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 الشاملقائمة الدخل 

 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
     2015    2014 
        لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 

    الدخل
 31.687.500 44.335.324  دخل عقود مرابحة

       78.557.304 69.613.912  دخل من عقود إجارة

 110.244.804 113.949.236  المرابحة واإلجارةعقود الدخل من 
       (20.824.149) (19.595.934)  تكاليف تمويل

 89.420.655 94.353.302  المرابحة واإلجارةعقود صافي الدخل من 
    

 6.941.696 -       إيرادات بيع استثمارات عقارية
       4.905.702 2.769.365  إيرادات تشغيلية أخرى

  97.122.667 101.268.053 
    المصاريف التشغيلية
 (37.080.014) (39.780.348) 20 وإدارية مصاريف عمومية

 (3.000.000) (8.000.000) 8و 7 مخصص خسائر االئتمان
       (3.234.421) (2.576.592) 21 بيع وتسويقمصاريف 

 57.953.618 46.765.727  قبل الزكاة الربحصافي 
    

       (15.520.417) (14.533.146) 13 الزكاة

       42.433.201 32.232.581  السنة ربحصافي 

    الدخل الشامل االخر
    

إيرادات شاملة أخرى سيتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر 
 -      -       خالل الفترات الالحقة

إيرادات شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر 
       -      -       خالل الفترات الالحقة

       42.433.201 32.232.581  الدخل الشاملإجمالي 
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 قائمة المركز المالي

 2015ديسمبر  31كما في 
 
 2014 يناير 1 2014 ديسمبر 31 2015 ديسمبر 31  
          لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 

     الموجودات
     

 146.916.206 53.258.744 100.122.894 6 نقدية وشبه نقدية
 281.907.615 410.293.051 460.380.772 7 مدينو عقود مرابحة، صافي
 535.879.107 634.831.954 469.581.008 8 مدينو عقود إجارة، صافي

 48.678.872 43.295.652 54.554.713 11 مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً وأخرى
 80.554.188 71.137.158 71.137.158 10 استثمارات عقارية
         12.115.398 10.337.251 8.647.024 9 ممتلكات ومعدات

         1.106.051.386 1.223.153.810 1.164.423.569  إجمالي الموجودات

     
     المطلوبات وحقوق المساهمين

     
 4.693.698 4.323.607 3.565.435 12 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 13.091.804 16.715.208 26.157.319 13 مخصص زكاة
 447.369.148 507.068.262 366.118.870 14 قروض بنكية، صافي

         2.511.059 3.427.855 3.930.486 15 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

         467.665.709 531.534.932 399.772.110  إجمالي المطلوبات

     
     حقوق المساهمين

 510.000.000 510.000.000 540.000.000 16 رأس المال
 13.631.754 18.951.554 22.174.812 17 احتياطي نظامي
 3.000.000 3.000.000 3.000.000 17 احتياطي اتفاقي
 32.400.000 43.200.000 54.000.000 17 آخر ياحتياطي رأسمال

         79.353.923 116.467.324 145.476.647  أرباح مبقاة

         638.385.677 691.618.878 764.651.459  إجمالي حقوق المساهمين

     
         1.106.051.386 1.223.153.810 1.164.423.569  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 االحتياطي االتفاقي االحتياطي النظامي رأس المال 
 يرأسمالالحتياطي اال

 اإلجمالي األرباح المبقاة اآلخر
              لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 638.385.677 79.353.923 32.400.000 3.000.000 13.631.754 510.000.000 2014يناير  1الرصيد في 
       

 42.433.201 42.433.201 -      -      -      -      صافي ربح السنة
              -      -      -      -      -      -      الدخل الشامل االخر

 42.433.201 42.433.201 -      -      -      -      الدخل الشاملإجمالي 
 -      (5.319.800) -      -      5.319.800 -      محول إلى االحتياطي النظامي

              10.800.000 -      10.800.000 -      -      -      (5-3دفعات محسوبة على أساس األسهم )إيضاح 

              691.618.878 116.467.324 43.200.000 3.000.000 18.951.554 510.000.000 2014ديسمبر  31الرصيد في 

 691.618.878 116.467.324 43.200.000 3.000.000 18.951.554 510.000.000 2015يناير  1الرصيد في 
       

 32.232.581 32.232.581 -      -      -      -      صافي أرباح السنة
              -      -      -      -      -      -      الدخل الشامل االخر

 32.232.581 32.232.581 -      -      -      -      إجمالي الدخل الشامل
 30.000.000 -      -      -      -      30.000.000 (15إصدار رأسمال )إيضاح 

 -      (3.223.258) -      -      3.223.258 -      محول إلى االحتياطي النظامي
              10.800.000 -      10.800.000 -      -      -      (5-3)إيضاح دفعات محسوبة على أساس األسهم 

              764.651.459 145.476.647 54.000.000 3.000.000 22.174.812 540.000.000 2015ديسمبر  31الرصيد في 
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 التدفقات النقديةقائمة 

 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
     2015    2014 
        لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 

    التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
 57.953.618 46.765.727  الربح قبل الزكاةصافي 

    التعديالت لـ:
 2.118.882 1.801.618 9 استهالك

 916.796 502.631  للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة 
 3.000.000 8.000.000 8و 7 ئتماناالمخصص خسائر 

 (6.941.696) -      دخل من بيع استثمارات عقارية
 -      19.416  ممتلكات ومعداتخسائر استبعاد 

 10.800.000 10.800.000 5-3 مصاريف دفعات محسوبة على أساس األسهم
       19.560.723 18.769.862  اقتراضتكلفة تسهيالت بنكية وأعباء 

  86.659.254 87.408.323 
    

 (130.247.134) (48.802.326)  مدينو عقود مرابحة، صافي
 (100.091.149) 155.965.551  مدينو عقود إجارة، صافي

 16.358.726 -       مدينون مقابل استبعاد استثمارات عقارية
 5.383.220 (11.259.061)  مقدماً وأخرىمدينون ومصاريف مدفوعة 

       (370.091) (758.172)  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى

 (121.558.105) 181.805.246  النشاطات التشغيليةمن )المستخدمة في( الناتجة النقدية 
    

       (11.897.013) (5.091.035) 13 زكاة مدفوعة

       (133.455.118) 176.714.211  النشاطات التشغيليةصافي النقدية من )المستخدمة في( 

    التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية
       (340.735) (130.807) 9 شراء ممتلكات ومعدات

       (340.735) (130.807)  النشاطات االستثماريةالنقدية المستخدمة في 

    التمويليةالتدفقات النقدية من النشاطات 
 63.562.224 (155.043.178)  بنكية، صافيقروض 

 -      30.000.000 16 متحصالت من إصدار رأسمال
       (23.423.833) (4.676.076)  تكلفة تسهيالت بنكية وأعباء اقتراض مدفوعة

       40.138.391 (129.719.254)  النشاطات التمويلية من (المستخدمة فيصافي النقدية )

 (93.657.462) 46.864.150  صافي الزيادة )النقص( في النقدية وشبه النقدية
    

       146.916.206 53.258.744  النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

       53.258.744 100.122.894  السنة نهايةالنقدية وشبه النقدية في 

 
 



 شركة كرناف للتمويل

 )سابقاً: "شركة كرناف لالستثمار والتقسيط"(

 (مساهمة سعودية مقفلة)شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية

 2015ديسمبر  31

 

6 

 النشاطات -1
 

)"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة  "(شركة كرناف لالستثمار والتقسيطشركة كرناف للتمويل )سابقاً: "
ربيع الثاني  9الصادر بتاريخ  1010265551في الرياض، بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

هـ 1436محرم  9بتاريخ  23/س أ/201411 (. حصلت الشركة على ترخيص رقم2009إبريل  5هـ )الموافق 1430
 من مؤسسة النقد العربي السعودي.( 2014نوفمبر  2)الموافق 

 
 تتمثل نشاطات الشركة في أعمال اإليجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل األصول اإلنتاجية.

 
، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي )"المؤسسة"( الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل 2013خالل عام 

صدار نظام اإليجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل )"األنظمة"( عقب إ 2013فبراير  24والتي تم نشرها بتاريخ 
. أعطت هذه األنظمة شركات التمويل القائمة فترة سماح لمدة سنتين لتصحيح 2012أغسطس  27المنشورة بتاريخ 

 31القيام بتسجيل وتسليم خطة التصحيح إلى المؤسسة قبل ويدة أوضاعها الحالية بما يتماشى مع متطلبات األنظمة الجد
. قامت الشركة بتقديم خطتها وطلب الحصول على الترخيص قبل انتهاء الوقت المحدد وقد حصلت الشركة 2013ديسمبر 

 .2014على ترخيص المؤسسة خالل شهر نوفمبر 
 

( 2015أبريل  21هـ )الموافق 1436رجب  2ة بتاريخ وزارة التجارة والصناعة السجل التجاري الجديد للشرك اعتمدت
 الشركة إلى شركة كرناف للتمويل. اسموالذي تم فيه تغيير 

 
 أسس اإلعداد -2

 
 بيان التوافق

 تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية
من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والتي تتطلب من الشركة إعداد  71وفقا لما نصت عليه المادة وذلك 

 لدولية إلعداد التقارير المالية.قوائمها المالية وفقاً للمعايير ا
 

ة يتم إعدادها وفقاً للمعايير للشركسنوية هي أول قوائم مالية  2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في إن هذه القوائم المالية 
 .1الدولية إلعداد التقارير المالية وقد تم تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

 
على المركز المالي واألداء المالي لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية االتحول إلى تأثير كيفية حول  تم تقديم شرح

 المالية.القوائم هذه حول  3يضاح رقم اإلفي الخاصة بالشركة والتدفقات النقدية 
 

 حسب السيولة.تم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي 
 

 .(2016بريل أ 10 هـ )الموافق1437رجب  3 تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
 

 أساس القياس
 .لمبدأ التكلفة التاريخيةتعد هذه القوائم المالية وفقاً 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض

 للشركة. الوظيفيةي بصفته العملة تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعود
 

 استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات
السياسات تطبيق والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على بإصدار األحكام دارة قامت اإلالمالية، القوائم إعداد هذه  عند

. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه والمصاريف المصرح عنها لموجودات والمطلوبات واإليراداتاالمحاسبية ومبالغ 
 التقديرات.

 
 .مستقبليمراجعة التقديرات بأثر يتم إثبات مستمر. المعنية بشكل تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 
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 تتمة - أسس اإلعداد -2
 

 تتمة - واالفتراضاتاستخدام التقديرات واألحكام 
والتقديرات  األحكامهذه تقويم يتم عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة.  عندكما يتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها 

واالفتراضات بشكل مستمر وترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك الحصول على المشورة المهنية 
النواحي الهامة التي استخدمت ونورد فيما يلي بياناً بوتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف. 

 يرات واالفتراضات:اإلدارة األحكام والتقدفيها 
 

 االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان عن مديني عقود المرابحة واإلجارة -أ 
 ةالفرديالموجودات على مستوى الموجودات قيمة هذه في انخفاض وجود دليل على تأخذ الشركة بعين االعتبار ال

انخفاض للتأكد من وجود على حدة  تقويمهايتم فردي الهامة بشكل كافة الموجودات إن المستوى الجماعي. على و
في قيمتها تم انخفاض للتأكد من وجود بشكل جماعي الموجودات التي لم تنخفض قيمتها تلك يتم تقويم . في قيمتها

للتأكد بشكل جماعي  تقويمهايتم ال تعتبر هامة بمفردها التي إن الموجودات بشكل فردي.  تكبده ولكن لم يتم تحديده
ذات خصائص الموجودات تجميع عن طريق جماعي يتم إجراء التقويم بشكل . قيمتهافي انخفاض من وجود 

 مخاطر مماثلة.
 

ومقدار التحصيالت جماعي، تستخدم الشركة معلومات تاريخية عن توقيت في القيمة النخفاض اال عند تقويم
الحد الذي تكون إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية هي  تقوم بإجراء تعديلالخسائر التي تكبدتها، و

 الخسائر الفعلية من المرجح أكبر أو أقل من التي اقترحتها االتجاهات التاريخية.فيه 
 

القيمة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات في نخفاض اال خسائريتم احتساب 
 الخسائرأو األرباح خسائر في المعدل الفعلي األصلي لألصل. يتم إثبات المخصومة بالالمستقبلية المتوقعة  النقدية

فإنه يتم ، الموجوداتواقعية السترداد احتماالت في حساب مخصص. عندما ترى الشركة أنه ال توجد  تظهرو
االنخفاض  يتعلقيمكن أن ، واً الحقالقيمة في نخفاض اال انخفض مبلغ خسائر. إذا العالقةالمبالغ ذات شطب 
القيمة في نخفاض خسائر االيتم عكس فإنه القيمة، في نخفاض االوقع بعد تسجيل الذي حدث بالموضوعية بصورة 

 .الخسائرأو األرباح من خالل  المسجلة سابقاً 
 

 مبدأ االستمرارية -ب 
العمل على مبدأ االستمرارية، وهي مقتنعة بأن قامت إدارة الشركة بإجراء تقويم لمقدرة الشركة االستمرار في 

الشركة لديها الموارد لمواصلة األعمال في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي 
عدم تأكيد جوهري من الممكن أن يثير الشكوك على مقدرة الشركة االستمرار في العمل على مبدأ االستمرارية. 

 ال القوائم المالية تعد على أساس مبدأ االستمرارية.عليه، ال تز
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات -ج 
ألغراض احتساب الخاصة بالشركة دارة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات اإلتقوم 

لألصل أو اإلهالك الفعلي له. تقوم  االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع
اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية سنوياً، وسوف يتم تعديل قسط االستهالك في المستقبل عندما تعتقد اإلدارة أن 

 األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
 

 تباع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولىا -3
 

وفقاً للمعايير  2014ديسمبر  31قامت الشركة بإعداد قوائمها المالية لكافة الفترات حتى وبما في ذلك السنة المنتهية في 
هي  2015ديسمبر  31المنتهية في للسنة المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية فقط. إن القوائم المالية 

 الدولية إلعداد التقارير المالية.وفقاً للمعايير أول قوائم مالية أعدتها الشركة 
 

أو  التي تبدأ فيعليه، قامت الشركة بإعداد قوائم مالية تتفق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المطبقة على الفترات 
ات المحاسبية الهامة )إيضاح في السياسمقارنة وذلك حسبما هو مشار إليه ، باإلضافة إلى بيانات فترة ال2015يناير  1قبل 
بعد إدراج  2014يناير  1(. وعند إعداد هذه القوائم المالية، تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية للشركة كما في 4

 بعض التعديالت وفقا لما ينص عليه إتباع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى.
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وعند إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت الشركة بتحليل األثر الناتج 
بقاً في القوائم المالية المعدة وفقاً عن هذه المعايير واالفصاح عن التعديالت التالية المطلوبة على المبالغ المصرح عنها سا

 لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

)تاريخ التحول إلى المعايير  2014يناير  1تسوية إجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين كما في 
 2014ديسمبر  31الدولية إلعداد التقارير المالية( و

 
    قائمة المركز المالي 

 حقوق المساهمين إجمالي المطلوبات إجمالي الموجودات 
        لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

    2014يناير  1
    

 641.526.704 654.230.059 1.295.756.763 معايير المحاسبة السعوديةوفقاً ل
أثر التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير 

 المالية
(189.705.377) (186.564.350) (3.141.027) 

 638.385.677 467.665.709 1.106.051.386 لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةوفقاً ل
    

    2014ديسمبر  31

    
 694.724.711 741.494.232 1.436.218.943 معايير المحاسبة السعودية

أثر التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير 
 المالية

(213.065.133) (209.959.300) (3.105.833) 

 691.618.878 531.534.932 1.223.153.810 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

 2014ديسمبر  31لسنة المنتهية في لتسوية إجمالي الدخل الشامل 
 
    لاير سعودي 

 53.198.007 معايير المحاسبة السعوديةالمبالغ المعلنة وفقاً ل
 35.194 أثر التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 (10.800.000) (5-3تصحيح خطأ )إيضاح 
 42.433.201 لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةوفقاً ل
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 :2014ديسمبر  31و 2014يناير  1تسوية االحتياطي الرأسمالي اآلخر واألرباح المبقاة كما في 
 
    قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 
االحتياطي الرأسمالي 

 األرباح المبقاة اآلخر
      لاير سعودي لاير سعودي 

   
   2014يناير  1
   

 114.894.950 -      معايير المحاسبة السعوديةالمبالغ المعلنة وفقاً ل
 (3.141.027) -      المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةأثر التحول إلى 

 (32.400.000) 32.400.000 (5-3تصحيح خطأ )إيضاح 
 79.353.923 32.400.000 الدولية إلعداد التقارير المالية لمعايير وفقاً ل

   
   2014ديسمبر  31
   

 162.773.157 -      معايير المحاسبة السعوديةالمبالغ المعلنة وفقاً ل
 (3.105.833) -      أثر التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 (43.200.000) 43.200.000 (5-3تصحيح خطأ )إيضاح 
 116.467.324 43.200.000 الدولية إلعداد التقارير الماليةلمعايير وفقاً ل

 
 المالية للمرة األولىتباع المعايير الدولية إلعداد التقارير ا
 
 جارة:مدينو عقود المرابحة واإل (3-1)

إلى فترات  األرباحوأصل المبلغ. يتم تأجيل جزء من  األرباحعلى بنود جارة واإليشتمل مدينو عقود المرابحة 
عن إجمالي الذمم  باإلفصاحمستقبلية على مدى فترة العقد. وطبقاً لمعايير المحاسبة السعودية، قامت الشركة 

المالية،  التقاريرضمن المطلوبات. ووفقاً للمعايير الدولية إلعداد  ةالمؤجل األرباحالمدينة ضمن الموجودات وجزء 
 تم إظهار صافي المبلغ ضمن الموجودات.

 
 القروض البنكية: (3-2)

تقوم الشركة بإبرام عقود مرابحة ثابتة مع البنوك لتمويل عملياتها. يتم تحديد عموالت األرباح المتعلقة بالقروض 
عند إبرام العقود. وطبقاً لمعايير المحاسبة السعودية، كان يتم االفصاح عن عموالت األرباح هذه كعمولة ربح 

القرض بعد خصم  اإلفصاح عناد التقارير المالية، يتم مؤجلة ضمن الموجودات. ووفقاً للمعايير الدولية إلعد
 عمولة الربح المؤجلة.

 
 أتعاب تسيير المعامالت: (3-3)

. ووفقاً للمعايير استالمهاطبقاً لمعايير المحاسبة السعودية، كان يتم إثبات أتعاب تسيير المعامالت كإيرادات عند 
معدل الربح  باستخدامب تسيير المعامالت ضمن اإليرادات المسجلة الدولية إلعداد التقارير المالية، يتم إدراج أتعا

الفعلي للعقد المعني ويتم إثباتها على مدى فترة العقد. عليه، يتم إثبات هذه األتعاب حالياً على مدى فترة العقد في 
 معدل الربح الفعلي. باستخدامقائمة الدخل الشامل للشركة 

 
 تكلفة معامالت العقود: (3-4)

طبقاً لمعايير المحاسبة السعودية، كان يتم إثبات تكلفة المعامالت كمصاريف عند تكبدها. ووفقاً للمعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية، فإنه يتم إدراج هذه التكاليف ضمن معدل الربح الفعلي للعقد المعني ويتم إثباتها على مدى 

مصاريف الإلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، تم تأجيل هذه  فترة العقد. عليه، فإنه كما بتاريخ التحول
 ويتم إثباتها حالياً على مدى فترة العقد في قائمة الدخل الشامل للشركة باستخدام معدل الربح الفعلي.
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 ألسهم للموظفينخطة مساهمة ا (3-5)

أسهم )"أسهم  امتالك، منحت الشركة بعض الموظفين )"الموظفين المؤهلين"( خيار )"الخيار"( 2011عام خالل 
 وهؤالء الموظفين.مقيدة"( وهو ما سينتج عنه توافق أكثر بين حصة كل من المساهمين 

 
وذلك نظير تأسيس المؤهلين وقد تم منح هذه األسهم مجاناً للموظفين  سهم 5.400.000يبلغ عدد األسهم المقيدة 

. لم يتم المحاسبة عن هذه الدفعات المحسوبة على 2011يناير  1وإدارة الشركة لمدة خمس سنوات اعتباراً من 
ثر رجعي أساس األسهم في القوائم المالية للشركة للسنوات السابقة. قامت اإلدارة حالياً بتصحيح هذا الخطأ بأ

. وقد نتج عن ذلك انخفاض األرباح المبقاة لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةبموجب ا وتعديل بيانات المقارنة
ديسمبر  31و 2014يناير  1كما في  مليون لاير سعودي 43.2مليون لاير سعودي، و 32.4للشركة بمبلغ قدره 

)بند خطة خيارات األسهم للموظفين ، على التوالي. كما نتج عن ذلك أيضاً زيادة معادلة في احتياطي 2014
 ي هذه التواريخ، وبالتالي لم يؤد  ( فباعتباره "االحتياطي الرأسمالي اآلخر" مستقل ضمن حقوق الملكية بالشركة

من تواريخ إعداد القوائم المالية. ونتج عن ذلك أيضاً  ذلك إلى تغيير كلي في حقوق الملكية بالشركة في أي
لاير سعودي على أساس مليون  10.8وإجمالي الدخل الشامل للشركة بمبلغ قدره  األرباحفي صافي  انخفاض

 .2011يناير  1إعداد قوائم مالية منذ سنة سنوي لكل 
 

 السياسات المحاسبية الهامة -4
 

قائمة المركز إعداد عند المالية و القوائمتم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه لجميع الفترات المعروضة في هذه 
لمعايير الدولية اإلى التحول ألغراض  2014يناير  1في  المالي االفتتاحية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 :بأهم السياسات المحاسبية المتبعة بياناً فيما يلي ونورد خالف ذلك. يرد لم ، ما إلعداد التقارير المالية
 

 إثبات اإليرادات
 ارة على أساس معدل الربح الفعلي.واإلجعقود المرابحة تمويل يتم إثبات الدخل من 

 
 هذه الذمم المدينة.كتسوية لمعدل الربح الفعلي على ارة واإلجعقود المرابحة تمويل يتم إثبات أتعاب تسيير معامالت 

 
لي في سياق األدوات المالية إلى دخل العمولة الخاصة وفقاً لما هو متعارف عليه في المجتمع الما ةالمستخدم األرباحشير ت

 في المملكة العربية السعودية.
 

ر المتعلقة بها إلى مخاطالمنافع والملكية واليتم إثبات الدخل من االستثمارات العقارية عند إنهاء معاملة البيع وانتقال 
 المشتري.

 
 الموجودات المالية

 
 الموجودات المالية اإلثبات األولي وقياس . أ

الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركة هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو كافة إن 
أي زائداً مكن تحديدها وغير متداولة في سوق نشط. يتم، في األصل، إثبات هذه الموجودات بالقيمة العادلة ي

. وبعد القياس األولي لها، تقاس الموجودات المالية هذه بالتكلفة المطفأة متعلقة بها مباشرةً  تكاليف معامالت
 لقيمة.االنخفاض في اخسائر الفعلي ناقصاً العائد باستخدام طريقة 

 
 فيما يلي بياناً بأهم الموجودات المالية كما بتاريخ إعداد القوائم المالية:

 
 مدينو عقود المرابحة 

اتفاقية تقوم بموجبها الشركة ببيع أصل للعميل بعد أن تكون الشركة قد قامت بشرائه، بناًء إن المرابحة هي عبارة عن 
الشركة. يتضمن سعر البيع التكلفة باإلضافة إلى هامش ربح متفق على وعد من نفس العميل بشراء هذا األصل من 

عليه. يتضمن إجمالي المبالغ المستحقة بموجب عقد المرابحة مجموع دفعات البيع المستقبلية المتعلقة بعقد المرابحة 
ربح مرابحة غير )مدينو عقود بيع المرابحة(. يتم قيد الفرق بين مديني عقود بيع المرابحة وتكلفة األصل المباع ك

 مكتسب، وألغراض العرض يتم خصمه من إجمالي المبالغ المستحقة بموجب مديني عقود بيع المرابحة.
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة -4
 

 تتمة - الموجودات المالية
 

 تتمة -الموجودات المالية  وقياساإلثبات األولي  .أ 
 
  اإلجارةمدينو عقود 

لطلب العميل  لإليجار وفقاً إنشاء أصل شراء أو بشركة، بصفتها المؤجر، الاإلجارة هي اتفاقية تقوم بموجبها إن 
نتهي عن طريق نقل تالتي يمكن أن و متفق عليهماإيجار وفترة محددة ب الموجوداتتأجير بناًء على وعد )المستأجر(، 

المنشأة ( التمويلاإلجارة )عقود مالية المستحقة بموجب المبالغ اإلجتتضمن ملكية األصل المؤجر إلى المستأجر. 
 المقدرةالمتبقية زائداً المبالغ (، ةجارمديون عقود اإل) ةالتمويلي ةجاربموجب عقود اإلدفعات اإليجار المستقبلية  مجموع

 .القبضالمستحقة 
 

 نخفاض في قيمة الموجودات الماليةاال .ب 
، بإجراء تقويم لتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود الماليةأعداد القوائم تقوم الشركة، بتاريخ 

انخفاض في قيمة أصل مالي ما أو مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر أي أصل مالي أو مجموعة من 
في القيمة الموجودات المالية منخفضة القيمة وذلك فقط في حالة وجود دليل موضوعي على حدوث االنخفاض 

ة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات األولي لتلك الموجودات )"حدث خسارة" متكبدة( وأن لهذا الحدث أو نتيج
حداث أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية والتي يمكن األ

على مؤشرات توحي بأن في القيمة االنخفاض  يشتمل الدليل الموضوعي على وقوعقد بشكل موثوق به.  تقديرها
أو احتمال اإلفالس أو إعادة هيكلة المقترض أو مجموعة من الجهات المقترضة تعاني من صعوبات مالية هامة، 

أو االخفاق أو التأخر في سداد أصل المبلغ أو العمولة الخاصة وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة مالية أخرى 
الظروف في المتأخرات أو خفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات إلى وجود ان

 االقتصادية المرتبطة بحاالت اإلخفاق في السداد.
 

اإلدارة حول ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن األصل المالي قد تقويم يستند مخصص خسائر االئتمان على 
إثبات خسائر ويتم  المبلغ القابل لالسترداد المقدر حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تحديدفي وقيمته. انخفضت 

 .الخسائر أواألرباح القيمة في بيان في نخفاض اال
 

 التوقف عن إثبات الموجودات المالية .ج 
 ابهة( عند:موجودات المالية المتشيتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو أي جزء منها أو مجموعة من ال

 
 عاقدية الستالم التدفقات النقدية؛ أوانتهاء الحقوق الت -
من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة قها في استالم التدفقات النقدية تنازل الشركة عن حقو -

المنافع أ( قيام الشركة بنقل كافة ) إمابالكامل وبدون أي تأخير إلى طرف آخر بموجب "ترتيبات فورية" و
)ب( عدم قيام الشركة بنقل أو اإلبقاء على كافة المخاطر المصاحبة  وأ ،والمخاطر المصاحبة لملكية األصل

 لملكية األصل ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.
 

تفاقية وفي الحاالت التي تقوم فيها الشركة بالتنازل عن حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام ا
فوريه، عندئذ تقوم بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا تم اإلبقاء على المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية ومدى ذلك. وفي 
الحاالت التي ال يتم فيها نقل أو اإلبقاء على كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل، أو تحويل السيطرة 

رتباط الشركة المستمر بذلك األصل. وفي مثل هذه الحالة، تقوم الشركة على األصل، يتم إثبات األصل بقدر ا
. يتم قياس األصل المحول والمطلوبات المصاحبة له بالشكل الذي يعكس لألصل مصاحبةالمطلوبات البإثبات 

 الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها الشركة.
 

األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية والحد  يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على
 األقصى للمبلغ المطلوب من الشركة دفعه، أيهما أقل.
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 المطلوبات المالية
 

 الالحق اإلثبات األولي والقياس . أ
يتم، في األصل، الدائنين التجاريين واآلخرين. وتشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالشركة على القروض البنكية 

بعد اإلثبات األولي لها،  .مباشرةً  لمعامالت المتعلقة بهاالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف اهذه إثبات 
 .الربح الفعليبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل هذه المطلوبات المالية تقاس 

 
 المطلوبات الماليةالتوقف عن إثبات  . ب

يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية وذلك عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو إنهاء مدته. وفي حالة 
تبديل االلتزامات المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعديل شروط 

عتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن إثبات االلتزامات األصلية وإثبات االلتزامات الحالية، عندئذ يتم ا
 .التزامات جديدة، ويتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل

 
 القيمة العادلة

ما بموجب معادلة نظامية تمت بين  التزامعند تحويل  م استالمه عند بيع أصل ما أو دفعهالقيمة العادلة هي السعر الذي سيت
في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد متعاملين 
 تمت إما:

 
 أو ،في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات 

 جودات والمطلوبات.في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للمو 
 

إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة. تقاس القيمة العادلة 
للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم 

 قتصادية.لتحقيق أفضل مصالحهم االيسعون 
 

إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية 
من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام 

 األفضل واألمثل.
 

 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها 

 فواتير من قبل الموردين.
 

 المخصصات
ة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتج

 وثوق به.االلتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل م
 

 القروض
القروض بالتكلفة المطفأة إظهار يتم وبعد ذلك التكاليف المتكبدة. بعد خصم  ،القروض بالقيمة العادلة، في األصل، إثبات يتم

الدخل الشامل على مدار قائمة في التحصيل المثبتة )بعد خصم تكاليف المعاملة( وقيمة المبالغ المحصلة مع أي فرق بين 
 الفعلية.العمولة فترة االقتراض باستخدام طريقة 

 
 االستثمارات العقارية

التكلفة النخفاض في القيمة. تستهلك المتراكمة لخسائر التظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم و
بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة المتبقية لالستثمارات العقارية  ناقصاً القيمة التقديرية

للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير  ة الدفترية لالستثمارات العقاريةللموجودات. يتم مراجعة القيم
ى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة األحداث أو التغيرات في الظروف إل

الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد لها والتي تمثل القيمة األعلى 
  للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية.
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 تتمة - االستثمارات العقارية
التحويالت بين إن التحويل إلى )أو من( استثمارات عقارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام. إجراء يتم 
ال تغير تكلفة تلك أنها وللعقارات المحولة والعقارات التي يشغلها مالكوها ال تغير القيمة الدفترية عقارية الستثمارات اال

 قياس أو اإلفصاح.الألغراض العقارات 
 

يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد االستثمارات العقارية بمقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية 
 لالستثمارات العقارية ويتم إثباتها ضمن اإليرادات األخرى في قائمة الدخل الشامل.

 
 الممتلكات والمعدات

النخفاض في القيمة. تستهلك التكلفة الخسائر المتراكمة لتظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم و
 ناقصاً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات.

اجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات يتم مر
في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة 

ودات إلى القيمة القابلة لالسترداد لها والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصاً القابلة لالسترداد، عندئذ تخفض الموج
 تكاليف البيع والقيمة الحالية.

 
تطفأ تحسينات المباني المستأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات / للموجودات المستأجرة أو 

مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل الشامل. يتم رسملة التحسينات، التي تزيد فترة اإليجار، أيهما أقصر. تحمل 
 بصورة جوهرية، من قيمة أو عمر األصل المعني.

 
مكونات ) كبنود منفصلةالمحاسبة عنها أجزاء من بند الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم لدى عندما يكون 

 للممتلكات والمعدات. (رئيسية
 

بمقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية الممتلكات والمعدات يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد 
 ويتم إثباتها ضمن اإليرادات األخرى في قائمة الدخل الشامل. للممتلكات والمعدات

 
 النقدية وشبة النقدية

 ، تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق.التدفقات النقديةاض إعداد قائمة ألغر
 

 الماليةاالنخفاض في قيمة الموجودات غير 
الخاصة بها وذلك للتأكد من وجود دليل على وقوع  الماليةتقوم الشركة، دورياً، بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير 

االنخفاض في قيمة تلك الموجودات. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد أي خسائر ناتجة عن 
لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسائر. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل، تقوم 

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

وفي الحاالت التي تقدر فيها القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمتها الدفترية، عندئذ تخفض 
في بات االنخفاض في القيمة القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسترداد لها، ويتم إث

 .قائمة الدخل الشامل
 

إذا ما تم الحقاً عكس قيد االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة 
المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض 

إثبات خسائر انخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية في الفترات السابقة. يتم إثبات  تحديدها فيما لو لم يتم
 .في قائمة الدخل الشاملعكس قيد االنخفاض في القيمة 

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

العمل والعمال السعودي. يتم يوجد لدى الشركة برنامج محدد المزايا للموظفين طبقاً لألحكام المنصوص عليها في نظام 
 م طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.تحديد تكلفة تقديم المزايا بموجب البرنامج المحدد المزايا باستخدا

 
يتم إثبات عمليات إعادة قياس األرباح والخسائر اإلكتوراية فوراً في قائمة المركز المالي مع الزيادة المقابلة لها على 

في الفترة التي تحدث فيها. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى  الدخل الشامل اآلخرالل األرباح المبقاة من خ
  الخسائر في الفترات الالحقة.أو األرباح 
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 تتمة - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 :وذلك قبلالدخل الشامل يتم إثبات تكلفة الخدمات السابقة في قائمة 

  ؛ وأو تخفيض البرنامجتاريخ تعديل 

 تاريخ قيام الشركة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة 
 

يتم احتساب صافي دخل العمولة الخاصة عن طريق تطبيق معدل الخصم على صافي التزام المزايا المحددة. تقوم الشركة 
 الدخل الشامل:بإثبات التغيرات التالية في صافي التزام المزايا المحددة في قائمة 

 
  تكاليف الخدمات الحالية وتكاليف الخدمات السابقة واألرباح والخسائر الناتجة عن تتضمن التي تكاليف الخدمات

 وعمليات السداد غير الروتينية )ضمن المصاريف العمومية واإلدارية(. التخفيضعمليات 

 .)صافي دخل أو مصروف العمولة الخاصة )ضمن تكلفة التسهيالت البنكية وأعباء االقتراض 
 

 أساس األسهم الدفعات المحسوبة على
يتسلم بعض التنفيذيين بالشركة مكافآت في شكل دفعات محسوبة على أساس األسهم، وبموجبها يقوم التنفيذيون بتقديم 

 خدمات نظير الحصول على أدوات حقوق الملكية )معامالت تسوية باألسهم(.
 

 لمنح وذلك باستخدام طريقة تقويم مالئمة.يتم تحديد تكلفة معامالت التسوية باألسهم عن طريق القيمة العادلة بتاريخ ا
 

يتم إثبات تلك التكلفة ضمن مصروف مزايا الموظفين، باإلضافة إلى الزيادة المقابلة في حقوق الملكية )االحتياطي 
الرأسمالي اآلخر( على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات والوفاء بشروط األداء، حسبما ينطبق ذلك، )فترة 

قاق(. إن المصروف المتراكم والمثبت بشأن معامالت التسوية باألسهم بتاريخ إعداد كل تقارير مالية حتى تاريخ االستح
االستحقاق يعكس المدى الذي انتهت فيه فترة االستحقاق وأفضل تقدير لإلدارة بشأن عدد أدوات حقوق الملكية التي سيتم 

الرصيد الدائن في قائمة الدخل الشامل لفترة ما يمثل الحركة في استحقاقها في نهاية المطاف. كما أن المصروف أو 
 المصاريف التراكمية المثبتة كما في بداية ونهاية تلك الفترة.

 
ال يتم أخذ شروط الخدمات واألداء غير المرتبط بالسوق بعين االعتبار عند تحديد القيمة العادلة بتاريخ منح المكافآت، ولكن 

ي من المحتمل الوفاء بها كجزء من أفضل تقديرات الشركة بشأن عدد أدوات حقوق الملكية التي سيتم يتم تقدير الشروط الت
استحقاقها في نهاية المطاف. يتم إظهار الشروط المتعلقة بأداء السوق، إن وجدت، ضمن القيمة العادلة بتاريخ المنح. إن أي 

ترتبط بالخدمات، يتم اعتبارها كشروط عدم استحقاق. يتم ولكن ال تتضمن أي متطلبات  ،شروط أخرى تتعلق بالمكافآت
إظهار شروط عدم االستحقاق ضمن القيمة العادلة للمكافآت وهو ما يؤدي إلى الصرف الفوري للمكافآت ما لم يكن هناك 

 أيضاً شروط تتعلق بالخدمات و/أو األداء.
 

ف بسبب عدم الوفاء بشروط الخدمات و/أو األداء غير ال يتم إثبات المصروف للمكافآت التي ال تستحق في نهاية المطا
المرتبط بالسوق. وفي حالة احتواء المكافآت على شروط تتعلق بالسوق أو عدم االستحقاق، فإنه يتم اعتبار المعامالت 
و مستحقة بصرف النظر عن الوفاء بهذا الشرط من عدمه، شريطة الوفاء بكافة الشروط األخرى المتعلقة باألداء و/أ

 الخدمات.
 

 وفي حالة تعديل شروط مكافأة التسوية باألسهم، فإن الحد األدنى للمصاريف المسجلة يمثل القيمة العادلة بتاريخ المنح
، وذلك بشرط الوفاء بالشروط األصلية للمكافأة. إن أي مصروف إضافي، تم قياسه بتاريخ الخاصة بالمكافأة غير المعدلة

تعديل يزيد من إجمالي القيمة العادلة لمعاملة الدفعات المحسوبة على أساس األسهم، أو يكون بطريقة التعديل، يتم إثباته ألي 
أخرى في صالح الموظفين. وفي حالة إلغاء المكافأة من قبل الشركة أو من قبل الطرف اآلخر، فإنه يتم إثبات العنصر 

 ل قائمة الدخل الشامل.المتبقي من القيمة العادلة للمكافأة كمصروف على الفور من خال
 

 مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم 

الصافي، أو بيع الموجودات  يكون لدى الشركة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساسلمقاصة المبالغ المثبتة و
 وتسديد المطلوبات في آن واحد.
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 الزكاة
 االستحقاق.على أساس يجنب مخصص للزكاة تخضع الشركة ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. 

 تقيد أي فروقات في التقدير عند اعتماد الربوط النهائي. يتم احتساب الزكاة المحملة على أساس الوعاء الزكوي.
 

 مصاريف التمويل المؤجلة
 فترة االنتفاع من هذه التسهيالت.على مدى التسهيالت البنكية المتعلقة بيتم إطفاء مصاريف التمويل المؤجلة 

 
 توزيعات األرباح

 عليها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.توزيعات األرباح النهائية كمطلوبات عند المصادقة يتم إثبات 
 

 عقود اإليجارات التشغيلية
يتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية في قائمة الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد 

 اإليجار.
 

 المصاريف
المبيعات ومصاريف التسويق. تصنف كافة المصاريف إن مصاريف البيع والتسويق هي تلك المتعلقة خصيصاً بمندوبي 

 األخرى كمصاريف عمومية وإدارية.
 

 المعلومات القطاعية
يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو 

 أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى.، وتختلف )قطاع جغرافي( خدمات في بيئة اقتصادية معينة
 

 الدولي إلعداد التقارير الماليةالعمل التغيرات المرتقبة في إطار  -5
 

المالية.  القوائملجميع الفترات المعروضة في هذه  4سياسات المحاسبية الواردة في اإليضاح البتطبيق قامت الشركة 
والتي تم نشرها وليست إلزامية تعديالت على المعايير الحالية في وقت مبكر وجديدة معايير أي اتباع اختارت الشركة عدم 

 :وهي مدرجة أدناه بعمليات الشركةالتي تتعلق ، بما في ذلك المعايير لسنة المحاسبية الحاليةالشركة في االمتثال 
 

 األدوات المالية –( 9المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )
، صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلصدار النهائي للمعيار الدولي الخاص بالتقارير 2014شهر يوليو خالل 

(: األدوات المالية والذي يعكس كافة مراحل مشروع األدوات المالية، وحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 9المالية رقم )
(. لقد 9االصدارات السابقة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) األدوات المالية: االثبات والقياس وكافة –( 39)

يسري المعيار القيمة ومحاسبة تغطية المخاطر.  استحدث المعيار متطلبات جديدة بشأن التصنيف والقياس، واالنخفاض في
، ويسمح باالتباع المبكر 2018يناير  1 ( على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد9الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي ولكن معلومات المقارنة غير إلزامية. يسمح باالتباع المبكر لإلصدارات السابقة للمعيار له. 
 1األولي لها قبل التطبيق ( إذا كان تاريخ 2013و 2010و 2009( )لألعوام 9الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

( أثر على تصنيف وقياس الموجودات المالية 9. سيكون التباع المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )2015فبراير 
 الخاصة بالشركة، ولن يكون له أثر على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للشركة.

 
بإجراء تقويم عالي ، قامت الشركة 2015عام اتباع المعيار الجديد بتاريخ السريان المطلوب. وخالل تعتزم الشركة 

(. يعتمد هذا التقويم المبدئي على 9المستوى لألثر الناتج لكافة النواحي الثالث للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )
مات ومن الممكن أن يخضع للتغييرات الناتجة عن التحليالت اإلضافية المفصلة أو المعلو المعلومات المتوفرة حالياً 

أثر على تصنيف وقياس ستقبل. وبشكل عام، تتوقع الشركة وجود في الموالمؤيدة التي تتوفر لدى الشركة اإلضافية المعقولة 
 .أثر على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للشركةهناك الموجودات المالية الخاصة بالشركة، ولن يكون 
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 تتمة - إلعداد التقارير الماليةالدولي العمل التغيرات المرتقبة في إطار  -5
 

 االيرادات من العقود المبرمة مع العمالء –( 15المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )
االيرادات والتي سوق تنطبق على ، وحدد طريقة مؤلفة من خمس خطوات 2014لقد صدر هذا المعيار في شهر مايو 

الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء. وبموجب هذا المعيار، يتم إثبات االيرادات بالمبلغ الذي يعكس القيمة التي يتوقع أن 
 15توفر األسس في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  لمنشأة مقابل تحويل البضاعة أو الخدمات للعمالء.ا تستحقها

ينطبق معيار اإليرادات الجديد على جميع المنشآت وسوف يحل محل جميع  اإليرادات. وإثباتلقياس  ظيماً نهجاً أكثر تن
يطبق المعيار بالكامل أو إلعداد التقارير المالية. المعايير الدولية في المنصوص عليها اإليرادات الحالية إثبات متطلبات 

حالياً الشركة تقوم ويسمح باالتباع المبكر له. ، 2019يناير 1أو بعد  معدل على الفترات السنوية التي تبدأ في بأثر رجعي
عند سريان  الجديدالمعيار وتنوي اتباع ( 15بإجراء تقويم لألثر الناتج عن المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 .مفعوله
 

 النقدية وشبه النقدية -6
 

 قائمة التدفقات النقدية مما يلي:تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في 
 
 2014يناير  1 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 
        لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 12.940 29.483 17.713 نقد في الصندوق
        146.903.266 53.229.261 100.105.181 نقد لدى البنوك

        146.916.206 53.258.744 100.122.894 اإلجمالي

 
 مدينو عقود المرابحة، صافي -7

 
 2014يناير  1 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 
        لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 333.861.942 478.349.929 575.973.780 إجمالي مديني عقود المرابحة
        45.600.747 59.841.600 108.663.125 غير المكتسبالدخل ناقصاً: 

 288.261.195 418.508.329 467.310.655 ، صافيعقود المرابحة مدينو
        6.353.580 8.215.278 6.929.883 ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان

        281.907.615 410.293.051 460.380.772 ، صافيعقود المرابحة مدينو

    
 169.618.684 268.052.606 154.336.270 صافي، عقود المرابحةالجزء المتداول من مديني 

، عقود المرابحةالجزء غير المتداول من مديني 
        112.288.931 142.240.445 306.044.502 صافي

        281.907.615 410.293.051 460.380.772 ، صافيعقود المرابحة مدينو
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 تتمة - مدينو عقود المرابحة، صافي -7
 

 مخصص خسائر االئتمان كما يلي:كانت حركة 
    ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 2015 2014 
      لاير سعودي لاير سعودي 

 6.353.580 8.215.278 الرصيد في بداية السنة
      1.861.698 (1.285.395) )عكس قيد المخصص(/المخصص المحمل للسنة

      8.215.278 6.929.883 الرصيد في نهاية السنة

 
 ، صافيمدينو عقود اإلجارة -8

 
 2014يناير  1 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 
        لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 660.680.402 766.460.358 560.883.954 اإلجارةإجمالي مديني عقود 
        119.154.875 124.843.682 75.232.829 غير المكتسبالدخل ناقصاً: 

 541.525.527 641.616.676 485.651.125 اإلجارة، صافيعقود  مدينو
        5.646.420 6.784.722 16.070.117 ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان

        535.879.107 634.831.954 469.581.008 اإلجارة، صافيعقود  مدينو

    
 219.273.151 297.078.554 264.972.600 اإلجارة، صافيعقود الجزء المتداول من مديني 

اإلجارة، عقود الجزء غير المتداول من مديني 
        316.605.956 337.753.400 204.608.408 صافي

        535.879.107 634.831.954 469.581.008 مدينو عقود اإلجارة، صافي
 

 كانت حركة مخصص خسائر االئتمان كما يلي:
 
    ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 2015 2014 
      لاير سعودي لاير سعودي 

 5.646.420 6.784.722 الرصيد في بداية السنة
      1.138.302 9.285.395 المحمل للسنة

      6.784.722 16.070.117 الرصيد في نهاية السنة
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 الممتلكات والمعدات -9
 
 2015    

 األراضي 
تحسينات المباني 

 المستأجرة
أجهزة الكمبيوتر 

 اإلجمالي السيارات األثاث والتركيبات والمعدات
              لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي 

       التكلفة
 19.303.372 866.401 2.368.577 4.346.093 8.309.051 3.413.250 يناير 1كما في 

 130.807 -      -      130.807 -      -      إضافات خالل السنة
              (207.337) -      (202.338) (4.999) -      -      استبعادات خالل السنة

              19.226.842 866.401 2.166.239 4.471.901 8.309.051 3.413.250 ديسمبر 31كما في 

       
       االستهالك المتراكم

 8.966.121 451.285 1.656.080 3.593.423 3.265.333 -      يناير 1كما في 
 1.801.618 181.608 279.327 509.769 830.914 -      المحمل للسنة

              (187.921) -      (185.633) (2.288) -      -      المتعلق باالستبعادات خالل السنة

              10.579.818 632.893 1.749.774 4.100.904 4.096.247 -      ديسمبر 31كما في 

       
       الدفتريةصافي القيمة 

              8.647.024 233.508 416.465 370.997 4.212.804 3.413.250 2015ديسمبر  31في 
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 تتمة -الممتلكات والمعدات  -9
 
 2014    

 األراضي 
تحسينات المباني 

 المستأجرة
أجهزة الكمبيوتر 

 اإلجمالي السيارات األثاث والتركيبات والمعدات
              لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

       التكلفة
 18.962.637 686.501 2.368.577 4.189.759 8.304.550 3.413.250 يناير 1كما في 

              340.735 179.900 -      156.334 4.501 -      إضافات خالل السنة

              19.303.372 866.401 2.368.577 4.346.093 8.309.051 3.413.250 ديسمبر 31كما في 

       
       االستهالك المتراكم

 6.847.239 291.840 1.251.196 2.869.405 2.434.798 -      يناير 1كما في 
              2.118.882 159.445 404.884 724.018 830.535 -      المحمل للسنة

              8.966.121 451.285 1.656.080 3.593.423 3.265.333 -      ديسمبر 31كما في 

       
       صافي القيمة الدفترية

              10.337.251 415.116 712.497 752.670 5.043.718 3.413.250 2014ديسمبر  31في 
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 تتمة -والمعدات الممتلكات  -9
 

 للممتلكات والمعدات هي كما يلي:إن األعمار اإلنتاجية 
 

 سنوات أو فترة اإليجار، أيهما أقصر 10 تحسينات المباني المستأجرة
 سنوات 4 أجهزة الكمبيوتر والمعدات

 سنوات 10إلى  4 األثاث والتركيبات
 سنوات 5إلى  3 السيارات

 
 االستثمارات العقارية -10

 
مسجلة في الرياض والدمام وجدة. يتم تسجيل هذه االستثمارات العقارية مملوكة تتكون االستثمارات العقارية من أراضي 

 نيابة عن الشركة.عضو مجلس إدارة اسم ب
 

الستثمارات استبعادات ل. لم تكن هناك ةأو السابق ةالحاليالسنة لم تكن هناك إضافات إلى االستثمارات العقارية خالل 
 9.42تبلغ قيمتها الدفترية استثمارات عقارية باستبعاد شركة قامت ال، ةالسابق. خالل السنة ةالحاليالسنة العقارية خالل 

 لاير سعودي.مليون  6.49أرباح قدرها وهو ما نتج عنه سعودي لاير مليون 
 

: 2014)مليون لاير سعودي  136.51االستثمارات العقارية القيمة العادلة لهذه بلغت ، 2015ديسمبر  31كما في 
 لاير سعودي(.مليون  130.07

 
 المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً واألخرى -11

 
 2014يناير  1 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 
        لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 32.136.774 32.136.774 32.136.776 ذمم مدينة من بيع استثمارات عقارية
 7.380.500 7.380.500 19.861.932 وضمانات تأمينات نقدية

 582.362 678.412 917.292 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 1.499.725 1.653.039 661.176 (18مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح 

 1.002.775 1.122.406 546.945 عمولة مبيعات مؤجلة
 174.016 278.283 258.537 للموظفينسلف 

 5.862.500 -      -      شيكات تحت التحصيل
        40.219 46.238 172.055 مدينون آخرون

 54.554.713 43.295.652 48.678.871        

 
 المستحقة الدفع الدائنون والمبالغ -12

 
 2014يناير  1 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 
        لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 2.274.665 3.030.488 2.395.097 مصاريف مستحقة الدفع
 771.407 964.710 855.554 ودخل قروض موظفين مؤجلة مؤجل إيجاردخل 

 998.703 173.285 170.250 دفعات مقدمة من عمالء
        648.923 155.124 144.534 دائنون تجاريون

 3.565.435 4.323.607 4.693.698        
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 الزكاةمخصص  -13
 

 المحملة للسنة
وتم احتسابها على أساس ما  مليون لاير سعودي( 15.5: 2014مليون لاير سعودي ) 14.5بلغت الزكاة المحملة للسنة 

 يلي:
 
 2014يناير  1 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 
        لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي 

 595.289.353 641.526.704 691.416.101 حقوق المساهمين
 482.320.892 553.535.706 399.900.917 مخصصات أول المدة وتسويات أخرى

        (631.408.496) (646.880.951) (565.462.305) الدفترية للموجودات طويلة األجلالقيمة 

 525.854.713 548.181.459 446.201.749 
        62.741.224 72.635.220 55.471.136 الدخل المعدل للسنة

        508.942.973 620.816.679 581.325.849 الوعاء الزكوي
 

بشكل رئيسي نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند احتساب الدخل الفعلي والدخل الخاضع للزكاة نشأت الفروقات بين 
 للزكاة.الدخل الخاضع 

 
 حركة مخصص الزكاة خالل السنة

 على النحو التالي:للسنة كانت حركة مخصص الزكاة 
 
 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 
      لاير سعودي لاير سعودي 

 13.091.804 16.715.208 يناير 1كما في 
 15.520.417 14.533.146 المحمل للسنة

      (11.897.013) (5.091.035) مدفوع خالل السنة

      16.715.208 26.157.319 ديسمبر 31كما في 
 

 الربوط الزكوية
، 2014حتى عام السابقة قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"( عن جميع السنوات 

، ونتج عنها 2012حتى عام  2009وسددت المبالغ المستحقة وفقاً لذلك. أجرت المصلحة الربوط الزكوية لألعوام من 
مليون لاير سعودي نتيجة لقيام المصلحة باستبعاد بعض البنود التي تضمنتها االقرارات  55 إجمالي فروقات مستحقة قدرها
تعتقد اإلدارة بأن المحصلة النهائية لهذا االعتراض ، وعلى الربوط التي أجرتها المصلحة اً الزكوية. قدمت الشركة اعتراض

 لصالح الشركة. ستكون
 

 القروض البنكية، صافي -14
 
 2014يناير  1 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 
        لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

    الجزء غير المتداول
    

 266.480.941 319.037.905 185.196.470 قروض بنكية مضمونة
        (12.561.248) (14.215.584) (5.318.406) عمولة مؤجلة

 179.878.064 304.822.321 253.919.693        
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 تتمة - القروض البنكية، صافي -14
 2014يناير  1 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 
        لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

    الجزء المتداول
    

 207.786.691 218.791.951 197.590.208 قروض بنكية مضمونة
        (14.337.236) (16.546.010) (11.349.402) عمولة مؤجلة

 186.240.806 202.245.941 193.449.455        
 

٪ إلى 3.35مرابحة من بنوك تجارية محلية لتمويل رأس المال العامل مع معدل ربح يتراوح من تسهيالت الشركة لدى 
عن هذه التسهيالت  . يتم تأمين2018مستحقة الدفع كل ثالثة أشهر حتى عام  ٪(4.55٪ إلى 3.35: ٪2014 )4.60

 .ذمم مدينةطريق التنازل عن 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -15
 
 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 
      لاير سعودي لاير سعودي 

 2.511.059 3.427.855 الرصيد االفتتاحي
 957.180 877.015 المحمل للسنة

      (40.384) (374.384) مدفوع خالل السنة

      3.427.855 3.930.486 الرصيد الختامي

 
 رأس المال -16

 
لاير  10مليون سهم(، قيمة كل سهم  60: 2014ديسمبر  31مليون سهم ) 60يتكون رأسمال الشركة المصرح به من 

وتم دفع  2014ديسمبر  31المساهمين المؤسسين كما في مليون لاير سعودي تم دفعه من قبل  510، منه مبلغ سعودي
لاير  10مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  3إلصدار  2015مليون لاير سعودي خالل شهر أبريل  30مبلغ إضافي قدره 
 سعودي لكل سهم.

 
/ أحمد بن  منح كل من السيد 2011إضافة إلى الجزء المدفوع من رأس المال، قرر المساهمون المؤسسون خالل عام 

من  ٪10( ما نسبته "المدير العام للشركة"( والسيد/ حسن بن موسى يوسف )"المدير التنفيذي للشركة"راشد عبدهللا األمير)
وذلك نظير قيامهما بطرح فكرة الشركة وإدارتها لمدة مليون سهم(  6مليون لاير سعودي ) 60وهو ما يمثل أسهم الشركة 

ديسمبر  10هـ )الموفق 1433محرم  5بتاريخ  إدارة اتفاقية. وبهذا الخصوص تم توقيع 2011خمس سنوات منذ عام 
2011.) 

 
، ووفقاً لقرار المساهمين المشار إليه أعاله واتفاقية اإلدارة المبرمة بين الشركة 2015خالل الربع السنوي األول لعام 

وهو من أسهم رأسمال الشركة المدفوع  ٪10منح واعتمد والمدير العام والمدير التنفيذي للشركة، قرر مجلس إدارة الشركة 
لعام مليون لاير سعودي كما في نهاية الربع األول  510)البالغ قدره ليون سهم( م 5.4مليون لاير سعودي ) 54ما يمثل 
( إلى المدير التنفيذي والمدير 2015لعام  مليون لاير سعودي تم دفعه بعد نهاية الربع األول 30إلى مبلغ  باإلضافة 2015

ساس األسهم أكتعويض تم تسويته على سهم( مليون  6مليون لاير سعودي ) 60بدالً من مبلغ لكل منهما(  ٪5العام )بواقع 
 (.18و 17و 5-3)أنظر إيضاحي 

 
مليون سهم  5.4وقدرها المذكورة أعاله باالكتتاب في األسهم لشركة لعام المدير الالتنفيذي والمدير قاما ، السنةبعد نهاية 

رأسمال باالكتتاب في  الشركة أيضاً ن في ون الحاليومساهمقام المن أسهم الشركة. وعالوة على ذلك، بعد نهاية السنة، 
 60)سعودي مليون لاير  600وبالتالي زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى سعودي ماليين لاير  6إضافي مدفوع قدره 

 7في اإلضافية االكتتابات لهذه النظامية (. تم االنتهاء من جميع اإلجراءات سهم لاير سعودي لكل 10بقيمة مليون سهم 
  .2016مارس 
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 االحتياطيات -17
 

 االحتياطي النظامي
إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ األرباح ٪ من صافي 10طبقاً ألحكام نظام الشركات السعودي، يجب على الشركة تحويل 

 .على مساهمي الشركة مجموع هذا االحتياطي نصف رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع
 

 االحتياطي االتفاقي
 . إن هذا االحتياطي قابل للتوزيع.في سنوات سابقةيمثل هذا البند احتياطي اختياري تم تجنيبه بناًء على قرار المساهمين 

 
 االحتياطي الرأسمالي اآلخر

الدفعات المحسوبة على أساس األسهم والذي يستخدم في إثبات قيمة الدفعات المحسوبة على أساس  باحتياطييتعلق هذا البند 
 .(18و 16و 5-3 اإليضاحات)انظر  موظفي اإلدارة كجزء من مكافآتهمكبار األسهم المقدمة إلى 

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -18

 
موظفي اإلدارة هم إن كبار موظفي اإلدارة. كبار وبعض المنشآت الزميلة المساهمين، وذات العالقة للشركة تمثل الجهات 

تخطيط وتوجيه والسيطرة على أنشطة الشركة، بشكل مباشر أو غير والمسؤولون عن األشخاص الذين يمارسون السلطة 
 مباشر.

 
 العالقة بشروط متفق عليها. ذاتالجهات مع بإجراء معامالت الشركة تقوم ، ةالعاديوخالل دورة نشاطاتها 

 
 :خالل السنة مع الجهات ذات العالقةالرئيسية األرصدة / وفيما يلي تفاصيل المعامالت 

 
 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31  

         لاير سعودي لاير سعودي طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة

    
 69.035 49.500 إيرادات محققة عن التمويل كبار موظفي اإلدارة

 5.551.404 5.546.004 رواتب ومزايا 
 400.000 400.000 أتعاب حضور جلسات 
 

تم تحميل مبلغ وقدره في السنوات السابقة. مكافآت أسهم موظفي اإلدارة بعض منح كبار أعاله، تم ما ورد باإلضافة إلى 
. بمكافآت األسهم هذهالشامل فيما يتعلق على قائمة الدخل مليون لاير سعودي(  10.8: 2014مليون لاير سعودي ) 10.8

 (.17و 16و 5-3اإليضاحات هذه )انظر مكافآت األسهم جميع تم استحقاق ، 2015كما في نهاية عام 
 

 المالية:القوائم ديسمبر الناتجة عن تلك المعامالت المدرجة في  31األرصدة كما في فيما يلي بياناً ب
 
 2014يناير  1 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 
        لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

    
 1.499.725 1.653.039 661.176 تمويل - كبار موظفي اإلدارة

 
. إن هذه األرصدة غير مضمونة. شروط تجارية عاديةعلى قائمة ذات العالقة الجهات مع هذه كافة األرصدة القائمة إن 

 القوائملهذه األرصدة في هذه لم يتم إثبات أي مخصص خسائر ائتمان ذات العالقة جيدة والجهات األرصدة مع تعتبر كافة 
 المالية.
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 األدوات المالية والقيمة العادلة -19
 

ما بموجب معادلة نظامية تمت بين  التزامعند تحويل  م استالمه عند بيع أصل ما أو دفعهالقيمة العادلة هي السعر الذي سيت
في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد متعاملين 
 تمت إما:

 
 أو ،في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات -
 للموجودات والمطلوبات.في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة  -
 

 إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة.
 

تتكون الموجودات المالية من األرصدة لدى البنوك والنقد  تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
اآلخرين، بينما تتكون المطلوبات المالية من ووالمدينين ومديني عقود المرابحة واإلجارة والتأمينات النقدية في الصندوق 

 .اآلخرينو القروض والدائنين
 

 .يتم تخصيص كافة المطلوبات المالية كمطلوبات مالية مقتناه بالتكلفة المطفأة
 

 تحديد القيمة العادلة ومستوياتها
 ا باستخدام طرق التقويم التالية:المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنهتستخدم الشركة 

 
 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة. :1المستوى 
لتي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة بصورة : طرق تقويم أخرى والتي يمكن مالحظة كافة مدخالتها ا2المستوى 

 ير مباشرة.مباشرة أو غ
: طرق تقويم تستخدم مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة وال تتم وفقا بيانات قابلة للمالحظة في 3المستوى 
 السوق.

 
التسلسل الهرمي للقيمة  من مستويات 2ضمن المستوى دات المالية والمطلوبات المالية قامت اإلدارة بتصنيف كافة الموجو

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، تقوم الشركة بتحديد فئة الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة  العادلة.
 ه.وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات ومستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعال

 
بالتأكد فيما إذا تمت لية على نحو متكرر، تقوم الشركة التي يتم إثباتها في القوائم المابالنسبة للموجودات والمطلوبات 

التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس 
 رة مالية.القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فت

 
تقوم إدارة الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لقياس القيمة العادلة على نحو متكرر، ولقياس القيمة العادلة على نحو غير 

 لتوزيع في العمليات المتوقفة.متكرر مثل الموجودات المعدة ل
 

ف كثيرا عن القيمة ال تختلالخاصة بالشركة بتاريخ إعداد القوائم المالية إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 
 الدفترية لها.

 
 .السنةخالل  2لم تكن هناك تحويالت من وإلى المستوى 
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 المصاريف العمومية واإلدارية -20
 
 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 
      لاير سعودي لاير سعودي 

 23.754.964 27.231.937 رواتب موظفين ومزايا أخرى
 4.555.565 4.758.976 إيجار

 2.098.169 2.095.656 أتعاب استشارية ومهنية
  2.118.882 1.801.618 (9استهالك )إيضاح 

 1.500.000 1.500.000 أتعاب حضور جلسات
 684.583 616.494 تأمين

 371.919 378.897 منافع عامة
 655.962 321.392 سفر

 179.205 193.579 اشتراكاترسوم 
 222.658 191.314 مصاريف نظافة وضيافة

 104.273 148.706 مصاريف صيانة
 19.326 45.756 مصاريف بنكية

      814.508 496.023 أخرى

 39.780.348 37.080.014      

 
 مصاريف البيع والتسويق -21

 
 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 
      سعوديلاير  لاير سعودي 

 3.225.321 2.554.592 رواتب موظفين ومزايا أخرى
      9.100 22.000 دعاية وإعالن

 2.576.592 3.234.421      

 
 إدارة المخاطر -22

 
 ر السوق )بما في ذلك مخاطر العمالتالمخاطر المالية: مخاطر االئتمان ومخاطلمختلف الشركة تتعرض نشاطات 

ومخاطر أسعار العموالت الخاصة( ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للشركة على تقلبات األسواق 
لتقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على القوائم المالية للشركة. يتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العليا. يسعى لالمالية و

 إدارتها:ألهم المخاطر وملخص وفيما يلي 
 

 مخاطر االئتمان
عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما مما يؤدي تقوم الشركة إلدارة مخاطر االئتمان، والتي تمثل 

بمديني عقود مخاطر االئتمان بصورة رئيسية من أنشطة اإلقراض التي تتعلق تنتج إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 
 اإلجارة. وهناك أيضا مخاطر ائتمان في بعض األدوات المالية األخرى، بما في ذلك التزامات القروض.المرابحة و

 
أخرى الشركة للسيطرة على مخاطر االئتمان من خالل متابعة المخاطر االئتمانية، والحد من المعامالت مع أطراف تسعى 
. تم تصميم سياسات إدارة األخرىألطراف ليم المستمر للجدارة االئتمانية دة، والحصول على الضمانات، والتقومحد

للتحكم في مستوى مخاطر والمخاطر في الشركة لتحديد ووضع حدود للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود. 
 نشطة اإلقراض.ألنسبة األطراف األخرى باستخدام نفس التقنيات كما هو الحال بالكافة بتقويم الشركة تقوم ، االئتمان

 
المرابحة أرصدة مديني عقود ٪( من إجمالي 26: 2014٪ )22يمثلون عمالء للشركة  10أكبر فإن كما في نهاية السنة، 

أرصدة مديني عقود ٪( من إجمالي 4: 2014٪ )3أكثر من السنة في نهاية فردي رصيد عميل ال يوجد واإلجارة. 
  المرابحة واإلجارة.
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 تتمة -المخاطر إدارة  -22
 

 تتمة - مخاطر االئتمان
 ما يلي:إعداد التقارير المالية كان على حساب الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان في تاريخ إن 
 
 2014يناير  1 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 
        لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 146.903.266 53.229.261 100.105.181 نقد لدى البنوك
 281.907.615 410.293.051 460.380.772 مدينو عقود المرابحة، صافي
 535.879.107 634.831.954 469.581.008 مدينو عقود اإلجارة، صافي

        47.093.735 41.494.834 53.090.476 مدينون وأخرى

 1.083.157.437 1.139.849.100 1.011.783.723        
 

 لمديني عقود المرابحة واإلجارةجودة االئتمان 
 :، وهي كما يليلنظام تصنيف الداخلي المرابحة واإلجارة إلى ثالث فئات فرعية وفقاً مديني عقود صنفت شركة 

 
 .في المستقبلدفعات الوتستحق كافة  متأخرة السداد،دفعات ليس لديها : عقود 1الفئة 
 .متعثرة منخفضة القيمة /، ولكن ال تصنف على أنها السداد وقائمةمتأخرة دفعات ذات : عقود 2الفئة 
 العقود.يتم شطب هذه : عقود تعتبر متعثرة مع توقع أن 3الفئة 

 
 المرابحة واإلجارة في الفئات المذكورة أعاله:لمديني عقود وفيما يلي تحليل 

 
 اإلجمالي اإلجارةمدينو عقود  مدينو عقود المرابحة 

         لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2015ديسمبر  31

 492.288.743 162.811.779 329.479.964 1الفئة 
 437.673.037 306.769.229 130.903.808 2الفئة 
        -      -      -      3الفئة 

        929.961.780 469.581.008 460.380.772 اإلجمالي
 
 اإلجمالي مدينو عقود اإلجارة المرابحةمدينو عقود  

         لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2014ديسمبر  31

 473.138.456 262.391.019 210.747.437 1الفئة 
 571.986.549 372.440.935 199.545.614 2الفئة 
        -      -      -      3الفئة 

        1.045.125.005 634.831.954 410.293.051 اإلجمالي
 
 اإلجمالي مدينو عقود اإلجارة مدينو عقود المرابحة 
         لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2014 يناير 1

 281.313.821 203.079.270 78.234.551 1الفئة 
 536.472.901 332.799.837 203.673.064 2الفئة 
        -      -      -      3الفئة 

        817.786.722 535.879.107 281.907.615 اإلجمالي
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 تتمة -إدارة المخاطر  -22
 

 تتمة - مخاطر االئتمان
 

 تتمة -لمديني عقود المرابحة واإلجارة جودة االئتمان 
 

 (:2)الفئة المتأخرة السداد ولكن غير منخفضة القيمة واإلجارة المرابحة مديني عقود فيما يلي تفاصيل 
 
 اإلجمالي اإلجارةمدينو عقود  مدينو عقود المرابحة 

         لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2015ديسمبر  31

 30.169.714 12.446.940 17.722.774 متأخرة السداد يوماً  30من يوم إلى 
 22.505.518 15.020.972 7.484.546 متأخرة السداد يوماً  90يوماً إلى  31من 
 21.324.872 12.943.485 8.381.387 متأخرة السداد يوماً  180يوماً إلى  91من 

 36.578.776 32.479.991 4.098.785 متأخرة السداد يوماً  180أكثر من 
        327.094.157 233.877.841 93.216.316 دفعات مستقبلية

        437.673.037 306.769.229 130.903.808 اإلجمالي

 
 اإلجمالي مدينو عقود اإلجارة عقود المرابحةمدينو  

         لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2014ديسمبر  31

 23.187.163 16.944.230 6.242.933 متأخرة السداد يوماً  30من يوم إلى 
 46.526.041 18.429.123 28.096.918 متأخرة السداد يوماً  90يوماً إلى  31من 
 22.627.739 15.837.475 6.790.264 متأخرة السداد يوماً  180 يوماً إلى 91من 

 64.677.259 29.084.249 35.593.010 متأخرة السداد يوماً  180أكثر من 
        414.968.347 292.145.858 122.822.489 دفعات مستقبلية

        571.986.549 372.440.935 199.545.614 اإلجمالي

 
 اإلجمالي مدينو عقود اإلجارة المرابحةمدينو عقود  
         لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2014 يناير 1

 22.309.968 12.627.299 9.682.669 متأخرة السداد يوماً  30من يوم إلى 
 36.874.873 13.602.155 23.272.718 متأخرة السداد يوماً  90يوماً إلى  31من 
 16.161.898 9.392.136 6.769.762 متأخرة السداد يوماً  180يوماً إلى  91من 

 30.573.379 9.073.429 21.499.950 متأخرة السداد يوماً  180أكثر من 
        430.552.783 288.104.819 142.447.965 * دفعات مستقبلية

        536.732.901 332.799.837 203.673.064 اإلجمالي

 
 أقساط تتعلق بقروض متأخرة السداد والتي لم تستحق بعد كما في تاريخ إعداد القوائم المالية.* تمثل هذه الدفعات 
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 تتمة - مخاطر االئتمان
 

 تتمة -لمديني عقود المرابحة واإلجارة جودة االئتمان 
 

سيارات ضمانات وضمانات عقارية شكل على المرابحة واإلجارة مقابل كافة مديني عقود على ضمانات شركة الحصلت 
 تقيد قيمة ضماناتهاالضمانات، وبالتالي ال بتقويم  الشركة سنوياً ال تقوم . وأطراف أخرىوغير منقولة( متحركة ومعدات )

لاير  1.065.010.479، األطراف األخرىضمانات قيمة ، باستثناء بلغت قيمة هذه الضمانات. الضماناتتحليل ضمن 
 لاير سعودي(. 936.594.611: 2014)سعودي 

 
 محفظة القطاعتركزات 

 
         2013 2014 2015 تركزات القطاع

 ٪43.0 ٪42.0 ٪44.9 المقاوالت
 ٪7.3 ٪3.8 ٪11.0 الصناعة

 ٪5.4 ٪1.8 ٪1.5 تجارة التجزئة
 ٪26.0 ٪33.6 ٪26.7 الخدمات
 ٪18.3 ٪18.8 ٪15.9 التجارة

    
 ٪100 ٪100 ٪100 اإلجمالي

 
 مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت السائدة في 
ألجل ألنه قروض والالمرابحة واإلجارة على أرصدة مديني عقود مخاطر أسعار عموالت  أليشركة التخضع ال السوق. 

عمولة تحمل  القروض التي حصلت عليها الشركة أيضاً ألن معدالت ثابتة وبمن قبل الشركة تم تسعير الذمم المدينة 
 .أي من الموجودات والمطلوبات األخرى الخاصة بالشركة عمولةتحمل ال بمعدالت ثابتة. 

 
 المركز الماليقائمة الموجودات والمطلوبات و بنود خارج  العموالت علىحساسية 

مستويات السائدة ألسعار العموالت في السوق التقوم الشركة بإدارة التعرض آلثار مختلف المخاطر المصاحبة للتقلبات في 
النقدية. تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو الفجوات  هاوتدفقاتمركزها المالي على 

طلوبات التي تستحق في فترة معينة. تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل تنويع مصادر في مبالغ الموجودات والم
 التمويل.

 
 مخاطر العمالت

ال تخضع تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. 
. هناك في دورة أعمالها العادية نظراً ألن كافة العقود باللاير السعوديالشركة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية 

عند المصاريف هذه  تم تسويةن في برامج تدريب، ولكن عندما كان الموظفوعمالت أجنبية المصاريف المتكبدة ببعض 
دارة أن الشركة ترى اإل، هامةأجنبية مصنفة بعمالت جودات ومطلوبات نقدية موالشركة ليس لديها أي نظراً ألن تكبدها. 

 .هامة عمالت أجنبية مخاطرغير معرضة ألي 
 

 المخاطر القانونية
، مع تعهد مواطن سعوديالتنفيذي باعتباره  المديراسم باسم الشركة أو بسواء للممتلكات العقارية يتم تسجيل سندات الملكية 

نفاذ أي حقوق يخضع إفقط لصالح شركة. والتنفيذي  المديرمن قبل محتفظ بها ملكية العقارات أن حقق من لت  تم تنفيذه 
 .العالقةلتفسير واإلنفاذ في المحاكم ذات ذات عالقة لوالتزامات 
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 مخاطر السيولة
الشركة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم تسويتها الصعوبات التي تواجهها مخاطر السيولة تمثل 

سيولة الموجودات والمطلوبات هيكل  إدارةوبمراقبة الشركة تقوم مالية أخرى. موجودات من خالل تقديم مبالغ نقدية أو 
 ية لتلبية متطلبات السيولة.، والمحافظة على أموال سائلة كافبشكل كاف  لضمان أن التدفقات النقدية متوازنة 

 
 خ االستحقاق التعاقدية المتبقيةتحليل المطلوبات المالية حسب تواري ( أ
 

 2014ديسمبر  31و 2015ديسمبر  31يلخص الجدول أدناه محفظة استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة كما في 
 على التزامات السداد غير المخصومة التعاقدية. بناءً  2014يناير  1و
 
 اإلجمالي سنوات 5إلى  1 أقل من سنة 

         لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2015ديسمبر  31

 2.709.881 -      2.709.881 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
        382.786.678 185.196.470 197.590.208 قروض بنكية

 200.300.089 185.196.470 385.496.559        
 
 اإلجمالي سنوات 5إلى  1 أقل من سنة واحدة 

         لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2014ديسمبر  31

 3.358.897 -      3.358.897 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
        537.829.856 319.037.905 218.791.951 بنكيةقروض 

 222.150.848 319.037.905 541.188.753        
 
 اإلجمالي سنوات 5إلى  1 أقل من سنة واحدة 
         لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2014 يناير 1

 3.922.291 -      3.922.291 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
        474.267.632 266.480.941 207.786.691 قروض بنكية

 211.708.982 266.480.941 478.189.923        
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 تتمة - مخاطر السيولة
 
 المتوقعةخ االستحقاق تواريالمطلوبات المالية حسب الموجودات وتحليل  ( ب
 

للزمن الذي من المتوقع تحصيلها أو تسويتها  تحليلها وفقاً التي تم  ،يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات المالية
 انظر الجداول السابقة لتحليل استحقاق المطلوبات المالية التعاقدية غير المخصومة.. فيه
 
 اإلجمالي سنوات 5إلى  1 أقل من سنة محدد مدةبدون  

           لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2015ديسمبر  31

     الموجودات
     

 100.122.894 -      -      100.122.894 نقدية وشبه نقدية
 460.380.772 306.044.502 154.336.270 -      مدينو عقود المرابحة، صافي

 469.581.008 204.608.408 264.972.600 -      اإلجارة، صافيمدينو عقود 
ومصاريف مدفوعة مدينون 
 54.554.713 -      54.554.713 -      وأخرىمقدماً 

 8.647.024 -      -      8.647.024 ممتلكات ومعدات
          71.137.158 -      -      71.137.158 استثمارات عقارية

 179.907.076 473.863.583 510.652.910 1.164.423.569          

     
     المطلوبات

     
دائنون ومصاريف مستحقة 

 3.565.435 -      3.565.435 -      الدفع
 26.157.319 -      26.157.319 -      مخصص زكاة
 366.118.870 179.878.064 186.240.806 -      قروض بنكية

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
          3.930.486 -      -      3.930.486 للموظفين

 3.930.486 215.963.560 179.878.064 399.772.110          

     
          764.651.459 330.774.846 257.900.023 175.976.590 2015ديسمبر  31في الفجوة 
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 تتمة - مخاطر السيولة
 
 تتمة -المتوقعة خ االستحقاق المطلوبات المالية حسب تواريالموجودات وتحليل  ( ب
 
 اإلجمالي سنوات 5إلى  1 أقل من سنة بدون مدة محدد 

           لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2014ديسمبر  31

     الموجودات
     

 53.258.744 -      -      53.258.744 نقدية وشبه نقدية
 410.293.051 142.240.445 268.052.606 -      مدينو عقود المرابحة، صافي
 634.831.954 337.753.400 297.078.554 -      مدينو عقود اإلجارة، صافي

ومصاريف مدفوعة مدينون 
 43.295.652 -      43.295.652 -      وأخرىمقدماً 

 10.337.251 -      -      10.337.251 ممتلكات ومعدات
          71.137.158 -      -      71.137.158 استثمارات عقارية

 134.733.153 608.426.812 479.993.845 1.223.153.810          

     
     المطلوبات

     
دائنون ومصاريف مستحقة 

 4.323.607 -      4.323.607 -      الدفع
 16.715.208 -      16.715.208 -      مخصص زكاة
 507.068.262 304.822.321 202.245.941 -      قروض بنكية

الخدمة مخصص مكافأة نهاية 
          3.427.855 -      -      3.427.855 للموظفين

 3.427.855 223.284.756 304.822.321 531.534.932          

     
          691.618.878 175.171.524 385.142.056 131.305.298 2014ديسمبر  31في الفجوة 

 
 اإلجمالي سنوات 5إلى  1 أقل من سنة بدون مدة محدد 
           لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2014يناير  1

     الموجودات
     

 146.916.206 -      -      146.916.206 نقدية وشبه نقدية
 281.907.615 112.288.931 169.618.684 -      مدينو عقود المرابحة، صافي
 535.879.107 316.605.956 219.273.151  -      مدينو عقود اإلجارة، صافي

ومصاريف مدفوعة مدينون 
 48.678.872 7.380.500 41.298.372 -      وأخرىمقدماً 

 12.115.398 -      -      12.115.398 ممتلكات ومعدات
          80.554.188 -      -      80.554.188 استثمارات عقارية

 239.585.792 430.190.207 436.275.387 1.106.051.386          
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 تتمة - مخاطر السيولة
 
 تتمة -المتوقعة خ االستحقاق المطلوبات المالية حسب تواريالموجودات وتحليل  ( ب
 
 اإلجمالي سنوات 5إلى  1 أقل من سنة بدون مدة محدد 
          لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

     المطلوبات
     

دائنون ومصاريف مستحقة 
 4.693.698 -      4.693.698 -      الدفع

 13.091.804 -      13.091.804 -      مخصص زكاة
 447.369.148 253.919.693 193.449.455 -      قروض بنكية

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
          2.511.059 -      -      2.511.059 للموظفين

 2.511.059 211.234.957 253.919.693 467.665.709          

     
          638.385.677 182.355.694 218.955.250 237.074.734 2014 يناير 1في الفجوة 

 
 عقود اإليجارات التشغيلية -23

 
 الشركة كمستأجر

 على النحو التالي:مستحقة قابلة لإللغاء الغير  ةالتشغيلياإليجارات عقود إن الدفعات بموجب 
 
 2014يناير  1 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 
        لاير سعودي لاير سعودي سعوديلاير  

 4.138.138  4.138.138  4.138.138 أقل من سنة واحدة
 15.276.276 11.138.138 7.000.000 بين سنة وخمس سنوات
        -      -      -      أكثر من خمس سنوات

 11.138.138 15.276.276 19.414.414        
 

سعودي لاير  4.138.138مبلغ إثبات ، تم السنةتشغيلي. خالل مستأجر بموجب عقد إيجار تحت مبنى الشركة لدى 
 لاير سعودي(. 4.138.138: 2014كمصروف في قائمة الدخل الشامل )

 
نتهي يالمقرر أن من عقود إيجار ب مستأجرين مختلفينمن الباطن لثمانية في المبنى مساحات مكتبية بتأجير الشركة قامت 

: 2014) سعوديلاير  1.996.200البالغة الفرعية تأجير المن المتوقع استالم دفعات . 2018حتى عام صالحيتها 
 خالل السنة المالية التالية. لاير سعودي( 1.981.950

 
 االلتزامات المحتملة والتعهدات -24

 
 االلتزامات المحتملة

باستثناء االلتزامات المفصح : ال شيء(، 2014كما في نهاية السنة ) ليس لدى الشركة أي موجودات أو مطلوبات محتملة
 المالية.القوائم حول  13يضاح اإلفي عنها 

 
 التعهدات

 
  (.ال شيء :2014) 2015عام للعمالء في مستحقة الصرف مرابحة وإجارة تعهدات عقود الشركة ال يوجد لدى 
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 كفاية رأس المال -25
 

إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ تتمثل أهداف الشركة عند 
وقياسها من قبل اإلدارة يتم مراقبتها نسب كفاية رأس المال كما تقوم  ، والحفاظ على وجود رأس مال قوي.االستمرارية
المالي وااللتزامات والقيمة األسمية  المركز قائمةمع المؤهل الشركة مال بنود رأسكفاية رأس المال بمقارنة أدناه بقياس 

 .باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبيةللمشتقات، إن وجدت، 
 
        2014يناير  1 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 

 

إجمالي 
نسبة رأس 

 المال

نسبة الشريحة 
األولى لرأس 

 المال

إجمالي 
نسبة رأس 

 المال

نسبة الشريحة 
األولى لرأس 

 المال

إجمالي 
نسبة رأس 

 المال

نسبة الشريحة 
األولى لرأس 

              المال

 ٪67.7 ٪68.9 ٪60.5 ٪61.8 ٪71.8 ٪74.0 نسبة كفاية رأس المال
 

 أرقام المقارنة -26
 

 الحالية. السنةالسابقة كي تتماشى مع تبويب  للسنةأعيد تبويب بعض أرقام المقارنة 
 
 


