

 مخاطر اإلئتمان 26.3

 اآلخر. للطرف مالية خسائرب يتسبلمما  بإلتزاماته الوفاء في المالية األدوات أطراف أحد عدم مقدرة مخاطر هي

   سررررعودي(، تبلررررم 560,130,699: 2016  سررررعودي ) 515,541,671مررررن إجمررررالي الموجررررودات البالغررررة 

   سعودي(. 526,381,812: 2016  سعودي ) 477,003,666الموجودات الخاضعة لمخاطر االئتمان 

 النحو التالي: علىقامت الشركة بتحليل خطر االئتمان 

 2016  2017  ايضاح 

 470,472,463  418,512,710  7 صافي االستثمار في التمويل االسالمى

 17,367,113  21,278,720  4 أرصدة لدى البنوك

 38,542,236  37,212,236  16,4 أخرى

   477,003,666  526,381,812 
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 تتمة – إدارة المخاطر .26

 تتمة - مخاطر اإلئتمان 26.3

 التمويل االسالمي صافي االستثمار في  26.3.1

 اءات إلدارةإجر بوضع الشركة عموما لمخاطر ائتمانية كبيرة. ولذلك قامت عقود المرابحةثمار في إلستا يتعرض

وكيفية الحصول على الموافقات االئتمانية ووضع  للعمالء االئتمانية الكفاءة تقييم ذلك في بما اإلئتمان لمخاطر لتعرضا

 .والحصول على ضمانات مثل ودائع التأمين وضمانات شخصيةحدود إئتمان 

 

يتم تصرنيف . المرابحةلمحفظة  االئتمانية رمخاطتتبع الشركة آلية التصنيف اإلئتماني بصورة يومية كأداة إلدارة نوعية ال

أشرهر ألربرع مجموعرات فرعيرة طبقرا للتصرنيف االئتمراني الرداخلي بالشرركة كالترالي:  6الذمم المدينة المستحقة ألكثر من 

 / تحت المراقبة، دون المستوي، مشكوك في تحصيلها، خسارة. انقضي موعد استحقاقها

 

 :هي كما يلي يل االسالميي االستثمار في التموصافأعمار 

 2017  2016 

 343,251,850  312,175,126 غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

 39,073,946  24,425,693 يوما 30 - 1من  متأخرة

 16,475,256  7,316,635 يوما 90 - 31من  متأخرة

 8,141,256  14,414,073 يوما 180 - 91من  متأخرة

 9,584,567  8,511,514 يوما 360 - 181من  متأخرة

 82,485,137  80,669,669 سنةكثر من أل متأخرة

 447,512,710  499,012,012 

 )28,539,549(  )29,000,000( االنخفاض فى التمويل االسالمي ناقصا: 

 470,472,463  418,512,710 نخفاضاالبعد صافي 

 5.72%  6.48% إجمالي معدل التغطية للمحفظة

 

حفظة التي ليست متأخرة السداد و ير منخفضة القيمة لها سجل سداد جيد، عندما يكون مالئما، كما في تاري  المركرز الم

 المالي، فإن الشركة لديها ضمانات كافية لتغطية مخاطر االئتمان ككل بعد عمل مخصص اإلنخفاض.
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 تتمة – إدارة المخاطر .26

 تتمة - مخاطر اإلئتمان 26.3

 مخاطر التركيز

تنشأ مخاطر التركيز عندما يرتبط عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة بنفس المنطقة الجغرافية، 

مواجهة اإللتزامات التعاقدية تتأثر بشكل مماثل برالتغيرات  علىأو يكون لها سمات إقتصادية متماثلة مما قد يجعل قدرتهم 

مخراطر اإلئتمران تشرير إلري الحساسرية النسربية  علرىلسياسرية أو  يرهرا. التركيرز في المجاالت اإلقتصادية، أو الظروف ا

 قطاع أو منطقة جغرافية معينة. علىألداء الشركة تجاه التطورات التي تسثر 

 

لضمان عدم وجود تركيز  ير مبررر للمخراطر مرع  المرابحةئتمان من خالل تنويع أنشطة تقوم الشركة بإدارة مخاطر اإل

  معينة.جموعات من العمالء في مواقع أو أعمال أفراد أو م

 

 أخرىضمانات محتفظ بها كتأمين وتحسينات إئتمانية 

فرري تررم تقليلهررا بسرربل أن صررافي اإلسررتثمار  المرابحررةإجمررالي القيمررة المتعلقررة باإلسررتثمار فرري  علررىإن مخرراطر اإلئتمرران 

 .مرابحات الممنوحة للعمالءبرهونات عقارية مقابل بعض المضمون من خالل اإلحتفاظ  المرابحة

 

 أخرىحسابات بنكية وذمم مدينة   26.3.2

تودع األموال لدي بنوك لرديها تصرنيفات إئتمانيرة جيردة، وبالترالي التتعررض لمخراطر اإلئتمران بشركل جروهري. إن الرذمم 

  ير جوهرية و ير معرضة لمخاطر اإلئتمان بشكل جوهري. خرىالمدينة األ

 

 مخاطر السيولة 26.4

اطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في الوفاء بإلتزاماتها الماليرة حرال اسرتحقاقها. تنشرأ مخراطر السريولة مخ

الشركة سداد إلتزاماتها قبل تاري  توقعها أو أنها سرتواجه صرعوبة فري جمرع أمروال للوفراء  علىألنه من الممكن أن يتعين 

ال إستحقاقها. تتبع الشركة في إدارة السيولة نهجا لضمان تروفر سريولة كافيرة بإلتزاماتها ذات الصلة بالمطلوبات المالية ح

، للوفاء بإلتزاماتها حال إستحقاقها في ظل الظروف الطبيعية والصعبة دون تكبد خسرائر  يرر مقبولرة لديها، بقدر اإلمكان

 أو المخاطرة في إلحاق الضرر بسمعة الشركة.

أساس الفتررة المتبقيرة مرن تراري  المركرز المرالي حتري  علىوالمطلوبات تم تحديدها  إن اإلستحقاقات التعاقدية للموجودات

تاري  اإلستحقاقات التعاقدية وال تأخذ بعين اإلعتبار اإلستحقاقات الفعلية كما هو مبين بتوافر تمويل سريولة الشرركة. تقروم 

 اإلدارة بمراقبة محفظة اإلستحقاقات لضمان توافر السيولة الكافية. 
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 تتمة - مخاطر السيولة 26.4

 

 التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة: علىيلخص الجدول أدناه سجل اإلستحقاقات إللتزامات الشركة بناءا 

 

  2017 

  

  القيمة الدفترية

التدفقات النقدية 

  شهور 3حتي   التعاقدية

شهور حتي  3من 

 أكثر من سنة  سنة

           ات:المطلوب

 -  -  4,524,992  4,524,992  4,524,992  دائنون تجاريون

 112,225,896  77,878,109  38,364,870  228,468,875  209,361,893  تسهيالت بنكية

مستحق إلى أطراف 

 ذات عالقة
 76,761,927  76,761,927  29,966,353  9,740,334  37,055,240 

مصاريف مستحقة 

 أخرى ومطلوبات
 2,840,652  2,840,652  2,840,652  -  - 

 -  6,272,267  -  6,272,267  6,272,267  مخصص زكاة

تعويضات نهاية 

 الخدمة
 6,430,050  6,430,050  -  -  6,430,050 

  306,191,781  325,298,763  75,696,867  93,890,710  155,711,186 

 

  2016 

  

  القيمة الدفترية

قات النقدية التدف

  شهور 3حتي   التعاقدية

شهور حتي  3من 

 أكثر من سنة  سنة

           المطلوبات:

 -  -  10,318,990  10,318,990  10,318,990  دائنون تجاريون

 103,998,696  84,241,732  40,238,335  228,478,763  210,698,304  تسهيالت بنكية

مستحق إلى أطراف 

 ذات عالقة
 113,210,719  113,210,719  13,213,677  52,135,863  47,861,179 

مصاريف مستحقة 

 أخرىومطلوبات 
 3,551,951  3,551,951  3,551,951  -  - 

 -  6,320,746  6,043,963  12,364,709  12,364,709  مخصص زكاة

تعويضات نهاية 

 الخدمة
 5,329,519  5,329,519  -  -  5,329,519 

  355,474,192  373,254,651  73,366,916  142,698,341  157,189,394 
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 تتمة - إدارة المخاطر .26

 تتمة - مخاطر السيولة 26.4

 

 :تواريخ اإلستحقاق علىتحليل الموجودات والمطلوبات المالية بناءا 

 

 تسويتهايبين الجدول تحليل الموجودات والمطلوبات المالية وفقا للمواعيد المتوقعة إلستردادها أو 

  2017 

  

  شهور 3حتي   القيمة الدفترية

شهور حتي  3من 

 أكثر من سنة  سنة

 -  -  21,278,720  21,278,720  النقديه وما فى حكمها

 31,212,236  6,000,000  -  37,212,236  مقيدة -ودائع ألجل 

مصاريف مدفوعة مقدما 

 وموجودات أخرى

 
8,463,641  2,906,355  4,357,286  1,200,000 

صافى االستثمار فى 

 التمويل اإلسالمي

 
418,512,710  128,188,050  78,462,512  211,862,148 

ممتلكات ومعدات، 

 صافى

 
3,134,455  -  -  3,134,455 

 26,939,909  -  -  26,939,909  استثمارات في أراضي

 274,348,748  88,819,798  152,373,125  515,541,671  الموجودات المالية

         

 -  -  4,524,992  4,524,992  دائنون تجاريون

 104,944,054  69,644,006  34,773,833  209,361,893  تسهيالت بنكية

مستحق إلى أطراف ذات 

 عالقة

 
76,761,927 

 
29,966,353  9,740,334  37,055,240 

مصاريف مستحقة 

 أخرىومطلوبات 

 
2,840,652 

 
2,840,652  -  - 

 -  6,272,267  -  6,272,267  مخصص زكاة

 6,430,050  -  -  6,430,050  تعويضات نهاية الخدمة

 148,429,344  85,656,607  72,105,830  306,191,781  اإللتزامات المالية

         

 125,919,404  3,163,191  80,267,295  209,349,890  فجوة اإلستحقاق

 فجوة اإلستحقاق

 التراكمية

 
209,349,890  80,267,295  83,430,486  209,349,890 

 



 للتمويل متاجرشركة 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 المملكة العربية السعودية –الرياض 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي(
 

  

38 

 

 

 تتمة - إدارة المخاطر .26

 تتمة - مخاطر السيولة 26.4

 

 تتمة -تواريخ اإلستحقاق  علىتحليل الموجودات والمطلوبات المالية بناءا 
 

  2016 

 أكثر من سنة  شهور حتي سنة 3من   شهور 3حتي   القيمة الدفترية  

 -  -  17,367,113  17,367,113  نقديه وما فى حكمهاال

 23,862,236  10,080,000  4,600,000  38,542,236  ودائع ألجل مقيدة

مصاريف مدفوعة مقدما 

 وموجودات أخرى

 
3,992,547 

 
1,333,083  2,072,534  586,930 

صافى االستثمار فى 

 التمويل اإلسالمي

 
470,472,463 

 
151,509,620  103,622,491  215,340,352 

ممتلكات ومعدات، 

 صافى

 
2,816,431 

 
-  -  2,816,431 

 26,939,909  -  -  26,939,909  استثمارات في أراضي

 269,545,858  115,775,025  174,809,816  560,130,699  الموجودات المالية

         

 -  -  10,318,990  10,318,990  دائنون تجاريون

 97,113,258  76,829,457  36,755,589  210,698,304  ت بنكيةتسهيال

مستحق إلى أطراف ذات 

 عالقة

 
113,210,719 

 
13,213,677  52,135,863  47,861,179 

مصاريف مستحقة 

 أخرىومطلوبات 

 
3,551,951 

 
3,551,951  -  - 

 -  6,320,746  6,043,963  12,364,709  مخصص زكاة

 5,329,519  -  -  5,329,519  لخدمةتعويضات نهاية ا

 150,303,956  135,286,066  69,884,170  355,474,192  اإللتزامات المالية

         

 119,241,902  (19,511,041)  104,925,646  204,656,507  فجوة اإلستحقاق

فجوة اإلستحقاق 

 التراكمية

 
204,656,507  104,925,646  85,414,605  204,656,507 
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  26.5

تتكون الموجودات المالية من النقدية وشبه النقدية ومديني التمويل االسالمي والمدينين االخرين ، بينما تتكون المطلوبرات 

 ائنين .المالية من القروض البنكية وقرض المساهمين والمبالم المستحقة والد

 تحديد القيمة العادلة ومستوياتها

 :التالية التقييمالمستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لالدوات المالية واالفصاح عنها باستخدام طرق تستخدم الشركة 

  مشابهة.النشطة لموجودات ومطلوبات  ) ير المعدلة( في السوق المالية : األسعار المتداولة1المستوي 

 و التري يمكرن مالحظرة كافرة مردخالتها الترى لهرا تراثير هرام علرى القيمرة العادلرة  أخررى تقيريمطررق : 2ي المستو

 ة او  ير مباشرة .مباشر بصورة المسجلة

  بيانرات قابلرة لتستخدم مدخالت لها تاثير هام علرى القيمرة العادلرة المسرجلة وال ترتم وفقرا  تقييمطرق : 3المستوي

 .للمالحظة فى السوق 

 

 2017  2016 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

        الموجودات المالية

 499,012,012   617,623,373       447,512,710   559,260,596      صافى االستثمار فى التمويل االسالمي

     559,260,596   447,512,710       617,623,373   499,012,012 

 

 إدارة مخاطر رأس المال  26.6

لحفاظ على قدرتها على القيام بأعمالها بصرفة مسرتمرة والمحافظرة اإن أهداف الشركة الرئيسية من إدارة رأس المال هي 

 على نسل مالية سليمة من أجل دعم أعمالها ولتوفير عوائد مالية مثالية إلى مساهميها.

مررالي وإجررراء التعررديالت الالزمررة علررى ضرروء التغيرررات فرري الظررروف االقتصررادية تعمررل الشررركة علررى إدارة الهيكررل ال

وخصائص المخاطر للموجودات األساسية. من أجل الحفاظ أو تعرديل هيكرل رأس المرال، يمكرن للشرركة أن تقروم بتعرديل 

 مبلم األرباح المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.

ديسرمبر  31م يتم عمل تغيرات في األهداف أو السياسات أو العمليرات إلدارة رأس المرال خرالل السرنتين المنتهيترين فري ل

 .2017و 2016

تراقل الشركة إجمالي مبلم التمويل المقدم من الشركة على أساس المتطلبات النظاميرة لنظرام الشرركات وأنظمرة مسسسرة 

ن شركات التمويرل التري تعمرل فري أنشرطة تمويرل مرا عردا التمويرل العقراري بالحفراظ النقد العربي السعودي التي تتطلل م

 على تمويل اجمالي ثالة مرات من راس المال.

 2017  2016 

 مرة 2,3  مرة 2 *رأس المال بالنسبة لمعدلإجمالي التمويل 

 ملكية(إجمالي حقوق ال على* )صافي اإلستثمار في التمويل اإلسالمي مقسوما            
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 المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ  .27

القوائم المالية للشركة. تنوي الشركة تطبيق هرذه  إصدارفيما يلي المعايير التي صدرت ولم تدخل حيز التنفيذ حتى تاري  

الجديردة علرى القروائم  توالتفسريرا. تقوم الشركة حاليا بتقييم ترأثير هرذه المعرايير االمعايير والتفسيرات إذا ما انطبقت عليه

 المالية للشركة.

 

 "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   27.1

" األدوات الماليرة"  9م بإصردار النسرخة النهائيرة مرن المعيرار رقرم 2014قام مجلرس معرايير المحاسربة الدوليرة فري يوليرو 

دوات الماليرة مرن حيرة االعترراف والقيراس" وكافرة اإلصردارات " األ 39والذي يحل محل معيرار المحاسربة الردولي رقرم 

قيراس واحتسرال انخفراض القيمرة والتحروط. يردخل المعيرار المعيار متطلبات جديدة لتصرنيف و . يقدم9السابقة للمعيار رقم

السرماح برالتطبيق م مرع 2018التري تبردأ فري أو بعرد األول مرن ينراير  ةالدولي للتقارير المالية حيز التنفيرذ للفتررات السرنوي

المبكر. إن التطبيق بأثر رجعي بالنسبة الحتسال التحوط مطلول إال أن معلومات المقارنة ليست إلزامية. كمرا ان تطبيرق 

 احتسال التحوط بشكل عام هو من منظور مستقبلي مع بعض االستثناءات المحدودة.

كة  ير معلوم وال يمكن التنبرس على القوائم المالية للشر 9رقم المعيار الدولي للتقارير المالية  ان التأثير الفعلي من تطبيق

بشكل موثوق فيه ألنه سوف يكون معتمدا على الظروف المالية في وقرت تطبيقره باالضرافة الرى االدوات التري تمتلكهرا  به

لمعيرار الجديرد يتطلرل مرن الشركة باالضافة الى العوامل االقتصادية والتقديرات المحاسبية التي سيتم القيام بها مسرتقبال. ا

 الشركة تنقيح العمليات المحاسبية والضوابط الداخلية ذات الصلة باالدوات المالية للتقرير.

القيمة التقديرية للتعرديل النراتج عرن  .2017سبتمبر  30للتأثير المحتمل للتطبيق كما في كة بعمل تقدير مبدئي رقامت الش

مليرون  25بمعردل يترراوح برين  2018ير ينا 1كما في ة لحقوق الملكية للشركة سينعكس على األرصدة االفتتاحيالتطبيق 

   سعودي. مليون 30  سعودي و 

 IFRSلميزات مع التعرويض السرلبي )تعرديالت لالمحاسبة الدولية الدفع المسبق  ، أصدر مجلس معايير2017في أكتوبر 

 السماح بالتطبيق المبكر.، مع 2019يناير  1بدأ في أو بعد (. التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي ت9

 

 "اإليرادات من العقود مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   27.2

ليسسس نموذجراً جديرداً مرن خمرس خطروات سريتم تطبيقره علرى اإليررادات الرواردة مرن  2014صدر هذا المعيار في مايو 

المنشرأة أن تكرون مسهلرة الء. بموجل هذا المعيرار يرتم االعترراف بمبلرم يعكرس الرثمن الرذي تتوقرع العقود المبرمة مع العم

 مقابل توريد بضائع أو تقديم خدمات للعميل. يهللحصول عل

يحل المعيار الجديد محل جميع المتطلبات الحالية لالعتراف باإليرادات. ويستلزم تطبيق المعيار كلياً أو بشكل معدل بأثر 

 .م2018يناير  1تي تبدأ في أو بعد للفترات السنوية ال رجعي

 وكان التأثير  ير جوهري. 15وقد قامت الشركة بعمل تقييم مبدئي لتأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 "د اإليجارعقو": 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   27.3

يجرار )الخاضرعة السرتثناءات م حية يتطلل قيام المستأجرين باحتسال جميرع عقرود اإل2016صدر هذا المعيار في يناير 

معينة( بموجل نموذج منفرد ضمن قائمة المركز المالي )بطريقة يمكن مقارنتهرا بعقرود اإليجرار التمرويلي بموجرل معيرار 

قيام المستأجرين بإدراج التزام لدفع مستحقات اإليجار المتعلقة باألصرل المرسجر (. وهذا يتطلل 17المحاسبة الدولي رقم 

المقابل مع االعتراف وبشكل مستقل بمصروف الفائدة واالطفاء. يتضمن المعيار إعفراءين مرن االعترراف والقيراس لعقرود 

 اإليجار وهما:

 عقود اإليجار لموجودات منخفضة القيمة )مثل: الطابعات الصغيرة( و 

 شهراً أو أقل(. 12صيرة األجل )مثل: عقود اإليجار لمدة ققود اإليجار ع 

يتطلل المعيار الجديد إعادة تقييم بعض االعتبارات الرئيسية )مثل: مدة عقد اإليجار، اإليجارات المتغيرة وفقاً لمسشرر أو 

دولية التري يطبقهرا المرسجر مماثلرة نسبة أو معدل خصم ما( من قبل المستأجر في ظل وقائع معينة. إن طريقة المحاسبة ال

 أسرلول التصرنيف المرزدوج. -17بالضرورة للطريقة التي يستخدمها في الوقت الحالي باسرتخدام معيرار المحاسربة الردولي

كما يتطلل المعيار الجديد إعادة تقييم بعض االعتبارات الرئيسية )على سبيل المثال، مردة اإليجرار، واإليجرارات المتغيررة 

إلى مسشر أو معدل، ومعدل خصم( من قبل المستأجر في أحداة معينة. إن محاسبة المرسجر سرتكون أساسرا نفرس استنادا 

يسري مفعول المعيرار  .17محاسبة المسجر الحالي، وذلك باستخدام نهج التصنيف المزدوج لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2019يناير  1تبدأ في أو بعد الفترات السنوية التي  على 16الدولي للتقارير المالية رقم 
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 للسرنةالزكراة وضرريبة الردخل  بمبلم لإلعتراف المحاسبيةتها اسياس بتغيير الشركة، قامت 3.1 اإليضاح في مبينكما هو 

. إن التغيررر فرري السياسررة الررربح أو الخسررارة قائمررةى رحلررة. سررابقا، تررم تحميررل الزكرراة وضررريبة الرردخل علررملاألربرراح اإلرري 

المركرز المرالي والتغيررات فري  قائمرةالمحاسبية للزكاة وضريبة الدخل له التأثيرات التالية على صرافي ربرح السرنة وبنرود 

 حقوق المساهمين.

 كما يلى: 2015ديسمبر  31التعديل على قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية فى 

  قبل التسوية  التسوية  بعد التسوية
 ربح السنة قبل الزكاة 21,325,420  -  21,325,420

 الزكاة (5,896,140)  5,896,140  -

 صافى ربح السنة 15,429,280  5,896,140  21,325,420
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 كما يلى: 2015سمبر دي 31التعديل على قائمة التغيرات فى حقوق المساهمين كما فى 

  قبل التسوية  التسوية  بعد التسوية

 2015ديسمبر  31االحتياطى النظامى كما فى  14,336,602  589,614  14,926,216

 2015ديسمبر  31االرباح المبقاة كما فى  26,913,014  (589,614)  26,323,400

 

 كما يلى: 2016سمبر دي 31التعديل على قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية فى 

  قبل التسوية  التسوية  بعد التسوية
 ربح السنة قبل الزكاة 19,068,210  -  19,068,210

 الزكاة (6,320,746)  6,320,746  -

 صافى ربح السنة 12,747,464  6,320,746  19,068,210
 

 ما يلى:ك 2016ديسمبر  31التعديل على قائمة التغيرات فى حقوق المساهمين كما فى 

  قبل التسوية  التسوية  بعد التسوية

 2016ديسمبر  31االحتياطى النظامى كما فى  15,611,348  1,221,689  16,833,037

 2016ديسمبر  31االرباح المبقاة كما فى  39,045,159  (1,221,689)  37,823,470
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 (م2018 مارس 1هـ )الموافق 1439 جمادى اآلخرة 13المالية بتاري  إصدار القوائم  علىوافق مجلس اإلدارة 

 


