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 قائمة الدخل الشامل

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  2016 2015 
 سعوديلاير  لاير سعودي إيضاح 
 ─── ────────── ────────── 

    الدخل
  44.335.324 56.778.047  دخل عقود مرابحة

  69.613.912 44.041.575  دخل من عقود إجارة
  ────────── ────────── 

 113.949.236 100.819.622  الدخل من عقود المرابحة واإلجارة
    

 (19.595.934) (15.355.839)  تكاليف تمويل
  ────────── ────────── 

 94.353.302 85.463.783  صافي الدخل من عقود المرابحة واإلجارة
    

 2.769.365 2.376.082  إيرادات تشغيلية أخرى
  ────────── ────────── 

  87.839.865 97.122.667 
    المصاريف التشغيلية

 (39.780.348) (28.006.423) 19 مصاريف عمومية وإدارية
 (8.000.000) (19.601.560) 7و 6 مخصص خسائر ائتمان
 (2.576.592) (2.334.418) 20 مصاريف بيع وتسويق

  ────────── ────────── 

 46.765.727 37.897.464  صافي الربح قبل الزكاة
    

 (14.533.146) (14.764.336) 12 الزكاة
  ────────── ────────── 

 32.232.581 23.133.128  السنةصافي ربح 
    

    الدخل الشامل االخر
    

إيرادات شاملة أخرى سيتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 
 -        -         خالل الفترات الالحقة

إيرادات شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 
 -        -         خالل الفترات الالحقة

  ────────── ────────── 

 32.232.581 23.133.128  إجمالي الدخل الشامل
  ══════════ ══════════ 
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 قائمة المركز المالي

 2016ديسمبر  31كما في 
 

 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31  
 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
 ─── ────────── ────────── 

    الموجودات
    

 100.122.894 57.054.114 5 نقدية وشبه نقدية
 460.380.772 556.447.773 6 مدينو عقود مرابحة، صافي
 469.581.008 369.001.518 7 مدينو عقود إجارة، صافي

 54.554.713 34.361.557 8 مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً وأخرى
 71.137.158 71.137.158 9 استثمارات عقارية
 8.647.024 9.521.888 10 ممتلكات ومعدات

  ────────── ────────── 

 1.164.423.569 1.097.524.008  إجمالي الموجودات
  ══════════ ══════════ 

    
    المطلوبات وحقوق المساهمين

    
 3.565.435 3.510.852 11 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى

 26.157.319 27.793.239 12 مخصص زكاة
 366.118.870 267.676.379 13 قروض بنكية، صافي

 3.930.486 4.758.951 14 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ────────── ────────── 

 399.772.110 303.739.421  إجمالي المطلوبات
  ────────── ────────── 

    
    حقوق المساهمين

 540.000.000 600.000.000 15 رأس المال
 22.174.812 24.488.125 16 احتياطي نظامي
 3.000.000 3.000.000 16 احتياطي اتفاقي

 54.000.000 -        16 احتياطي رأسمالي آخر
 145.476.647 166.296.462  أرباح مبقاة

  ────────── ────────── 

 764.651.459 793.784.587  إجمالي حقوق المساهمين
  ────────── ────────── 

 1.164.423.569 1.097.524.008  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
  ══════════ ══════════ 
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 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 االحتياطي االتفاقي االحتياطي النظامي رأس المال 
 يرأسمالالحتياطي اال

 اإلجمالي األرباح المبقاة اآلخر
 لاير سعودي لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ──────── ──────── ──────── ────────── ───────── 

 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 ربح 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 -        -        -        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 
 ═════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ ═════════ 

       
 764.651.459 145.476.647 54.000.000 3.000.000 22.174.812 540.000.000 2016يناير  1الرصيد في 

       
 23.133.128 23.133.128 -        -        -        -        صافي ربح السنة

 -        -        -        -        -        -        الدخل الشامل االخر
 ───────── ──────── ──────── ──────── ────────── ───────── 

 23.133.128 23.133.128 -        -        -        -        إجمالي الدخل الشامل
 6.000.000 -        (54.000.000) -        -        60.000.000 (15إصدار رأسمال )إيضاح 

 -        (2.313.313) -        -        2.313.313 -        محول إلى االحتياطي النظامي
 ───────── ──────── ──────── ──────── ────────── ───────── 

 793.784.587 166.296.462 -        3.000.000 24.488.125 600.000.000 2016ديسمبر  31الرصيد في 
 ═════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ ═════════ 
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 قائمة التدفقات النقدية

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  2016 2015 
 لاير سعودي سعوديلاير  إيضاح 
 ─── ───────── ───────── 

    التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
 46.765.727 37.897.464  صافي الربح قبل الزكاة

    التعديالت لـ:
 1.801.618 1.414.699 19 استهالك

 877.015 966.801 14 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 8.000.000 19.601.560 7و 6 مخصص خسائر ائتمان

 19.416 (16.000)  )ربح( خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات
 10.800.000 -        17 مصاريف دفعات محسوبة على أساس األسهم

 18.769.862 15.355.839  تكاليف تمويل
  ───────── ───────── 

  75.220.363 87.033.638 
    

 (48.802.326) (106.959.033)  مدينو عقود مرابحة، صافي
 155.965.551 91.869.962  مدينو عقود إجارة، صافي

 (11.259.061) 20.193.156  مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً وأخرى
 (758.172) (54.583)  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى

  ───────── ───────── 

 182.179.630 80.269.865  صافي النقدية الناتجة من النشاطات التشغيلية
    

 (5.091.035) (13.128.416) 12 زكاة مدفوعة
 (374.384) (138.336) 14 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  ───────── ───────── 

 176.714.211 67.003.113  صافي النقدية من النشاطات التشغيلية
  ───────── ───────── 

    من النشاطات االستثمارية التدفقات النقدية
 (130.807) (2.289.563) 10 شراء ممتلكات ومعدات

 -        16.000  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
  ───────── ───────── 

 (130.807) (2.273.563)  صافي النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية
  ───────── ───────── 

    النقدية من النشاطات التمويليةالتدفقات 
 80.088.016 110.000.000  قروض بنكية مستلمة، صافي
 (235.131.194) (212.469.727)  قروض بنكية مسددة، صافي

 (4.676.076) (11.328.603)  تكاليف تمويل مدفوعة
 30.000.000 6.000.000 15 متحصالت من إصدار رأسمال

  ───────── ───────── 

 (129.719.254) (107.798.330)  صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
  ───────── ───────── 

 46.864.150 (43.068.780)  صافي )النقص( الزيادة في النقدية وشبه النقدية
    

 53.258.744 100.122.894  النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
  ───────── ───────── 

 100.122.894 57.054.114  النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
  ═════════ ═════════ 
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 النشاطات -1
 

حصلت  .شركة كرناف للتمويل )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في الرياض، بالمملكة العربية السعودية
ـ )الموافق 1436محرم  9بتاريخ  23/س أ/201411 الشركة على ترخيص رقم من مؤسسة النقد العربي ( 2014نوفمبر  2ه

هـ )الموافق 1430ربيع الثاني  9الصادر بتاريخ  1010265551بموجب السجل التجاري رقم إن الشركة مسجلة  السعودي.
 (.2009إبريل  5
 

 شاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل األصول اإلنتاجيةتتمثل نشاطات الشركة في أعمال اإليجار التمويلي وتمويل ن
 .وتقديم عقود اإليجار التمويلي

 
 أسس اإلعداد -2

 
 بيان التوافق

وذلك  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 قوائمها  71المادة  وفقا لما نصت عليه
 لدولية إلعداد التقارير المالية.المالية وفقاً للمعايير ا

 
 

 تم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي حسب السيولة.
 

 .(2017 مارس 1هـ )الموافق 1438 جمادى الثاني 2 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار
 

 أساس القياس
 .تعد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض

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

 التقديرات واألحكام واالفتراضاتاستخدام 
ات السياستطبيق 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.

 
 تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بشكل مستمر. يتم إثبات مراجعة التقديرات بأثر مستقبلي.

 
كما يتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها عند عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. يتم تقويم هذه األحكام والتقديرات 

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

 فيها اإلدارة األحكام والتقديرات واالفتراضات:
 
 قود المرابحة واإلجارةاالنخفاض في قيمة خسائر االئتمان عن مديني ع -أ

تأخذ الشركة بعين االعتبار الدليل على وجود انخفاض في قيمة هذه الموجودات على مستوى الموجودات الفردية 
موجودات إن ال كافة الموجودات بشكل فردي للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها.يتم تقويم وعلى المستوى الجماعي. 

 .لتجنيب مخصص جماعي لهابشكل جماعي تقويمها مخصصات محددة يتم ليست بحاجة إلى التي 
 

الجماعي، تستخدم الشركة معلومات تاريخية عن توقيت التحصيالت ومقدار الخسائر التي المخصص عند تقويم 
خسائر التكبدتها، وتقوم بإجراء تعديل إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية هي الحد الذي تكون فيه 

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

يتم احتساب خسائر االنخفاض في القيمة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات 
الدخل الشامل  قائمةلخسائر في النقدية المستقبلية المتوقعة المخصومة بالمعدل الفعلي األصلي لألصل. يتم إثبات ا

. عندما ترى الشركة أنه ال توجد احتماالت واقعية السترداد الموجودات، خسائر االئتمان وتظهر في حساب مخصص
فإنه يتم شطب المبالغ ذات العالقة. إذا انخفض مبلغ خسائر االنخفاض في القيمة الحقاً، ويمكن أن يتعلق االنخفاض 

الذي وقع بعد تسجيل االنخفاض في القيمة، فإنه يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة بصورة موضوعية بالحدث 
 .قائمة الدخل الشاملالمسجلة سابقاً من خالل 
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 تتمة -أسس اإلعداد  -2
 

 تتمة - استخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات
 

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

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. 

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

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

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

 تختلف عن التقديرات السابقة.
 

 السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 بأهم ونورد فيما يلي بياناً تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه لجميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية. 
 :السياسات المحاسبية المتبعة

 
 التغييرات في السياسات المحاسبية

سنوية للسنة المالية الالقوائم المالية تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه 
لتفسيرات االمعايير الجديدة التالية والتعديالت األخرى على المعايير الحالية واتباع باستثناء  2015ديسمبر  31المنتهية في 

وقع لفترة الحالية أو الفترات السابقة، والمتفي االمالية للشركة القوائم جوهري على أثر الجديدة المذكورة أدناه والتي ليس لها 
 في الفترات المستقبلية:أثر غير جوهري أن يكون لها 

 
 المعايير الجديدة .1
 

، ينطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد "الحسابات المؤجلة النظامية" –( 14لتقارير المالية رقم )لالمعيار الدولي 
حاسبية المسياستها تطبيق معظم باالستمرار في ، ألنظمة التسعيرالتي تخضع نشاطاتها للمنشأة يسمح و، 2016يناير  1

المعيار  . ال ينطبق هذالتقارير المالية ألول مرةلعند إتباع المعايير الدولية بشأن أرصدة الحسابات المؤجلة النظامية الحالية 
بية كما أن المنشأة التي ال تسمح لها المبادئ المحاس. للمعايير الدولية للتقارير المالية على معدي القوائم المالية الحاليين وفقا

مبادئ بموجب الهذه السياسة تتبع ، أو التي لم ذات األسعار المنظمةالموجودات والمطلوبات المتعارف عليها الحالية  بإثبات 
المالية  لتقاريرلالمعايير الدولية ك الموجودات والمطلوبات عند اتباع لها بإثبات تل، لن يسمح المحاسبية المتعارف عليها الحالية

 .ألول مرة
 
 تعديالت على المعايير الحاليةال .2
 
لتقارير المالية رقم ل، والمعيار الدولي "القوائم المالية الموحدة" –( 10لتقارير المالية رقم )لتعديالت على المعيار الدولي ال
االستثمارات في الشركات " –( 28، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )"في المنشآت األخرىاالفصاح عن الحصص " –( 12)

، وتتناول ثالثة أمور نشأت عند تطبيق االستثناء 2016يناير  1تطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد " الزميلة
(. توضح التعديالت على المعيار الدولي 10مالية رقم )لتقارير اللالمتعلق بالمنشآت االستثمارية المذكور في المعيار الدولي 

عفاء من عرض القوائم المالية الموحدة ينطبق على المنشأة األم التي تعتبر شركة تابعة ( بأن اإل10لتقارير المالية رقم )ل
، يتم فقط . إضافة إلى ذلكلمنشأة استثمارية وذلك في حالة قيام المنشأة االستثمارية بقياس الشركات التابعة بالقيمة العادلة

. يتم الستثماريةاالتي ال تعتبر نفسها منشأة استثمارية وتقدم خدمات إسناد للمنشأة وتوحيد الشركة التابعة لمنشأة استثمارية 
( 28)قياس كافة الشركات التابعة األخرى لمنشأة استثمارية بالقيمة العادلة. تسمح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

بقاء على قياس القيمة العادلة المطبق من قبل الشركة الزميلة أو المشروع اإل ،حقوق الملكية ةقيعند استخدام طر ،للمستثمر
 على حصتها في الشركات التابعة.االستثمارية المشترك للمنشأة 
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 تتمة - التغييرات في السياسات المحاسبية
 
 تتمة - تعديالت على المعايير الحاليةال .2
 
تطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في ، "الترتيبات المشتركة" –( 11لتقارير المالية رقم )لتعديالت على المعيار الدولي ال

شاط التي يعتبر فيها ن ،، وتتطلب من المنشأة التي تقوم باالستحواذ على حصص في عمليات مشتركة2016يناير  1أو بعد 
لمالية رقم لتقارير االدولي لبأن تطبق بقدر حصتها كافة المبادئ التي نص عليها المعيار ، العملية المشتركة كنشاط تجاري

تتعارض مع متطلبات المعيار الدولي التي ال لتقارير المالية األخرى ل، والمعايير الدولية "عمليات تجميع األعمال" –( 3)
ا فصاح عن المعلومات التي يطلبهالترتيبات المشتركة. إضافة إلى ذلك، يتعين على المنشآت اإل –( 11المالية رقم ) لتقاريرل

لتقارير المالية األخرى المتعلقة بعمليات تجميع األعمال. كما تطبق ل(، والمعايير الدولية 3لتقارير المالية رقم )لالمعيار الدولي 
ا بتأسيس عمليات مشتركة وذلك فقط في حالة المساهمة بأي نشاط تجاري حالي من قبل أحد التعديالت عند قيام منشأة م

األطراف في العمليات المشتركة عند تأسيسها. إضافة إلى ذلك، توضح التعديالت بأنه فيما يتعلق باالستحواذ على حصة 
وكة قياس الحصة الممليجب إعادة فإنه ال  إضافية في عملية مشتركة ما يشكل فيها نشاط العملية المشتركة نشاط تجاري،

 بالسيطرة المشتركة. المشتركالمشغل  احتفاظفي العملية المشتركة وذلك في حالة سابقاً 
 
تطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ، "عرض القوائم المالية" –( 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )ال
 ( الحالية فيما يتعلق بـ:1متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )، وتوضح 2016يناير  1
 
 (1ي معيار المحاسبة الدولي رقم )المتطلبات المتعلقة باألهمية النسبية المنصوص عليها ف -
 وقائمة المركز المالي فصل بنود محددة في قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرأنه يجوز  -
 يضاحات حول القوائم الماليةاإل ترتيب المرونة في عرضلدى المنشآت أنه  -
 اً تم المحاسبة عنها وفقتيجب عرض الحصة في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي أنه  -

الحقاً إلى  هايفتم أو لن يتم إعادة تصنسيبين البنود التي  هالطريقة حقوق الملكية بشكل إجمالي كبند مستقل، ويتم تصنيف
 .الربح أو الخسارة

 
قوائم وكما توضح التعديالت المتطلبات التي يتم تطبيقها عند عرض المجاميع الفرعية اإلضافية في قائمة المركز المالي 

 .الدخل الشامل اآلخرالربح أو الخسارة و
 
 –( 38، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )"الممتلكات واآلالت والمعدات" –( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )ال
يرادات ، وتقصر استخدام نسبة اإل2016يناير  1تطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد "، الموجودات غير الملموسة"

 دودةمحالناتجة على إجمالي االيرادات التي يتوقع أن تنتج من أجل استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وأنه، في ظروف 
 جداً، يجوز استخدامها في إطفاء الموجودات غير الملموسة.

 
 (41)الدولي رقم  ةالمحاسبمعيار و" الممتلكات واآلالت والمعدات" – (16)الدولي رقم  ةالتعديالت على معيار المحاسب

( 16)نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم وتغير  2016يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تطبق "، الزراعة"
لمثمرة االمنتجات الزراعية التي تنمو على النباتات إن . المثمرةالتي ينطبق عليها تعريف النباتات الموجودات الحيوية لتشمل 
ت النباتابإضافة إلى ذلك، سيتم احتساب المنح الحكومية المتعلقة  .(41)تبقى ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم سوف 
"المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية"، بدال  - (20)وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم المثمرة 

 .(41)من معيار المحاسبة الدولي رقم 
 
السنوية التي تبدأ في أو تطبق على الفترات "، القوائم المالية المستقلة" –( 27تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )ال

( عند المحاسبة 28، وتسمح للمنشأة إتباع طريقة حقوق الملكية المذكورة في معيار المحاسبة الدولي رقم )2016يناير  1بعد 
 .المستقلةفي قوائمها المالية  ،عن االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة
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 تتمة - المحاسبية الهامةالسياسات  -3
 

 تتمة - التغييرات في السياسات المحاسبية
 

تطبق على الفترات السنوية التي  2014 – 2012لتقارير المالية لألعوام من لدورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية 
 بهذه التعديالت: ، وفيما يلي ملخص2016يناير  1د تبدأ في أو بع

 هتم تعديل، "الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع والعمليات المتوقفة"(: 5لتقارير المالية رقم )لالمعيار الدولي  -
صلية. للخطة األ طة جديدة لالستبعاد، بل استمراراً طرق االستبعاد ال تعتبر خ ىليوضح بأن التحول عن اتباع أحد

 (.5لتقارير المالية رقم )ليار الدولي عليه، ال يوجد توقف عن اتباع المتطلبات المنصوص عليها في المع
يوضح بأن عقود الخدمات التي ل هتم تعديل "األدوات المالية: اإلفصاحات"(: 7لتقارير المالية رقم )لالمعيار الدولي  -

مستمراً باألصل المالي. يجب تقويم طبيعة األتعاب والترتيب، وذلك  ارتباطاتشتمل على أتعاب يمكن أن تشكل 
(، وأنه يجب إجراء التقويم بأثر 7لتقارير المالية رقم )لللتأكد فيما إذا كانت اإلفصاحات مطلوبة وفقاً للمعيار الدولي 

لية وائم المالية المرحفصاح عن المقاصة ال تنطبق على القرجعي. كما تم تعديل المعيار ليوضح بأن متطلبات اإل
 عن المعلومات الواردة في آخر تقرير سنوي. هاماً  ما لم تقدم هذه اإلفصاحات تحديثاً الموجزة 

توضح التعديالت بأنه يجب تقويم مدى عمق سوق  -" مزايا الموظفين"(: 19لتقارير المالية رقم )لالمعيار الدولي  -
تزام. االل امن البلد التي وقع فيه لعملة المسجل بها االلتزام، بدالً سندات الشركات ذات الجودة العالية على أساس ا

وفي حالة عدم وجود مثل هذا السوق لسندات الشركات ذات الجودة الحالية بتلك العملة، فإنه يتم استخدام أسعار 
 السندات الحكومية.

 
 إثبات اإليرادات

يد القائم على الرص الربح الفعليئمة الدخل الشامل باستخدام طريقة في قاارة واإلجعقود المرابحة تمويل يتم إثبات الدخل من 
 .على مدى فترة العقد

 
عاب األتالمرابحة واإلجارة بما في ذلك جميع مديني عقود االعتبار جميع شروط بعين معدل الربح الفعلي يأخذ احتساب 

مستقبل. التمويل في الخسارة ال يتجزأ من الربح الفعلي ولكنه ال يشمل  اً جزءتعتبر وتكاليف المعامالت، والخصومات التي 
 الموجودات والمطلوبات المالية.االستحواذ على بالمتعلقة مباشرة تكاليف المعامالت التكاليف اإلضافية تمثل 

 
ي للما هو متعارف عليه في المجتمع الما لية إلى دخل العمولة الخاصة وفقاً في سياق األدوات الما ةالمستخدم األرباحشير ت

 في المملكة العربية السعودية.
 

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

 الموجودات المالية
 
 الماليةلموجودات الالحق ل قياسالاإلثبات األولي و .أ

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

خسائر ناقصاً  الفعلي الربحس األولي لها، تقاس الموجودات المالية هذه بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة . وبعد القيابها مباشرةً 
 االنخفاض في القيمة.

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

 
 مدينو عقود المرابحة 

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

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

 ود بيع المرابحة.، وألغراض العرض يتم خصمه من إجمالي المبالغ المستحقة بموجب مديني عق(6ة )انظر إيضاح مكتسب
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 تتمة -الموجودات المالية 
 
 تتمة -المالية لموجودات الالحق لقياس الاإلثبات األولي و .أ
 
  اإلجارةمدينو عقود 

إن اإلجارة هي اتفاقية تقوم بموجبها الشركة، بصفتها المؤجر، بشراء أو إنشاء أصل لإليجار وفقاً لطلب العميل 
)المستأجر(، بناًء على وعد تأجير الموجودات بإيجار وفترة محددة متفق عليهما والتي يمكن أن تنتهي عن طريق نقل 

إلجمالية المستحقة بموجب عقود اإلجارة )التمويل( المنشأة مجموع ملكية األصل المؤجر إلى المستأجر. تتضمن المبالغ ا
لمستحقة ا المقدرةالمتبقية زائداً المبالغ (، اإليجار عقودمدينو  عقود اإلجارة )مديني دفعات اإليجار المستقبلية بموجب 

لعرض ، وألغراض اةغير مكتسبإجارة كإيرادات وتكلفة األصل المباع اإلجارة يتم قيد الفرق بين مديني عقود  .القبض
 .اإلجارة يتم خصمه من إجمالي المبالغ المستحقة بموجب مديني عقود

 
 نخفاض في قيمة الموجودات الماليةاال .ب

، بإجراء تقويم لتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض أعداد القوائم الماليةتقوم الشركة، بتاريخ 
في قيمة أصل مالي ما أو مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر أي أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية 

أكثر  حدث أو نتيجة لوقوعفي القيمة منخفضة القيمة وذلك فقط في حالة وجود دليل موضوعي على حدوث االنخفاض 
حداث أثر على التدفقات النقدية األبعد اإلثبات األولي لتلك الموجودات )"حدث خسارة" متكبدة( وأن لهذا الحدث أو 
شتمل يقد بشكل موثوق به.  تقديرهاالمستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية والتي يمكن 

على مؤشرات توحي بأن المقترض أو مجموعة من الجهات في القيمة اض الدليل الموضوعي على وقوع االنخف
أو االخفاق أو التأخر في أو احتمال اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى المقترضة تعاني من صعوبات مالية هامة، 

التدفقات  بل للقياس فيسداد أصل المبلغ أو العمولة الخاصة وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قا
 الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت اإلخفاق في السداد.في المتأخرات أو النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات 

 
يستند مخصص خسائر االئتمان على تقويم اإلدارة حول ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن األصل المالي قد 

ود مثل هذا الدليل، يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد المقدر ويتم إثبات خسائر االنخفاض انخفضت قيمته. وفي حالة وج
 .قائمة الدخل الشامل اآلخرفي القيمة في 

 
 التوقف عن إثبات الموجودات المالية .ج

 عند:موجودات المالية المتشابهة( يتم 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 بالكامل قها في استالم التدفقات النقدية تنازل الشركة عن حقو -

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

 ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.
 

وريه، فوفي الحاالت التي تقوم فيها الشركة بالتنازل عن حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية 
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 على األصل، 

لشركة المستمر بذلك األصل. وفي مثل هذه الحالة، تقوم الشركة بإثبات المطلوبات يتم إثبات األصل بقدر ارتباط ا
المصاحبة لألصل. يتم قياس األصل المحول والمطلوبات المصاحبة له بالشكل الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي 

 أبقت عليها الشركة.
 

المحول بالقيمة الدفترية األصلية والحد األقصى يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على األصل 
 للمبلغ المطلوب من الشركة دفعه، أيهما أقل.
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  -3
 

 المطلوبات المالية
 
 الالحق اإلثبات األولي والقياس .أ

ذه هيتم، في األصل، إثبات تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالشركة على القروض البنكية والدائنين واآلخرين. 
ذه هبعد اإلثبات األولي لها، تقاس  .مباشرةً  لمعامالت المتعلقة بهاالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف ا

 .الربح الفعليبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة المطلوبات المالية 
 

 التوقف عن إثبات المطلوبات المالية .ب
المطلوبات المالية وذلك عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو إنهاء مدته. وفي حالة  يتم التوقف عن إثبات

تبديل االلتزامات المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعديل شروط االلتزامات 
ف عن إثبات االلتزامات األصلية وإثبات التزامات جديدة، الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوق

 .الشامل 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 

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

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

 أفضل مصالحهم االقتصادية.
 

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

 األفضل واألمثل.
 

 المستحقة الدفعالدائنون والمبالغ 
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
وأن تكاليف سداد يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، 

 وثوق به.االلتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل م
 

 القروض
يتم، في األصل، إثبات القروض بالقيمة العادلة، بعد خصم التكاليف المتكبدة. وبعد ذلك يتم إظهار القروض بالتكلفة المطفأة 
مع أي فرق بين المبالغ المحصلة )بعد خصم تكاليف المعاملة( وقيمة التحصيل المثبتة في قائمة الدخل الشامل على مدار فترة 

 .الفعلي بحالراالقتراض باستخدام طريقة 
 

 االستثمارات العقارية
تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة. تستهلك التكلفة 

لموجودات. ل ناقصاً القيمة التقديرية المتبقية لالستثمارات العقارية بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة
يتم مراجعة القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية  للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات 
في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة 

داد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد لها والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف لالستر
 البيع والقيمة الحالية.
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 تتمة - االستثمارات العقارية
الستثمارات االتحويالت بين إن التحويل إلى )أو من( استثمارات عقارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام. إجراء يتم 

ألغراض عقارات الال تغير تكلفة تلك أنها وللعقارات المحولة والعقارات التي يشغلها مالكوها ال تغير القيمة الدفترية العقارية 
 قياس أو اإلفصاح.ال
 

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

 
 الممتلكات والمعدات

لفة ناقصاً النخفاض في القيمة. تستهلك التكالخسائر المتراكمة لكم وتظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المترا
تم ي القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات.

ي ك عندما تشير األحداث أو التغيرات فمراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذل
الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة 

اقصاً تكاليف لة نلالسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد لها والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العاد
 البيع والقيمة الحالية.

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

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

 
ئيسية( ر بنودعندما يكون لدى أجزاء من بند الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة )

 للممتلكات والمعدات.
 

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

 
 النقدية وشبة النقدية

 ، تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق.اض إعداد قائمة التدفقات النقديةألغر
 

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

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

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

السترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمتها الدفترية، عندئذ تخفض وفي الحاالت التي تقدر فيها القيمة القابلة ل
ي قائمة فالقيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسترداد لها، ويتم إثبات االنخفاض في القيمة 

 .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 تحديدها 

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

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ديد العمل والعمال السعودي. يتم تحيوجد لدى الشركة برنامج محدد المزايا للموظفين طبقاً لألحكام المنصوص عليها في نظام 
 تكلفة تقديم المزايا بموجب البرنامج المحدد المزايا باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.

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

الل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى األرباح أو المبقاة من خ
  الخسائر في الفترات الالحقة.
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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 

 
  ليات واألرباح والخسائر الناتجة عن عم تكاليف الخدمات الحالية وتكاليف الخدمات السابقةالتي تتضمن تكاليف الخدمات

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

  (.تكاليف التمويلصافي دخل أو مصروف العمولة الخاصة )ضمن 
 

 الدفعات المحسوبة على أساس األسهم
م خدمات على أساس األسهم، وبموجبها يقوم التنفيذيون بتقدييتسلم بعض التنفيذيين بالشركة مكافآت في شكل دفعات محسوبة 

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

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

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

إعداد كل تقارير مالية حتى تاريخ االستحقاق يعكس  المصروف المتراكم والمثبت بشأن معامالت التسوية باألسهم بتاريخ
المدى الذي انتهت فيه فترة االستحقاق وأفضل تقدير لإلدارة بشأن عدد أدوات حقوق الملكية التي سيتم استحقاقها في نهاية 

مثبتة التراكمية الالمطاف. كما أن المصروف أو الرصيد الدائن في قائمة الدخل الشامل لفترة ما يمثل الحركة في المصاريف 
 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 

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

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

 أيضاً شروط تتعلق بالخدمات و/أو األداء.
 

ال يتم إثبات المصروف للمكافآت التي ال تستحق في نهاية المطاف بسبب عدم الوفاء بشروط الخدمات و/أو األداء غير 
حالة احتواء المكافآت على شروط تتعلق بالسوق أو عدم االستحقاق، فإنه يتم اعتبار المعامالت مستحقة المرتبط بالسوق. وفي 

 بصرف النظر عن الوفاء بهذا الشرط من عدمه، شريطة الوفاء بكافة الشروط األخرى المتعلقة باألداء و/أو الخدمات.
 

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

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

 العادلة للمكافأة كمصروف على الفور من خالل قائمة الدخل الشامل.
 

 مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم 
لمقاصة المبالغ المثبتة ويكون لدى الشركة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات 

 وتسديد المطلوبات في آن واحد.
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 الزكاة
على أساس يجنب مخصص للزكاة لزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. الهيئة العامة لتخضع الشركة ألنظمة 

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

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

 
 توزيعات األرباح

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

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

 اإليجار.
 

 المصاريف
رى ومصاريف التسويق. تصنف كافة المصاريف األخبمدير العالقات إن مصاريف البيع والتسويق هي تلك المتعلقة خصيصاً 

 ية وإدارية.كمصاريف عموم
 

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

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

 المرتقبة في إطار العمل الدولي إلعداد التقارير الماليةالتغيرات  -4
 

المالية. اختارت  القوائملجميع الفترات المعروضة في هذه  3سياسات المحاسبية الواردة في اإليضاح البتطبيق قامت الشركة 
ل والتي تم نشرها وليست إلزامية المتثاتعديالت على المعايير الحالية في وقت مبكر وجديدة معايير أي اتباع الشركة عدم 
 :، بما في ذلك المعايير التي تتعلق بعمليات الشركة وهي مدرجة أدناهلسنة المحاسبية الحاليةالشركة في ا

 
 األدوات المالية –( 9لتقارير المالية رقم )لالمعيار الدولي 

، صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلصدار النهائي للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية 2014خالل شهر يوليو 
ثبات والقياس وكافة اإل :األدوات المالية –( 39محل معيار المحاسبة الدولي رقم ) يحل(: األدوات المالية والذي 9رقم )

المعيار كافة النواحي الثالث الخاصة بالمحاسبة  جمع(. لقد 9الخاص بالتقارير المالية رقم )صدارات السابقة للمعيار الدولي اإل
التصنيف والقياس، واالنخفاض في القيمة ومحاسبة تغطية المخاطر. يسري المعيار الدولي  :األدوات الماليةمشروع عن 

، ويسمح باالتباع المبكر له. 2018يناير  1أو بعد  التي تبدأ في ( على الفترات السنوية9الخاص بالتقارير المالية رقم )
ة لمحاسبة وبالنسب. معلومات المقارنة غير إلزاميتقديم يجب تطبيقه بأثر رجعي ولكن وباستثناء محاسبة تغطية المخاطر، 

 مع بعض االستثناءات المحدودة.  ورة عامة تطبيق المتطلبات مستقبالً تغطية المخاطر، يتم بص
 

، قامت الشركة بإجراء تقويم عالي المستوى 2016تعتزم الشركة اتباع المعيار الجديد بتاريخ السريان المطلوب. وخالل عام 
(. يعتمد هذا التقويم المبدئي على المعلومات 9لألثر الناتج لكافة النواحي الثالث للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

ممكن أن يخضع للتغييرات الناتجة عن التحليالت اإلضافية المفصلة أو المعلومات اإلضافية المعقولة المتوفرة حالياً ومن ال
مالي جوهري على قائمة المركز الأثر عدم وجود الشركة وبشكل عام، تتوقع والمؤيدة التي تتوفر لدى الشركة في المستقبل. 

يق متطلبات االنخفاض في القيمة المنصوص عليها في المعيار وحقوق الملكية الخاصة بها باستثناء األثر الناتج عن تطب
سلبي على حقوق الملكية أثر أن وجود مخصص خسائر عالي سيؤدي إلى الشركة (. وتتوقع 9تقارير المالية رقم )للالدولي 

 .األثروستقوم بإجراء تقويم مفصل في المستقبل لتحديد قدر ذلك 
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 تتمة - العمل الدولي إلعداد التقارير الماليةالتغيرات المرتقبة في إطار  -4
 

 الحسابات المؤجلة النظامية –( 14لتقارير المالية رقم )لالمعيار الدولي 
عظم مباالستمرار في تطبيق  ألنظمة التسعيرإن هذا المعيار هو معيار اختياري ويسمح للمنشآت التي تخضع نشاطاتها 

ول مرة. لتقارير المالية أللسياستها المحاسبية الحالية بشأن أرصدة الحسابات المؤجلة النظامية عند إتباع المعايير الدولية 
( عرض الحسابات المؤجلة النظامية كبنود مستقلة في 14لتقارير المالية رقم )ليجب على المنشآت التي تتبع المعيار الدولي 

الدخل و الربح أو الخسارةقائمة الحركات التي تطرأ على أرصدة هذه الحسابات كبنود مستقلة في  قائمة المركز المالي وإظهار
لى عوآثار أنظمة التسعير هذه والمخاطر المصاحبة لها  أنظمة التسعيرفصاح عن طبيعة . يتطلب هذا المعيار اإلالشامل اآلخر

تقوم حالياً   الشركة. وحيث أن 2016يناير  1قوائمها المالية. يسري هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 لتقارير المالية، فإن هذا المعيار ال ينطبق عليها.لللمعايير الدولية  إعداد قوائم مالية وفقاً ب
 

 يرادات من العقود المبرمة مع العمالءاإل –( 15لتقارير المالية رقم )لالمعيار الدولي 
االيرادات الناتجة عن العقود للمحاسبة عن ، وحدد طريقة مؤلفة من خمس خطوات 2014لقد صدر هذا المعيار في شهر مايو 

المبرمة مع العمالء. وبموجب هذا المعيار، يتم إثبات االيرادات بالمبلغ الذي يعكس القيمة التي يتوقع أن تستحقها المنشأة 
 مقابل تحويل البضاعة أو الخدمات للعمالء. 

 
لتقارير لمنصوص عليها في المعايير الدولية محل كافة متطلبات إثبات االيرادات الحالية السيحل معيار اإليرادات الجديد 

 ،2018يناير  1معدل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ، أو بأثر رجعيكاملبأثر رجعي المالية. يطبق المعيار 
ام ع بأثر رجعي كامل. خالل إتباع المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوبالشركة  ويسمح باالتباع المبكر له. تعتزم

( وال تتوقع أن يكون التباع 15لتقارير المالية رقم )لحالياً بإجراء تقويم لألثر الناتج عن المعيار الدولي الشركة تقوم ، 2016
 .للشركةالمعيار أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة المستقبلية 

 
 اإليجار عقود -( 16)رقم  التقارير المالية إلعدادالمعيار الدولي 

 اإليجار، ( عقود17) رقم الدولي المحاسبة معيار محل ويحل 2016 يناير ( في16)رقم  لتقارير الماليةلالمعيار الدولي  صدر
 إيجار، عقد ىعل يحتوي الترتيب كان إذا ما تحديد لتقارير الماليةلالمعايير الدولية  اتالصادر عن لجنة تفسير 4التفسير رقم و
الصادر عن  27التفسير رقم و الحوافز،– عقود اإليجارات التشغيلية لجنة التفسيرات الدائمة الصادر عن 15التفسير رقم و

 لتقارير الماليةلالمعيار الدولي  يحدد. اإليجار لعقد القانوني تتضمن الشكل التي المعامالت جوهرتقويم لجنة التفسيرات الدائمة 
 المحاسبة عن كافة عقود من المستأجرين ويتطلب اإليجار، عن عقود واإلفصاح وعرض إثبات وقياس ( مبادئ16)رقم 

 المحاسبة بموجب معيار التمويلي اإليجار عقود عن للمحاسبة كبنود مدرجة داخل قائمة المركز المالي والمماثلة اإليجار
 لسبي على) "مةالقي لموجودات "منخفضة اإليجار عقود -إعفاءين إلثبات عقد اإليجار  المعيار يتضمن. (17) رقم الدولي
 تاريخ وفي(. أقل أو شهرا 12 لمدة اإليجار عقود أي) قصيرة األجل اإليجار وعقود( أجهزة الحاسب اآللي الشخصية المثال،

 الحق الذي يمثل وإثبات أصل ،(اإليجار التزام أي) سيقوم المستأجر بإثبات التزام إلجراء دفعات اإليجار اإليجار، عقد بدء
إثبات مصروف  يتطلب من المستأجرين(. حق استخدام األصل أي) اإليجار فترة الموجودات المعنية خالل استخدام في

 .حق استخدام األصل ف االستهالك علىواإليجار ومصر التزام على منفصل العمولة بشكل
 

أو  جار،اإلي مدة في تغير المثال، سبيل على) معينة أحداث وقوع اإليجار عند التزام إعادة قياس كما يتطلب من المستأجرين
بشكل  وم المستأجرسيق(. الدفعات تلك مستخدم لتحديد معدل أو مؤشر في التغير عن الناتجة المستقبلية اإليجار دفعات في تغير

 .لحق استخدام األصل اإليجار كتعديل عام بإثبات مبلغ إعادة قياس التزام
 

 بموجب اليوم طريقة المحاسبة عن كثيرا تتغير ( لم16)رقم  لتقارير الماليةلالمعيار الدولي بموجب  المؤجر إن طريقة محاسبة
 هو ماك التصنيف نفس مبدأ باستخدام اإليجار كافة عقود في تصنيف سيستمر المؤجرون. (17رقم ) الدولي المحاسبة معيار
وعقود  عقود اإليجارات التشغيلية: اإليجار عقود من نوعين ( وسوف يميزون بين17) رقم الدولي المحاسبة معيار في الحال

 .اإليجار التمويلي
 

 أكثر شمولية من معيار إجراء إفصاحات والمؤجرين ( من المستأجرين16)رقم  لتقارير الماليةلالمعيار الدولي  كما يتطلب
 .(17) رقم الدولي المحاسبة

 
يسمح و. 2019 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية على الفترات( 16)رقم  لتقارير الماليةلالمعيار الدولي يسري مفعول 

 تطبيق يمكن أن يختار المستأجر. (15)رقم  لتقارير الماليةلالمعيار الدولي  منشأة تتبع قبل ليس ولكن ،باالتباع المبكر له
 .اإلعفاءات ببعض للمعيار االنتقالية األحكام تسمح. معدل رجعي بأثر أو كامل رجعي بأثر المعيار إما
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 النقدية وشبه النقدية -5
 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 17.713 16.487 نقد في الصندوق
 100.105.181 57.037.627 نقد لدى البنوك

 ───────── ───────── 

 100.122.894 57.054.114 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ 

 
 مدينو عقود المرابحة، صافي -6

 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 575.973.780  677.470.025 إجمالي مديني عقود المرابحة
 (108.663.125) (103.200.337) ناقصاً: دخل غير مكتسب

 ───────── ───────── 

 574.269.688 467.310.655 
 (6.929.883) (17.821.915) : مخصص خسائر ائتمانناقصاً 

 ───────── ───────── 

 460.380.772 556.447.773 مدينو عقود المرابحة، صافي
 ═════════ ═════════ 

   
 154.336.270 281.976.419 الجزء المتداول من مديني عقود المرابحة، صافي

 306.044.502 274.471.354 من مديني عقود المرابحة، صافيالجزء غير المتداول 
 ───────── ───────── 

 460.380.772 556.447.773 مدينو عقود المرابحة، صافي
 ═════════ ═════════ 
 

 حركة مخصص خسائر االئتمان:
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 ────────────────────── 

 2016 2015 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 8.215.278 6.929.883 الرصيد في بداية السنة
 (1.285.395) 10.892.032 خالل السنة مخصص()عكس قيد /مخصص

 ───────── ───────── 

 6.929.883 17.821.915 الرصيد في نهاية السنة
 ═════════ ═════════ 
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 ، صافيمدينو عقود اإلجارة -7
 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 560.883.954 459.962.186 إجمالي مديني عقود اإلجارة
 (75.232.829) (66.181.023) ناقصاً: دخل غير مكتسب

 ───────── ───────── 
 393.781.163 485.651.125 

 (16.070.117) (24.779.645) : مخصص خسائر ائتمانناقصاً 
 ───────── ───────── 

 469.581.008 369.001.518 مدينو عقود اإلجارة، صافي
 ═════════ ═════════ 
   

 264.972.600 244.367.427 الجزء المتداول من مديني عقود اإلجارة، صافي
 204.608.408 124.634.091 الجزء غير المتداول من مديني عقود اإلجارة، صافي

 ───────── ───────── 
 469.581.008 369.001.518 مدينو عقود اإلجارة، صافي

 ═════════ ═════════ 
 

 حركة مخصص خسائر االئتمان:
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 ────────────────────── 
 2016 2015 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 6.784.722 16.070.117 الرصيد في بداية السنة
 9.285.395 8.709.528 محمل للسنة

 ───────── ───────── 
 16.070.117 24.779.645 الرصيد في نهاية السنة

 ═════════ ═════════ 
 

 المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً واألخرى -8
 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 32.136.776 28.636.776 ذمم مدينة من بيع استثمارات عقارية
 19.861.932 1.986.193 بنكية ضمانات

 917.292 1.422.167 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 661.176 1.091.457 (17مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح 

 546.945 200.721 عمولة مبيعات مؤجلة
 258.537 643.262 سلف موظفين
 172.055 380.981 مدينون آخرون

 ───────── ───────── 
 34.361.557 54.554.713 
 ═════════ ═════════ 
 

 االستثمارات العقارية -9
 

وجدة. يتم تسجيل هذه االستثمارات العقارية باسم عضو والخبر تتكون االستثمارات العقارية من أراضي مملوكة في الرياض 
 إدارة نيابة عن الشركة.مجلس 

 
 خالل السنة الحالية أو السابقة. لم تكن هناك إضافات إلى االستثمارات العقارية

 
 136.51: 2015مليون لاير سعودي ) 178.0، بلغت القيمة العادلة لهذه االستثمارات العقارية 2016ديسمبر  31كما في 

 مليون لاير سعودي(.
 



 شركة كرناف للتمويل
 (مساهمة سعودية مقفلة)شركة 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر  31
 

18 

 الممتلكات والمعدات -10
  2016 
  ───────────────────────────────────────────────────────────── 

 األراضي 
تحسينات المباني 

 اآلالت والمعدات المستأجرة
الحاسب أجهزة 

 اآللي
األثاث 

 اإلجمالي السيارات والتركيبات
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

        التكلفة
 19.226.842 866.401 2.166.239 3.872.707 599.194 8.309.051 3.413.250 يناير 1كما في 

 2.289.563 41.900 306.246 268.560 26.184 1.646.673 -        إضافات خالل السنة
 (140.000) (140.000) -        -        -        -        -        استبعادات خالل السنة

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

 21.376.405 768.301 2.472.485 4.141.267 625.378 9.955.724 3.413.250 ديسمبر 31كما في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

        
        االستهالك المتراكم

 10.579.818 632.893 1.749.774 3.588.148 512.756 4.096.247 -        يناير 1كما في 
 1.414.699 153.772 139.518 205.205 27.406 888.798 -        محمل للسنة

 (140.000) (140.000) -        -        -        -        -        متعلق باالستبعادات خالل السنة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 11.854.517 646.665 1.889.292 3.793.353 540.162 4.985.045 -        ديسمبر 31كما في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

        صافي القيمة الدفترية
 9.521.888 121.636 583.193 347.914 85.216 4.970.679 3.413.250 2016ديسمبر  31في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 تتمة -الممتلكات والمعدات  -10
  2015 
  ──────────────────────────────────────────────────────────────── 

 األراضي 
تحسينات المباني 

 اآلالت والمعدات المستأجرة
الحاسب أجهزة 
 اإلجمالي السيارات والتركيباتاألثاث  اآللي

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

        التكلفة
 19.303.372 866.401 2.368.577 3.835.250 510.843 8.309.051 3.413.250 يناير 1كما في 

 130.807 -        -        42.456 88.351 -        -        إضافات خالل السنة
 (207.337) -        (202.338) (4.999) -        -        -        استبعادات خالل السنة

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

 19.226.842 866.401 2.166.239 3.872.707 599.194 8.309.051 3.413.250 ديسمبر 31كما في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

        
        االستهالك المتراكم

 8.966.121 451.285 1.656.080 3.117.139 476.284 3.265.333 -        يناير 1كما في 
 1.801.618 181.608 279.327 473.297 36.472 830.914 -        محمل للسنة

 (187.921) -        (185.633) (2.288) -        -        -        متعلق باالستبعادات خالل السنة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 10.579.818 632.893 1.749.774 3.588.148 512.756 4.096.247 -        ديسمبر 31كما في 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

        صافي القيمة الدفترية
 8.647.024 233.508 416.465 284.559 86.438 4.212.804 3.413.250 2015ديسمبر  31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 تتمة -الممتلكات والمعدات  -10
 

 للممتلكات والمعدات هي كما يلي:إن األعمار اإلنتاجية 
 

 سنوات أو فترة اإليجار، أيهما أقصر 10 تحسينات المباني المستأجرة
 سنوات 4 والمعدات الحاسب اآلليأجهزة 

 سنوات 4 اآلالت والمعدات
 سنوات 10إلى  4 األثاث والتركيبات

 سنوات 5إلى  3 السيارات
 

 واألخرى المستحقة الدفع الدائنون والمبالغ -11
 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 2.395.097 2.673.546 مصاريف مستحقة الدفع
 794.221 680.952 غير مكتسب دخل إيجار

 144.534 91.039 دائنون تجاريون
 61.333 65.315 دخل قروض موظفين مؤجل

 170.250 -        دفعات مقدمة من عمالء
 ───────── ───────── 

 3.510.852 3.565.435 
 ═════════ ═════════ 

 
 الزكاةمخصص  -12

 
 المحملة للسنة

 وتم احتسابها على أساس ما يلي: مليون لاير سعودي( 14.5: 2015مليون لاير سعودي ) 14.8بلغت الزكاة المحملة للسنة 
 
 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 691.416.101 764.651.459 حقوق المساهمين
 399.900.917 320.717.959 أخرىمخصصات أول المدة وتسويات 

 (565.462.305) (553.261.804) الدفترية لموجودات طويلة األجلالقيمة 
 ───────── ───────── 

 532.107.614 525.854.713 
 55.471.136 58.465.825 الدخل المعدل للسنة

 ───────── ───────── 

 581.325.849 590.573.439 الوعاء الزكوي
 ═════════ ═════════ 
 

نشأت الفروقات بين الدخل الفعلي والدخل الخاضع للزكاة بشكل رئيسي نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند احتساب 
 للزكاة.الدخل الخاضع 
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 تتمة - مخصص الزكاة -12
 

 حركة مخصص الزكاة خالل السنة
 على النحو التالي:للسنة كانت حركة مخصص الزكاة 

 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 16.715.208 26.157.319 يناير 1كما في 
 14.533.146 14.764.336 خالل السنة مجنب

 (5.091.035) (13.128.416) مدفوع خالل السنة
 ───────── ──────── 

 26.157.319 27.793.239 ديسمبر 31كما في 
 ═════════ ════════ 
 

 الربوط الزكوية
ي ذلك وبما فالزكاة للسنوات المالية حتى "( وسددت الهيئةلزكاة والدخل )"الهيئة العامة لقدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى 

، والتي 2014و 2013لعامي  اأوليربطا و 2012حتى  2009ألعوام من  انهائيقامت الهيئة بإصدار ربطا . 2015عام 
سمح تلم الهيئة إلى حقيقة أن ، ويرجع ذلك بصورة أساسية مليون لاير 55قدره إضافية بإجمالي طالبت فيها الهيئة مبالغ 

جنة لالربوط لدى هذه على من الوعاء الزكوي. اعترضت الشركة رسميا جارة اإلمديني عقود خصم صافي االستثمار في ب
 جميع مراحل عمليةتأييده خالل سيتم مع الهيئة المرجح أن الموقف الحالي الشركة أنه من غير ترى االعتراضات األولية. 

لتجارية االتمويل لتأجير وأعمال شاملة على الها آثار مديني عقود اإلجارة ، ألن مسألة خصم صافي االستثمار في االستئناف
عدم  بعين االعتبارالشركة تضع الذمم المدينة. لم تمثل الرئيسية أن الموجودات المتعلقة بالتمويل حيث األخرى عمال واأل

مخصص الزكاة تجنيب وفي  2015ديسمبر  31جارة للسنة المنتهية في عقود اإل يخصم صافي االستثمار في مدينالسماح ب
 .ةالحاليللسنة 

 
دارة أنه تعتقد اإل. 2016و 2015 ينفس المبدأ لعامفي حال تم تطبيق ، للهيئةمن المطالبات اإلضافية  ةمحتملمخاطر هناك 

على  2014حتى  2009لألعوام من لشركة ل الوعاء الزكويبفيما يتعلق الهيئة المستخدمة من قبل المعالجة إذا تم تطبيق 
دود حكون في تسالهيئة من قبل التي سيتم إصدار ربط بها ضافية اإللزكاة لالمخاطر المحتملة فإن ، 2016و 2015عامي 
 سعودي.مليون لاير  27مبلغ 

 
أي جنيب تقم بتالوارد أعاله وبالتالي لم بشأن االعتراض  الشركة ستكون في صالحالمحصلة النهائية واثقة من أن اإلدارة إن 

 المالية.القوائم في هذه مخصص لهذا األمر 
 

 القروض البنكية، صافي -13
 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 

 سعوديلاير  لاير سعودي الجزء غير المتداول
──────────── ───────── ───────── 

 185.196.470 115.495.539 قروض بنكية مضمونة
 (5.318.406) (4.481.652) عمولة مؤجلة

 ───────── ───────── 

 111.013.887 179.878.064 
 ═════════ ═════════ 

 
 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 

 سعوديلاير  لاير سعودي الجزء المتداول
──────────── ───────── ───────── 

 197.590.208 164.821.412 قروض بنكية مضمونة
 (11.349.402) (8.158.920) عمولة مؤجلة

 ───────── ───────── 

 156.662.492 186.240.806 
 ═════════ ═════════ 
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 تتمة - القروض البنكية، صافي -13
 

إلى  ٪3.35بنوك تجارية محلية لتمويل رأس المال العامل مع معدل ربح يتراوح من مرابحة من تسهيالت الشركة لدى 
عن هذه التسهيالت  . يتم تأمين2020مارس مستحقة الدفع كل ثالثة أشهر حتى  (٪4.60إلى  3.35٪: 2015) 4.93٪

 .ذمم مدينةطريق التنازل عن 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص  -14
 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 3.427.855 3.930.486 الرصيد االفتتاحي
 877.015 966.801 مجنب خالل السنة
 (374.384) (138.336) مدفوع خالل السنة

 ───────── ───────── 

 3.930.486 4.758.951 الرصيد الختامي
 ═════════ ═════════ 

 
 رأس المال -15

 
، لاير سعودي 10مليون سهم(، قيمة كل سهم  54: 2015ديسمبر  31مليون سهم ) 60مال المصرح به من ال يتكون رأس
، قام 2015خالل عام  .2015ديسمبر  31مليون لاير سعودي تم دفعه من قبل المساهمين المؤسسين كما في  540منه مبلغ 

 مليون لاير سعودي. 30قدره المساهمون الحاليون للشركة باالكتتاب في رأسمال إضافي مدفوع 
 

منح كل من السيد / أحمد بن راشد عبدهللا  2011، قرر المساهمون المؤسسون خالل عام المدفوع إضافة إلى رأس المال
رأسمال من  ٪10( ما نسبته "المدير العام للشركة"بن موسى يوسف )( والسيد/ حسن "المدير التنفيذي للشركة") األمير

وذلك نظير قيامهما مليون سهم(  5.4مليون لاير سعودي ) 54وهو ما يمثل  2015ديسمبر  31المدفوع كما في الشركة 
محرم  5بتاريخ  إدارة اتفاقية. وبهذا الخصوص تم توقيع 2011بطرح فكرة الشركة وإدارتها لمدة خمس سنوات منذ عام 

 .2016هذه األسهم خالل عام استحقاق تم  (.2011ديسمبر  10هـ )الموفق 1433
 

 لاير سعوديمليون  6رأس المال المدفوع وقدره للشركة باالكتتاب في المساهمون الحاليون  قام، 2016أيضا خالل عام 
(. تم سهملاير سعودي لكل  10بقيمة مليون سهم  60) لاير سعوديلاير مليون  600وبالتالي زيادة رأس المال المدفوع إلى 

 .2016عام اإلضافية خالل االكتتابات لهذه النظامية اإلجراءات كمال كافة إ
 

 االحتياطيات -16
 

 االحتياطي النظامي
من صافي األرباح إلى  ٪10، يجب على الشركة تحويل والنظام األساسي للشركة طبقاً ألحكام نظام الشركات السعودي

حتى يبلغ مجموع االحتياطي نصف رأس المال. إن هذا ويجوز للشركة االستمرار في هذا التحويل  .االحتياطي النظامي
 االحتياطي غير قابل للتوزيع على مساهمي الشركة.

 
 االحتياطي االتفاقي

 زيع.هذا االحتياطي قابل للتو. إن 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 

 .(15إيضاح )انظر  موظفي اإلدارة كجزء من مكافآتهمكبار المقدمة إلى والتي يتم تسديدها باألسهم، واألسهم 
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -17
 

تمثل الجهات ذات العالقة للشركة المساهمين، والمنشآت الزميلة وبعض كبار موظفي اإلدارة. إن كبار موظفي اإلدارة هم 
 مباشر أو غيراألشخاص الذين يمارسون السلطة والمسؤولون عن تخطيط وتوجيه والسيطرة على أنشطة الشركة، بشكل 

 مباشر.
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 تتمة - المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -17
 

 وخالل دورة نشاطاتها العادية، تقوم الشركة بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة بشروط متفق عليها.
 

 :خالل السنة مع الجهات ذات العالقةالرئيسية األرصدة / وفيما يلي تفاصيل المعامالت 
 
 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31  

 لاير سعودي لاير سعودي طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة
─────────── ───────────── ───────── ───────── 

 49.500 39.588 إيرادات محققة عن التمويل كبار موظفي اإلدارة
 5.546.004 5.546.004 رواتب ومزايا 
 400.000 400.000 أتعاب حضور جلسات 
 

 التم تحميل مبلغ وقدره في السنوات السابقة. مكافآت أسهم موظفي اإلدارة بعض منح كبار باإلضافة إلى ما ورد أعاله، تم 
كما في نهاية عام . بمكافآت األسهم هذهالشامل فيما يتعلق على قائمة الدخل مليون لاير سعودي(  10.8: 2015)شيء 
 (.15 اإليضاحهذه )انظر مكافآت األسهم جميع تم استحقاق ، 2016

 
 ديسمبر: 31كما في مع الجهات ذات العالقة باألرصدة  فيما يلي بيان

 
 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 661.176 1.091.457 قروض موظفين -كبار موظفي اإلدارة 
 

تعتبر كافة . إن هذه األرصدة غير مضمونة. شروط تجارية عاديةعلى قائمة مع الجهات ذات العالقة المعامالت كافة إن 
 المالية. القوائملهذه األرصدة في هذه لم يتم إثبات أي مخصص خسائر ائتمان ذات العالقة جيدة والجهات األرصدة مع 

 
 األدوات المالية والقيمة العادلة -18

 
ما بموجب معادلة نظامية تمت بين  التزامعند تحويل  م استالمه عند بيع أصل ما أو دفعهالسعر الذي سيتالقيمة العادلة هي 

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

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

مديني والنقدية وشبه النقدية تتكون الموجودات المالية من  تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
اريف والمصاآلخرين، بينما تتكون المطلوبات المالية من القروض ووالمدينين عقود المرابحة واإلجارة والتأمينات النقدية 

 .اآلخرينو والدائنينالمستحقة الدفع 
 

 .كافة المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأةإدراج يتم 
 

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

 
 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.1المستوى 
ق تقويم أخرى والتي يمكن مالحظة كافة مدخالتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة بصورة : طر2المستوى 

 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.
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 تتمة - المالية والقيمة العادلةاألدوات  -18
 

 تتمة - تحديد القيمة العادلة ومستوياتها
 

التسلسل الهرمي للقيمة  من مستويات 2ضمن المستوى دات المالية والمطلوبات المالية قامت اإلدارة بتصنيف كافة الموجو
ولغرض اإلفصاح  .3والقروض البنكية والتي تم تصنيفها ضمن المستوى  مديني عقود المرابحة واإلجارة ، بخالفالعادلة

الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات  اتبتحديد فئعن القيمة العادلة، تقوم الشركة 
 والمطلوبات ومستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

 
إذا تمت التحويالت  بالتأكد فيمالية على نحو متكرر، تقوم الشركة يتم إثباتها في القوائم الما التيبالنسبة للموجودات والمطلوبات 
وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس للقيمة العادلة بين مستويات التسلسل الهرمي 

 القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.
 

الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لقياس القيمة العادلة على نحو متكرر، ولقياس القيمة العادلة على نحو غير تقوم إدارة 
 لتوزيع في العمليات المتوقفة.متكرر مثل الموجودات المعدة ل

 
 تهاقيمن ع ف كثيراً تختلال الخاصة بالشركة بتاريخ إعداد القوائم المالية إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 

 الدفترية.
 

 .السنتين الحالية والسابقةخالل  3المستوى و 2لم تكن هناك تحويالت من وإلى المستوى 
 

 في نهاية السنة المالية، حصلتوالمالية. القوائم ولة عن تحديد قياسات القيمة العادلة المدرجة في ئإدارة الشركة هي المسإن 
 الثنين من استثماراتها العقارية.آخر طرف على تقويمات شركة 

 
، لبنكيةامالي لمحفظتها من عقود المرابحة واإلجارة، وكذلك الديون بإجراء تقويم الشركة أيضا قامت في نهاية السنة المالية، 

ع المالية على أساس االلتزامات التعاقدية بمعدالت ثابتة، وبالتالي ال تستطيالقوائم في ، والتي يتم إدراجها لتحديد القيمة العادلة
 .ا البنكيةأو التزاماتهالمتعاقد عليها لكل من محفظتها الثابتة معدالت الالشركة من جانب واحد تغيير أي من 

 
ح عنها المفصالقيمة العادلة إن حالية. ال تعكس التزامات الشركة التعاقدية للعقود الالمعروضة هنا ، فإن القيمة العادلة عليه
 أكثر مع قيمة االستبدال.متماثلة هنا 
 

 لالستثمارات العقاريةالقيمة العادلة 
 

الشركة حتى اآلن أي عروض مقبولة لتصفية هذه لم تستلم الرياض والخبر للبيع، وفي ستثمارات العقارية تم إدراج اال
في لعقارات بخصوص ا. بالقيمة العادلةستثمارات العقارية االهذه لمستقل تقويم االستثمارات. ولذلك فقد حصلت الشركة على 

 .غير جوهري المعنينظراً ألن المبلغ القيمة العادلة الممتلكات على أنها جدة، استخدمت الشركة تكلفة 
 
 2016 2016 2015 2015 
 القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي االستثمارات
──────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 123.022.860 58.854.669 164.030.480 58.854.669 الرياض
 12.160.000 10.957.800 12.646.400 10.957.800 الخبر
 1.324.689 1.324.689 1.324.689 1.324.689 جدة
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 136.507.549 71.137.158 178.001.569 71.137.158 اإلجمالي
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 تتمة - األدوات المالية والقيمة العادلة -18
 

 تتمة - تحديد القيمة العادلة ومستوياتها
 

 لمحفظةلالقيمة العادلة 
 

عدالت متقويم مستوى السوق في ظل الظروف الراهنة، وهي لتقويم المحفظة بإجرائها لتقويم شركة قامت الالعملية التي إن 
ليس لديها التي عقود الفئات، تلك  4محفظة إلى تم تقسيم المحفظتها الحالية. عليها لقاء لشركة الحصول التي يمكن لالربح 

 12السداد حتى ذات الدفعات متأخرة أشهر، والعقود  3متأخرة السداد حتى ذات الدفعات العقود و، دفعات متأخرة السداد
سنوات األربع معدالت الربح على مدى تقويم . تم واحدة سنةمن كثر السداد حتى ألذات الدفعات متأخرة شهرا والعقود 

على كل فئة، استنادا إلى عالوات محفظة. أضافت الشركة المتعلق بتقويم اللمعدل الخصم كأساس استخدامها الماضية، و
نقطة  359إلى  209إلى  109نقطة أساس إلى  59من بشكل عام العالوات تتراوح الظروف االقتصادية السائدة في البلد. 

 .4حتى  1لفئات من لأساس 
 

إلى عام  2013عقود من عام لقاء ال متداولال السعرباستخدام متوسط قبل العالوات األولي  ياألساسمعدل التم احتساب 
دارة إلا. تستمد الذي تم إبرام العقود إلنتاجهإلى متوسط معدل الربح الفعلي المتداول السعر هذا احتساب إعادة . ويتم 2016

غ لإلى المعدل الفعلي. بالسعر المتداول من أجل رفع المعدل األساسي من الفعلي معدل الإلى السعر المتداول عامل ترجمة 
ما ، وبلغ متوسط المعدل الفعلي لهذه المحفظة نفسها ٪8.4ما نسبته لمحفظة الشركة خالل هذه الفترة السعر المتداول متوسط 
 .×1.7قدره عامل رفع نتج عنه ، مما ٪14.3نسبته 

 
للوصول  ×1.7رفع قامت بتطبيق عامل ال، والمتداول يسعر األساساللكل فئة مع بعد ذلك عالوة مفترضة أضافت الشركة 

 .على المحفظةالخصم معدل إلى معدل الربح الفعلي الذي يستخدم 
 

على كل فئة للوصول إلى القيمة العادلة المطبق كل فئة باستخدام معدل خصم لقاء التدفقات النقدية بخصم شركة قامت ال
 .ةالمفترضلمقارنة القيمة الدفترية إلى القيمة العادلة بخصم المخصص المجنب لقاء المحفظة الشركة قامت للمحفظة. 

 
 .٪20.4إلى  ٪15.3ن المستخدم بيمعدل خصم يتراوح 

 
 2016 2016 2015 2015 
 القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي الموجودات المالية
──────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

     المحفظة
 466.163.544 469.570.696 370.005.377 369.001.518 اإلجارة
 459.698.881 459.787.708 551.665.207 556.447.773 المرابحة

 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 925.862.425 929.358.404 921.670.584 925.449.291 اإلجمالي

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 القيمة العادلة للقروض بنكية
 

لشركة اأرادت ، إذا المتاحمعدل الديون المتوقع الحالي بتقويم دارة قامت اإلتحديد القيمة العادلة للقروض بنكية، ألغراض 
لديون التزامات امن معدالت الديون التاريخية التي حصلت عليها بتقويم الشركة قامت . ةاستبدال الديون القائمة مع الجديد

 3زائدا يبور سإلى النسبة الحالية لباإلضافة  يسعر األساسالمن التي تقوم البنوك بتحميله يمثل مجموعة معدل إن الالحالية. 
 لكل عقد مع الشركة.سنوات  4هو وللشركة على مدى عقد الدين، مخصص أشهر، أو سعر سوق مماثل، 

 
متوسط سعر سيبور. قامت الشركة إلى سنوات الماضية للوصول األربع على مدى المحمل سيبور بتقويم الشركة قامت 

المقدر التي تقوم سنوات  4إلى معدل سيبور المتداول أشهر  3من معدل سيبور المتداولة لتقويم الرفع معدالت سيبور بدراسة 
شركة، الذي حصلت عليه ال السعرومتوسط المتداول أشهر  3بين سيبور الفعلي الفرق إن الشركة. فعليا بتحميلها على البنوك 

 نقطة أساس. 100هو 
 

ن السعر إ. البنوك التي تتعامل معهاعلى المناقشات التي جرت مؤخرا مع  األساسي الجديد بناءً بتقدير السعر الشركة  قامت
ل بإضافة معدالشركة قامت  ي،سعر األساسالالحالي. إضافة إلى  يسعر األساسالنقطة أساس فوق  50األساسي المستخدم هو 

البنكية لديون لنقطة أساس لتصل إلى معدل الخصم  100باإلضافة إلى  2016ديسمبر  31كما في المتداول أشهر  3سيبور 
  .دفقات النقدية المستقبلية للشركةليتم تطبيقها على التزامات الت
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 تتمة - األدوات المالية والقيمة العادلة -18
 

 تتمة - تحديد القيمة العادلة ومستوياتها
 

 تتمة - القيمة العادلة للقروض بنكية
 

 .٪5.68ما نسبته الناتج المستخدم الخصم بلغ معدل 
 
 2016 2016 2015 2015 
 القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي الماليةالمطلوبات 
──────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 364.947.583 366.118.870 265.390.268 267.676.379 القروض البنكية
 

 المصاريف العمومية واإلدارية -19
 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 
 لاير سعودي سعوديلاير  
 ────────── ───────── 

 27.231.937 15.111.789 رواتب موظفين ومزايا أخرى
 4.758.976 4.704.598 إيجارمصاريف 

 2.095.656 1.650.262 أتعاب استشارية ومهنية
 1.801.618 1.414.699 (10استهالك )إيضاح 

 1.500.000 1.800.000 أتعاب حضور جلساتمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة و
 616.494 663.552 تأمينمصاريف 
 378.897 286.128 منافع عامةمصاريف 
 321.392 400.951 سفرمصاريف 

 193.579 222.455 رسوم اشتراكات
 191.314 260.561 مصاريف نظافة وضيافة

 148.706 142.345 مصاريف صيانة
 45.756 835.632 بنكيةأعباء 
 496.023 513.451 أخرى

 ────────── ───────── 

 28.006.423 39.780.348 
 ══════════ ═════════ 

 
 مصاريف البيع والتسويق -20

 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ────────── ───────── 

 2.554.592 2.334.418 رواتب موظفين ومزايا أخرى
 22.000 -        دعاية وإعالن

 ────────── ───────── 

 2.334.418 2.576.592 
 ══════════ ═════════ 

 
 إدارة المخاطر -21

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

ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للشركة على تقلبات والمخاطر القانونية أسعار العموالت الخاصة( 
لتقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على القوائم المالية للشركة. يتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة يسعى لاألسواق المالية و
 ألهم المخاطر وإدارتها:ملخص العليا. وفيما يلي 
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 تتمة - إدارة المخاطر -21
 

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

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

تسعى الشركة للسيطرة على مخاطر االئتمان من خالل متابعة المخاطر االئتمانية، والحد من المعامالت مع أطراف أخرى 
ئتمانية لألطراف األخرى. تم تصميم سياسات إدارة المخاطر محددة، والحصول على الضمانات، والتقويم المستمر للجدارة اال

قوم ت، االئتمانللتحكم في مستوى مخاطر وفي الشركة لتحديد ووضع حدود للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود. 
 نشطة اإلقراض.ألاألطراف األخرى باستخدام نفس التقنيات كما هو الحال بالنسبة كافة بتقويم الشركة 

 
( من إجمالي أرصدة مديني عقود المرابحة ٪22: 2015) ٪33.4عمالء للشركة يمثلون  10كما في نهاية السنة، فإن أكبر 

( من إجمالي أرصدة مديني عقود المرابحة ٪3: 2015) ٪3.5واإلجارة. ال يوجد رصيد عميل فردي في نهاية السنة أكثر من 
 واإلجارة.

 
 ما يلي:المالية كان على حساب  القوائمإعداد الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان في تاريخ إن 
 
 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ────────── ───────── 

 100.105.181 57.037.627 نقد لدى البنوك
 460.380.772 556.447.773 مدينو عقود مرابحة، صافي
 469.581.008 369.001.518 مدينو عقود إجارة، صافي

 53.090.476 32.738.669 آخرونمدينون و
 ────────── ───────── 

 1.015.225.587 1.083.157.437 
 ══════════ ═════════ 
 

 جودة االئتمان لمديني عقود المرابحة واإلجارة
 تصنيف الداخلي، وهي كما يلي:الصنفت شركة مديني عقود المرابحة واإلجارة إلى ثالث فئات فرعية وفقاً لنظام 

 
 .في المستقبلالدفعات وتستحق كافة  متأخرة السداد،دفعات ليس لديها : عقود 1الفئة 
مخصصا ، وافتراض االنخفاض في القيمةعند محددا مخصصا حمل إما وت، عقود ذات دفعات متأخرة السداد وقائمة: 2الفئة 
 من قبل اإلدارة.إذا لم تعتبر منخفضة القيمة  اجماعي
 .رضالتعصافي يجنب لها مخصص محدد بالكامل لقاء متعثرة، وبالتالي تعتبر ومتأخرة السداد ذات دفعات عقود : 3الفئة 

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

 
 اإلجمالي مدينو عقود اإلجارة مدينو عقود المرابحة 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2016ديسمبر  31
───────── ───────── ───────── ───────── 

 383.107.859 130.899.262 252.208.597 1الفئة 
 504.485.102 205.205.470 299.279.632 2الفئة 
 37.856.330 32.896.786 4.959.544 3الفئة 

 ───────── ───────── ───────── 

 925.449.291 369.001.518 556.447.773 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
  



 شركة كرناف للتمويل
 (مساهمة سعودية مقفلة)شركة 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر  31
 

28 

 تتمة - إدارة المخاطر -21
 

 تتمة - مخاطر االئتمان
 

 تتمة - جودة االئتمان لمديني عقود المرابحة واإلجارة
 
 اإلجمالي مدينو عقود اإلجارة المرابحةمدينو عقود  

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2015ديسمبر  31
───────── ───────── ───────── ───────── 

 492.288.743 162.811.779 329.476.964 1الفئة 
 437.673.037 306.769.229 130.903.808 2الفئة 
 -        -        -        3الفئة 

 ───────── ───────── ───────── 

 929.961.780 469.581.008 460.380.772 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 ةحددم اتلم يجنب مخصصحيث واإلجارة المتأخرة السداد وغير منخفضة القيمة المرابحة مديني عقود فيما يلي تفاصيل 
 (:2الفئة المدرجة ضمن )للعقود 

 اإلجمالي مدينو عقود اإلجارة المرابحةمدينو عقود  
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2016ديسمبر  31

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

 6.648.067 2.601.673 4.046.394 يوماً متأخرة السداد 30من يوم إلى 
 12.639.669 5.457.429 7.182.240 يوماً متأخرة السداد 90يوماً إلى  31من 

 112.206.408 41.376.050 70.830.358 * دفعات مستقبلية
 ───────── ───────── ───────── 

 131.494.144 49.435.152 82.058.992 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    
 اإلجمالي مدينو عقود اإلجارة مدينو عقود المرابحة 

 لاير سعودي لاير سعودي سعوديلاير  2015ديسمبر  31
─────────────────── ───────── ───────── ───────── 

 20.288.170 7.996.431 12.291.739 يوماً متأخرة السداد 30من يوم إلى 
 10.161.541 5.627.347 4.534.194 يوماً متأخرة السداد 90يوماً إلى  31من 

 255.527.140 181.758.091 73.769.049 * دفعات مستقبلية
 ───────── ───────── ───────── 

 285.976.851 195.381.869 90.594.982 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

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

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

لاير  1.266.652.214، األطراف األخرىضمانات  قيمة، باستثناء بلغت قيمة هذه الضمانات. الضماناتتحليل ضمن 
 لاير سعودي(. 1.065.010.479.611: 2015)سعودي 
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 تتمة - إدارة المخاطر -21
 

 تتمة - مخاطر االئتمان
 

 تتمة - جودة االئتمان لمديني عقود المرابحة واإلجارة
 

 تركزات محفظة القطاع
 

 2015 2016 تركزات القطاع
──────────── ─────── ─────── 

 ٪44.9 ٪41.9 المقاوالت
 ٪11.0 ٪13.2 الصناعة

 ٪1.5 ٪4.4 تجارة التجزئة
 ٪26.7 ٪26.6 الخدمات
 ٪15.9 ٪13.9 التجارة

   
 ٪100 ٪100 اإلجمالي

 
 الخاصة مخاطر أسعار العموالت

المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت الخاصة تمثل مخاطر أسعار العموالت 
على أرصدة مديني عقود المرابحة واإلجارة خاصة ال تخضع الشركة ألي مخاطر أسعار عموالت السائدة في السوق. الخاصة 

 اً روض التي حصلت عليها الشركة أيضوألن القوالقروض ألجل ألنه تم تسعير الذمم المدينة من قبل الشركة بمعدالت ثابتة 
 .خاصة الموجودات والمطلوبات األخرى الخاصة بالشركة عمولةكافة تحمل ال بمعدالت ثابتة. خاصة تحمل عمولة 

 
في لخاصة امستويات السائدة ألسعار العموالت التقوم الشركة بإدارة التعرض آلثار مختلف المخاطر المصاحبة للتقلبات في 

النقدية. تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو  هاوتدفقاتمركزها المالي السوق على 
الفجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات التي تستحق في فترة معينة. تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل تنويع 

 مصادر التمويل.
 

 مخاطر العمالت
اطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. ال تخضع تمثل مخ

هناك  .في دورة أعمالها العادية نظراً ألن كافة العقود باللاير السعوديالشركة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية 
ند عالمصاريف هذه  تم تسويةن في برامج تدريب، ولكن ما كان الموظفوعندعمالت أجنبية المصاريف المتكبدة ببعض 
دارة أن الشركة ترى اإل، هامةأجنبية موجودات ومطلوبات نقدية مصنفة بعمالت الشركة ليس لديها أي نظراً ألن تكبدها. 

 .هامة عمالت أجنبية مخاطرغير معرضة ألي 
 

 المخاطر القانونية
باسم الشركة أو باسم المدير التنفيذي باعتباره مواطن سعودي، مع تعهد  للممتلكات العقارية سواءً يتم تسجيل سندات الملكية 

تم تنفيذه لتَّحقق من أن ملكية العقارات محتفظ بها من قبل المدير التنفيذي وفقط لصالح شركة. يخضع إنفاذ أي حقوق 
 قة.والتزامات ذات عالقة للتفسير واإلنفاذ في المحاكم ذات العال

 
 مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم تسويتها من 
سيولة الموجودات والمطلوبات لضمان هيكل  إدارةوبمراقبة الشركة تقوم خالل تقديم مبالغ نقدية أو موجودات مالية أخرى. 

 ، والمحافظة على أموال سائلة كافية لتلبية متطلبات السيولة.بشكل كاف  أن التدفقات النقدية متوازنة 
 
 خ االستحقاق التعاقدية المتبقيةتحليل المطلوبات المالية حسب تواري (أ
 

 2015ديسمبر  31و 2016ديسمبر  31يلخص الجدول أدناه محفظة استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة كما في 
 على التزامات السداد غير المخصومة التعاقدية. بناءً 
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 تتمة - مخاطر السيولة
 
 تتمة - التعاقدية المتبقيةتحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق  (أ
 
 اإلجمالي سنوات 5إلى  1 أقل من سنة 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2016ديسمبر  31
─────────────── ───────── ───────── ───────── 

 2.764.585 -        2.764.585 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
 280.316.951 115.495.539 164.821.412 قروض بنكية

 ───────── ───────── ───────── 

 167.585.997 115.495.539 283.081.536 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    
 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 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 المتوقعةالمطلوبات حسب تواريخ االستحقاق الموجودات وتحليل  (ب
 

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات المالية، التي تم تحليلها وفقاً للزمن الذي من المتوقع تحصيلها أو تسويتها 
 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 2016ديسمبر  31
──────────── ───────── ───────── ──────── ────────── 

     الموجودات
 57.054.114 -        -        57.054.114 نقدية وشبه نقدية

 556.447.773 274.471.354 281.976.419 -        مدينو عقود مرابحة، صافي
 369.001.518 124.634.091 244.367.427 -        مدينو عقود إجارة، صافي

مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً 
 34.361.557 -        34.361.557 -        وأخرى

 9.521.888 -        -        9.521.888 ممتلكات ومعدات
 71.137.158 -        -        71.137.158 عقاريةاستثمارات 

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

 137.713.160 560.705.403 399.105.445 1.097.524.008 
 ───────── ───────── ───────── ────────── 

     المطلوبات
 3.510.852 -        3.510.852 -        وأخرى دائنون ومصاريف مستحقة الدفع

 27.793.239 -        27.793.239 -        مخصص زكاة
 267.676.379 111.013.887 156.662.492 -        ، صافيقروض بنكية

 4.758.951 -        -        4.758.951 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ───────── ───────── ───────── ────────── 

 4.758.951 187.966.583 111.013.887 303.739.421 
 ───────── ───────── ───────── ────────── 

 793.784.587 288.091.558 372.738.820 132.954.209 2016ديسمبر  31الفجوة في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
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 تتمة - إدارة المخاطر -21

 
 تتمة - مخاطر السيولة

 
 تتمة - تحليل الموجودات والمطلوبات حسب تواريخ االستحقاق المتوقعة (ب
 
 اإلجمالي سنوات 5إلى  1 أقل من سنة بدون مدة محدد 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2015ديسمبر  31
──────────── ───────── ───────── ───────── ────────── 

     الموجودات
 100.122.894 -        -        100.122.894 نقديةنقدية وشبه 

 460.380.772 306.044.502 154.336.270 -        مدينو عقود مرابحة، صافي
 469.581.008 204.608.408 264.972.600 -        مدينو عقود إجارة، صافي

مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً 
 54.554.713 -        54.554.713 -        وأخرى

 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
 3.565.435 -        3.565.435 -        وأخرى دائنون ومصاريف مستحقة الدفع

 26.157.319 -        26.157.319 -        مخصص زكاة
 366.118.870 179.878.064 186.240.806 -        ، صافيقروض بنكية

 3.930.486 -        -        3.930.486 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 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  31الفجوة في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 
 عقود اإليجارات التشغيلية -22

 
 الشركة كمستأجر

 مستحقة على النحو التالي:إن الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية غير القابلة لإللغاء 
 
 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ──────── ──────── 

 4.138.138 4.388.138 أقل من سنة واحدة
 7.000.000 4.000.000 بين سنة وخمس سنوات
 -        -        أكثر من خمس سنوات

 ──────── ──────── 

 8.388.138 11.138.138 
 ════════ ════════ 
 

كمصروف سعودي لاير  4.704.598مبلغ إثبات ، تم السنةلدى الشركة مبنى مستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي. خالل 
 لاير سعودي(. 4.758.976: 2015في قائمة الدخل الشامل )

 
تنتهي أن  المقررمن عقود إيجار ب مختلفينمستأجرين من الباطن لثمانية في المبنى مساحات مكتبية بتأجير الشركة قامت 
لاير  1.996.200: 2015) سعوديلاير  1.859.143وقدرها الفرعية تأجير الدفعات تم إثبات . 2018حتى عام مدتها 

  خالل السنة.ضمن الدخل التشغيلي اآلخر  سعودي(



 شركة كرناف للتمويل
 (مساهمة سعودية مقفلة)شركة 
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32 

 االلتزامات المحتملة والتعهدات -23
 

 االلتزامات المحتملة
(، باستثناء االلتزامات المفصح ال شيء: 2015أي موجودات أو مطلوبات محتملة كما في نهاية السنة )ليس لدى الشركة 
 حول القوائم المالية. 12عنها في اإليضاح 

 
 التعهدات

ال : 2015) 2016ديسمبر  31كما في مستحقة الصرف للعمالء قائمة ال يوجد لدى الشركة تعهدات عقود مرابحة وإجارة 
 (.شيء

 
 كفاية رأس المال -24

 
 ،تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية

والحفاظ على وجود رأس مال قوي. تقوم نسب كفاية رأس المال كما يتم مراقبتها وقياسها من قبل اإلدارة أدناه بقياس كفاية 
قارنة بنود رأسمال الشركة المؤهل مع قائمة المركز المالي وااللتزامات والقيمة األسمية للمشتقات، إن وجدت، رأس المال بم

 باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.
 
 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 
 ───────────────── ───────────────── 

 
إجمالي نسبة 

 ٪ رأس المال

الشريحة نسبة 
األولى لرأس 

 ٪ المال
إجمالي نسبة 
 ٪ رأس المال

نسبة الشريحة 
األولى لرأس 

 ٪ المال
     

 ٪71.8 ٪74.0 ٪76.3 ٪80.4 نسبة كفاية رأس المال
 

 أرقام المقارنة -25
 

 الحالية.السنة السابقة كي تتماشى مع تبويب  للسنةأعيد تبويب بعض أرقام المقارنة 
 
 


