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 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

(3) 

 قائمة المركز المالي 

   م2019ديسمبر   31كما في 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 

 

    ديسمبر  31كما في 

 م2018

 ( ة)معدل
  إيضاح   م 2019 

 الموجودات      

 حكمه النقد وما في  6  36,613,543  188,293,063 

 ده مدينة أخرى مصاريف مدفوعة مقدماً وأرص 7  205,052,685  328,070,316

 مستحق من أطراف ذات عالقة  8   2,759,156  2,372,255

 صافي االستثمار في التمويل اإلسالمي 9  2,537,044,903  2,635,971,578

 مقيدة -ألجل  الودائع  10  163,870,328  162,636,737

 مل اآلخر مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشا استثمارات 11  892,875  892,875

 متلكات ومعدات م 12   10,054,780  6,731,009

 موجودات غير ملموسة  13   3,449,446  4,459,663

 أصل حق اإلستخدام  14  13,123,066  -

 الموجودات إجمالي    2,972,860,782  3,329,427,496

      

 المطلوبات وحقوق الملكية      

 حقوق الملكية      

 رأس المال  15   500,000,000   500,000,000

 حتياطي نظامي ا 16   98,512,706  97,221,911

 المبقاةاألرباح     542,734,751  531,117,598

 إللتزامات نهاية الخدمة للموظفينة إكتواري  (خسائرأرباح/ )  22  1,194,964  (7,442,205)

 إجمالي حقوق الملكية    1,142,442,421  1,120,897,304

      

 المطلوبات      

 ذمم دائنة تجارية  17   96,959,030  66,619,054

 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  18   90,428,712  179,325,007

 اإليجار  مطلوبات 14  8,874,853  -

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة  8  141,437,643  132,577,299

 لألوراق المالية  مدينةاللذمم لخدمة ال  صافي مطلوبات 19   121,823,384  286,275,031

 مخصص الزكاة  20   29,828,363  119,814,360

 مالية تسهيالت 21  1,319,652,376  1,395,545,272

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   22  21,414,000  28,374,169

 إجمالي المطلوبات    1,830,418,361  2,208,530,192

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية    2,972,860,782  3,329,427,496

 وااللتزامات  التعهدات 23    

 

 ه القوائم المالية.تجزأ من هذي ( تعتبر جزءاً ال 36( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

  



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

(4) 

 ربح أو الخسارة  قائمة ال 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 

 

 م2018

  ( ةلعد)م
 م 2019

 
 إيضاح 

 

      

      

 ، صافي من التمويل اإلسالمي دخلال 25  346,311,165  351,635,059

     
 )المصروفات( / الدخل التشغيلي 

 مصروفات تمويلية  26  (97,719,186)  (88,212,595)

(27,855,318)  (195,667,653)  27 
، سالميللتمويل اإلض صافي االستثمار مخصص خسائر انخفا

 صافي 

 التخلف عن سداد الودائع ألجل  مخصص عكس ال 10-1  63,230,787  33,048,722

 ودائع ألجل  القيمة العادلة ل (مخصصعكس/ ) 10-2  7,189,201  (143,787)

 بيعية وتسويقية  مصروفات 28  (3,815,396)  (3,609,368)

 ومية مصروفات إدارية وعم 29  (163,724,247)  (176,553,108)

 خسائر إستبعاد موجودات مستعادة    (15,232,287)  (53,728,181)

 إيرادات أخرى  30  33,730,899  29,599,126

 قبل الزكاة  التشغيلي الدخل / )الخسارة(    (25,696,717)  64,180,550

 الزكاة 20  (3,226,987)  (6,418,055)

 زكاة سنوات سابقة  نخفاض( عكس/ )ا 20  41,831,652  (27,225,987)

 صافي الدخل للسنة    12,907,948  30,536,508

 

 

 ( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.36( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

 

 



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

(5) 

   قائمة الدخل الشامل

 م 2019ديسمبر   31المنتهية في  للسنة  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 

 

 

 

  إيضاح   م 2019  م2018

      

 صافي دخل السنة    12,907,948  30,536,508

 الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى      

 البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة    -  -

 إللتزامات نهاية الخدمة للموظفينة إكتواري  أرباح 22  8,637,169  -

 للسنة   الشاملمالي الدخل جإ   21,545,117  30,536,508

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.36( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من ) 

 

 



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

(6) 

 لكية الم قائمة التغيرات في حقوق 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 جميع المبالغ بالريال السعودي( )

 

 إجمالي حقوق الملكية 

كتوارية  إخسائر 

فأة نهاية  لمكا

 إيضاح  رأس المال  االحتياطي النظامي  األرباح المبقاة  خدمة للموظفين ال

 م 2018

 م2017ديسمبر   31 الرصيد كما في  500,000,000 94,915,243 597,670,346 (7,442,205) 1,185,143,384

 أثر التغير في السياسات المحاسبية   34 - (746,983) 746,983 - -

 م2018يناير  1أثر اعتماد معايير جديدة كما في   - - (94,782,588) - (94,782,588)

 معدل   –م 2018يناير  1الرصيد كما في   500,000,000 94,168,260 503,634,741 (7,442,205) 1,090,360,796

 معدل  - صافي دخل السنة  -  30,536,508 - 30,536,508

 ل معد -اطي النظامي المحول إلى االحتي   - 3,053,651 (3,053,651) - -

 معدل  -م 2018ديسمبر   31الرصيد كما في   500,000,000 97,221,911 531,117,598 (7,442,205) 1,120,897,304
 

 إجمالي حقوق الملكية 

أرباح   /  (خسائر)

كتوارية لمكافأة  إ

نهاية الخدمة  

 إيضاح  رأس المال  االحتياطي النظامي  األرباح المبقاة  للموظفين 

 م 2019

 مدققة  -م 2018ديسمبر   31الرصيد كما في   500,000,000 101,333,298 527,006,211 (7,442,205) 1,120,897,304

 أثر التغير في السياسات المحاسبية   34 - (4,111,387) 4,111,387 - -

 معدل  - 2019يناير  1الرصيد كما في   500,000,000 97,221,911 531,117,598 (7,442,205) 1,120,897,304

 دخل السنة   - - 12,907,948 - 12,907,948

 الدخل الشامل اآلخر  22 - - - 8,637,169 8,637,169

 المحول إلى االحتياطي النظامي  - 1,290,795 (1,290,795) - -

 م2019ديسمبر   31الرصيد كما في   500,000,000 98,512,706 542,734,751 1,194,964 1,142,442,421
 

( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.36إلى )( 1من ) ات المرفقةإن اإليضاح



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

(7) 

 قائمة التدفقات النقدية 

 م 2019ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي( 

  إيضاح   م 2019  م2018

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية      

 الزكاة  الدخل قبل /)الخسارة(  ي  صاف   (25,696,717)  64,180,550

 :علىتعديالت ال     

 استهالك الممتلكات والمعدات  29  3,218,910   3,532,848 

 استهالك أصل حق اإلستخدام  14-1  6,322,042  -

 إطفاء الموجودات غير الملموسة  13  1,970,471   1,455,526 

 ض صافي االستثمار للتمويل اإلسالميانخفائر خسامخصص   9-7  224,212,245  9,442,957

 دائع ألجل سداد الوعكس التخلف عن  10-1  (63,230,787)  (33,048,722)

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 22-2  3,821,000  3,654,719

 ممتلكات ومعدات شطب  12  5,392  47,287

 التمويلتكلفة  26  97,719,186  88,212,595

 القيمة العادلة لودائع ألجل  (مخصص) /عكس 10-2  (7,189,201)  143,787

137,621,547  241,152,541    

      

 )الزيادة( / النقص في الموجودات التشغيلية      

 مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى صروفات م   118,204,589  41,107,199

 ة مستحق من أطراف ذات عالق    (386,901)  2,465,990

 صافي االستثمارات في التمويل اإلسالمي   (125,285,570)  486,888,582

 مقيدة -ودائع ألجل     69,186,397  77,652,316

      

 الزيادة / )النقص( في المطلوبات التشغيلية      

 ذمم دائنة تجارية    30,339,976  (114,838,640)  

 دائنة أخرى  حقة وأرصدةمصاريف مست    (88,896,295)  (75,014,996)

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة    8,860,344  (210,209,166)  

 لألوراق المالية  مدينةاللذمم لخدمة ال صافي مطلوبات    (164,451,647)  (27,338,984)

 التشغيلية   العملياتصافي النقد الناتج من     88,723,434  318,333,848

       

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  22-4  (2,144,000)  (2,476,212)

 الزكاة المدفوعة  20  (51,381,332)  (3,319,764)

 التشغيلية  األنشطة صافي النقد الناتج من     35,198,102  312,537,872

      

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية      

 شراء ممتلكات ومعدات  12  (6,548,073)  (467,954)

 شراء موجودات غير ملموسة  13  (960,254)  (1,881,935)

 األنشطة اإلستثمارية  صافي النقد المستخدم في    (7,508,327)  (2,349,889)

      

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية      

 متحصالت من تسهيالت تمويلية    1,473,806,367  1,585,478,116

 مدفوعات مدفوعة مقدماً من التسهيالت المالية    (1,549,847,197)  (1,799,713,129)

 تكاليف تمويل مدفوعة    (96,882,685)  (88,212,595)

 إيجار مدفوعة  مطلوبات 14-1  (6,445,780)  -

 األنشطة التمويلية  صافي النقد المستخدم في    (179,369,295)  (302,447,608)

      

 الزيادة في النقد وما في حكمه )النقص( /   صافي   (151,679,520)  7,740,375

 النقد وما في حكمه في بداية السنة    188,293,063  180,552,688

 النقد وما في حكمه في نهاية السنة    36,613,543  188,293,063

 

 القوائم المالية. ( تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه36( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

 

  



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

 

(8) 

 والنشاطالوضع القانوني  .1

 

المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري  الرياض ب في  مسجلةمقفلة سعودية شركة اليسر لإلجارة والتمويل "الشركة" هي شركة مساهمة 

 .(م2003ديسمبر   14هـ )الموافق 1424شوال  20بتاريخ  1010192058رقم 

 

 ، وتمويل األصول اإلنتاجية ،وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،اإلسالمي التأجير التمويلي للشركة في المشاركة في تتمثل األنشطة الرئيسية

هـ 1435ربيع الثاني  27تاريخ ( الصادر في AO / 201403/  10وجب ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي رقم )وتمويل المستهلك بم

 . م(2014فبراير  28)الموافق 

 

 في العنوان التالي: اليسر لإلجارة والتمويل  يقع المركز الرئيسي لشركة 

 

 شركة اليسر لإلجارة والتمويل 

 صالح الدين األيوبي، الملز   طريق

 25773صندوق بريد 

 11476الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 

 تتضمن هذه القوائم المالية النتائج والموجودات والمطلوبات للفروع التالية: 

 

 

 

 الفرع   السجل التجاري   التاريخ 

هـ1435ربيع الثاني  9  الدمام -طريق الرياض   1010404025  

هـ1435الثاني ربيع  9  5مخرج  -الرياض   1010404022  

هـ1435ربيع الثاني  9  10مخرج  -الرياض   1010404068  

هـ1435ربيع الثاني  9  25مخرج  -الرياض   1010404018  

هـ1435ني ربيع الثا 9  طريق الرياض خريص  1010404065  

هـ1434 ربيع األول 24  حفر الباطن  1010429749  

هـ1434القعدة ذو  12  حفر الباطن  2511020230  

هـ1435ربيع الثاني  13  عنيزة  1128017776  

هـ1434صفر  25  لئ حا  3350037814  

هـ1435ربيع الثاني  13  سكاكا  3400017706  

هـ1435ي الثان  ربيع 5  تبوك  3550033063  

هـ1435ربيع الثاني  11  الدمام  2050098038  

هـ2414ذو القعدة  20  الدمام  2051028846  

هـ1431ذو القعدة  01  القطيف  2053022257  

هـ1435ربيع الثاني  9  الجبيل  2055021890  

هـ1428جمادى األول  12  االحساء  2252034974  

هـ1428خر جمادى اآل 22  الروضة -جدة   4030170831  

هـ6143ربيع الثاني  4  الجوهرة -جدة   4030283344  

هـ1431ذو القعدة  1  مكه  4031060371  

هـ1435جمادى اآلخر  2  ينبع  4700017653  

هـ1433جمادى األول  2  العزيزية -المدينة المنورة   4650055494  

هـ1433جمادى اآلخر  24  خميس مشيط  5855044025  

هـ1435ربيع الثاني  17  جيزان  5900027559  

هـ3714جمادى األول  41  الرياض  1010442499  

هـ5143صفر  5  الخرج  1011020863  

هـ1435ربيع الثاني  13  المدينة المنورة  1131051618  

     

 

  



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

 

(9) 

 إلعداد أسس ا  .2

 

 بيان االلتزام  1.2

 

اإلصدارات األخرى المعتمدة وفي المملكة العربية السعودية والمعايير    ةمعتمدالالمالي  للتقرير  للشركة وفقًا للمعايير الدوليةتم إعداد هذه القوائم المالية  

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.من 

السعودية لحساب الزكاة وضرائب  شركات التمويل في المملكة العربية  م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات إلى  2019يوليو    18في  

 ية. ل في قائمة الربح أو الخسارة. يتماشى ذلك مع المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولالدخ

المحاسبية، السياسات    8معيار المحاسبة الدولي  يل األثر بأثر رجعي بما يتماشى مع  وفقًا لذلك، غيرت الشركة معاملتها المحاسبية للزكاة من خالل تعد

 في القوائم المالية. 34 إيضاحآثار هذا التغيير في اإلعتراف ب والتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية، وتم 

 

 المركز المالي حسب ترتيب السيولة.  قائمةفي   والمطلوبات الموجوداتيتم عرض 

 

 أسس القياس  2.2

 

 ، باستثناء التالي:لتكلفة التاريخيةاساس ائم المالية على أتم إعداد هذه القو

 يتم اإلقرار بالتزامات المزايا المحددة للموظفين بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.  (أ

 . االستثمارات التي تقاس بالقيمة العادلة (ب 

 عملة العرض والنشاط  3.2

 

المعروضة بالريال السعودي إلى تم تقريب جميع المبالغ  للشركة. الوظيفية وعملة العرضالعملة  يالريال السعودي وهئم المالية ب تم عرض القوا

 أقرب لاير سعودي، مالم يُذكر خالف ذلك. 

 

 والتقديرات المحاسبية الهامة   األحكام  4.2

للتقريرالمالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى   إعداد القوائم المالية بما يتماشى مع المعايير الدوليةيتطلب 

والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات والمبالغ اإلدارة إصدار األحكام من  ،المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ات. تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى مختلفة يُعتقد للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروف

حكام بشأن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تتضح بسهولة من لة في ظل هذه الظروف، والتي تشكل نتائجه أساًسا إلصدار أأنها معقو

 علية عن هذه التقديرات.مصادر أخرى. قد تختلف النتائج الف

 

التقديرات إذا تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم إدراج مراجعة التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها مراجعة 

ثر على كل من السنوات الحالية  كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك السنة، أو في سنة المراجعة والسنوات المستقبلية إذا كانت المراجعة تؤ

 والمستقبلية.

 

 سبة للقوائم المالية: في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، وضعت اإلدارة التقديرات واألحكام التالية التي تعتبر هامة بالن 

 

 مبدأ االستمرارية  1.4.2

 

بأن الشركة لديها الموارد الالزمة  وهي على قناعة زاولة أعمالها قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم حول قدرة الشركة على االستمرار في م

جوهرية لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. إضافة لذلك، ليس لدى إدارة الشركة حالة من عدم اليقين والتي بدورها يمكن أن تثير شكوك  

 ة. ية على أساس مبدأ االستمراري حول قدرة الشركة على االستمرار. وعليه فقد تم إعداد القوائم المال
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(10) 

 .أسس اإلعداد )تتمة( 2

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة   4.2

 المطلوبات    /تحديد خدمة الموجودات    2.4.2

 

المشتراة من يين الشركة من قبل البنوك لخدمة الذمم المدينة يتم تعترتيبات وكالة مع البنوك. بموجب هذه الترتيبات و توريداتالشركة في تدخل 

 البنوك. تستند االفتراضات المستخدمة لحساب موجودات/ مطلوبات الخدمة إلى تقديرات تكاليف التحصيل التي تتكبدها الشركة على مدار فترةقبل  

 والوكالة. ورق  الفردي والوكالة المنفذة بموجب اتفاقية الت  تورقال

 

 تحديد معدل الخصم الحتساب القيمة الحالية   .3.4.2

 

مدة االتفاقية والمخاطر الفردية للموجودات ذات الصلة. يستند احتساب   مراعاةييم مخاطر السوق الحالية على الشركة مع الخصم تق يمثل معدل

 معدل الخصم إلى الظروف المحيطة بالشركة. 

 

 التقييم االكتواري لمطلوبات منافع نهاية الخدمة للموظفين  4.4.2

 

نهاية الخدمة للموظفين"( بموجب برنامج المكافآت المحددة التي يتم تحديدها باستعمال استخدام طريقة   عمنافالخدمة )"نهاية منافع يتم تحديد تكلفة 

 .تطورات الفعلية في المستقبلالالعديد من االفتراضات التي قد تختلف عن  وضعاالئتمان المتوقعة. يشمل التقييم االكتواري على وحدة 

. ونظراً لتعقيد التقييم ومعدل دوران الموظفين لمستقبلية في الرواتب، ونسبة الوفيات، والزيادات ايد معدل الخصموتشمل هذه االفتراضات تحد

الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات على أساس سنوي،   ة المحددة شديد  المنافعوطبيعته طويلة األجل فإن التزام  

 الضرورة. أو بشكل متكرر عند 

 

 العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات      5.4.2

  لهذه األصول توقع  تحدد إدارة الشركة العمر اإلنتاجي المقدر لممتلكاتها ومعداتها لحساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد النظر في االستخدام الم

لية حيث تعتقد اإلدارة أن نويًا وسيتم تعديل رسوم االستهالك المستقب المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية س التلفأو 

 األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 

 

 خسائر االئتمان المتوقعة  مخصصقياس      6.4.2

هو المجال الذي    الدخل الشامل اآلخر  بالقيمة العادلة من خالل خسائر االئتمان المتوقعة لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة و  مخصصإن قياس  

والخسائر الناتجة   العميل عثرت يتطلب استخدام النماذج واالفتراضات الهامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية وسلوك االئتمان )مثل احتمال 

، والتي اإليضاحاتل مفصل في عة بشكالمتوقر خسائ اله(. تم توضيح تفاصيل المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس عن 

ً تحدد أيض  ر هذه العناصر.ي لخسائر االئتمان المتوقعة لتغي  رئيسيةالحساسيات ال ا

 

 المحاسبية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، مثل:  في تطبيق المتطلباتاً هناك عدد من األحكام المهمة مطلوبة أيض

 ئتمان• تحديد معايير الزيادة الكبيرة في مخاطر اال

 • اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس خسائر االئتمان المتوقعة 

 العدد والوزن النسبي للسيناريوهات التطلعية لكل نوع من القطاعات الصناعية وما يرتبط بها من خسائر االئتمان المتوقعة إنشاء• 

 ئتمان المتوقعة. • إنشاء مجموعة من األصول المالية المماثلة لغرض قياس خسائر اال

 

 تقييم نموذج األعمال      7.4.2

واختبار نموذج األعمال. تحدد الشركة نموذج األعمال على مستوى    لى نتائج مدفوعات رأس المال والفائدةيعتمد تصنيف األصول المالية وقياسها ع

األدلة ذات الصلة بما في ذلك  قييم حكًما يعكس جميعمعين. يتضمن هذا الت  عمليعكس كيفية إدارة مجموعات األصول المالية معًا لتحقيق هدف 

بمراقبة   كيفية تقييم أداء األصول وقياس أدائها والمخاطر التي تؤثر على أداء األصول وكيفية إدارتها وكيفية تعويض مديري األصول. تقوم الشركة

قبل استحقاقها لفهم سبب ا اإلعتراف به إلغاء الذي يتملشامل اآلخر ادلة من خالل الدخل ااألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة الع

ما إذا  التخلص منها وما إذا كانت األسباب تتفق مع هدف العمل الذي تم االحتفاظ به من أجله. المراقبة هي جزء من التقييم المستمر للشركة حول

ً وإذا كانلمالية المتبقية ال ي كان نموذج األعمال الذي تحتفظ به األصول ا من غير المناسب ما إذا كان هناك تغيير في نموذج العمل   زال مناسبا

 وبالتالي تغيير محتمل في تصنيف تلك األصول. لم تكن هذه التغييرات مطلوبة خالل الفترات المعروضة. 
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(11) 

 .اسس اإلعداد )تتمة( 2

 )تتمة(  األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  4.2

 االئتمان ي مخاطر زيادة كبيرة ف  8.4.2

 

في  عن السداد  عثرالت عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أداة مالية قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي، تقارن الشركة مخاطر 

م، تأخذ الشركة في  د إجراء هذا التقيي في األداة المالية في تاريخ التقرير األولي. عن   عن السداد  عثرالت األداة المالية في تاريخ التقرير مع خطر حدوث  

د غير مبرر. االعتبار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والداعمة، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات التطلعية المتاحة دون تكلفة أو جه

كة، والتي تم الحصول عليها من تقارير ا المدينون في الشرتشمل المعلومات التطلعية التي تم النظر فيها اآلفاق المستقبلية للصناعات التي يعمل فيه

مختلف  الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية ومؤسسات الفكر ذات الصلة وغيرها من المنظمات المماثلة، وكذلك النظر في 

 ركة. مليات األساسية للشالمصادر الخارجية المعلومات االقتصادية الفعلية والمتوقعة التي تتعلق بالع

 

 

 سالمي صافي االستثمار في التمويل اإل قيمة انخفاض 9.4.2

 

 . ولي اف األيحتوي نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة على نهج من ثالث مراحل يعتمد على التغيير في جودة االئتمان للموجودات المالية منذ االعتر

للظروف االقتصادية المستقبلية في تحديد الزيادات الكبيرة ويتطلب استخدام توقعات معقولة وداعمة نموذج خسارة االئتمان المتوقع تطلعي  يعتبر

 في مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان المتوقعة.

 
منذ نشأتها تشهد زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان  شهًرا على جميع األصول المالية التي لم 12تنطبق الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  : 1 المرحلة

ية. سيتم احتساب الخسائر المتوقعة لالئتمان باستخدام عامل يمثل احتمال التخلف عن السداد الذي يحدث على مدار ولم تنخفض قيمتها االئتمان 
 . الربح على أساس إجمالي القيمةالخسارة اإلفتراضية و احتسابشهًرا القادمة ويتم  12الـ

راف المبدئي ولكن ال تعتبر األدوات المالية منخفضة في  كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعت  ، حيث تكون هناك زيادة2تحت المرحلة  : 2 المرحلة
حياة. عن السداد لمدى ال  عثرقيمتها االئتمانية، سيتم تسجيل مبلغ مساٍو لخسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة والتي يتم حسابها باستخدام احتمال الت 

على أساس إجمالي القيمة. من المتوقع أن تكون   والربح للتعثرعن السدادوالتعرض  تراضيةلسداد والخسارة اإلفاحتمالية التعثرعن ايتم احتساب 
 ؛ 1شهًرا في المرحلة  12المخصصات أعلى في هذه المرحلة بسبب زيادة المخاطرة وتأثير أفق زمني أطول قيد النظر مقارنة بـ 

األدوات المالية على أن قيمتها  فاض القيمة في تاريخ التقرير، سيتم تصنيف هذه، حيث يوجد دليل موضوعي على انخ3تحت المرحلة  : 3 المرحلة
 قد انخفضت، وسيتم تسجيل مبلغ مساٍو لخسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة للموجودات المالية ويتم احتساب الربح على أساس الصافي.  االئتمانية

 قياس القيمة العادلة وعملية التقييم  10.4.2

 

عادلة ألغراض التقارير المالية. المدير المالي للشركة هو المسؤول عن تحديد أساليب  بالقيمة ال ومطلوباتهاالشركة  موجوداتعض ياس ب يتم ق

 التقييم المناسبة والمدخالت لقياسات القيمة العادلة. 

دخالت المستوى  السوق بالقدر المتاح. في حالة عدم توفر متستخدم الشركة بيانات يمكن مالحظتها في    ،عند تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلتزام

مين الخارجيين المؤهلين قي طرف ثالث إلجراء التقييم. يعمل المدير المالي عن كثب مع المكتعمل الشركة على إشراك مقيمين مؤهلين  ،األول

 ت في النموذج. إلنشاء أساليب التقييم المناسبة والمدخال

 

 ر جديد يا اعتماد معبسبب لمحاسبية التغير في السياسة ا أثر  .3

 

 :المعيار هذااعتماد  ألثر، وفيما يلي شرح جديد محاسبي معيارقامت الشركة باعتماد  م2019يناير  1اعتبارا من 

 

    16عقود اإليجار  - المعيار الدولي للتقرير المالي

لكنها لم تقم بتعديل قائمة المقارنة لفترة   ،م2019يناير   1اعتباًرا من    عقود اإليجار بأثر رجعي 16للتقرير المالي   الدولياعتمدت الشركة المعيار  

أقرت الشركة بالتزامات    ،16المالي    للتقريرعند اعتماد المعيار الدولي    المحددة في المعيار.  التحولم وفقًا لما هو مسموح به بموجب أحكام  2018

 عقود اإليجار.   17ر تشغيلية" بموجب مبادئ المعيار المحاسبي الدولي رقم  نها "عقود إيجاتصنيفها على أ  سبقاإليجار المتعلقة بعقود اإليجار التي  

 

يناير  1من  إلضافي للمستأجر اعتباراً مخصومة باستخدام معدل التمويل ا ،تم قياس هذه االلتزامات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية

 ٪.6هو  م2019يناير  1لمتوسط المرجح الذي تم تطبيقه على التزامات اإليجار في ر لتأجس. وكان معدل التمويل اإلضافي للمم2019
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 .   أثر التغير في السياسة المحاسبية بسبب اعتماد معيار جديد )تتمة(3

 )تتمة(    16عقود اإليجار  - الماليالمعيار الدولي للتقرير  

 

اإليجار، وتم تعديلها بمبلغ أي مدفوعات إيجار مدفوعة مسبقًا أو مستحقة تتعلق بعقد م حق االستخدام بالمبلغ المساوي اللتزا موجوداتتم قياس 

 م يساوي صفر. 2019يناير    1اح المبقاة في  م. كان التأثير الصافي على األرب 2018ديسمبر    31إيجار معترف به في قائمة المركز المالي كما في  

 

 استخدمت الشركة الوسائل العملية التالية المسموح بها بموجب المعيار:  ،مرة ألول 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 • استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول؛ 

 . يرة األجلكإيجارات قص م2019يناير  1من  اعتباراً  شهراً  12اإليجار التشغيلي مع مدة إيجار متبقية تقل عن • محاسبة عقود 

 

على العقود التي لم يتم تحديدها على أنها تحتوي على عقد إيجار بموجب  16 المالي للتقريراختارت الشركة أيًضا عدم تطبيق المعيار الدولي 

 تحديد ما إذا كان ترتيب ما يتضمن عقد إيجار أم ال. 4 والتفسير الدولي 17المعيار المحاسبي الدولي 

 

 لمحاسبية للزكاة التغيير في السياسة ا 

م نتيجة إلصدار أحدث تعليمات من مؤسسة النقد العربي السعودي  2019ديسمبر  31تم تغيير أساس اإلعداد للسنة المنتهية في  ،كما ذكر أعاله

العربي السعودي رقم يتم االعتراف بالزكاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وفقا لتعميم مؤسسة النقد  ،م. في السابق2019يوليو  18بتاريخ 

 ،م2019يوليو  18م. أما مع أحدث التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 2017أبريل  11بتاريخ  381000074519

ويتم اإلعتراف  (  1.2فيتم االعتراف بالزكاة في قائمة الربح أو الخسارة. راجعت الشركة هذا التغيير في محاسبة الزكاة بأثر رجعي )انظر إيضاح  

ديسمبر  31في القوائم المالية. نتج عن هذا التغيير انخفاض أرباح الشركة المسجلة للسنة المنتهية في  34أعاله في اإليضاح عن آثار التغيير 

 م.2018ديسمبر    31في    مليون لاير سعودي. لم يكن لهذا التغيير أي تأثير على قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية  33,644,042م بمبلغ  2018

 

مصروفات الزكاة على الربح أو الخسارة. ال يتم حساب الزكاة كضريبة  إدراجركة للزكاة وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم تخضع الش

 دخل وبالتالي ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.

 

 سارية الصادرة غير لمراجعة جديدة وا لالمعايير الدولية للتقرير المالي ا  .4

 لكن ليس لها تأثير مادي على القوائم المالية للشركة.  ،م2020يناير  1هناك عدد من التعديالت على المعايير الصادرة والتي تسري اعتباًرا من 

 

 المهمة السياسات المحاسبية   .5

ه السياسات المحاسبية بشكل متسق على جميع السنوات  ناه. تم تطبيق هذالمالية موضحة أدالمطبقة في إعداد هذه القوائم    المهمةالسياسات المحاسبية  

 . 3باستثناء ما تم اإلعتراف به في إيضاح  ،المقدمة

 

 . النقد وما في حكمه 1- 5

لية  قصيرة األجل عات قد يشمل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق وفي البنوك بما في ذلك السحب على المكشوف من البنوك واالستثمارا

. ، إن وجدمن تاريخ العقد استحقاقات أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل ذاتالسيولة،   

 

 . عقود اإليجار 2- 5

 ترتيبات عقود اإليجار حيث تكون الشركة هي المؤجر 

 

ية  مخاطر ومزايا الملك  شروط عقد اإليجار كليتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون الشركة هي المؤجر كإيجارات تمويلية أو تشغيلية. عندما تنقل  

 يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي. يتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى عقود اإليجار التشغيلية. ،إلى المستأجر

إليجار. يتم استثمار الشركة في عقود ايتم االعتراف بالمبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة بمبلغ صافي 

ت عقود التأجير التمويلي للفترات المحاسبية لتعكس معدل عائد ثابت على صافي استثمارات الشركة القائمة فيما يتعلق بعقود  تخصيص إيرادا

 اإليجار.

 

 اإلجارة مستحقات 

                                                                                                                                                            

جمالي المدفوعات المستقبلية على إن تمويل اإلجارة عبارة عن اتفاقية تتضمن فيها إجمالي المبالغ المستحقة بموجب إجارة )التمويل( األصلية إ

القبض المستحقة )عن طريق خيار شراء األصل في نهاية فترة التمويل المعنية من  تمويل اإلجارة، باإلضافة إلى المبالغ المتبقية المقدرة المستحقة

ة كإيرادات تمويل إجارة غير مكتسبة (. يتم تسجيل الفرق بين عقود اإلجارة المستحقة القبض وتكلفة موجودات اإلجارخالل عقد بيع مستقل

 تمويل اإلجارة. وألغراض العرض، يتم خصمها من إجمالي المبالغ المستحقة بموجب 
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 ترتيبات عقود اإليجار حيث تكون الشركة هي المستأجر 

 

الي . وحتى العام الم3وتأثير التغيير في اإليضاح    14قامت الشركة بتغيير سياستها المحاسبية لإليجارات. يتم وصف السياسة الجديدة في اإليضاح  

 جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى حد كبير كعقود إيجار تمويلي.   ،كمستأجر  ،تم تأجير إيجارات الممتلكات والمعدات حيث صنفت الشركة  ،م2018

 

 . األدوات المالية  3- 5

 يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة.  

 

 . الموجودات المالية1- 3- 5

 القياس المبدئي 

 تعترف الشركة بالموجودات المالية بقيمتها العادلة.  ،عند االعتراف المبدئي

 

 مستحقات المرابحة 

اء. شرللبناًء على وعد تلقته من العميل  أو امتلكته الشركة  والذي اشترته ،المرابحة هي اتفاقية تقوم بموجبها الشركة ببيع أحد الموجودات للعميل

التكلفة مضافًا إليها هامش ربح متفق عليه. تشمل المبالغ اإلجمالية المستحقة بموجب عقد بيع المرابحة إجمالي مدفوعات البيع   منسعر البيع    يتكون

كأرباح  ةالمباع داتالموجوعقد المرابحة وتكلفة  مستحق بيعالمستقبلية بموجب اتفاق المرابحة )مستحق عقد بيع المرابحة(. يتم تسجيل الفرق بين 

 عقد بيع المرابحة. مستحق يتم خصمها من إجمالي المبالغ المستحقة بموجب ، وألغراض العرض، ة غير مكتسبةمرابح

 

 مستحقات التورق 

  الموجودات بيع  تنوي ،عملية الشراء تلكوبعد  ا، والذي قامت الشركة بشراءهالموجودات للعميلالتورق هو اتفاق تقوم بموجبه الشركة ببيع أحد 

البيع للعميل. يشتمل سعر البيع على التكلفة مضافًا إليها هامش ربح متفق عليه. تشمل المبالغ اإلجمالية المستحقة   متحصالت عة وتوزي األساسي 

لتورق  بيع اعقد  مستحق بموجب عقد بيع التورق إجمالي مدفوعات البيع بموجب اتفاق التورق )مستحق عقد بيع التورق(. يتم تسجيل الفرق بين

عقد بيع  مستحق يتم خصمها من إجمالي المبالغ المستحقة بموجب ،كأرباح غير مستحقة للتورق وألغراض العرض ةعالمبا الموجوداتوتكلفة 

 التورق. 

 

 القياسات الالحقة 

من خالل  ل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة يمكن قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخ ،بعد االعتراف المبدئي

 الخسارة.  وأالربح 

 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

 الخسارة:  وأيتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 لجمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات  • تحتفظ الموجودات في نموذج عمل

لمالية تؤدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات رأس المال واألرباح على المبلغ األصلي • الشروط التعاقدية للموجودات ا

   المستحق.

 

 دخل الشامل اآلخر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ال 

 

 أدوات الدين 

ادلة من عقيمة يتم قياس أداة الدين في بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا كانت تفي بالشروط التالية ولم يتم تحديدها على أنها 

 : الخسارة  وأخالل الربح 

 . ع األصول الماليةالتدفقات النقدية التعاقدية وبي يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل جمع  •

 صلي الشروط التعاقدية لألصل المالي تؤدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات رأس المال واألرباح على المبلغ األ •

 . المستحق

 

 أدوات حقوق الملكية 

 للمتاجرة، قد تختار الشركة بشكل غير قابل للنقض تقديم التغييرات اغير محتفظ به ملكية حقوق في  لإلستثمارالمبدئي، بالنسبة  اإلعترافعند 

.أساس االستثمار عن طريق االستثمارالالحقة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم هذا اإلختيار على   
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 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

 

 يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

بالمتطلبات الواجب قياسها بالتكلفة المطفأة ال رجعة فيه يفي بخالف ذلك    يجوز للشركة تعيين أصل مالي  ،عند االعتراف المبدئي  ،باإلضافة إلى ذلك

ير من عدم أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يلغي أو يقلل بشكل كب 

 شأ بخالف ذلك. تطابق المحاسبة الذي قد ين 

 

 إال في السنة التالية لتغيير الشركة لنموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية.  ،الموجودات المالية بعد االعتراف بها مبدئيًا تصنيف إعادة تمي ال 

 

 تقييم نموذج األعمال 

 

ل طريقة إلدارة الشركة  وى المحفظة ألن هذا يعكس أفض تقوم الشركة بتقييم الهدف من نموذج العمل الذي يتم فيه االحتفاظ بالموجودات على مست 

 ر المعلومات لإلدارة. تشمل المعلومات التي تم النظر فيها ما يلي: وتوفي 

 

على • السياسات واألهداف المعترف بها للمحفظة وتطبيق تلك السياسات في الممارسة. على وجه الخصوص، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز  

ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات التي تمول تلك  لى ملف تعريف معدل ربح معين،ات أرباح تعاقدية، والحفاظ عكسب إيراد

 الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات ؛ 

 • كيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة الشركة بها ؛

 ذج العمل( وكيفية إدارة هذه المخاطر؛لمالية المحتفظ بها داخل نموء نموذج العمل )والموجودات ا• المخاطر التي تؤثر على أدا

  على سبيل المثال: ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتها أو التدفقات -• كيف يتم تعويض مدراء األعمال 

 النقدية التعاقدية المحصلة ؛ و 

ال يتم النظر  باب هذه المبيعات وتوقعاتها حول نشاط المبيعات في المستقبل. ومع ذلك ،في الفترات السابقة وأسحجم المبيعات وتوقيتها ، تواتر• 

  الموجوداتللشركة إلدارة  المعترف بهفي المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منفصل ، ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف 

فقات النقدية.المالية وكيفية تحقيق التد  

 

ت "أسوأ الحاالت" أو "حالة اإلجهاد" في االعتبار. إذا تحققت  يعتمد تقييم نموذج العمل على سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون أخذ سيناريوها

جودات المالية المتبقية التدفقات النقدية بعد االعتراف المبدئي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للشركة، فإن الشركة ال تغير تصنيف المو

ً  المحتفظ بها في نموذج العمل هذا ولكنها تدرج هذه المعلومات عند تقييم  . الموجودات المالية الناشئة أو التي تم شراؤها حديثا

 

الخسارة  وألة من خالل الربح إن الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العاد

 المحتفظ بها لجمع كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية. ألنها ليست محتفظ بها لجمع التدفقات النقدية التعاقدية أو  

 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات رأس المال والربح فقط 

ربح" هو االعتبار للقيمة الزمنية  القيمة العادلة للموجودات المالية عند االعتراف المبدئي. ويكون "اليكون "رأس المال" هو ألغراض هذا التقييم، 

وغيرها من مخاطر التمويل األساسية المرتبطة بالمبلغ الرئيسي المستحق خالل سنة معينة وتكاليف التمويل األساسية  االئتمانللنقود، ومخاطر 

 ل مخاطر السيولة والمصروفات اإلدارية(، باإلضافة إلى هامش الربح.األخرى )مث 

التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات رأس المال والربح فقط، تأخذ الشركة في االعتبار الشروط التعاقدية لألداة. يتضمن  عند تقييم ما إذا كانت

اقدية يمكن أن تغير توقيت التدفقات النقدية التعاقدية أو مقدارها بحيث ال تفي بهذا ذلك تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تحتوي على مدة تع

 ط. عند إجراء التقييم، تأخذ الشركة  ما يلي في االعتبار: الشر

 • األحداث الطارئة التي يمكنها تغيير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية ؛ 

 • ميزات الرفع المالي. 

 د؛• شروط الدفع المسبق والتمدي 

 تيبات الموجودات دون حّق الرجوع( ؛ و • الشروط التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة )مثل تر

 • الميزات التي تعدل النظر في القيمة الزمنية للنقود، على سبيل المثال: إعادة ضبط دورية لمعدالت الربح.
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 )تتمة(  بالموجودات المالية إلغاء االعتراف 

أو تقوم بنقل الحقوق لتلقي  ،ةالمالي  الموجوداتعندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من  إلغاء االعتراف بالموجودات الماليةتقوم الشركة 

أو التي ال تقوم فيها الشركة بنقل أو منقولة ة المالي  الموجوداتتكون فيها جميع مخاطر ومزايا ملكية  ما والتي دية التعاقدية في معاملةالتدفقات النق

   .المالية الموجوداتاالحتفاظ بشكل كبير بجميع مخاطر ومزايا الملكية وال تحتفظ بالسيطرة على 

 يكون الفرق بين: ،اكملهأب  إلغاء االعتراف بالموجودات الماليةعند 

 ( القيمة الدفترية )تقاس في تاريخ إلغاء االعتراف( و 1

 في الربح أو الخسارة. ( يجب االعتراف بالمقابل المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروًحا منه أي التزام جديد مفترض(2

 

 تعديل 

تعديلها بطريقة أخرى وال تؤدي إعادة التفاوض أو التعديل إلى يتم أو  ةالمالي  للموجوداتالتعاقدية التدفقات النقدية  بشأنإعادة التفاوض  تتمعندما 

اف بأرباح أو خسائر االعترللموجودات المالية وتقوم ب ، تقوم الشركة بإعادة حساب إجمالي القيمة الدفترية ةالمالي  بتلك الموجوداتإلغاء االعتراف 

كقيمة حالية للتدفقات النقدية التعاقدية المعاد التفاوض   للموجودات المالية. يتم إعادة حساب إجمالي القيمة الدفترية  لخسارةالربح أو اقائمة  التعديل في  

تي دة الفعلي المعدل لالئتمان للموجودات المالية ال)أو معدل الفائ  للمووجدات المالية عليها أو المعدلة والتي يتم خصمها بسعر الفائدة الفعلي األصلي

. أي تكاليف أو رسوم يتم تكبدها تقوم الذي تمت مراجعته المشتراة أو الناشئة( أو، عند االقتضاء، معدل الفائدة الفعلي ية االئتمان  تهاانخفضت قيم

 . ةالمعدل للموجودات المالية ترة المتبقية ويتم إطفاؤها على مدى الف ةالمعدل للموجودات الماليةبضبط القيمة الدفترية 

 

 نيف التص إعادة

المالية. على سبيل المثال، عندما يكون هناك تغيير في  الموجوداتعندما تغير الشركة نموذج أعمالها إلدارة  الموجودات المالية إعادة تصنيف  تتم

 ة. لفترة قصيرة أو طويلة األجل. ال يتم إعادة تصنيف المطلوبات المالي  بالموجوداتنية اإلدارة لالحتفاظ 

 

 قيمة اإلنخفاض في ال

المالية على أساس تطلعي. تعتمد منهجية انخفاض القيمة المطبقة على ما إذا  بموجوداتهاتقوم الشركة بتقييم الخسائر المستقبلية المتوقعة المرتبطة 

 كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. 

)"النموذج العام"( على انخفاض القيمة بناًء على التغييرات    لثالثبالنسبة لصافي االستثمار في التمويل اإلسالمي، تطبق الشركة نموذج المراحل ا

 .المبدئيفي جودة االئتمان منذ االعتراف 

 

أو التي تنطوي على مخاطر ائتمان  المبدئيتتضمن األدوات المالية التي لم تشهد زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف  :1المرحلة 

)"خسائر االئتمان المتوقعة"( ويتم  شهراً  12، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة لمدة الموجوداتالنسبة لهذه منخفضة في تاريخ التقرير. ب 

 شهراً  12)أي دون خصم مخصصات االئتمان(. خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  للموجوداتترية ب إيرادات الفوائد على إجمالي القيمة الدفاحتسا

هذا العجز النقدي المتوقع  اليكون. التقريرمن تاريخ  شهراً  12خالل  االفتراضية المحتملةحداث األمتوقعة التي تنتج عن هي خسائر االئتمان ال

 المقبلة.   شهراً   12فترة  باحتمال حدوث الخسارة في    والتي يتم ترجيحها  الموجوداتبالكامل على    يةخسارة االئتمان ال  هي، بل    شهراً   12الل فترة  خ

 
ائتمان منخفضة تتضمن األدوات المالية التي شهدت زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ما لم تكن لديها مخاطر  :2المرحلة 

، يتم التعرف على بخسائر االئتمان المتوقعة  الموجودات. بالنسبة لهذه لهذا دليل موضوعي على انخفاض القيمة ه اليوجدفي تاريخ التقرير، ولكن 
هي خسائر  مدى الحياة المتوقعةخسائر االئتمان إن . للموجوداتإجمالي القيمة الدفترية لحياة، ولكن ال تزال إيرادات الفوائد محسوبة على مدى ا

إن ن.  خالل فترة التعاقد القصوى التي تتعرض خاللها الشركة لمخاطر االئتمافتراضية المحتملة  اإلحداث  األاالئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع  
 .والتي تحدث في عملية الترجيحن السداد المتعلقة بالتخلف ع مخاطرالخسائر االئتمان المتوقعة هي المتوسط المرجح لخسائر االئتمان، مع وجود 

  اإلعتراف تم  ، ي الموجوداتالمالية التي لديها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير. بالنسبة لهذه    الموجوداتتتضمن    :3المرحلة  

 صافي مخصصات االئتمان(.  مدى الحياة وتحسب إيرادات الفوائد على صافي القيمة الدفترية )أي، خسائر االئتمان المتوقعةب 

 

من أجل   وذلكتراعي الشركة المعلومات المعقولة والداعمة المتاحة عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أداة مالية قد زادت بشكل ملحوظ  

داة مالية. تعتبر باألاالعتراف المبدئي    ابتخلف عن السداد الذي يحدث عندبمخاطر    التقريرفي تاريخ    الذي يحدث  التخلف عن السدادخاطر  مقارنة م

 األدوات األخرى منخفضة المخاطر وتستخدم الشركة مصفوفة مخصصات في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. 
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 لهامة )تتمة(.   السياسات المحاسبية ا 5

 . األدوات المالية )تتمة( 3- 5

 . الموجودات المالية )تتمة( 1- 3- 5

 

 المتوقعة  االئتمانقياس خسائر 

 تمثل خسائر االئتمان المتوقعة التقدير المرجح لخسائر االئتمان ويتم قياسها على النحو التالي: 

 

التدفقات  القوائم المالية: بالقيمة الحالية للعجز النقدي )أي الفرق بين  الموجودات المالية التي ليس لها مستوى ائتمان منخفض بتاريخ إعداد •

 و؛  النقدية المستحقة للشركة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها(

الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات   الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: الفرق بين إجمالي القيمة •

 .النقدية المستقبلية المقدرة

 

 الموجودات االئتمانية ذات التصنيف االئتماني المخفض 

ى ائتماني تقوم الشركة، بتاريخ إعداد كل قائمة مالية، بإجراء تقييم للتأكد ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ذات مستو

و أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل  يعتبر األصل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أمنخفض.  

 المالي. 

 

 :ومن األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البيانات الممكن مالحظتها التالية

 ؛جهها المقترض أو المصدرصعوبات مالية كبيرة يوا •

 وز موعد االستحقاق؛ خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجا •

 إعادة جدولة التمويل أوالسلفة من قبل الشركة وفق شروط غير مالئمة للشركة؛  •

 احتمال دخول المقترض في االفالس أو إعادة هيكلة مالية؛ أو  •

 .اليةإختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات م •

 

 

ذو مستوى ائتمان منخفض مالم يكن هناك دليال على أن  الجهة المقترضة يعتبر عادةً إن التمويل الذي يعاد التفاوض بشأنه بسبب تدهور وضع 

لك، خطر عدم استالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشكل جوهري وأنه ال توجد مؤشرات أخرى على االنخفاض في القيمة. إضافة إلى ذ

 القيمة. يوماً فأكثر منخفض 90يعتبر التمويل المتأخر السداد لمدة 

  

 ية المتوقعة في قائمة المركز المالي االئتمانعرض مخصص الخسارة 

 

 المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي كخصم من إجمالي القيمة  االئتمانيتم عرض مخصصات خسائر 

 الدفترية للموجودات. 

 

 الشطب 

 

 المالية فقط عندما: الموجوداتيتم شطب 

 ، وهناك توصية من قسم التحصيالت وموافق عليها من قبل أعضاء اإلدارة ومجلس اإلدارة وفقًا للسياسة( 1)

 .إلستعادتهاتوقع معقول  اليوجد ( 2)

 

، اإلستردادات تتم حيثفي أنشطة التنفيذ لمحاولة استرداد مستحقات اإليجار.  في المشاركةالشركة  تستمرالمالية،  الموجوداتعندما يتم شطب 

 الدخل الشامل.  قائمةكإيرادات أخرى في  اإلعتراف بهابعد شطبها، يتم 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(.   5

 . األدوات المالية )تتمة( 3- 5

 . الموجودات المالية )تتمة( 1- 3- 5

 

 ة عقود بطريقة منتظم

 

زم فيه  يتم االعتراف بجميع عمليات الشراء والمبيعات المنتظمة لألصول المالية وإلغاء االعتراف بها في تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلت 

عموًما عن الشركة بشراء أو بيع األصول. يتطلب شراء أو بيع األصول المالية بالطريقة المعتادة تسليم تلك األصول ضمن اإلطار الزمني المحدد 

 طريق التنظيم أو االتفاقية في السوق.

 

 المالية  المطلوبات. 2- 3- 5

 

كان التخصيص يؤدي الى اإلستبعاد أو يقلل من التضارب في إذا  ،بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مطلوبات ماليةالشركة  تخصص

 وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة. المطلوبات المالية  تتم إدارة مجموعة منالقياس بشكل ملحوظ أو اإلعتراف أو عندما 

المبالغ غير مضمونة وتدفع عادةً في غضون تلك وهي غير مدفوعة.  السنةالمقدمة للشركة قبل نهاية تمثل هذه المبالغ مطلوبات للسلع والخدمات 

بعد  شهراً  12مستحقًا خالل  األخرى كمطلوبات متداولة ما لم يكن الدفعالذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة  عرضمن االعتراف. يتم  شهراً  12

 فترة التقرير.

 

 المبدئي القياس 

 

 ة. العادل ابقيمته ةالمالي  بالمطلوباتالشركة  تعترف ،عند االعتراف المبدئي

 

 القياس الالحق 

  قائمة الخسائر في    وأاستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج األرباح  بعد التحقق المبدئي، يتم قياس المطلوبات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة ب  

 عندما يتم إلغاء االعتراف بااللتزامات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء.  الربح أو الخسارة

 

 المالية بالمطلوباتإلغاء االعتراف 

المحددة في العقد. يعتبر أي تغيير  صالحية المطلوباتعندما تنتهي مدة  تصريف أو إلغاء أوالمالية عندما يتم  بالمطلوباتيتم إلغاء االعتراف 

تساب تبادل أدوات الدين أو تعديل الشروط  مالي جديد. إذا تم اح بمطلوباألصلي واالعتراف  للمطلوبجوهري في شروط أداة الدين بمثابة إطفاء 

 جزء من الربح أو الخسارة عند اإلطفاء. على أنها إطفاء، يتم االعتراف بأي تكاليف أو رسوم يتم تكبدها ك

 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 

 

المركز المالي حيث تتمتع الشركة حاليًا بحق قابل للتنفيذ   قائمةفي    المعترف بهاالمالية بحيث يكون صافي المبلغ    والمطلوبات   الموجودات  مقاصةيتم  

في وقت واحد. يجب أال يكون  المطلوباتوتسوية  الموجوداتصاف أو تحقيق  لتسوية على أساٍس ل المبالغ المعترف بها، وهناك نية لمقاصةقانونًا 

أو إفالس    التخلف عن السدادقانونيًا مشروًطا باألحداث المستقبلية ويجب أن يكون قابالً لإلنفاذ في سياق األعمال المعتاد وفي حالة    الحق القابل للتنفيذ

 الشركة أو الطرف المقابل. 

 

 الفعلية طريقة الفائدة  3- 3- 5

 

والمطلوبات المالية وتخصيص إيرادات ومصروفات الفوائد على مدار الفترة طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة للموجودات 

ة )بما في ذلك جميع الرسوم المدفوعة أو ذات الصلة. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يقوم بالضبط بخصم اإليصاالت النقدية المستقبلية المقدر

أو الخصومات( من خالل العمر المتوقع ألداة  األخرى  لي وتكاليف المعامالت واألقساطالمستلمة التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفع

 الدين، أو، عند االقتضاء، فترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف المبدئي.
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 )تتمة(  همةمالالسياسات المحاسبية .5

 

 الممتلكات والمعدات . 4- 5

 

ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. وتتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشرة   التاريخية  بالتكلفةتظهر الممتلكات والمعدات  

 القتناء الموجودات. 

 

فق المنافع فقط عندما يكون من المحتمل تد  ،،اإلقتضاء  كأصل مستقل، حسب  اإلعتراف بهافترية لألصل أو  يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الد

القيمة الدفترية ألي عنصر يتم حسابه اإلعتراف ب بشكل موثوق. يتم إلغاء  البنداالقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى الشركة ويمكن قياس تكلفة 

خالل الفترة المشمولة بالتقرير والتي   الربح أو الخسارة  في قائمة . يتم تحميل جميع عمليات اإلصالح والصيانة األخرى  كأصل منفصل عند استبداله

 تم تكبدها فيها.

 

 يحمل االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر المبين أدناه، بعد األخذ في االعتبار القيمة المتبقية.

 

 

سنوات  5 تركيباتأثاث و   

سنوات  5  معدات مكتبية 

أو اقل من فترة اإليجار  سنوات 5 عقود اإليجار  تحسينات   

سنوات  4 تقنية المعلومات –معدات مكتبية    

سنوات  3  مركبات  

 

 .ي شهر االستبعاديتم تحميل االستهالك لإلضافات من الشهر الذي يكون فيه األصل متاحا لالستخدام. وال يتم تحميل أي استهالك ف

 

 .لألصول مباشرة لقيمتها القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية أكبر من قيمته المقدرة القابلة لالسترداديتم تخفيض القيمة الدفترية 

 

 .لتي نشأت فيهايتم تحميل األرباح/ الخسائر من استبعاد الممتلكات والمعدات، إن وجدت، على قائمة الربح أو الخسارة في الفترة ا

 

 .أعمار إنتاجية غير محددة يتم قيدها بتكلفة االستحواذ ناقصا خسائر االنخفاض المتراكمة، إن وجدتالموجودات التي لها 

 

 تقرير.القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية والطرق المستخدمة، عندما يكون ذلك مالئما في كل تاريخ  موجودات  يتم مراجعة وتعديل

 

 ت غير ملموسة وداموج . 5- 5

 

 الملموسة األصول غير 

تحميل   تظهر الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار محددة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة إن وجدت. يتم

  سنوات. يتم خصم اإلطفاء من الشهر الذي 4بتطبيق طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لمدة  13اإلطفاء كما هو موضح في إيضاح  

مار  األعيكون فيه األصل متاًحا لالستخدام ، بينما ال يتم خصم اإلطفاء عن الشهر الذي يتم فيه التخلص من األصل. تتم مراجعة القيم المتبقية و

 مركز مالي.  قائمةاجية وتعديلها، إذا كان ذلك مناسبًا ، في تاريخ كل اإلنت 

 

أو االعتراف بها كأصل منفصل، حسب االقتضاء، فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق  في القيم الدفترية لألصل  كاليف الالحقةيتم إدراج الت 

 إلى الشركة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق. 

 

 فيها.الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ  قائمةيتم تسجيل أرباح وخسائر عمليات البيع ، إن وجدت، في 

 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  . 6- 5

ه الموجودات  في تاريخ كل قائمة مركز مالي، تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية بانتظام لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذ

القيمة القابلة لالسترداد للموجودات من أجل تحديد مدى خسائر حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير  قد تكبدت خسائر انخفاض في القيمة. في

المنتجة للنقد التي   انخفاض القيمة. عندما يتعذر تقدير المبلغ القابل لالسترداد للموجودات الفردية، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد للوحدة

 جودات. تنتمي إليها المو
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 همة )تتمة(مالمحاسبية ال.  السياسات 5

 )تتمة(   انخفاض قيمة الموجودات غير المالية.  6- 5

 

ات أو الوحدة المنتجة  إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للموجودات أو الوحدة المنتجة للنقد أقل من القيمة الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجود

 لالسترداد. يتم اإلعتراف بخسارة انخفاض القيمة كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة على الفور. القابلة  للنقد إلى قيمتها

 

القابل لالسترداد، عندما يتم عكس خسارة انخفاض القيمة الحقًا، يتم زيادة القيمة الدفترية للموجودات أو وحدة توليد النقد إلى التقدير المراجع للمبلغ  

الدفترية المتزايدة عن القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها لوال وجود انخفاض في القيمة تم إثبات الخسارة للموجودات   يد القيمةولكن حتى ال تز

 أو وحدة توليد النقد في السنة السابقة. يتم إثبات عكس خسارة انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة على الفور. 

 

 . رأس المال 7- 5

المالية. يتم  الموجودات أو  ةالمالي  المطلوباتوات المالية التي تصدرها الشركة كحقوق ملكية فقط إلى الحد الذي ال تفي فيه بتعريف يف األديتم تصن 

 تصنيف األسهم العادية للشركة كأدوات حقوق ملكية. 

 

 نظامي ال . االحتياطي8- 5

٪ من صافي دخلها 10يتعين على الشركة االعتراف باحتياطي يمثل  ،عربية السعوديةالشركات في المملكة الللنظام األساسي للشركة ونظام وفقًا 

 ٪ من رأس مالها.30ستتوقف الشركة عن المساهمة عندما يصل هذا االحتياطي إلى  للسنة.

 

 . الذمم الدائنة التجارية 9- 5

مضمونة. يتم تقديم الذمم ال تعد تلك المبالغ الية وهي غير مدفوعة. للسلع والخدمات المقدمة للشركة قبل نهاية السنة المتمثل هذه المبالغ مطلوبات 

 شهًرا بعد فترة التقرير. 12التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى كمطلوبات متداولة ما لم يكن الدفع مستحقًا خالل 

 

 المخصصات . 10- 5

فمن المحتمل أن تكون الشركة ملزمة    ، ( نتيجة لحدث سابقضمنيةأو    ةني )قانو  ةحالي   مطلوباتيتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الشركة  

 . المطلوباتويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ   ،المطلوباتبتسوية 

 

مع األخذ في االعتبار المخاطر   ،في تاريخ التقرير ةالحالي  وباتالمطليمثل المبلغ المعترف به كمخصص أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية 

القيمة وهي المدرجة،  ابقيمته ةالحالي  المطلوباتيتم قياس مخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية حيث . بالمطلوباتكوك المحيطة والش

 الحالية لتلك التدفقات النقدية. 

من عملياً بالمدين كأصل إذا كان  عندما يُتوقع استرداد بعض أو كل الفوائد االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص من طرف ثالث، يتم االعتراف

 مبلغ المستحق بشكل موثوق.الالمؤكد أنه سيتم استالم السداد ويمكن قياس 

 

 الزكاة . 11- 5

 

ة الزكاة للسنة مباشر أعباءلزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وعلى أساس االستحقاق. يتم تحميل يتم تقديم الزكاة وفقًا للوائح الهيئة العامة ل

الناتجة عن التقييمات النهائية في سنة االنتهاء   مع االلتزام المقابل المعترف به في قائمة المركز المالي. يتم تعديل الفروق  الربح أو الخسارةفي قائمة  

 . 3وجدت،  كما في إيضاح إن  منها

 

 . التسهيالت المالية 12- 5

 

تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم بعد ذلك قياس التسهيالت المالية بالتكلفة المطفأة. يتم  صافي ،لةالمالية مبدئيًا بالقيمة العاد اإلعتراف بالتسهيالتيتم 

الربح أو الخسارة لفترة التسهيالت المالية باستخدام  قائمة)صافي تكاليف المعامالت( ومبلغ االسترداد في  المتحصالتاالعتراف بأي فرق بين 

إنشاء تسهيالت قرض كتكاليف معاملة للقرض إلى الحد الذي يكون من المحتمل أن يتم  علىم المدفوعة ف بالرسوطريقة الفائدة الفعلية. يتم االعترا 

يتم تأجيل الرسوم حتى يحدث السحب. إلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على أنه من المحتمل أن  ،فيه سحب بعض أو كل التسهيالت. في هذه الحالة

 يتم رسملة الرسم كدفعة مقدمة لخدمات السيولة ويتم إطفاؤه على مدار فترة التسهيل الذي يتعلق به.  ،تيتم سحب بعض أو جميع التسهيال

 

االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. يتم االعتراف بالفرق  تصريف المركز المالي عندما يتم  قائمة تتم إزالة التسهيالت المالية من  

غير نقدية تم تحويلها أو  موجوداتبما في ذلك أي  ،اللتزام المالي الذي تم إسقاطه أو تحويله إلى طرف آخر والمبلغ المدفوعة لبين القيمة الدفتري 

 الربح أو الخسارة كتكاليف دخل أو تمويل أخرى .  قائمةفي   ،مطلوبات مفترضة

  



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

 

(20) 

 همة )تتمة(م.  السياسات المحاسبية ال5

 ( )تتمة  . التسهيالت المالية12- 5

قابل تبادل  عندما يتم إعادة التفاوض على شروط االلتزام المالي ويصدر الكيان أدوات حقوق ملكية إلى دائن إللغاء كل أو جزء من االلتزام )الدين م

اللتزام المالي والقيمة ل والتي يتم قياسها على أنها الفرق بين القيمة الدفترية ، يتم االعتراف بالربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة ، (حقوق الملكية

 العادلة ألدوات حقوق الملكية المصدرة.

شهًرا على األقل بعد فترة   12يتم تصنيف التسهيالت المالية كالتزامات متداولة ما لم يكن للشركة الحق غير المشروط في تأجيل تسوية االلتزام لمدة  

 التقرير.

 

 مخصص نهاية الخدمة للموظفين . 13- 5

العمل في المملكة   نظامتقديم استحقاقات ما بعد التوظيف كما هو مطلوب بموجب  بيج .للموظفينبرنامج مكافآت نهاية الخدمة  فعتمثل هذه المنا

 العربية السعودية بناًء على مدة خدمة الموظفين.

بتقدير مبلغ )"اإللتزامات"( )"مكافأة نهاية الخدمة"(  المحددةيتم احتساب صافي التزامات الشركة فيما يتعلق ببرامج المنافع المحددة للموظفين 

السابقة. ويتم خصم المنافع لتحديد القيمة الحالية وأي تكاليف خدمات  والحالية  السنةالمنافع المستقبلية التي يحصل عليها الموظف مقابل خدماته في 

تي لها تواريخ استحقاق تقارب  دات الحكومية في تاريخ القوائم المالية ال. إن معدل الخصم المستخدم هو عائد السوق على السن معترف بهاسابقة غير  

باستخدام طريقة الوحدة االئتمان المتوقعة   المحددةالمنافع بموجب برامج المنافع المحددة للموظفين  تقديمالتزامات الشركة. يتم تحديد تكلفة  شروط

 .لتحديد القيمة الحالية اللتزامات الشركة

االستحقاقات المحددة كما تم تعديلها ألي تكلفة خدمة سابقة لم يتم االعتراف بها بعد وأي   نافعالمالقيمة الحالية  من المحددة  المنافع اتمطلوب  تتكون

بها  ال توجد تكاليف خدمة سابقة. ال توجد أيًضا مكاسب وخسائر في إعادة القياس غير المعترف  ،مكاسب / خسائر اكتوارية غير معترف بها. حاليًا

 ة القياس بأكملها كإيراد أو مصروف في الدخل الشامل اآلخر خالل السنة التي تنشأ فيها. مكاسب وخسائر إعاداإلعتراف ب حيث يتم 

 

 المطلوبات المحتملة . 14- 5

لتحقيق المطالبات.  تتلقى الشركة مطالبات قانونية خالل دورتها العادية. يجب على اإلدارة وضع تقديرات وأحكام حول إمكانية تخصيص مخصص  

 المطالبات القانونية والمبلغ الواجب دفعه هو غير مؤكد. يعتمد توقيت وتكاليف المطالبات القانونية على اإلجراءات القانونية. إن نهاية تاريخ 

 

 توزيعات األرباح المقترحة والتحويالت بين االحتياطيات . 15- 5

ً المطلوبة ات ء المخصصباستثنا ،توزيعات األرباح والمخصصات لالحتياطيات تعتبر  ،المركز المالي قائمةوالتي يتم إجراؤها بعد تاريخ ب  ،قانونا

" في السنة التي تتم التقرير"األحداث بعد فترة  10 معيار المحاسبة الدوليالمالية وفقًا لمتطلبات  القوائمأحداثاً غير قابلة للتعديل ويتم تسجيلها في 

 فيها الموافقة / التحويالت. 

 

 اإلعتراف باإليرادات . 16- 5

 

 ( الدخل من اإليجار التمويلي 1)

 باستثناء: ،المالية للموجوداتيتم احتساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية 

ً معدل الفائدة الفعلي األصلي المعدل  تطبيقم ت ي والتي  ،يةاالئتمان اإلنخفاض في القيمة عن  الناتجةالمالية المشتراة أو  الموجوداتأ(  على  إئتمانيا

 . ةالمالي  للموجوداتالتكلفة المطفأة 

ذات  ولكنها أصبحت فيما بعد  يةاالئتماناإلنخفاض في القيمة عن  الناتجة المالية المشتراة أو  الموجودات منال تعتبر المالية التي  الموجودات ب( 

والتي يتم احتساب إيرادات الفوائد من خاللها عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على تكلفتها المطفأة  ، "(3ة رحل قيمة ائتمانية منخفضة )أو "الم

   (.ةمخصص خسائر االئتمان المتوقع صافي)أي 

 ( رسوم المعالجة 2)

خاطر العمالء. يتم االعتراف بإيرادات  وتقييم ماإليجار تمثل رسوم المعالجة واإليرادات التشغيلية األخرى الرسوم اإلدارية التي تشمل بدء عقود 

   مما يؤدي إلى معدل عائد دوري ثابت على صافي االستثمار المستحق.   ،رسوم المعالجة على مدى فترة عقد اإليجار باستخدام طريقة المعدل الفعلي

 

المالية بما في ذلك الدخل عند إطفاء صافي  بالموجودات العترافأرباًحا أو خسائر عند إلغاء ا وترتيبات الوكالة عملية التورقمن يمثل الدخل 

 الخدمة.  موجودات

 

   الدخل من التورق واتفاقيات الوكالة( 3)

صول  يمثل الدخل من التورق وترتيبات الوكالة مكاسب أو خسائر عند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية بما في ذلك الدخل من استهالك صافي أ

 الخدمة. 

.به االعترافيتم ندما يتم إدراجه ع
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 النقد وما في حكمه  .6

 

ديسمبر  31كما في    

م2018 م 2019     

 أرصدة لدى البنوك 36,613,543  188,293,063

 

ً ال تحقق الشركة   1- 6  . اإلسالمية لدى البنوك والمؤسسات المالية وفقًا للقواعد والمبادئ الشرعية من الحسابات الجارية أرباحا

 

 ينة أخرى قدماً وأرصدة مدمصاريف مدفوعة م   .7

 

ديسمبر  31كما في      

م2018 م 2019      إيضاح   
     

181,359,306  167,144,304    ً للبنوك مقابل بيع محفظة  مصاريف مدفوعة مقدما  

21,392,905  14,821,666    ً   تأمين مدفوع مقدما

 مطالبات مستحقة    11,018,770  23,905,419

 سلف للموظفين 1.7  2,186,321  2,367,833

غير مضمونة  -دفعات مقدمة للموردين   1,062,613  3,479,096  

ً  إيجار   388,654  5,154,708 مدفوع مقدما  

 ضمانات بنكية 20  -  72,623,212

 أخرى    8,430,357  17,787,837

328,070,316  205,052,685    

 

  لاير سعودي ( 664,950: م2018) 163,318 وظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة بمبلغالُسلف المقدمة للموظفين على سلف لم تشتمل  1.7

 . (8)انظر إيضاح 

 

 ذات عالقة  طراف  أ مع واألرصدة  معامالتال .8

 

   للسنة المنتهية     المعامالت خالل السنة 

 اسم الطرف ذو عالقة 
طبيعة 

 العالقة 

 

 طبيعة المعامالت 
 

 م 2018  م 2019

        

 مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة  
شركة  ال

 األم

تخصيص تكلفة   

 تقنية المعلومات 

 
4,848,612  6,509,697 

   (10,650,513)  تسويات اخرى   

      

 العيسى للسيارات  فعبد اللطي شركة 

 

شركة  

 شقيقة

مشتريات  

من  موجودات 

شركة تابعة  

 لتمويل اإلسالمي ل

 

8,975,954  12,505,378 

 التمويل تكلفة 

 المحملة
 

1,784,273   

 التمويل تكلفة 

 المدفوعة
 

(1,784,273)   

المصروفات التي   

تكبدتها الشركة 

التابعة نيابة عن 

 الشركة 

 

21,319,792   
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 )تتمة( أطراف ذات عالقة مع  واألرصدة معامالتال.  8
 للسنة المنتهية       المعامالت خالل السنة 

 عالقة   طرف ذواسم ال
طبيعة 

 العالقة 

 

 طبيعة المعامالت 
 

 م 2018  م 2019

 شركة العيسى العالمية للسيارات 
شركة  

 شقيقة

مشتريات  

  منموجودات 

  الشقيقةشركة 

 التمويل اإلسالمي 

 

11,527,263  16,059,883 

التي   المصروفات 

تكبدتها الشركة 

نيابة عن الشركة 

 الشقيقة

 

(18,916,755)   

 التمويل ةتكلف 

 المحملة 

 
1,094,235   

 التمويل تكلفة 

 المدفوعة 

 
(1,094,235)   

   (15,882,209)  أخرى  تسويات 

التي   المصروفات 

تكبدتها الشركة 

 عن نيابة الشقيقة

 الشركة 

 

4,246,944   

        

 لشركة العامة للسيارات ا
شركة  

 شقيقة

مشتريات  

  منموجودات 

شركة تابعة  

 يل اإلسالمي التمو

 

149,646,844  208,489,290 

  مدفوعات إلى 

 الشقيقة الشركة 

 
(22,580,925)   

 التمويل تكلفة 

 المحملة
 

8,123,642   

 التمويل تكلفة 

 المدفوعة
 

(8,123,642)   

   (120,696,256)  أخرى تسويات 

التي   المصروفات 

تكبدتها الشركة 

نيابة عن الشركة 

 الشقيقة

 

(3,000,292)   

        

 شركة عقار ومعمار العقارية 
شركة  

 شقيقة

تمويل  تكلفة 

   المحملة
 

(20,885)  - 

التي   المصروفات 

تكبدتها الشركة 

عن  نيابة الشقيقة

 الشركة  

 

42,770   
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 )تتمة( أطراف ذات عالقة مع  واألرصدة معامالتال.  8
 

 سنة المنتهية  لل     المعامالت خالل السنة 

 اسم الطرف ذو عالقة 
طبيعة 

 العالقة 

 
 طبيعة المعامالت 

 
 م 2018  م 2019

 للتجارة أفضل شركة
شركة  

 شقيقة

المصروفات التي   

تكبدتها الشركة 

نيابة عن الشركة 

 الشقيقة

 

(42,247 )  - 

المصروفات التي   

تكبدتها الشركة 

الشقيقة نيابة عن 

 الشركة  

 

-  117,665 

 العامة  لخدماتشركة ا
شركة  

 شقيقة

المصروفات التي   

تكبدتها الشركة 

الشقيقة نيابة عن 

 الشركة 

 

7,075  - 

 -  (14,698)  تسويات أخرى  

المصروفات التي   

تكبدتها الشركة 

نيابة عن الشركة 

 الشقيقة

 

-  (21,773) 

 قطع غيار-الشركة العامة للسيارات  
شركة  

 شقيقة

المصروفات التي   

ها الشركة تكبدت 

لشركة نيابة عن ا

 الشقيقة

 

(344,874)  (1,221,374) 

 لسيارات ا لتجارةشركة الوطنية 
شركة  

 شقيقة

المصروفات التي   

تكبدتها الشركة 

نيابة عن الشركة 

 الشقيقة

 

(21,553)  (116,905) 

        

        موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 4,628,060  5,975,091  األجل الرواتب ومستحقات الموظفين األخرى قصيرة 

 1,922,042  952,627  أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
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 )تتمة( أطراف ذات عالقة مع  واألرصدة معامالتال.  8
 

 

 

 

 

٪ على األرصدة المستحقة. هذه األرصدة غير مضمونة وذات طبيعة  5تم تحميل تكلفة التمويل من قبل شركات المجموعة بمتوسط  8-1

 قصيرة األجل. 

 

2- 8 صافي االستثمار في التمويل اإلسالمي     

 

 

     المعامالت خالل السنة 

 م 2018  م 2019   طبيعة العالقة  عالقة   ذات أطراف من مستحق

 1,575,483  1,920,357   شركة شقيقة  قطع غيار-الشركة العامة للسيارات  

 539,482  581,729   شركة شقيقة  شركة األفضل للتجارة 

 232,923  254,476   شركة شقيقة  لسيارات ا لتجارةشركة الوطنية ال

 2,594  2,594   شركة شقيقة  شركة العيسى لالستثمار 

 21,773  -   شركة شقيقة    شركة الخدمات العامة

    2,759,156  2,372,255 

       

       مستحق إلى أطراف ذات عالقة  

 93,274,441  96,643,812   شركة شقيقة  الشركة العامة للسيارات  

 12,597,904  42,893,650   شركة شقيقة  شركة عبد اللطيف العيسى للسيارات 

 7,325,956  1,524,055   األم شركة ال عبد اللطيف العيسى للسيارات  مجموعة شركة 

 286,452  308,337   شركة شقيقة  شركة عقار ومعمار الدولية للعقارات   

 19,092,546  67,789   شركة شقيقة  شركة العيسى العالمية للسيارات 

    141,437,643  132,577,299 

       

       موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 664,950  163,318    ( 7.1)إيضاح  دفعات مقدمة إلى كبار التنفيذين

 1,200,000  875,333    ( 8.1)إيضاح   أتعاب حضور مجلس اإلدارة المستحقة

 ديسمبر  31كما في      

 نوع التمويل قة العال طبيعة أطراف ذات عالقة 
معدل 

 الربح
 م 2018 م 2019 مدة التمويل 

 402,883 941,279 شهر 49 ٪5-٪4 إجارة  تنفيذيينموظفين  موظفي اإلدارة 

       

 شركة تانيا لمياه الشرب 

 المعبأة المحدودة  
 819,417 73,714 شهر 36 ٪6 مرابحة  شركة شقيقة 

 3,470,037 396,615 شهر  36-22 ٪6 إجارة   

     1,411,608 4,692,337 

 

 

 

      

 89,261 56,074 شهر 60-49 ٪5 إجارة  شركة تابعة  موظفي اإلدارة 

 396,827 296,101 شهر  48 ٪8 مرابحة   موظفين الشركة التابعة

     352,175 486,088 



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

 

(25) 

 

 إلسالمي صافي االستثمار في التمويل ا      9

ديسمبر  31كما في    

م 2018 م 2019   بالتكلفة المطفأة  المحملةالمالية  الموجودات   

 مرابحة    

 تورق  1,269,399,216  1,223,979,558

14,799,513  184,404,954  

 االستثمار المصنف على أنه عقد إيجار تمويلي    

 إجارة  1,619,847,801  1,709,509,935

2,948,289,006  3,073,651,971  

 االستثمار في التمويل اإلسالمي تفاصيل لصافي  1- 9

 

  المرابحة  التورق  اإلجارة  اإلجمالي 

م2018 م 2019  م2018  م 2019  م2018  م 2019  م2018  م 2019    

3,512,387,860 3,531,199,909 2,070,941,488 1,874,489,929 18,992,875 231,281,463 1,422,453,497 1,425,428,517 
الستثمار في  إجمالي ا

اإلسالمي التمويل   

(550,424,055) (448,003,142) (353,368,745) (249,575,402) (4,119,417) (46,251,357) (192,935,893) (152,176,383) 

  /دخل غير محقق

من التمويل   مؤجل

 اإلسالمي

2,961,963,805 3,083,196,767 1,717,572,743 1,624,914,527 14,873,458 185,030,106 1,229,517,604 1,273,252,134  

(13,674,799) (9,544,796) (8,062,808) (5,066,726) (73,945) (625,152) (5,538,046) (3,852,918) 
غير   رسوم البدء

 المكتسبة

2,948,289,006 3,073,651,971 1,709,509,935 1,619,847,801 14,799,513 184,404,954 1,223,979,558 1,269,399,216  

         

  دفعات مقدمة من العمالء (8,421,214) (8,343,819)

2,939,945,187 3,065,230,757  

 انخفاض اإلستثمار في التمويل اإلسالمي (528,185,854) (303,973,609)

 صافي االستثمار في التمويل اإلسالمي  2,537,044,903 2,635,971,578

الجزء المتداول    790,737,344 1,522,439,136  

 الجزء غير المتداول   1,746,307,559 1,113,532,442



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

 

(26) 

 ) تتمة(  صافي االستثمار في التمويل اإلسالمي          9

 : إيجار تمويلي على أنه تصنيفهالذي تم فيما يلي استحقاق إجمالي االستثمار  9-2

م 2018 م 2019     

 السنة األولى  534,300,852  490,518,400

 السنة الثانية 462,681,551  337,613,503

 السنة الثالثة  293,712,195  582,117,126

 السنة الرابعة  308,635,268  307,351,191

 السنة الخامسة فصاعدا  275,160,063  353,341,268

التمويلي  التأجيرإجمالي االستثمار في   1,874,489,929  2,070,941,488  

 يطرح: دخل غير مكتسب  (249,575,402)  (353,368,745)

 صافي االستثمار في التأجير التمويلي 1,624,914,527  1,717,572,743

 

عالقة   ذومليون لاير سعودي( مستحق من طرف  4.6: م2018لاير سعودي )  1,411,608يشمل االستثمار في التمويل اإلسالمي مبلغ  9-3

 . (2-8 اإليضاح رقم)انظر 

 

( مستحقة من موظفي اإلدارة الرئيسيين للشركات 486,088: م2018) 352,175 سالمي مبلغ لاير سعودييشمل االستثمار في التمويل اإل  9-4

 . (2-8 اإليضاح رقم)انظر التابعة 

 

المستأجرة( للتخفيف من مخاطر   الموجودات تحتفظ الشركة في سياق أعمالها العادية بضمانات فيما يتعلق بالتمويل اإلسالمي )كونها عنوان  9-5

عميل عن ويقصد إعادة امتالكها والتخلص منها في حالة تخلف ال نقد،يل بسهولة إلى المرتبطة بها. هذه الضمانات غير قابلة للتحواالئتمان 

  43,226,090والبالغة    المستحقة  للعقودإجارة مخزون المركبات المعاد امتالكه للشركة    نتتضمن مدينو  م،2019ديسمبر    31السداد. كما في  

 .لاير سعودي( 70,176,202: م2018ديسمبر  31سعودي ) لاير

 

( للبنوك  سعودي  لاير  1,610,205,984:  م2018سعودي )  لاير   1,726,087,796  بمبلغتمويل إسالمي    نقامت الشركة بتخصيص مدينو 9-6

المركز المالي حيث تحتفظ الشركة   قائمةي هؤالء من التجارية المحلية للحصول على تسهيالت مالية. لم يتم استبعاد مدينو التمويل اإلسالم

 وال سيما مخاطر االئتمان. والمكافآت،بشكل جوهري بجميع المخاطر  

 

يتم تأمين جميع االستثمارات في عقود   ذلك،يتم االحتفاظ بعنوان األصول المباعة بموجب عقود اإليجار التمويلي باسم الشركة. عالوة على  9-7

 جار التمويلي من خالل ضمانات شخصية. اإلي 

 

 كانت حركة االنخفاض في قيمة التمويل اإلسالمي كما يلي:  9-8

 

 م2018       م 2019  إيضاح  

 252,375,724  303,973,609   الرصيد في بداية السنة 

 31,991,082  -   9تعديالت المعيار الدولي للتقرير المالي 

 42,491,679  224,212,245  27 المكون خالل السنة 

 2,371,500  -   خالل السنة  ةالمسترد اتالمشطوب 

 (25,256,376)  -   المحول إلى مخصص الذمم المدينة األخرى 

 303,973,609   528,185,854   الرصيد في نهاية السنة  

 

مع اللجوء  التمويلي،ة في عقود اإليجار أبرمت الشركة اتفاقيات توريق ووكالة مع بعض البنوك حيث باعت الشركة للبنوك استثمارات معين  9-9

لدى البنوك بموجب اتفاقيات التوريق والوكالة. تم خصم القيمة اإلجمالية لالستثمارات المباعة في الذمم المدينة   الجزئي إلى حد ودائع الهامش

التورق والوكالة لشراء الذمم المدينة المالية اإلسالمية من للتمويل اإلسالمي خالل السنة مقابل المبالغ المستلمة من البنوك بموجب اتفاقيات 

فإن الشركة تعترف بالتزام مقابل ودائع الهامش المحتفظ بها لدى البنوك. يتم تعيين الشركة من  للبنوك،ء الجزئي المتاح الشركة. نظًرا للجو

المركز   قائمةصاح عن صافي األصول والخصوم ذات الصلة بالخدمة في ويتم اإلف قبلهم،قبل البنوك لخدمة مستحقات اإليجار المشتراة من 

مليون لاير سعودي من مخصص مقابل التخلف عن السداد المتوقع فيما يتعلق بالذمم المدينة المالية  5.4تم تحويل  ذلك،على  الوةً ع .المالي

 .اإلسالمية المباعة

  



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

 

(27) 

 مقيدة  –  ألجلودائع  ال 10

 

م 2019   م2018     

      

  315,916,540  246,774,080  ودائع الهامش لدى البنوك 

  (128,198,857)  (65,012,007)  يخصم: مخصص التخلف عن السداد فيما يتعلق بودائع الهامش

  (25,080,946)  (17,891,745)  يخصم: مخصص فيما يتعلق بالقيمة العادلة لودائع الهامش 

ك لدى البنو الهامشودائع صافي     163,870,328  162,636,737  

  23,486,893  83,015,763  المتداول 

  139,149,844  80,854,565  غير متداول

 

للبنوك كما هو مطلوب بموجب بعض اتفاقيات التوريق  تم بيعهاوضعت الشركة هذه األموال في حسابات مصرفية مقيدة مقابل ذمم مدينة مالية 

إن وجدت( للشركة وفقًا التفاقيات التوريق والوكالة ذات    ،يمثل هذا المبلغ أقصى التزام )مقابل الذمم المدينة المتعثرة  (.11  اإليضاحوالوكالة )انظر  

 الصلة. 

 

  لحركة في انخفاض قيمة ودائع الهامش ا 10-1

 م2018       م 2019  

 102,941,199  128,198,857  يناير 1الرصيد اإلفتتاحي كما في

 62,791,506  -  9الدولي للتقرير المالي  تعديالت المعيار

 (33,048,722)  (63,230,787)  خالل السنة  عكس

 22,559  43,937  المشطوب خالل السنة  عكس

 (4,507,685)     محول إلى ذمم مدينة أخرى 

 128,198,857  65,012,007  ديسمبر 31الرصيد كما في  

 

   عادلةبالقيمة ال ودائع الهامش  مخصصحركة  10-2

 

 م 2018       م 2019  

 24,937,159  25,080,946  يناير 1الرصيد اإلفتتاحي كما في

 143,787  (7,189,201)  المكون خالل السنة (/ عكس)

 25,080,946   17,891,745  ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  مدرجة استثمارات 11

 

لتسجيل    السعوديةالشركة  م، وفقاً للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، قامت الشركة باالستثمار في  2017خالل العام  

ً  89,285الشركة  م تملك  2019ديسمبر    31كما في    ،لاير سعودي  892,875بمبلغ  عقود اإليجار التمويلي    (. 89,285م:  2018) سهما

 

متوسطة إلى طويلة األجل.  من    لألغراضاإلحتفاظ بها  يتم    ،أدوات حقوق الملكية للمتاجرة. بدالً من ذلكال يتم االحتفاظ باالستثمارات في  

 . القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراختارت الشركة تعيين هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كما في  ،وفقًا لذلك

 فإن تكلفة االستثمار تعتبر أفضل تقدير للقيمة العادلة.  ،القيمة العادلة للشركةنظًرا لعدم توفر المعلومات الحديثة لتحديد 

  



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

 

(28) 

 ، صافي ممتلكات ومعدات 12

 م 2019 

 صافي القيمة الدفترية االستهالك المتراكم التكلفة 

 كما في كما في المحمل  كما في كما في اإلضافات / كما في 

 م2019ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31 للسنة م 2019ناير ي 1 م2019ديسمبر  31 (الشطب) م 2019يناير  1 

   ب(وشطم)ال     الوصف

 714,886 7,221,550 562,230 6,689,101 7,936,436 161,030 7,805,187 أثاث ومفروشات

  (29,781)   (29,781)   

 718,195 6,311,943 582,158 5,891,551 7,030,138 47,690 7,149,606 معدات مكتبية

  (167,158)   (161,766)   

 2,476,270 7,432,422 1,973,715 5,498,111 9,908,692 209,710 9,738,386 تحسينات مباني مستأجرة

  (39,404)   (39,404)   

تقنية  –معدات مكتبية 

 المعلومات
5,046,397 5,930,953 10,977,350 4,929,804 66,797 4,996,601 5,980,749 

 164,680 34,010 34,010 - 198,690 198,690 - مركبات

 29,739,576 6,311,730 36,051,306 23,008,567 2,987,959 25,996,526 10,054,780 

 

 لاير سعودي. 5,392صافي القيمة الدفترية سعودي و لاير  236,343 بلغتوافقت إدارة الشركة على شطب األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية وتحسينات أماكن اإليجار بتكلفة  العام،خالل  12-1

 
 م 2018 

 صافي القيمة الدفترية االستهالك المتراكم التكلفة 

 كما في كما في المحمل  كما في كما في اإلضافات / كما في 

 م2018ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31 للسنة م 2018يناير  1 م2018ديسمبر  31 (الشطب) م 2018يناير  1 

   ب(وشطم)ال     الوصف

 1,116,086 6,689,101 764,925 5,924,176 7,805,187 120,026 7,685,161 أثاث ومفروشات

        

 1,258,055 5,891,551 819,746 5,168,128 7,149,606 332,008 6,961,208 معدات مكتبية

  (143,610)   (96,323)   

 4,240,275 5,498,111 1,947,678 3,550,433 9,738,386 - 9,738,386 تحسينات مباني مستأجرة

        

تقنية  –معدات مكتبية 

 المعلومات
- 5,046,397 5,046,397 - 4,929,804 4,929,804 116,593 

 24,384,755 5,354,821 29,739,576 14,642,737 8,365,830 23,008,567 6,731,009 



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

 

(29) 

 

 ر ملموسة يموجودات غ 13

 م 2019 

 صافي القيمة الدفترية راكمالمت اإلطفاء التكلفة 

 كما في كما في المحمل  كما في كما في اإلضافات كما في 

 م2019ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31 للسنة م 2019يناير  1 م2019ديسمبر  31  م 2019يناير  1 

        الوصف

        

 3,449,446 8,276,281 1,970,471 6,305,810 11,725,727 960,254 10,765,473 برامج الكمبيوتر

        

 10,765,473 960,254 11,725,727 6,305,810 1,970,471 8,276,281 3,449,446 

 

 

 

 م 2018 

 صافي القيمة الدفترية المتراكم اإلطفاء التكلفة 

 كما في كما في المحمل  كما في كما في اإلضافات / كما في 

 م2018ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31 للسنة م 2018يناير  1 م2018ديسمبر  31 (الشطب) م 2018يناير  1 

   ب(وشطم)ال     الوصف

        

 4,459,663 6,305,810 1,455,526 4,850,284 10,765,473 1,881,935 8,883,538 برامج الكمبيوتر

        

 8,883,538 1,881,935 10,765,473 4,850,284 1,455,526 6,305,810 4,459,663 

 

 

 

 

  



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

 

(30) 

 عقود اإليجار  14

 المركز المالي  قائمةالمبالغ المعترف بها في  14-1

 المركز المالي المبالغ التالية المتعلقة بعقود اإليجار:  قائمة توضح

 م 2019  

   المباني  -أصل حق اإلستخدام 

 14,334,081  م2019يناير  1مطلوبات اإليجار كما في 

 4,813,042  تصنيفه معاد - م2018ديسمبر  31اإليجار المدفوع مقدًما في 

 19,147,123  م 2019يناير  1الرصيد كما في 

 297,985  خالل السنة اإلضافات 

 19,445,108  م2019ديسمبر   31الرصيد كما في 

   

   اإلستهالك المتراكم 

 -  م 2019يناير  1الرصيد كما في 

 (6,322,042)  للسنة محمل 

 (6,322,042)  م2019ديسمبر   31الرصيد كما في 

   

 13,123,066  م 2019ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 

   

 م 2019  

   مطلوبات اإليجار 

 14,334,081  م 2019يناير  1الرصيد كما في 

 297,985  اإلضافات خالل السنة 

 688,567  المحمل للسنة 

 (6,445,780)  يخصم: مدفوعات اإليجار خالل السنة

 8,874,853  م2019ديسمبر   31الرصيد كما في 

 

 لسداد مطلوبات اإليجار: الجدول الزمني  14-2

       م 2019  

  5,190,780  السنة األولى 

  2,270,780  السنة الثانية

  1,310,780  السنة الثالثة 

  794,000  السنة الرابعة 

  154,000  السنة الخامسة وما يليها

  9,720,340  غير مخصومة  -قود اإليجار إجمالي مطلوبات ع

  (845,487)  ناقصاً: تكلفة التمويل 

  8,874,853  

    

  م 2019  

    الجزء المتداول 

  4,710,137  التزامات اإليجار المستحقة الدفع 

    الجزء غير المتداول 

  4,164,716  التزامات اإليجار المستحقة الدفع 

  8,874,853   



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

 

(31) 

 عقود اإليجار )تتمة(           14

 الربح أو الخسارة  قائمةالمبالغ المعترف بها في  14-3

 المبالغ التالية المتعلقة بعقود اإليجار:  الربح أو الخسارة قائمة توضح

 م 2019  

 688,567  )مدرجة في تكلفة التمويل(  لعقود التأجيرالتكلفة المالية 

 2,166,545  )المدرجة في المصاريف العمومية واإلدارية( قصيرة األجل   بعقود اإليجارالمصاريف المتعلقة 

عقود إيجار  ال تعتبرذات القيمة المنخفضة والتي بعقود اإليجار للموجودات المتعلقة  المصاريف

 -  قصيرة األجل 

 -  اإليجار مطلوبات اإليجار غير المدرجة في  عقود  المصاريف المتعلقة بمدفوعات

 

 . سعودي لاير 6,445,780 تساويم 2019لعقود اإليجار في عام  إجمالي التدفقات النقدية

 

 وكيفية حسابها   للشركة  التأجيرأنشطة  14-4

كما  تمديد الفترةتتراوح من سنة إلى خمس سنوات ولكن قد يكون لها خيارات  ثابتةتستأجر الشركة المباني. عادة ما تكون عقود اإليجار لفترات 

م التفاوض على شروط التأجير على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام أدناه. يت  5-14 اإليضاحهو موضح في 

 المؤجرة كضمان ألغراض التمويل.  الموجودات يمكن استخدام ولكن ال  ،تعهداتالمختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي 

 

تاريخ الذي يتوفر فيه األصل المؤجر لالستخدام من قبل الشركة. يتم ماثل في اليتم االعتراف بعقود اإليجار كأصل حق االستخدام والتزام م

الربح أو الخسارة على مدار فترة اإليجار وذلك إلنتاج  في قائمةتخصيص كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل 

. يتم استهالك أصل حق االستخدام على المدى األقصر من العمر اإلنتاجي م لكل فترةمعدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزا

 لألصل ومدة اإليجار على أساس القسط الثابت. 

 

ية لمدفوعات يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار مبدئيًا على أساس القيمة الحالية. تشمل التزامات اإليجار صافي القيمة الحال

 تالية: اإليجار ال

 

 حوافز إيجار مستحقة القبض ؛ أي مطروًحا منها  ،(األساسية المدفوعات الثابتة  تشملالمدفوعات الثابتة ) •

 معدل؛ • مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى فهرس أو 

 المتبقية؛• المبالغ المتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة 

 و  ،ين لخيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار• سعر التمر

 إذا كانت مدة اإليجار تعكس المستأجر الذي يمارس هذا الخيار.   ،• دفع غرامات إلنهاء عقد اإليجار

 

أو معدل التمويل اإلضافي للشركة   ،معدلخصم مدفوعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار إذا كان يمكن تحديد هذا اليتم 

 ٪. 6بنسبة 

 

 يتم قياس أصول حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل ما يلي: 

 

 اللتزامات اإليجار؛ المبدئي• مقدار القياس 

 إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء مطروًحا منها أي حوافز تأجير مستلمة • أي مدفوعات 

 ؛، وئية• أي تكاليف مباشرة مبد

 • تكاليف الترميم.

 

ط الثابت كمصروف  منخفضة القيمة على أساس القس  الموجودات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير اإلعتراف ب يتم 

ات القيمة المنخفضة معدات  ذ الموجوداتشهًرا أو أقل. تشمل  12الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها  قائمة في 

صغيرة من أثاث المكاتب. وأدواتالمعلومات  تقنية



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

 

(32) 

 عقود اإليجار )تتمة(          14

 واإلنهاء تمديد الخيارات  14-5

تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من اإليجارات العقارية في جميع أنحاء الشركة. تستخدم هذه الشروط لزيادة المرونة التشغيلية يتم 

 حيث إدارة العقود. غالبية خيارات التمديد واإلنهاء الموجودة يتم ممارستها فقط من قبل الشركة وليس من قبل المؤجر المعني. من

 

 ة المتبقية ضمانات القيم 14-6

 توفر الشركة أحيانًا ضمانات للقيمة المتبقية فيما يتعلق بتأجير المعدات.  العقد،لتحسين تكاليف اإليجار خالل فترة 

 

 رأس المال  15

 

 لاير 10 بقيمة اسمية سهم 50,000,000لاير سعودي مقسم على  500,000,000يبلغ رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع 

  للسهم والمكتتبة والمدفوعة بالكامل، وهي موزعة على المساهمين على النحو التالي:سعودي 

 

م 2019ديسمبر   31  م2018ديسمبر  31   

⁒ية نسبة الملك المساهمين   القيمة   عدد األسهم   

       

⁒ 99.80 مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة )الشركة األم(     49,900,000  499,000,000 499,000,000  

⁒ 0.20 شركة الخليج للتطوير    100,000  1,000,000 1,000,000  

⁒ 100.00 اإلجمالي    50,000,000  500,000,000 500,000,000 

 

 

   ظامياالحتياطي الن 16

 

 ً السنة إلى االحتياطي  صافي ربح من  ⁒10، تم تحويل مملكة العربية السعوديةونظام الشركات في ال للشركةلنظام األساسي  لطبقا

من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع  ⁒30هذا التحويل عندما يعادل هذا االحتياطي إيقاف النظامي، قد تقرر الشركة 

 في الشركة.  على المساهمين

 

 تجارية ذمم دائنة  17

 

 تمثل هذه الذمم الدائنة غير الربحية مقابل شراء أصول مستأجرة من قبل الشركة على أساس تقليدي. 

 

 مستحقة وأرصدة دائنة أخرى مصروفات 18

 

 

 م2018       م 2019   إيضاح  

       

 153,602,156  58,489,783    ة  بيع محفظ للبنوك مقابلتحصيالت مستحقة الدفع 

 9,731,932  11,975,077    مستحقات استردادات التأمين

 9,635,634  8,441,948    مخصص مقابل إجازات الموظفين 

 -  5,799,529    طالب بهامُ ودائع غير 

 4,449,295  3,737,863    الرواتب واألجور والمنافع المستحقة 

 1,200,000  875,333   8 ين مستحقة الدفع رسوم حضور اجتماع المدير

 705,990  1,109,179    أخرى 

    90,428,712  179,325,007 



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

 

(33) 

 لألوراق المالية المطلوبات للذمم المدينة  / خدمة الموجوداتصافي  19

 

عقود ن ة من قبل البنوك بالقيام بخدمة مدينواالتفاقيات المبرمة مع البنوك والمتعلقة ببيع عقود التمويل االسالمي، فقد تم تعيين الشركبناء على 

 .التمويل االسالمي المباعة مقابل رسوم. فيتم االعتراف مبدئيا بخدمة الموجودات أو خدمة المطلوبات بالقيمة العادلة لهذه الخدمات

 

لية المقدرة المتعلقة برسوم الخدمات المحددة تعاقدياً تحديد خدمة الموجودات أو خدمة المطلوبات بناء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقب يتم  

ل الخصم  ناقصا تكاليف الخدمة. تتمثل المحددات األساسية لتحديد القيمة العادلة لصافي خدمة الموجودات أو صافي خدمة المطلوبات في معد

 وتكاليف الخدمة المتوقعة ورسوم الخدمة الثابتة. 

 المطلوبات.  /ليها حساب صافي خدمة الموجودات االفتراضات وحساسيتها التي ينطوي ع

 

 معدل الخصم 

 

للموجودات األساسية. يمثل معدل الخصم التقييم السوقي الحالي للمخاطر الخاصة بالشركة، مع مراعاة توقع عودة المستثمر والمخاطر الفردية 

تعديله لمالئمة االفتراضات ومعدالت الدفع السابقة  (، يتم⁒6.21الى  ⁒4.69: من م2018) ⁒6.21الى  ⁒4.69ومعدل الخصم يتراوح من من 

  .السوق العامة المتاحة ياناتاستناداً الى ب 

 

 تكاليف الخدمات 

 

اتب والتكاليف المباشرة األخرى، التغير السنوي في تكلفة الخدمة يمثل الزيادة في تكلفة  تقوم اإلدارة بتقدير تكاليف الخدمة والتي تشتمل على الرو

جة للتضخم. أيضا حساب معدل الخصم وتكلفة الخدمة يتأثر بمعدل التخلف عن السداد المتوقع ومعدالت الدفع المسبقة، والتي من المتوقع الخدمة نتي 

 .أن تكون صغيرة

 

ية وجود انخفاض واحدة او مجموعة من هذه االفتراضات جوهريا على القيم المقدرة لصافي خدمة الموجودات. يتم تقييم احتمالقد تؤثر التغيرات في  

 في القيمة بشكل ربع سنوي أخذاً في االعتبار البيانات التاريخية والخبرة السابقة والتوقعات المستقبلية. 

 

 

 مخصص الزكاة   20

 

 ي: تتمثل حركة مخصص الزكاة كما يل

 م2018  م 2019 يضاح إ 

 89,490,082  119,814,360  داية السنة في ب الرصيد 

 6,418,055  3,226,987  المكون خالل السنة  

 27,225,987  (41,831,652)  السنة السابقة  -الزكاة   عكس رسوم

  (38,604,665)  33,644,042 

 (3,319,764)  (51,381,332)  مدفوعات خالل السنة 

 119,814,360  29,828,363  الرصيد في نهاية السنة 

 ربوط حالة ال

 

من الشركة  والدخل العامة للزكاة ت الهيئة حيث طلب  م2013حتى  م2004اة للسنوات من  على أنصبة الزك 2015فبراير  15حصلت الشركة في 

بشأن الرصيد المستحق المذكور وقدمت  اعتراض  م2016أكتوبر  12قدمت الشركة في    .لاير سعودي 72,623,212دفع زكاة إضافية بقيمة 

من مبلغ الضمان. تم اإلفراج لاير سعودي  30.000.000 مبلغ تم تعديل 2019ضمانًا مصرفيًا تم بموجبه حجب النقد مع أحد البنوك. خالل عام 

 عن المبلغ المتبقي من الضمان المصرفي. 

لاير  41,564,652 حالة الربط بمبلغ ، وقد رفعت الهيئة الطلب تحت تقييمم2017حتى  م2014تم تقديم عائدات الزكاة للسنوات المنتهية في  

ديسمبر   1. يدفع هذا المبلغ على أقساط على مدى السنوات الخمس المقبلة مع دفع المبلغ األول في م2017 حتى م2014عن السنوات سعودي 

 وهو قيد المراجعة من قبل الهيئة.م 2018م إيداع عائد الزكاة لعام ت م. 2019

 

 م.2021أبريل  30هـ الموافق 1442رمضان  18حصلت الشركة على شهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل سارية حتى  

 



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  إيضاحات حول القوائم المالية
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 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

 

(34) 

 مالية  تسهيالت 21

 ديسمبر  31 في كما   

 م 2018       م 2019  إيضاح  

      

 67,003,594  66,620,500   قصيرة األجل تسهيالت مالية 

 1,324,638,539  1,248,980,803  2-21,  1-21 مالية طويلة األجل  تسهيالت

 3,903,139  4,051,073   تكلفة التمويل المستحقة 

   1,319,652,376  1,395,545,272 

 

 الجدول الزمني للسداد        21-1

 ديسمبر  31كما في    

 م 2018       م 2019   

      الجزء المتداول 

 982,734,519  761,751,515   طويلة األجل  الماليةالتسهيالت 

      

      الجزء غير المتداول 

 341,904,020  487,229,288   طويلة األجل  الماليةالتسهيالت 

   1,248,980,803  1,324,638,539 

 بالتكلفة المطفأة االقتراض غير المضمون  21-2

 ديسمبر  31كما في    

 م 2018       م 2019   

      

 50,000,000  79,166,676   بدون فائدة قرض 

   79,166,676  50,000,000 

 
 

 االقتراض المضمون بالتكلفة المطفأة       21-3

 م2018       م 2019   

      

      التسهيالت المالية اإلسالمية  

 1,174,638,539  1,046,497,462   مرابحة 

 100,000,000  123,316,665   تورق 

   1,169,814,127  1,274,638,539 

 

المال العامل. تتحمل هذه التسهيالت  بغرض تمويل احتياجات رأس  البنوك المحلية أإلسالميةحصلت الشركة على تسهيالت مالية من  21-4

 . البنكية تكاليف التمويل بأسعار السوق السائدة

 

مليون لاير سعودي من بنك التنمية االجتماعي، وهو مؤسسة   50طويل األجل بقيمة  بنكيخالل السنة ، حصلت الشركة على تسهيل    21-5

لاير سعودي على مدار فترة التسهيل   1,164,675رسوم إدارية قدرها  تعين على الشركة أيًضا دفعمالية مملوكة للحكومة السعودية. ي 

ً  36في دمجها الذي تم  البنكي . تتطلب شروط تسهيل القرض من اإلدارة صرف  م2019أغسطس   1من  بدأً ب  قسطاً شهرياً متساويا

 ماعي.اتفاقية التسهيل مع بنك التنمية االجت المبلغ لعميلها وهو ما يفي بالمعايير المحددة في 

 

أن تحافظ على نسب مالية معينة. اعتباًرا من  ،بين أشياء أخرىمن ،الشركة  من تتطلبوالتي تعهدات، تشتمل اتفاقيات التسهيالت على      21-6

 اتفاقيات التمويل.  ملتزمة بتعهدات، كانت الشركة  م2019ديسمبر  31

 

 عة عبداللطيف العيسى القابضة. إن هذه التسهيالت مضمونة مقابل ضماناة شركة مجمو     21-7



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

 

(35) 

 

 نهاية الخدمة للموظفين  مكافأة     22

 

 ديسمبر  31كما في    

 م 2018       م 2019   

 28,374,169  21,414,000   نهاية الخدمة للموظفين لمنافعالقيمة الحالية 

 

 خدمة هي على النحو التالي: الرئيسية المستخدمة في احتساب التزامات مكافأة نهاية الاالفتراضات المالية 

 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 22-1

 م2018       م 2019   

 ⁒4.00  ٪ 2.70   سنوياً( ٪ )  معدل الخصم

 ⁒5.40  ٪ 2.00   سنوياً( ٪ )الرواتب   معدل التغير في

 الشئ   جدول حياة السعودين     جدول الوفيات 

 ٪22-٪0 0 ٪ 25-٪1   معدل دوران الموظفين )انسحاب( 

 

 

 المبالغ المحملة على قائمة الربح أو الخسارة  22-2

 م2018       م 2019   

 -  -   تكلفة الخدمة السابقة 

 3,654,719  2,624,000   تكلفة الخدمة الحالية 

 -  1,197,000   الفوائد المحددة  مطلوباتالربح على صافي 

 3,654,719  3,821,000   الخسارة  وأالربح  قائمةإجمالي المبلغ المحّمل على 

 

 أو الخسارة الشاملة األخرى  الشامل اآلخر المبالغ المحملة على قائمة الدخل 22-3

 م 2019 

 (6,053,000) السكانيةعن التغيير في االفتراضات  الناتجةاالكتوارية ( المكاسب )

 (3,657,000) مالية االكتوارية بسبب التغيير في االفتراضات ال( المكاسب )

 1,072,831 عن تعديالت الخبرة  الناتجةاالكتوارية  الخسائر

 (8,637,169) األخرى المبالغ المحملة على قائمة الدخل أو الخسارة الشاملة 

 

 الفوائد المحددة   إللتزامالقيمة الحالية  توافق 22-4

 م2018       م 2019   

 27,195,662  28,374,169   يناير 1كما في   فوائد المحددةال إللتزامالحالية القيمة 

 3,654,719  3,821,000   تكلفة الخدمة الحالية 

 (2,476,212)  (2,144,000)   الفوائد المدفوعة خالل السنة 

 -  (8,637,169)   الربح االكتوارية المعترف بها خالل السنة 

 28,374,169  21,414,000   ديسمبر 31في  كما  الفوائد المحددة إللتزامالحالية القيمة 
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(36) 

 

 

 )تتمة( منافع نهاية الخدمة للموظفين    22

 

 نهاية الخدمة للموظفين في التغييرات التي تطرأ على االفتراضات الرئيسية المرجحة فيما يلي: تتمثل التأثيرات على مكافأة  22-5

 

 

التغير في  

  االفتراضات 

في القيمة الحالية  الزيادة / )االنخفاض( 

 لاللتزامات المنفعة للموظفين 

 النسبة  المبلغ   

      

⁒1+ معدل الخصم   
20,004,000 

 
-6.58٪ 

 -1⁒   
23,058,000 

 
7.65٪ 

⁒1+ معدل نمو الرواتب   
23,048,000 

 
7.63٪ 

 -1⁒   
19,982,000 

 
-6.69٪ 

⁒1+ الوفيات   
21,412,000 

 
-0.01٪ 

 -1⁒   
21,415,000 

 
0.00٪ 

⁒1+ معدل دوران الموظفين   
21,311,000 

 
-0.48٪ 

 -1⁒   
21,516,000 

 
0.48٪ 

 

 الجدول الزمني للسداد  6 -22

 

  
       

ديسمبر   31كما في 

 م 2019

 2,963,000    السنة األولى 

 4,283,000    السنة الثانية

 2,019,000    السنة الثالثة 

 2,447,000    السنة الرابعة 

 13,501,000    مسة وما يليهاالسنة الخا

 25,213,000    غير المخصومة  -المحددة  المنافعإجمالي التزام 

 ( 3,799,000)    التمويل ناقصاً: تكلفة 

    21,414,000 

 

 

 سنوات.  7المحددة هو  المنافعالمتوسط المرجح لمدة التزام 

 

 ديسمبر  31كما في   

 م 2018  م 2019  

     الجزء المتداول 

 -  2,885,102  منافع نهاية الخدمة للموظفينمدفوعات 

     

     الجزء غير المتداول 

 28,374,169  18,528,898  نهاية الخدمة للموظفينمنافع مدفوعات 

  21,414,000   28,374,169 
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(37) 

  

 

 لتزامات المحتملة إللتعهدات وا ا 23

 

 كالتالي: ديسمبر  31ومطلوبات محتملة كما في  تعهداتلدى الشركة 

م 2019  م2018    

    

 72,623,212  - خطابات ضمانات بنكية صادرة لمصلحة الهيئة العامة للزكاة والدخل 

 

 كالة الوو  التورقاتفاقيات  24

 

ارج قائمة المركز تستمر الشركة في إدارة هذه الذمم المدينة خ  .والوكالة، باعت الشركة إلى البنوك ذمماً مدينة تمويلية  التورقوفقاً ألحكام اتفاقيات  

بصفتها مقدم خدمة وفقا التفاقيات بيع الذمم المدينة والوكالة المبرمة مع البنوك. تستمر الشركة في إدارة الذمم كمدينين للتمويل اإلسالمي المالي 

  .مالءويتم ضمان الذمم المدينة بسندات ألمر من ع  كدخل.المدينة المباعة مقابل أتعاب متفق عليها تم اإلفصاح عنها 

 

 المدينة عن عقود االيجار التمويلي وعقود التقسيط التي هي خارج قائمة المركز المالي: وفيما يلي الوضع القائم لهذه الذمم 

 

م 2019  م2018    

والوكالة   التورقاتفاقيات رصيد الذمم المدينة القائمة المتعلقة ب   1,489,519,147  2,377,460,924 

 

 تحقاق للذمم المدينة المذكورة أعاله: فيما يلي تحليل االس 24-1

  

  

م 2019  م2018    

    

 1,168,441,138  536,370,398 متداولة 

    

 1,209,019,786  953,148,749 غير متداولة

  

 

 ، صافي من التمويل اإلسالمي دخلال 25

م 2019  إيضاح   م2018    

      اإليراد من العمليات الرئيسية 

 118,845,886  170,331,322   ابحة رلمالدخل من عقود ا

 205,663,878  82,956,355  1-25 اإلجارة الدخل من عقود 

 161,863  21,091,052   التورق الدخل من عقود 

 26,963,432  71,932,436   الذمم المدينة المضمونة صافي الدخل من 

   346,311,165  351,635,059 

 

لاير  93,594,771: م2018لاير سعودي )  64,812,004يبلغ  التكافلمصروفات بعد خصم  ةصافي الدخل من عقود اإلجار . 25-1

 (. سعودي 

 

 67,775,523: م2018لاير سعودي )  25,108,938 بمبلغ التكافلمصروفات خصم  بعدالمدينة المضمونة  الذممصافي الدخل من  . 25-2

 . لاير سعودي(
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 ية تمويل مصروفات 26

م 2019  م2018    

    التسهيالت المالية:  

 58,849,018  57,554,210 مرابحة  -

 5,009,968  6,782,045 تورق  -

 2,504,984  4,353,929 استهالك الرسوم اإلدارية بسعر فائدة صفري   -

 -  10,758,124 ( 8تكلفة التمويل ألطراف ذات صلة )انظر إيضاح 

 -  688,567 مطلوبات اإليجار 

 21,848,625  17,582,311 رسوم البنكية

 97,719,186  88,212,595 

 

 صافي   ،اإلسالميصافي االستثمار مخصص خسائر االنخفاض في  27

م 2019  إيضاح    م2018    

 42,347,892  224,212,245  9-8 مخصص خسائر االنخفاض القيمة على صافي االستثمار اإلسالمي 

 (14,492,574)  (28,544,592)   المستحقة لمشطوب من المبالغ ا

   195,667,653  27,855,318 

 

 مصاريف بيعية وتسويقية  28

م 2019  م2018    

 1,900,077  1,784,706 مصاريف الدعاية واإلعالن

 1,674,833  2,005,264 عمولة المبيعات 

 34,458  25,426 مصاريف الترويج 

 3,815,396  3,609,368 

 

 وإدارية مصاريف عمومية   29

 

 م2018  م 2019  إيضاح  

      

 127,548,910  118,425,119   رواتب وأجور ومنافع أخرى  

 6,509,697  4,848,612  8 نفقات تكنولوجيا المعلومات 

 -  6,322,042  14 إهالك أصول حق اإلستخدام 

 5,324,643  5,936,366   أتعاب قانونية ومهنية واستشارية 

 6,327,856  4,648,192   األمن وأخرى  –مصادر خارجية  استهالك

 3,561,892  4,031,190   صيانة وإصالح 

 3,532,848  3,218,910  12 إستهالك ممتلكات ومعدات  

 3,374,513  3,096,346   االتصاالت والبريد 

 9,523,876  2,166,545   اإليجار مصروفات 

 1,455,526  1,970,471  13 الموجودات غير الملموسة  إطفاء

 1,208,664  819,364   ات قرطاسية ومطبوع

 8,184,683  8,241,090   أخرى 

   163,724,247  176,553,108 
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 إيرادات أخرى  30

 

 م2018       م 2019   

      

 18,670,456  24,182,976   األخرى عموالت ما بعد التنفيذ والخدمات 

 10,928,670  9,547,923      أتعاب اإلنشاء

   33,730,899  29,599,126 

 

 إدارة المخاطر المالية  31

 

تتعرض أنشطة الشركة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية التي تشمل بشكل رئيسي مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر صرف العمالت  

طر في الشركة على ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز البرنامج الشامل إلدارة المخا  ،األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر األسعار(

مالية للمشتقات  المالية. تستخدم الشركة األدوات ال  التي تؤثر على القوائمالمحتملة    األضرارعدم القدرة على التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل  

في الشركة واإلشراف عليه. مجلس لتقليل التعرض للمخاطر. يتحمل مجلس إدارة الشركة المسؤولية الكاملة عن إنشاء إطار عمل إدارة المخاطر 

 اإلدارة مسؤول أيًضا عن تطوير ومراقبة سياسات الشركة إلدارة المخاطر. 

 

 هيكل إدارة المخاطر  . 31-1

 

 مجلس اإلدارة 

 لسياسات. ومراجعة أداء الشركة لضمان االمتثال لهذه ا  إدارة المخاطر  ر عملبما في ذلك إطا  ، مجلس اإلدارة وضع سياسات الشركة  يات مسؤولمن  

 

 المخاطر و  لجنة إدارة االئتمان

ة في مراجعة المخاطر التي قد االئتمان والمخاطر مجلس اإلدارتعيين لجنة إدارة االئتمان والمخاطر. تساعد لجنة إدارة ب مجلس اإلدارة يقوم 

 . خاذ قرار بشأن تخفيف العوامل ذات الصلةات وتقوم ب ومراجعة المخاطر التشغيلية وغير التشغيلية وتقوم بتقييم  بشكل شاملتواجهها الشركة 

 

 المراجعة لجنة 

بمسؤولياته فيما يتعلق بتقييم جودة ونزاهة التقارير المالية  تنفيذ المجلس في المراجعة. تساعد لجنة المراجعةتعيين لجنة يقوم مجلس اإلدارة ب 

 الداخلية للشركة.  المراقبةومراجعة الحسابات وسالمة 

 

 

 ق مخاطر السو . 31-2

 

 الربح السوقي أوفي معدالت  للتغيرات نتيجة مالية ما أداة  قد تقلب التدفقات من مخاطر أن القيمة العادلة أو التدفقات المستقبلية مخاطر السوق هي

 على  والطلب ضالمضاربة، والعر  وأنشطة في السوق،  والتغير األداة أو للمصدر  ياالئتمان  التصنيف في بسبب التغير المالية األوراق سوق  أسعار

 .السوق والسيولة في المالية األوراق 

 األخرى.  األسعار ومخاطر الربحومخاطر معدل  العملة  المخاطر: مخاطر من أنواع ثالثة من السوق مخاطر تتكون

 

 مخاطر العمالت  

 

بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت  النقدية المستقبلية لألدوات المالية  التدفقات أو العادلة القيمة تقلبات مخاطر هي العمالت مخاطر

العادية. لم تقم الشركة بإجراء معامالت كبيرة بعمالت أجنبية األجنبية. تخضع الشركة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها 

 بغير الريال السعودي خالل السنة. وبالتالي، ال تتعرض الشركة ألي مخاطر عمالت كبيرة. 

 

 عدل الربح مخاطر م

 

 النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق.   لتدفقاتأو االقيمة العادلة مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب 

 

 بح كبيرة.الشركة غير معرضة لاللتزامات طويلة األجل بمعدالت ربح عائمة وبالتالي ، فإن الشركة ليست معرضة ألي مخاطر معدل ر
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية 31

 )تتمة(   مخاطر السوق . 31-2

 خرى األسعار األ مخاطر 

 

)بخالف تلك مخاطر األسعار األخرى هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق  

خاصة بالفرد أو األدوات المالية أو مصدرها، أو و مخاطر العمالت( سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل  الناتجة عن مخاطر معدل الربح أ

 خرى. العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق. ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مالية تخضع لمخاطر أسعار أ 

 

 االئتمان مخاطر .    31-3

 الوفاء بالتزامه ويتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. مثل مخاطر االئتمان في احتمال فشل أحد األطراف في ت ت 

ئتمان بما لمخاطر اإلتقتصر المخاطر عموًما على المبالغ الرئيسية واألرباح المستحقة عليها إن وجدت. وضعت الشركة إجراءات إلدارة التعرض  

قوم الشركة أيًضا بإدارة المخاطر من خالل إدارة ائتمان تقوم بتقييم . ت والتأمينتمانية وحدود االئتمان ومتطلبات الضمان في ذلك الموافقات االئ 

 الجدارة االئتمانية للعمالء والحصول على أوراق مالية كافية عند االقتضاء.

 

داخلية مثل الموافقة  في إبرام عقد لألدوات المالية باتباع اإلرشادات ال يتم تسوية / دفع جميع معامالت االستثمار عند التسليم. تتمثل سياسة الشركة

 على األطراف المقابلة والموافقة على االئتمانات.

 

 تحليل الجودة اإلئتمانية .  31-3-1

 

تركيز للمخاطر لدى أفراد أو  تراقب الشركة الجودة االئتمانية للذمم المدينة لعقود اإليجار التمويلي من خالل تنويع األنشطة لتفادي عدم وجود

. ولهذا الغرض، قامت الشركة بوضع حدود للتعرض بالنسبة للمستأجرين االفراد والقطاعات الصناعية. تملك الشركة  بشكل غير مبرر  مجموعات

. يتم عمل مخصص لخسائر التأجير نظام مراقبة إيجارات فعال يسمح لها بتقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتحديد الحسابات ذات المشاكل المحتملة 

التي يمكن توقعها بشكل معقول. ويمكن تقييم الجودة االئتمانية  ر  ملة بشكل كاف حسب تقدير اإلدارة لمقابلة الخسائر المحتملة في أقساط التأجي المحت 

تثمارات  اسي يتخلله بعض منها. إن تصنيف جودة للذمم المدينة بالرجوع إلى أدائها التاريخي الخالي من حاالت سابقة من العجز عن السداد أو الذ 

 الشركة ال يمكن تحديدها نظراً ألن قاعدة عمالء الشركة تتكون من أعمال صغيرة والتي ال تتوفر لها مثل هذه البيانات بسهولة. 

 

يكون لمن الجغرافي ، أو  الموقعنفس  عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في عند اشتراكينشأ تركيز مخاطر االئتمان 

فعل التغيرات اإلقتصادية أو السياسية أو  ب بشكل متشابه  التعاقدية    بالتزاماتهمقدرتهم على الوفاء  م  مما سؤدي إلى تأثرقتصادية  لديهم نفس السمات اإل

 الظروف األخرى. 

 

ع جغرافي معين. يمثل أكبر عشرة ات التي تؤثر على صناعة معينة أو موقيشير تركيز مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة للتطور

. من إجمالي م2018وم 2019ديسمبر  31٪( من الرصيد المتبقي لالستثمار في التمويل اإلسالمي كما في 11.32م: 2018٪ )11.46عمالء 

 مبلغالتي كانت عرضة لمخاطر االئتمان   الموجوداتغت  بل  (،لاير سعودي  مليون  3,329م:2018)  سعودي  لاير مليون 2,972بقيمة    الموجودات

 (. لاير سعودي مليون 3,269م: 2018لاير سعودي ) مليون 2,920

 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو:

 

 ديسمبر  31 في كما  

 م 2018 م 2019 التصنيف  

 2,635,971,578 2,537,044,903 التكلفة المطفأة  صافي االستثمار اإلسالمي 

 162,636,737 163,870,328 التكلفة المطفأة  ودائع مقيدة

 280,255,770 180,349,395 التكلفة المطفأة  مستحقات اخرى 

 188,293,063  36,613,543 التكلفة المطفأة  وكالبن  نقد لدى

 2,372,255 2,759,156 التكلفة المطفأة  مستحق من طرف ذي عالقة 

  2,920,637,325 3,269,529,403 
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(41) 

 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية   31

 )تتمة(   االئتمانمخاطر .    31-3

 االنخفاض في القيمة 31-3-2

 

يعتبر النقد لدى البنك والسلف المدفوعة مقدماً   5-3-32تصنيف ائتماني جيًد موضحة في اإليضاح    يتم إيداع النقد والودائع المقيدة لدى البنوك  ذات

 12والودائع المقيدة لدى البنوك والذمم المدينة األخرى ذات مخاطر ائتمان منخفضة وبالتالي تم استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة للموظفين 

بق بناء على تقييم اإلدارة لالنخفاض في القيمة، فإنه ال يوجد أي مخصص مطلوب فيما يتعلق بهذه األرصدة. تط  شهراً لتقييم االنخفاض في القيمة . 

التمويلي الشركة النموذج العام النخفاض قيمة  الخسارة االئتمانية المتوقعة لقياس المخصصات االئتمانية مقابل صافي االستثمار في عقد اإليجار 

 الموضح أدناه.  

 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 31-3-2-1

 المصطلحات للمتغيرات التالية:  هي هيكل المدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

 احتمالية التخلف عن السداد   -1

 الخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد؛ -2

 مستوى التعرض عند التخلف عن السداد  -3

 

باستخدام لسداد هي تقديرات في تاريخ معين، والتي يتم احتسابها على أساس نماذج التقييم اإلحصائية، ويتم تقييمها تقديرات احتمالية التخلف عن ا

ي تشتمل أدوات تصنيف مصممة وفقاً لمختلف فئات األطراف المقابلة والتعرضات. تستند هذه النماذج اإلحصائية إلى البيانات المجمعة داخلياً والت 

اف المقابلة من نوعية. يمكن أيضاً استخدام بيانات السوق، حيثما كانت متاحة، الستخالص احتمالية التخلف عن السداد لألطرعلى عوامل كمية و

. إذا تم ترحيل الطرف المقابل أو التعرض بين فئات التصنيف، فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير في تقدير التخلف عن السداد شركات التجزئة الكبيرة

 لمدفوعات المقدمة المقدرة.  المرتبط بها. يتم تقدير احتماليات التخلف عن السداد مع األخذ بعين االعتبار االستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدالت ا

 

 الناتجة عن التخلف عن السداد هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك تخلف عن السداد. تقوم الشركة بتقييم مقاييس الخسائر الناتجة عنالخسائر 

في  الخسائر الناتجة عن التخلف عن السداد  تأخذ نماذج التخلف عن السداد على أساس الوضع القانوني مقابل األطراف المقابلة المتخلفة عن السداد.

ف المقابل وتكاليف أي ضمانات والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من الذمم المدينة من عقود  االعتبار الهيكل والضمان وأقدمية المطالبة وقطاع عمل الطر 

 اإليجار.

 

السداد من الذمم المدينة   د. تستمد الشركة التعرض عند التخلف عنيمثل التعرض عند التخلف عن السداد التعرض المتوقع في حالة التخلف عن السدا

التعرض عند لعقود اإليجار المتداولة إلى العميل والتغييرات المحتملة على المبلغ الحالي المسموح به بموجب عقد اإليجار بما في ذلك اإلطفاء. إن 

 رية قبل مخصص انخفاض القيمة.  التخلف عن السداد للذمم المدينة لعقود اإليجار هو قيمته الدفت 

 

شهراً للذمم المدينة لعقود اإليجار التي لم ترتفع فيها  12لما تم ذكره أعاله، وبشرط استخدام الحد األقصى الحتمالية التخلف عن السداد لمدة وفقاً 

التعاقد ار مخاطر التخلف عن السداد خالل فترة مخاطر االئتمان بشكل جوهري، تقيس الشركة الخسارة االئتمانية المتوقعة مع األخذ بعين االعتب 

القصوى التي تتعرض على مدارها لمخخاطر االئتمان، حتى لو قررت الشركة تقديم مدة أطول ألغراض إدارة المخاطر. تمتد المدو التعاقدية  

 القصوى إلى التاريخ الذي يحق فيه للشركة المطالبة بسداد األقساط. 

 

 المالية بناء على خصائص المخاطر المشتركة التي تشمل: ر على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات عندما يتم وضع نموذج لمؤش

 القطاعات الصناعية للعمالء؛ •

 نوع الضمانات؛ •

 تاريخ اإلثبات األولي؛ •

 مدة االستحقاق المتبقية؛ •

 

   لتصنيفا   31-3-2-2

 

 ، كما هو موضح أدناه:3، المرحلة 2مرحلة ، ال1 تصنف الشركة استثماراتها في عقود إيجار تمويلي في المرحلة

 

 12خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  على أساس بإثبات مخصص الشركة تقومألول مرة ، : عندما يتم اثبات الذمم المدينة لعقود االيجار 1المرحلة 

 . 2من المرحلة  أخرى إعادة تصنيف ذمم المدينةن وتم مخاطر االئتمافي حال تحسن   أيًضا تسهيالت 1لمرحلة لتشمل الذمم المدينة  كما .شهراً 
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لخسائر االئتمان المتوقعة لمدى   إثبات مخصصب الشركة  تقومزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها ، تظهر ذمم مدينة : عندما 2المرحلة 

 . 3من المرحلة    أخرى   مخاطر االئتمان وتم إعادة تصنيف ذمم المدينةفي حال تحسن  على تسهيالت،    2تشتمل الذمم المدينة من المرحلة    الحياة. كما

 

 . لخسائر االئتمان المتوقعة لمدى الحياة خصصبإثبات مالشركة  تقوممنخفضة.  قيمة ائتمانيةذات تعتبر لتي ا: الذمم المدينة 3المرحلة 

 

هي موجودات   الموجودات المشتراه أو المنشأة ذات القيمة االئتمانية المنخفضة: إن الموجودات المشتراه أو المنشأة ذات القيمة االئتمانية المنخفضة

القيمة العادلة عند االثبات األصلي ويتم تسجيل دخل الفوائد الحقاً ائتمانية منخفضة عند االثبات األولي. يتم تسجيل هذه الموجودات ب مالية ذات قيمة  

في خسائر  ر الحقاستناداُ إلى سعر الفائدة الفعلي المعدل ائتمانياً. يتم اثبات خسائر االئتمان المتوقعة أو يتم اصدارها إلى الحد الذي يحدث فيه تغي 

 االئتمان المتوقعة.

 

 زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  –الئتمان المتوقعة مبالغ ناتجة عن خسائر ا 31-3-2-3

 

المعلومات  ، تقوم الشركة باألخذ في الحسبان  عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التخلف عن السداد لألداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ اإلثبات األولي

يشمل ذلك المعلومات والتحليل الكمي والنوعي، استناداً إلى الخبرة المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة أو جهد غير مبرر. و

 التاريخية للشركة وتقييم االئتمان على نحو مستنير بما في ذلك المعلومات المستقبلية.

 

 حدثت زيادة جوهرية ف يمخاطر االئتمان للتعرض من خالل مقارنة ما يلي: ان الهدف من التقيم هو تحديد ما إذا

 

 التخلف عن السداد على طول العمر المتبقي كما في تاريخ التقرير؛ مع احتمالية  •

لتعديل عندما تتعلق النقطة الزمنية الحتمالية التخلف عن السداد على مدار العمر المتبقي التي يتم تقديرها عند االثبات األولي للتعرض )يتم ا •

 التغييرات بتوقعات المبالغ المدفوعة مقدماً(.

 

 كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري تحديد ما إذا 

ي معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري التغييرات الكمية في حاالت التخلف عن السداد والعوامل النوعية، بما ف تشمل  

 قف عن السداد بناء على التأخر في السداد. ذلك التو

إذا تم تحديد الزيادة المتبقية في عمر الشركة بشكل  ،  ت المعينة مرتفع بشكل جوهري منذ اإلثبات األولييعتبر خطر االئتمان الخاص بأحد التعرضا

 كبير بناًء على النمذجة الكمية للشركة. 

 

خاصة   حيثما أمكن، والخبرة التاريخية ذات الصلة، فقد تقرر الشركة أن التعرض قد شهد مؤشرات نوعيةوباستخدام الحكم االئتماني للخبراء، 

 . ناسبتعتبرها ً زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان استنادا على ذلك وقد ال ينعكس تأثيرها ً مؤشرا بشكل كامل في تحليلها الكمي في الوقت الم

 

ق أصل يتجاوز تاريخ استحقا  السداد، ترى الشركة أن حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان يحدث في موعد الكحالة من حاالت التوقف عن  

ً  30 أكثر من أقدم تاريخ مستحق فيما يخص عدم استالم الدفعة  انقضاء  من خالل احتساب عدد األيام منذ م. يتم تحديد التأخر في السداد أليايوما

 يخ االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة للعميل. بشكل كامل. يتم تحديد توار

 

 معايير المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من خالل المراجعات الدورية لتأكيد ما يلي: تراقب الشركة فعالية ال

 ؛ للتخلف عن السداد يمكنها تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض   •

 يوماً؛ و 30 لمدة المعايير مع النقطة الزمنية التي يصبح فيها األصل متأخر عن السداد ال تتماشى  •

  واحتمالية ( 1شهراً )المرحلة  12 ال يوجد تقلب غير مبرر في مخصص الخسارة من التحويالت بين احتمالية التخلف عن السداد لمدة   •

 (. 2لعمر )المرحلةالتخلف عن السداد على مدار ا
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. في هذه العملية، يكون المتغير غير المستقل قطاعات األعمال التجاريةلتطوير نماذج احتمالية التخلف عن السداد ل مختلفة تقنياتتوظف الشركة 

إلى الحدس التجاري استناداً  )سعر النفط(  لمتغيرات الكلية. تم اختيار المتغيرات الكلية هو معدل التخلف عن السداد والمتغيرات المستقلة هي ا

 الذي تم إجراؤه.  والتحليل اإلحصائي

 

على نصيحة من لجنة المخاطر واالئتمان الخاصة بالشركة والنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية ً بناء والمتوقعة الخارجية، بناًء   

موعة تمثيلية من سيناريوهات شركة بصياغة وجهة نظر "الحالة األساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية الكلية باإلضافة إلى مجتقوم ال

 التوقعات المحتملة األخرى. تستخدم الشركة بعد ذلك هذه التنبؤات لتعديل تقديراتها الحتمالية التخلف عن السداد. 

 

 خلف عن السداد" تعريف "الت  31-3-2-5 

 

 تعتبر الشركة أن األصل المالي في حالة تخلف عن السداد عندما:  

  

الرجوع عليه باتخاذ   قال يكون من المرجح أن العميل سوف يقوم بسداد التزاماته االئتمانية للشركة بالكامل، دون أن يكون للشركة ح   •

 ها(؛ أو إجراءات مثل تحقيق الورقة المالية )إذا تم االحتفاظ بأي من 

 يوما  90ميل متأخر عن السداد ألكثر من كون العي  •

 

 عند تقييم ما إذا كان العميل في حالة تخلف عن السداد، تضع الشركة في اعتبارها المؤشرات التالية:  

 مثل انتهاكات عقود اإليجار؛ -النوعية   •

 مثل وضع التأخر عن السداد وعدم السداد؛ و  -الكمية    •

ً على البيانات بناء  •  الكطورة داخليا

  

 قد تتفاوت المدخالت في تقييم ما إذا كانت إحدى األدوات المالية في حالة تخلف عن السداد، وأهميتها مع مرور الوقت لتعكس التغيرات في

 الظروف. 

 

 

 دمج المعلومات التطلعية   31-3-2-6

 

األولي وقياسه لخسارة  مدينة قد زادت بشكل كبير منذ اإلثباتنية لذمم تقوم الشركة بدمج معلومات تطلعية في تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتما

على نصيحة من لجنة مخاطر االئتمان للشركة والنظر في مجموعة ً متنوعة من المعلومات الفعلية والتوقعات الخارجية،  بناء وقع. االئتمان المت 

غيرات االقتصادية ذات الصلة باإلضافة إلى مجموعة تمثيلية من قبلي للمت تقوم الشركة بصياغة وجهة نظر "الحالة األساسية" لالتجاه المست 

أو أكثر، والنظر في االحتماالت   اثنان من السيناريوهات اإلقتصاديةسيناريوهات التوقعات المحتملة األخرى. وتنطوي هذه العملية على تطوير 

 واألكاديميين.العالمية بؤات التي تنشرها الهيئات النقدية دية والتن النسبية لكل نتيجة. تتضمن المعلومات الخارجية البيانات االقتصا

 

وضع تمثل الحالة األساسية النتيجة األكثر ترجيًحا وتتوافق مع المعلومات التي تستخدمها الشركة ألغراض أخرى مثل التخطيط االستراتيجي و

ً للصدمات األكثر    الضغطبإجراء اختبارات    منتظمم الشركة بشكل  ؤماً. تقو. تمثل السيناريوهات األخرى نتائج أكثر تفاؤالً وأكثر تشاالموازنة   تطرفا

 لمعايرة تصميمها على هذه السيناريوهات التمثيلية األخرى. 

 التاريخية، ات وباستخدام تحليل البيان  المالية،حددت الشركة ووثقت الدوافع الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات 

العالقات بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان. استخدمت اإلدارة أسعار النفط كمتغير رئيسي لالقتصاد الكلي  وقيّمت

ضل تقدير لمتغير االقتصاد الكلي أف لتطوير سيناريو الحالة األساسية التي تقدر اإلدارة أنها م2018يناير  1و م2018ديسمبر  31اعتباًرا من 

تم تطوير العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت التخلف عن السداد والخسارة في مختلف قطاعات    . السدادالتخلف عن  المتوقع لتحديد  

 الماضية. سنة لى الخمس عشرة ر إاألعمال في مستحقات اإليجار بناًء على تحليل البيانات التاريخية على مدى السنوات العش
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ئمة التي تم تعديل  القاذمم مدينة من عقود اإليجار قيد ال على طلب العميل. قد يتم إلغاء إثبات بناء لإليجار التعاقديةالذمم المدينة يتم تعديل شروط 

ً لسياسة   شروطها وإثبات الذمم المدينة لعقود اإليجار المعاد التفاوض بشأنها باعتبارها استثمارا جديداً في اإليجار التمويلي بالقيمة العادلة وفقا

 . 3المحاسبة المبينة في اإليضاح 

  

إلثبات، فإن تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة بالذمم المدينة قد  اء ا عندما يتم تعديل شروط األصل المالي وال يؤدي هذا التعديل إلى إلغ

 زادت زيادة جوهرية تعكس المقارنة بين: 

 

 العمر المتبقي الحتمالية التخلف عن السداد في تاريخ التقرير استناداً إلى الشروط المعدلة؛ مع   •

 األصلية.  اً للبيانات عند اإلثبات األولي والشروط التعاقدية وفق ديرهالمتبقي الحتمالية التخلف عن السداد الذي يتم تقالعمر  •

  

لتحقيق االستفادة تقوم الشركة بإعادة التفاوض على عقود اإليجار للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية )يشار إليها باسم "أنشطة التحمل" 

االيجار بموجب سياسة التحمل لدى الشركة   الذمم المدينة من عقود حمل منح ت القصوى من فرص التحصيل وتقليل مخاطر التخلف عن السداد. ي 

كان هناك دليل على أن  إذاعلى أساس انتقائي إذا كان العميل متخلفاً عن السداد في الوقت الحالي أو إذا كان هناك خطر كبير للتخلف عن السداد، 

 األصلية، ومن المتوقع أن يتمكن العميل من الوفاء بالشروط المعدلة. العميل بذل كل الجهود المعقولة للدفع بموجب الشروط التعاقدية 

 

ظام التقارير بشأن أنشطة  تشمل الشروط المعدلة عادةً تمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت مدفوعات الفائدة. تراجع لجنة االئتمان والمخاطر بانت 

  التحمل. 

 

خسائر مقاس بقيمة تعادل خسائر االئتمان  لديها مخصص ة التي تم تعديلها في حين كان يقدم الجدول التالي معلومات حول الموجودات المالي 

 المتوقعة على مدار العمر. 

 

 

 م2019 

  اإلعتراف المبدئي الموجودات المالية التي تم تعديلها منذ 

لمدينة لعقود اإليجار الخاصة  ديسمبر للموجودات المالية التي تم تغيير الذمم ا  31إجمالي القيمة الدفترية في  

 شهر خالل السنة  12بها إلى قياس لمدة 
111,543,126 

  

 

 

ا كان بالنسبة للموجودات المالية التي تم تعديلها كجزء من سياسة التحمل الخاصة بالشركة، فإن تقدير احتمالية التخلف عن السداد يعكس ما إذ

وكزء من  مماثل.ادة قدرة الشركة على جمع الفائدة والمبلغ األساسي وخبرة الشركة السابقة في إجراء تحمل أدى إلى تحسين أو استع التعديل قد

 أداء الدفع للعمالء للشروط التعاقدية المعدلة وتنظر في مختلف المؤشرات السلوكية.  الشركة بتقييمهذه العملية، تقوم 

 

كمياً على زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، وقد يشكل توقع التحمل دليالً على أن التعرض منخفض القيمة االئتمانية    ما يكون التحمل مؤشراً   عادة

حالة  متخلفاً.  يحتاج العميل إلثبات سلوك السداد الجيد باستمرار خالل فترة من الوقت قبل أن يصبح التعرض منخفض القيمة االئتمانية/ وفي /

، أو احتمالية التخلف عن السداد تعتبر قد انخفضت بحيث يتم اعادة قياس مخصص الخسارة بمبلغ مساٍو لخسائر االئتمان المتوقعة  التخلف عن السداد

 شهراً. 12على مدار 

 

 صافي االستثمار في التمويل االسالمي   31-3-4

 

 لمخاطر إجراءات إلدارة التعرض بوضع الشركة ، قامت ائتمانية كبيرة. ولذلك يتعرض االستثمار في عقود اإليجار التمويلي عموما لمخاطر

االئتمانية للعمالء وكيفية الحصول على الموافقات االئتمانية ووضع حدود ائتمان والحصول على ضمانات مثل   الكفاءة تقييم ذلك في بما االئتمان

 ودائع التأمين وضمانات شخصية. 

 

 كأداة إلدارة جودة المخاطر االئتمانية لمحفظة التمويل االسالمي. التصنيف االئتماني بصورة يوميةتتبع الشركة آلية 
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 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي)

 

(45) 

 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية   31

 )تتمة(   االئتمانمخاطر .    31-3

 )تتمة(  صافي االستثمار في التمويل االسالمي  31-3-4
 

 :اإلسالمي هي كما يليالتمويل عقود االستثمار في صافي عمار أ
 

 م2018       م 2019 

 996,391,655  831,366,159 غير متأخرة السداد وغير مستحقة 

ً  30 – 1متأخرة السداد من   648,971,668  541,486,955 يوما

ً  60 – 31متأخرة السداد من   377,560,169  484,950,092 يوما

ً  90 – 61متأخرة السداد من   251,149,668  184,706,844 يوما

ً ي  180 – 91متأخرة السداد من   195,557,073  235,096,806 وما

ً  180متأخرة السداد ألكثر من   1,042,757,627  1,253,593,053 يوما

 3,531,199,909  3,512,387,860 

 (550,424,055)  (448,003,142) غير المكتسب/ المؤجل  التمويل اإلسالمي دخل ناقصا: 

 (13,674,799)  (9,544,796) غير مكتسبة   - أتعاب اإلنشاء

 (8,343,819)  (8,421,214) دفعات مقدمة من العمالء 

 3,065,230,757  2,939,945,187 

 (303,973,609)  (528,185,854) ناقصا: االنخفاض في قيمة التمويل اإلسالمي 

 2,635,971,578  2,537,044,903 االنخفاض  خسائرصافي 

 ٪10.34  ٪17.23 إجمالي معدل التغطية للمحفظة 

 

 م تصنف على النحو التالي: 2019ديسمبر  31ي االستثمار في التمويل اإلسالمي مقابل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في إجمال

 

 م 2019ديسمبر   31 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

إجمالي القيمة الدفترية قبل خسائر 

 االئتمان المتوقعة
1,186,547,292 422,113,685 1,456,569,780 3,065,230,757 

 528,185,854 443,240,719 44,825,428 40,119,707 خسائر االئتمان المتوقعة 

 

 م 2018ديسمبر   31 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  الثانية المرحلة   المرحلة األولى  

إجمالي القيمة الدفترية قبل خسائر االئتمان 

 المتوقعة 
1,372,769,768 316,922,999 1,250,252,420 2,939,945,187 

 303,973,609 220,005,888 21,973,758 61,993,963 خسائر االئتمان المتوقعة 

 

 

منخفضة القيمة لها سجل سداد جيد، عندما يكون مالئماً، كما في تاريخ المركز المالي، فإن الشركة لديها المحفظة التي ليست متأخرة السداد وغير  

 افية لتغطية مخاطر االئتمان ككل بعد عمل مخصص االنخفاض.ضمانات ك

 

يوًما أو أقل على أنه   90لكن لمدة تقوم اإلدارة بتصنيف االستثمار في التمويل اإلسالمي الذي لم يستحق بعد أو مستحق الدفع بطريقة أخرى و

على أنها "غير منفذة". فيما يلي تفصيل التمويل اإلسالمي المتعطل  يوًما  90"منفذ" بينما يتم تصنيف جميع الذمم المدينة المستحقة منذ أكثر من 

 وغير المنفذ:

 م2018       م 2019  

 1,689,692,767  1,608,660,977  منفذ

 1,250,252,420  1,456,569,780  غير منفذ

  3,065,230,757  2,939,945,187 
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  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
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(46) 

 

 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية   31

 )تتمة(   الئتمانا مخاطر .    31-3

 )تتمة(  صافي االستثمار في التمويل االسالمي  31-3-4

 

 الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي هي كما يلي:

 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

 303,973,609 220,005,888 21,973,758 61,993,963 م 2019يناير  1

 - 17,460,325 6,446,481 (23,906,806) محول من المرحلة األولى 

 - 6,940,241 (10,685,139) 3,744,898 محول من المرحلة الثانية 

 - (7,184,731) 3,473,992 3,710,739 المرحلة الثالثة محول من 

 (49,623,807) (32,302,479) (5,025,349) (12,295,979) تسوية  -الموجودات المالية  

 88,678,466 39,390,408 23,107,158 26,180,900 خالل السنة  نشأت –الموجودات المالية 

 185,157,586 198,931,067 5,534,527 (19,308,008) صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

 (21,874,256) 22,851,670 223,234,831 224,212,245 

 - - - - شطب خالل السنة 

 528,185,854 443,240,719 44,825,428 40,119,707 م 2019ديسمبر   31

  

 

 خطر التركيز 

األطراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو يكون لها  ينشأ تركيز مخاطر االئتمان عندما ينخرط عدد من  

الظروف  أو امات التعاقدية أن تتأثر بالمثل بالتغيرات في االقتصادميزات اقتصادية مماثلة من شأنها أن تتسبب في قدرتهم على الوفاء بااللتز

االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة للتطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو موقع جغرافي السياسية أو غيرها. تشير تركزات مخاطر 

 معين.

تمويل اإلسالمي لضمان عدم وجود تركيز غير مبرر للمخاطر مع األفراد أو تدير الشركة تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل تنويع أنشطة ال

 محددة.  مجموعات العمالء في مواقع أو أعمال

 

 ضمانات محتفظ بها كضمانات أمنية وتحسينات ائتمانية أخرى 

 

هي أصول  وإلسالمي من خالل عقد ضمانات يتم التخفيف من مخاطر االئتمان على إجمالي المبالغ المستحقة فيما يتعلق باالستثمار في التمويل ا

 3,301مستأجرة وعقارات. عالوة على ذلك، تبلغ القيمة الدفترية لالستثمار في مبالغ التمويل اإلسالمي التي تم الحصول على ضمان مقابلها 

ال يُسمح للشركة ببيع أو رد ضمانة م، 2019ديسمبر  31لاير سعودي كما في  مليون 4,706لاير سعودي والقيمة العادلة للضمان بمبلغ  ليونم

 في حالة عدم قيام المستأجر بالتقصير. لم تكن هناك أي تغييرات كبيرة في جودة الضمان.
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 )تتمة(   إدارة المخاطر المالية   31

 )تتمة(   االئتمانمخاطر .    31-3

 ي البنكياالئتمان تصنيفال  31-3-5

 

في جميع الحاالت أعلى من تصنيف  تكونالتي وللشركة بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية  البنكيةلألرصدة يتم تقييم الجودة االئتمانية 

 التصنيفات االئتمانية: معأرصدة البنوك   ات. يوضح الجدول التالياالستثمار

 

 م2018 م2019 

   النقد لدى البنوك  

 181,549,826 30,459,442 أ   -

 6,624,194 6,085,697 +ب ب ب  

 119,043 68,404 ب ب ب  

 36,613,543 188,293,063 

   ودائع مقيدة  

 296,392,488 227,250,027 أ  -

 19,524,052 19,524,052 + ب ب ب 

 246,774,079 315,916,540 

   

  ( 7دفعات مقدمة للبنوك مقابل بيع محفظة )ايضاح 

 164,405,384 140,629,217 أ   -

 16,953,922 26,515,087 + ب ب ب  

 167,144,304 181,359,306 

 450,531,926 685,568,909 

 

 .  مخاطر السيولة 31-4

 

يتعين مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية حال استحقاقها. تنشأ مخاطر السيولة ألنه من الممكن أن 

لية حال  أو أنها ستواجه صعوبة في جمع أموال للوفاء بالتزاماتها ذات الصلة بالمطلوبات الما التاريخ المتوقعداد التزاماتها قبل على الشركة س

التزاماتها حال استحقاقها في ظل  سداد استحقاقها. تتبع الشركة في إدارة السيولة نهجا لضمان توفر سيولة كافية لديها، بقدر اإلمكان، للوفاء ب 

 ظروف الطبيعية والصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة في إلحاق الضرر بسمعة الشركة. ال

 

وغيرها من الذمم الدائنة  للشركة بشكل رئيسي من الذمم الدائنة والمطلوب ألطراف ذات عالقة واالقتراضات البنكية تتكون المطلوبات المالية

مليون  6.9 طراف ذات عالقة والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى ذات القيمة اإلجمالية التي تبلغ. الذمم الدائنة والمطلوب ألوالمطلوبات

لديها الدعم المالي الكافي لسداد  ( لديها فترة استحقاق قصيرة األجل. وتتوقع الشركة أن يكونمليون لاير سعودي  9.6: م2018) لاير سعودي

 . ابة عن كثب لكل من الموجودات والمطلوبات المتداولةمطلوباتها الحالية من خالل إجراء الرق

 

 :م2018و  م2019ديسمبر  31في  كما المالية للمطلوباتفيما يلي االستحقاقات التعاقدية للتدفقات النقدية غير المخصومة 

 

 م2019 

التعاقدية   اتاالستحقاق

 المالية  للمطلوبات

التدفقات النقدية    القيمة الدفترية 

 التعاقدية 
  تى ثالثة أشهر ح 

من ثالثة أشهر  أكثر 

 وحتى سنة واحدة 
 

أكثر من سنة  

 واحدة 

          غير مشتق 

 ذمم دائنة تجارية 
96,959,030  

96,959,030  96,959,030  -  - 
 ذمم دائنة ومستحقات أخرى 

90,428,712  
90,428,712  90,428,712  -  - 

 طراف ذات عالقة مستحق أل 
141,437,643  

141,437,643  141,437,643  -  - 
 صافي إلتزام الخدمة 

121,823,384  
121,823,384  12,770,324  38,310,971  70,742,089 

 تسهيالت مالية
1,319,652,376  

1,319,652,376  520,339,172  312,083,916  487,229,288 

 
1,770,301,145  

1,770,301,145  861,934,881  350,394,887  557,971,377 
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 اريخ االستحقاق تحليل الموجودات والمطلوبات المالية بناًء على ت 

 والمطلوبات المالية وفقاً للمواعيد المتوقعة الستردادها او تسويتها: يبين الجدول التالي تحليل الموجودات 

 

 م 2019  

  

  حتى ثالثة أشهر   القيمة الدفترية 

من ثالثة  أكثر 

أشهر وحتى سنة  

 واحدة 

 أكثر من سنة واحدة  

      36,613,543    36,613,543   النقد وما في حكمه 

  1,190,414  145,491,485  58,370,786  205,052,685  مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى  

  -    -   2,759,156     2,759,156  مستحق من أطراف ذات عالقة 

 1,746,307,559  173,797,254  616,940,090  2,537,044,903  صافي االستثمار في التمويل اإلسالمي

ات محملة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  تثماراس

 الشامل اآلخر 
 

 892,875  
 

 -  
 

 -  
 

 892,875  

 80,854,565  74,076,133  8,939,630  163,870,328  مقيدة -ودائع ألجل  

 1,829,245,413  393,364,872  723,623,205  2,946,233,490  الموجودات المالية 

         

 -  -  96,959,030  96,959,030  رية  ذمم دائنة تجا

 -  -  90,428,712  90,428,712  ارصدة دائنة ومستحقات أخرى 

 -  -  141,437,643  141,437,643  مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 70,742,089  38,310,971  12,770,324  121,823,384  صافي إلتزام الخدمة للذمم المدينة المورقة 

 487,229,288  312,083,916  520,339,172  1,319,652,376  اليةالتسهيالت الم

 557,971,377  350,394,887  861,934,881  1,770,301,145  المطلوبات المالية 

         

 1,271,274,036  42,969,985  (138,311,676)  1,175,932,345  فجوة االستحقاق 

 1,175,932,345  (95,341,691)  (138,311,676)  1,175,932,345  االستحقاق التراكمية فجوة  

 

  

 م2018 

التعاقدية   اتاالستحقاق

 المالية  للمطلوبات

التدفقات النقدية    القيمة الدفترية 

 التعاقدية 
  حتى ثالثة أشهر  

ثالثة أشهر  أكثر من 

 وحتى سنة واحدة 
 

أكثر من سنة  

 واحدة 

          غير مشتق 

 -  32,988,751  33,630,303  66,619,054  66,619,054 ذمم دائنة تجارية 

 -  17,593,920  161,731,087  179,325,007  179,325,007 م دائنة ومستحقات أخرى ذم

 -  -  132,577,299  132,577,299  132,577,299 طراف ذات عالقة مستحق أل 

صافي إلتزام الخدمة للذمم  

 المدينة المورقة 
286,275,031 

 
286,275,031  31,610,315  90,449,700  164,215,016 

 341,904,020  406,506,380  647,134,872  1,395,545,272  1,395,545,272 ماليةتسهيالت 

 2,060,341,663  2,060,341,663  1,006,683,876  547,538,751  506,119,036 
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 تحليل الموجودات والمطلوبات المالية بناًء على تاريخ االستحقاق 

 ادها او تسويتها: والمطلوبات المالية وفقاً للمواعيد المتوقعة السترديبين الجدول التالي تحليل الموجودات 

 

 

 م 2018  

  

  حتى ثالثة أشهر   القيمة الدفترية 

من ثالثة  أكثر 

أشهر وحتى سنة  

 واحدة 

 أكثر من سنة واحدة  

 -  -  188,293,063  188,293,063  النقد وما في حكمه 

 -  125,104,405  202,965,911  328,070,316  مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى  

 -  -  2,372,255  2,372,255  من أطراف ذات عالقة  مستحق

 1,113,532,442  1,086,461,789  435,977,347  2,635,971,578  صافي االستثمار في التمويل اإلسالمي

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ات محملة استثمار

 الشامل اآلخر 
 892,875  -  -  892,875 

 139,149,844  17,431,169  6,055,724  162,636,737  مقيدة -ودائع ألجل  

 1,253,575,161  1,228,997,363  835,664,300  3,318,236,824  الموجودات المالية 

         

 -  32,988,751  33,630,303  66,619,054  ذمم دائنة تجارية  

 -  17,593,920  161,731,087  179,325,007  ارصدة دائنة ومستحقات أخرى 

 -  -  132,577,299  132,577,299  حق إلى أطراف ذات عالقة مست 

 164,215,016  90,449,700  31,610,315  286,275,031  صافي إلتزام الخدمة للذمم المدينة المورقة 

 341,904,020  406,506,380  647,134,872  1,395,545,272  التسهيالت المالية

 506,119,036  547,538,751  1,006,683,876  2,060,341,663  المطلوبات المالية 

         

  747,456,125    681,458,612   (171,019,576)   1,257,895,161  فجوة االستحقاق 

  1,257,895,161   510,439,036   (171,019,576)   1,257,895,161  فجوة االستحقاق التراكمية 

 

 

 إدارة مخاطر رأس المال     31-5

 

لشركة الرئيسية من إدارة رأس المال هي الحفاظ على قدرتها على القيام بأعمالها بصفة مستمرة والمحافظة على نسب مالية سليمة من ا هدفإن 

 أجل دعم أعمالها ولتوفير عوائد مالية مثالية إلى مساهميها.

ي الظروف االقتصادية وخصائص المخاطر للموجودات  ف  تعمل الشركة على إدارة الهيكل المالي وإجراء التعديالت الالزمة على ضوء التغيرات

ل إلى األساسية. من أجل الحفاظ أو تعديل هيكل رأس المال، يمكن للشركة أن تقوم بتعديل مبلغ األرباح المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس الما

 31يات إلدارة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في ملالمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لم يتم عمل تغيرات في األهداف أو السياسات أو الع

 .م2018ديسمبر  31و م2019ديسمبر 

 

التي  تراقب الشركة إجمالي مبلغ التمويل المقدم من الشركة على أساس المتطلبات النظامية لنظام الشركات وأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي

 تمويل ما عدا التمويل العقاري بالحفاظ على تمويل إجمالي ثالث مرات من رأس المال. ة تتطلب من شركات التمويل التي تعمل في أنشط 

 م2018  م 2019 

    إجمالي التمويل بالنسبة لمعدل رأس المال

 مرة 3.13  مرة  3.09 )صافي االستثمار في التمويل االسالمي مقسوماً على إجمالي حقوق الملكية( 

 

  



 شركة اليسر لإلجارة والتمويل

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
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 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالريال السعودي)
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في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. إن  مطلوبأو دفعه لتحويل   موجودالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع 

ط لتقليص حجم عملياتها أي نية أو شر  األساس الذي يقوم عليه تعريف القيمة العادلة هو االفتراض بأن الشركة هي مصدر قلق مستمر وليس هناك

 أو إجراء معاملة بشروط غير مادية. 

 

ة أو يُنظر إلى األداة المالية على أنها مدرجة في سوق نشط إذا كانت األسعار المعروضة متاحة بشكل منتظم من تاجر أو وسيط أو مجموعة صناعي 

 . تنافس حربانتظام على أساس  خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية ، وتمثل تلك األسعار معامالت سوق فعلية تحدث 

 

ستخدم الشركة بيانات يمكن مالحظتها في السوق إلى أقصى حد ممكن. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في  عند قياس القيمة العادلة ، ت 

 تسلسل هرمي للقيمة العادلة استنادًا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي.

 

 لنشطة لألصول أو االلتزامات المماثلة التي يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس: األسعار المعروضة )غير المعدلة( في األسواق ا1المستوى 

 

سعار(  ، إما مباشرة )أي كأللموجودات أو المطلوباتوالتي يمكن مالحظتها    1: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المدرجة في المستوى  2المستوى  

 أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(. 

 

 التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )المدخالت غير القابلة للمالحظة(.  للموجودات أو المطلوبات: مدخالت 3المستوى 

 

في التمويل اإلسالمي والودائع النقدية المقيدة والمدينين  المالية للشركة من النقد واألرصدة البنكية واالستثمار وصافي االستثمار الموجوداتتتكون 

 . المطلوبات اآلخرين، وتتألف المطلوبات المالية من الذمم التجارية الدائنة والتسهيالت المالية والمستحق إلى األطراف ذات العالقة وغيرها من 

 

 الدوري والقياس غير   الدوريتحدد إدارة الشركة السياسات واإلجراءات الخاصة بقياس القيمة العادلة  

 

لوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات المدرجة في الشركة. إن القيمة الدفترية لجميع الموجودات  يتم قياس جميع الموجودات والمط

 والمطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة. 

 

 

 

 القيمة العادلة  

 المستوى م 2019

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

     الموجودات المالية 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 المحدد 
    

القيمة العادلة من خالل  االستثمارات المحملة ب 

 الدخل الشامل اآلخر 

- - 
892,850 892,850 
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 القيمة العادلة  

 المستوى م 2018

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  

     الموجودات المالية 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 المحدد 
    

خالل  القيمة العادلة من االستثمارات المحملة ب 

 مل اآلخر الدخل الشا

- - 
892,850 892,850 

 

 

لموجودات  اة لهذه  يتم قياس الموجود المالي أعاله بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير. يقدم الجدول التالي معلومات حول كيفية تحديد القيم العادل

 والمطلوبات المالية: 

 

 

عالقة وحساسية المدخالت التي ال يمكن 

 مالحظتها بالقيمة العادلة

مدخالت ال يمكن مالحظتها 

 هريبشكل جو

تقنيات التفييم  

 والمدخالت الرئيسية
 الموجودات المالية / المطلوبات المالية 

القيمة العادلة من االستثمارات المحملة ب  التكلفة ال ينطبق ال ينطبق

 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

 إعادة تصنيف أرقام الفترة السابقة  33

 

 . الحالية الفترةالمقارنة لتتوافق مع عرض  امأرقتم إعادة تصنيف بعض 

 

 رقام الفترة السابقة تعديالت أ 34

 

 الزكاة  

الربح أو الخسارة. في السابق ، تم  في قائمةلزكاة للسنة با لإلعتراف، قامت الشركة بتغيير سياستها المحاسبية  2.1ظة كما هو موضح في المالح 

 .المبقاةلكية في األرباح التغيرات في حقوق المفي قائمة تحميل الزكاة 

 

 الشاملة   أو الخسارةالدخل الشامل التأثير على قائمة 

 

 م 2018ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

 م 2017  م 2018 

 64,146,867  64,180,550 قبل الزكاة للسنة   الدخل

 (7,469,826)  (6,418,055) الزكاة للسنة 

 -  (27,225,987) السابقة  الزكاة للسنة

 56,677,041  30,536,508 للسنة  المعدلة الدخل
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 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة(  رقام الفترة السابقةتعديالت أ  34

 

 التأثير على قائمة المركز المالي وقائمة التغييرات في حقوق الملكية 

 

 على القوائم المالية المقارنة:  الصياغة، يوجد أدناه تأثير إعادة م2018ديسمبر  31في 

 

 بعد التعديل  م  2017تعديالت  م 2018تعديالت  قبل التعديل  

 97,221,911 (746,983) (3,364,404) 101,333,298 م2018ديسمبر  31االحيتاطي النظامي في 

 531,117,598 746,983 3,364,404 527,006,211 م2018ديسمبر  31األرباح المبقاة في 

 

 ئم المالية المقارنة: على القوا الصياغة، يوجد أدناه تأثير إعادة م2017ديسمبر  31في 

 

 بعد التعديل  م 2017تعديالت  قبل التعديل  

 94,168,260 (746,983) 94,915,243 م2017ديسمبر  31االحيتاطي النظامي في 

 503,634,741 746,983 502,887,758 م2017ديسمبر  31األرباح المبقاة في 

 

 

 األحداث الالحقة  35

( وانتشر عبر مناطق جغرافية متعددة، مما سبب حالة من عدم االستقرار 19-ونا المستجد )كوفيد م، تأكد ظهور فيروس كور2020فى مطلع سنة 

التجارية والنشاط االقتصادي، وتعتبر الشركة أن هذا التفشي حدث الحق للميزانية العمومية غير قابل  في االقتصاد ككل واضطراب في األنشطة 

فإننا ال نعتبر أنه من الممكن تقديم تقدير كمي للتأثير المحتمل لهذا التفشي على الشركة. سيتم دمج   التطور،ظًرا ألن الوضع متغير وسريع  ، ن للتعديل

سنة  لمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في  9المالي  قعات االقتصاد الكلي في تقديرات الشركة للمعيار الدولي للتقريرتأثير هذا التفشي على تو

 م.2020

 

 ى اإلصدار افقة علتاريخ المو 36

 

 الشركة. ( من قبل مجلس إدارة م2020 يونيو 3)الموافق  هـ1441 شوال 11تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية بتاريخ 

 

 


