
 

 
 
 
 
 

 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 
 القوائم املالية

 4132 ديسمرب 13يف  ةاملنتهي ةللسن
 احلسابات جعيتقرير مراو 

 
 

 



 

 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 القوائم المالية
 4132 ديسمبر 13المنتهية في للسنة 

 
 

 صفحة 
 

 4 احلسابات جعيتقرير مرا
 

 1 قائمة املركز املايل
 

 2 قائمة الدخل
 

 5 قائمة التدفقات النقدية
 

 6 قائمة التغريات يف حقوق الشركاء
 

 43 - 7 إيضاحات حول القوائم املالية
 



 

- 4 -  

 
 
 

  الحسابات جعيتقرير مرا
 المحترمين، الشركاء السادة لىإ

 االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط المحدودةدار  شركة
 )شركة ذات مسؤولية حمدودة(

 
 نطاق المراجعة

 13املرفقة لشركة دار اإلئتمان السعودي للبيع بالتقسيط )"الشركة"( كما يف  لقد راجعنا قائمة املركز املايل
ء للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق الشركا 4132ديسمرب 

للمادة ( اليت تعترب جزءاً من هذه القوائم املالية املـُعدَّة من قبل الشركة وفقاً 36( إىل رقم )3واإليضاحات من رقم )
نظام الشركات واملقدَّمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات اليت طلبناها. إن هذه القوائم املالية هي من  375رقم 
 لية إدارة الشركة. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم املالية استناداً إىل املراجعة اليت قمنا هبا.مسؤو 

 
تنفيذ لقد قمنا مبراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية اليت تتطلب منا ختطيط و 

ة. تشمل اجلوهريخطاء األ خالية منبأن القوائم املالية  لة من القناعةدرجة معقو للحصول على  أعمال املراجعة
 شملاملراجعة إجراء فحص اختباري للمستندات واألدلة املؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية. كما ت

ة اإلدارة ولطريقة العرض العام احملاسبية املطبقة والتقديرات اهلامة اليت أعدت مبعرف سياساتاملراجعة إجراء تقييم لل
 إلبداء رأينا. عقولً للقوائم املالية. ونعتقد أن مراجعتنا تعطينا أساساً م

 
 رأي مطلق

  القوائم املالية ككل:يف رأينا ، أن هذه 
 ونتائج أعماهلا  4132ديسمرب  13 كما يفللشركة  ة، املركز املايل وهريمتثل بصورة عادلة، من مجيع النواحي اجل

احملاسبة املتعارف عليها يف اململكة العربية  ملعايريوذلك وفقًا دفقاهتا النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وت
  واملالئمة لظروف الشركة، السعودية

 عداد إيتعلق بوعقد تأسيس الشركة فيما مع متطلبات نظام الشركات  ، من مجيع النواحي اجلوهرية،تتفق
 وعرض القوائم املالية.

 برايس وترهاوس كوبرز
 
 
 

     
 علي عبدالرحمن العتيبي

 139ترخيص رقم 
 

 هـ3216 ×××××
 م4135 ×××××
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 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 قائمة المركز المالي
 (ما مل يذكر خالف ذلك السعودي ريـالالبمجيع املبالغ )

 

 

    ديسمبر 13في  كما           
  4131    4132    إيضاح 

 
 الموجودات

 موجودات متداولة
  15,،12،767   44،291،212  2 يعادلهنقد وما 

  311،746،575   37،616،336  ,و 5 صايف -رأمسالية  تأجريمن عقود ذمم مدينة 
  2،43,,،832   36،924،922  6 خرىذمم مدينة أو مصاريف مدفوعة مقدماً 

 
   119،772،337  288،6,8،135 

 
 موجودات غير متداولة

  – صايف -رأمسالية  تأجريمن عقود ذمم مدينة 
  ,38،182،62   77،143،317  5 ةغري متداول  
   41،3,2،65   4،191،299  7 عداتمتلكات و مم

   73،241،612   343،47,،11   
  3,,,،72،767  943،334،261   الموجودات مجموع

 
 طلوباتمال

 وبات متداولةمطل
  17،325،861   42،719،319  ,و 8 ذمم دائنة

  4،571،117   2،661،613   مستحقة ومطلوبات أخرى اريفمص
   1،751،658   1،693،371  13 زكاة مستحقة

   349،3،9161   ،274،84812  
  غير متداولةمطلوبات 

   ,3،787،71   4،491،271  33 خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
  25،461،567   19،393،724   مجموع المطلوبات

 
 حقوق الشركاء

 311،111،111  311،111،111  34 رأس املال
  72،137,،1   2،171،317  31 احتياطي نظامي

   45،511،235   237،932،24   رباح مبقاةأ
  517،214،,34  311،462،631   مجموع حقوق الشركاء

   ,,,،372،767  334،261،394   حقوق الشركاءو  المطلوبات مجموع
 .جزءاً ل يتجزأ من القوائم املالية 43إىل رقم  7من رقم  يف الصفحات تعترب اإليضاحات
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 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 دخلقائمة ال
 (ما مل يذكر خالف ذلك السعودي ريـالالبمجيع املبالغ )

 

 

   ديسمبر 13للسنة المنتهية في       
  4131    4132    إيضاح 

 
 6،115,,،335   13،732،163  32و 5 بالصايف - التأجريعقود من اإليرادات 

 
 مصروفات
 (42،646،484) (44،233،612) 35و , دارية إعمومية و 

 (73،341،875)  -        5 من عقود تأجري رأمساليةشطب ذمم مدينة 
  (22,،3،371)  (913،231) 7 ستهالكاتإ

 
  12,،173،,3   3،372،229   قبل الزكاة الدخل

 
  (111،1112،)  (333،993،1) 13 زكاة
 

  12,،35،173   1،363،332   للسنة دخلال صافي
 
 

 .جزءاً ل يتجزأ من القوائم املالية 43إىل رقم  7تعترب اإليضاحات يف الصفحات من رقم 
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 المحدودة عودي للبيع بالتقسيطشركة دار االئتمان الس
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 قائمة التدفقات النقدية
 (ما مل يذكر خالف ذلك السعودي ريـالالمجيع املبالغ ب)

 

 

   ديسمبر 13للسنة المنتهية في       
   4131    4132    إيضاح 

 األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من
  12,،35،173   1،363،332   للسنةالدخل  صايف

 لبنود غري نقديةتعديالت 
 

  22,،3،371   913،231  7 استهالكات
 من يف حتصيلها مشكوك ذمم مدينةخمصص 

  1،611،111   1،111،111  5 عقود تأجري رأمسالية  
 73،341،875   -         شطب ذمم مدينة من عقود تأجري رأمسالية

  254،135   317،142  33 للموظفني خمصص مكافأة هناية اخلدمة
  2،111،111   1،993،333  31 خمصص زكاة

 رأس املال العاملتغريات يف ال
 

 (,6،862،31) (33،244،123) 5 ذمم مدينة من عقود تأجري رأمسالية
  (121،,2،33)  (3،922،346)  خرىمدينة أ ذممو  اً مقدم ةفوعمصاريف مد

 (773،732،,2)  (2،616،342)  ذمم دائنة
  (,657،14)  4،191،111   حقة ومطلوبات أخرىمست اريفمص

  (1،4,3،166)  (2،171،636)  زكاة مدفوعة
  (336،681)  (414،632)  للموظفني مدفوعة مكافأة هناية اخلدمة

 
  11،614،247   (34،321،371)  العملياتالناتج عن يف(  )املستخدم صايف النقد

 
 ستثماراإل ةنشطأالتدفقات النقدية من 

  (574،757)   (316،333) 7 عداتمتلكات و مم إضافات
  11،43,   -        7 ممتلكات ومعدات استبعادمتحصالت من 

 
  (551،857)  (316،333)  اإلستثمار يف أنشطة صايف النقد املستخدم

 
 11،153،571  (3424332263)  يعادلهفي النقد وما  تغيرالصافي 

  2،736،115   91712،363،   يف بداية السنة يعادلهنقد وما 
 

  15,،12،767   44،291،212   في نهاية السنة يعادلهنقد وما 
 

 غير نقدية معلوماتجدول تكميلي ل
 لعقود تأجري رأمساليةشطب خمصص ذمم مدينة 

  (361،263)  (3222362) 5 مشكوك يف حتصيلها  
 

 .القوائم املالية جزءاً ل يتجزأ من 43إىل رقم  7تعترب اإليضاحات يف الصفحات من رقم 



 

- 6 -  

 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 التغيرات في حقوق الشركاءقائمة 
 (ما مل يذكر خالف ذلك السعودي ريـالالمجيع املبالغ ب)

 

 

 

  
 

  إيضاح

 شركة أجواد الحديثة
 لإلستثمار التجاري

  المحدودة

 
 ارشركة تواد لالستثم
  التجاري المحدودة

 
 

  المجموع

     رأس المال
  311،111،111   21،111،111   61،111،111  34 4132و 4131ديسمبر  13

     إحتياطي نظامي
  4،266،842   86،711,   3،281،1,2  31 4131يناير  3

  3،517،3,1   614،877   12،136,   احملول من األرباح املبقاة
  72،137,،1   617،,3،58   4،182،231   4131ديسمرب  13

  176،338   227،153   445،673   احملول من األرباح املبقاة
  317،171،2   172،213،3   4،631،123   4132ديسمبر  13
     

     أرباح مبقاة
  68،672,،33   2،787،271   7،383،412   4131يناير  3

 12,،35،173  6،148،772  121،361،,   للسنة الدخلصايف 
  (3،517،3,1)  (614،877)  (12،136,)  احملول إىل الحتياطي النظامي

  45،511،235   31،431،167   35،141،128   4131ديسمرب  13
 1،763،378  3،512،273  4،456،717   صايف الدخل للسنة

  (8176،33)  (351،227)  (445،673)  احملول إىل الحتياطي النظامي
  237،932،24   193،763،33   122،173،33   4132ديسمبر  13

 في حقوق الشركاء مجموع      
 4132ديسمبر  13   

  
 39،963،367  

 
 71،113،227  

 
 311،462،631  

 حقوق الشركاء في مجموع      
 4131ديسمبر  13   

  
 33،312،272  

 
 73،214،932  

 
 349،713،214  

 
 .جزءاً ل يتجزأ من القوائم املالية 43إىل رقم  7حات يف الصفحات من رقم تعترب اإليضا
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 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في يضاحات حول القوائم المالية إ
 (لكما مل يذكر خالف ذ السعودي ريـالالمجيع املبالغ ب)

 

 

 معلومات عامة - 3
 

يف  ة)"الشركة"( شركة ذات مسؤولية حمدودة مرخص احملدودة شركة دار الئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 يذ 5مدينة جدة بتاريخ  يفصدر  2111365313مبوجب سجل جتاري رقم اململكة العربية السعودية 

تأجري السيارات متويل عقود يسي يف يتمثل نشاط الشركة الرئ (.4116ديسمرب  5هـ )3247القعدة 
، 55472، ص.ب األمري سلطانالرئيسي للشركة يف شارع قر يقع امل داخل اململكة العربية السعودية.

 ، اململكة العربية السعودية.43512جدة 
 

اراً من إحلاقاً لنهاية السنة، كان هناك تغيري يف ملكية الشركة ومت حتويل الشركة إىل شركة مسامهة مغلقة إعتب
( وتغيري إسم الشركة إىل دار اإلئتمان السعودي )شركة 4135مارس  13هـ )3216مجادى اآلخر  33

 مسامهة مغلقة(. فيما يلي نسب امللكية املعدلة للشركة:
 
 نسبة امللكية املعدلة اجلنسية 

 %61 سعودية شركة أجواد احلديثة لإلستثمار التجاري احملدودة
 %17،5 سعودية التجاري احملدودةشركة تواد لإلستثمار 

 %3 سعودية الشركة السعودية ملعدات الديزل احملدودة
 %3 سعودية شركة عرب العرب للخدمات الفنية احملدودة

 %15 سعودية الشركة العربية لالمالك
  311% 
 

 .4132ديسمرب  13حول القوائم املالية مللكية الشركة كما يف  34، أنظر اإليضاح رقم أيضاً 
 

، فقد التمويليوفقًا ملتطلبات مؤسسة النقد العريب السعودي فيما يتعلق بنظام التأجري عالوة على ذلك و 
يف  مويليالتأجري التنشطة تقدمت الشركة بطلب إىل مؤسسة ساما للحصول على ترخيص ملمارسة أ

سة أنشطة التأجري اململكة العربية السعودية. حصلت الشركة على ترخيص مؤقت من مؤسسة ساما ملمار 
هذه. كان العمل قائمًا على إستكمال اإلجراءات النظامية للحصول على الرتخيص النهائي من مؤسسة 

 ساما وذلك يف تاريخ إعداد هذه القوائم املالية.
 

 الرئيسي للشركة ومجيع فروعها. قرحسابات املعلى مل القوائم املالية املرفقة تتش
 

 .4135 يونيو 48القوائم املالية من قبل إدارة الشركة يف  متت املوافقة على إصدار هذه
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 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في يضاحات حول القوائم المالية إ
 (ما مل يذكر خالف ذلك السعودي ريـالالمجيع املبالغ ب)

 

 

 سياسات المحاسبية الهامةملخص ال - 4
 

. مت تطبيق هذه قد مت إدراجها أدناه املطبقة يف إعداد هذه القوائم املاليةاهلامة السياسات احملاسبية 
 ذلك.غري السنوات املعروضة، ما مل يذكر  بشكل منتظم على مجيعالسياسات 

 
 أسس اإلعداد 4-3
 

لمعايري طبقًا لملبدأ الستحقاق احملاسيب، و  ارخيية وفقاً املرفقة على أساس التكلفة التالقوائم املالية  أعدت
 احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

 
 تقديرات وإفتراضات محاسبية هامة 4-4
 

فرتاضات تؤثر إيتطلب إعداد القوائم املالية وفقًا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها إستخدام تقديرات و 
كما يف تاريخ القوائم لتزامات احملتملة  لغ املوجودات واملطلوبات واإلفصاح عن املوجودات واإلعلى مبا
فرتاضات كذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصروفات خالل الفرتة املالية. يتم تقييم التقديرات واإلاملالية، و 

تعترب حداث مستقبلية من توقعات بأعوامل أخرى تتضالسابقة و ربة اخلهي مبنية على بشكل مستمر و 
فرتاضات متعلقة باملستقبل. إن نتائج التقديرات إلظروف. تقوم اإلدارة بتقديرات و يف ظل امناسبة 

متت مناقشة التقديرات واإلفرتاضات ذات  احملاسبية، وفقًا لتعريفها، نادرًا ما تتساوى مع النتائج الفعلية.
رية يف القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل املخاطر التالية اليت قد ينتج عنها تعديالت جوه

 السنة الالحقة كما هو موضح أدناه.
 

 مشكوك يف حتصيلها من عقود تأجري رأمسالية ذمم مدينة خمصص  )أ(
 

 ةديناملذمم الي على أن قيمة موضوعدليل ما إذا كان هناك مركز مايل بتقييم كل تقوم الشركة يف تاريخ  
 ةديناملذمم اليف قيمة  خنفاضاإلقد إخنفضت. حيدث لعقد تأجري الذمم املدينة وعة من أو جمملعقد تأجري 

ويتم تكبد خسارة ناجتة عن اإلخنفاض يف  تأجريلعقد الذمم املدينة جمموعة من يف قيمة تأجري أو لعقد 
ثر يف القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أك ي على حدوث إخنفاضموضوعالقيمة فقط يف حالة وجود دليل 

وادث( هلا تأثري على احللألصل )"حدث خسارة"( وإن حدث اخلسارة هذا )أو  األويل ثباتبعد اإل
 تأجرياللعقد الذمم املدينة موعة من جملأو لعقد التأجري للذمم املدينة  التقديريةالتدفقات النقدية املستقبلية 

ذمم اليف قيمة  حدوث إخنفاض ي علىوضوعمل الدليل املتواليت ميكن تقديرها بشكل يعتمد عليه. يش
البيانات اليت تالحظها الشركة  على لتأجريلعقد االذمم املدينة جمموعة من يف قيمة تأجري أو اللعقد ة دينامل

 :اخلسارة التالية ثبأحدافيما يتعلق 
 
 .طرف املدينلمع اصعوبات مالية جوهرية  •
 التأجري.دفعة سداد  عدمإخالل بالعقد، مثل  •
إعفاءات  منح الشركة للمستأجرية أو قانونية تتعّلق بصعوبات مالية لدى املستأجر، ألسباب إقتصاد •

 .يف ظروف أخرى مل يكن املقرض ليقرها
 .لة مالية أخرىكأو تعاد هي مفلساً املستأجر يصبح أن من احملتمل  •
ذمم  من جمموعة من التقديريةة ييف التدفقات النقدية املستقبل على وجود إخنفاضملحوظة  مؤشرات •

 .عقود اإلجيارات تلكل األويل اإلثباتتأجري بعد لعقد الة مدين
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 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في يضاحات حول القوائم المالية إ
 (ما مل يذكر خالف ذلك السعودي ريـالالمجيع املبالغ ب)

 

 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 4
 

تأجري غري قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل خمصص اإلخنفاض يف لعقد ة ديناملذمم العندما تصبح 
مبلغ  حتديدبعد القيام بكافة اإلجراءات الضرورية وبعد عقود التأجري هذه القيمة املتعلق هبا. يتم شطب 

ذمم المبلغ خمصص على خفض ًا مت شطبها سابق حملصلة لحقًا ألرصدةاملبالغ اض يختفيتم اخلسارة. 
 شكوك يف حتصيلها لعقود تأجري رأمسالية يف قائمة الدخل.امل ةدينامل

 
 تحويالت العمالت األجنبية 4-1
 الرئيسيةعملة ال أ(
 العملة الرئيسة للشركة. والسعودي وه ريـالالبنود يف القوائم املالية للشركة بال درجت

 
 عامالت وأرصدةم ب(

أسعار الصرف السائدة يف السوق بالسعودي  ريـاليتم حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل ال
تاريخ تلك املعامالت. إن أرباح وخسائر حتويل العمالت األجنبية الناجتة عن تسوية تلك املعامالت يف 

م بالعمالت األجنبية بإستخدام سعر الصرف كما يف هناية وعن حتويل املوجودات واملطلوبات املالية اليت تت
و  4132خالل عامي  جوهريةتسويات حتويل العمالت هذه مل تكن  السنة يتم قيدها يف قائمة الدخل.

4131. 
 

 يعادله د ومانق 4-2
 

ية يشتمل النقد وما يعادله على نقد يف الصندوق ونقد لدى البنوك وإستثمارات أخرى قصرية األجل عال
متاحة للشركة و  من تاريخ الشراء قاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقلالسيولة، إن وجدت، تكون فرتات إستح

 . دون أي قيود
 

 تأجيرمن عقود تأجير رأسمالية وإيرادات عقود ذمم مدينة  4-7
 

من عقود ينة ذمم مدك"التأجري التمويلي، عقود يتم قيد املوجودات اململوكة من قبل الشركة واليت هي قيد 
 التأجري.عقود يف القوائم املالية مببلغ يعادل صايف اإلستثمار يف تأجري رأمسالية" 

 
على صايف إستثمار الشركة يف  اً ثابت اً دوري اً يعكس عائد أساس علىالتأجري عقود يتحقق دخل التمويل من 

 التأجري التمويلي.عقود 
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 حدودةالم شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في يضاحات حول القوائم المالية إ
 (ما مل يذكر خالف ذلك السعودي ريـالالمجيع املبالغ ب)

 

 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 4
 

لتكاليف إىل ا باإلضافةودات املؤجرة التأجري وتكلفة املوجاملدينة لعقود ذمم اليقيد الفرق بني جمموع عقود 
ة واليت بدئي. يتم إدراج التكاليف املباشرة املالتأجريعقود كدخل متويل غري مكتسب من بدئية  امل املباشرة

 قدتشمل مبالغ مثل العمولت واألتعاب القانونية املتصاعدة واملرتبطة مباشرة مع املفاوضات الالزمة إلمتام ع
الدخل احملقق خالل فرتة  مبلغخلفض التمويلي، و لعقود التأجري ويل للذمم املدينة تأجري، ضمن القياس األ

 بدئيةتدرج التكاليف املباشرة امل حبيثالتأجري  قدالتأجري. يتم تعريف معدل الفائدة الضمين يف ععقد 
قابل لسنة ملالتأجري عقد مدفوعات  تطبيقلتأجري التمويلي. يتم عقد اضمن الذمم املدينة ل تلقائيبشكل 

 من املبلغ األساسي والدخل التمويلي غري املكتسب. فض كلالتأجري وذلك خلقد علالذمم املدينة 
 

عند انتهاء احلقوق التعاقدية للحصول على التدفقات من عقود التأجري تقوم الشركة بإستبعاد الذمم املدينة 
ذه الذمم املدينة وتنقل مجيع املخاطر واملنافع النقدية من هذه الذمم، أو عندما تقوم الشركة ببيع أو حتويل ه

مالية. ووفقًا لذلك، تثبت الشركة أيضًا وبشكل فوري اإليراد  ةاملتعلقة مبلكية تلك الذمم إىل مؤسس
والتمويل املستقبلي ذي الصلة وتكاليف التأمني ذات الصلة بالذمم املدينة لعقد التأجري عقد املستقبلي من 

. أما إذا احتفظت الشركة جبميع املخاطر واملنافع مللكية الذمم املدينة ك عند اإلستبعادالتأجري املباعة وذل
وكذلك القروض بضمان تلك الذمم املدينة املدينة التأجري فإهنا تستمر يف إثبات هذه الذمم لعقد 

 للمتحصالت اليت مت إستالمها. 
 
 ممتلكات ومعدات 4-6
 

خمصومًا منها اإلستهالكات املرتاكمة. يتم قيد اإلستهالكات يف  فةبسعر التكل املمتلكات واملعداتتقيد 
مدى  علىقائمة الدخل بإستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكاليف املوجودات لتصل لقيمتها كخردة 

 :التقديرية التاليةاألعمار اإلنتاجية 
 سنواتعدد ال 

 
 31  وأثاث وجتهيزات ةمستأجر  مباينحتسينات على 

 31  جتهيزاتأثاث و 
 2  سيارات
 31 – 1 مكتبيةمعدات 

 
مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية وتقيد يف قائمة  اتحتدد األرباح واخلسائر الناجتة عن الستبعاد

 الدخل.
 

يف  لألصل التقديرياإلنتاجي عمر المن  اً اليت ل تزيد جوهري ات العاديةواإلصالح مصروفات الصيانة تقيد
، إن وجدت، ويتم استبعاد وهريةتم رمسلة التجديدات والتحسينات اجلتعند تكبدها.  الدخل قائمة

 .امت استبداهل اليت وجوداتامل
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 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في يضاحات حول القوائم المالية إ
 (ما مل يذكر خالف ذلك السعودي ريـالالب مجيع املبالغ)

 

 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 4
 
 اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة 4-3
 
يف  اتأو التغري  ثادحيف قيمتها عندما تشري األ ملعرفة اإلخنفاضتم مراجعة املوجودات غري املتداولة ت

يف  خنفاضىل أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالسرتداد. يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن اإلالظروف إ
القيمة، واليت متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة القابلة لالسرتداد وهي القيمة العادلة لألصل 

، يتم جتميع خنفاض يف القيمةير اإلناقصًا تكاليف البيع أو قيمة الستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقد
منفصل )وحدات ميكن حتديدها بشكل تدفقات نقدية هلا أدىن مستوى هلا حيث توجد  نداملوجودات ع

تم مراجعة املوجودات غري املتداولة، خبالف املوجودات غري امللموسة، واليت سبق أن حدث تللنقد(.  نتجةم
، وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية. إذا ما خنفاض يف القيمةيف قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك اإل إخنفاض

 نتجةيف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة امل خنفاضمت لحقًا عكس خسارة اإل
اليت متت زيادهتا عن زيد القيمة الدفرتية ت لن للنقد إىل التقدير املعدل لقيمتها القابلة لالسرتداد، على أ

يف قيمة ذلك األصل أو الوحدة  خنفاضفيما لو مل يتم إثبات خسارة اإلمة الدفرتية اليت مت حتديدها القي
يف القيمة فورًا كإيرادات يف قائمة خنفاض للنقد يف السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة اإل نتجةامل

 يف قيمة املوجودات غري امللموسة. خنفاضالدخل. ل يتم عكس خسارة اإل
 
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 4-2
 

مت أم مل سواء  املؤداه املستلمة واخلدمات سيتم دفعها مقابل البضائعتتعلق باملبالغ اليت تقيد املطلوبات اليت 
 يتم إصدار فواتري هبا إىل الشركة.

 
 مخصصات 4-9
 

داث سابقة، وهناك نتج عن أحمتوقع أو قائم نظامي يتم قيد املخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام 
 إحتمال إستخدام للموارد لتسوية اإللتزام، وإمكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليه.

 
 وضرائب الدخل الزكاة 4-31
 

)"املصلحة"(. يتم قيد خمصص الزكاة املستحقة على نظمة مصلحة الزكاة والدخل أل اً ختضع الشركة للزكاة وفق
مبالغ إضافية مستحقة، إن وجدت، عند اإلنتهاء من الربوط الشركة يف قائمة الدخل. يتم حساب أي 

 النهائية للشركة عند حتديد هذه املبالغ.
 

وفقاً يف اململكة العربية السعودية وذلك  ةغري مقيم أطرافالشركة ضرائب لبعض املعامالت مع تقتطع 
 تطلبات قانون ضريبة الدخل السعودي.مل
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 المحدودة التقسيطشركة دار االئتمان السعودي للبيع ب
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في يضاحات حول القوائم المالية إ
 (ما مل يذكر خالف ذلك السعودي ريـالالمجيع املبالغ ب)

 

 

 للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة 4-33
 
عمل والعمال يف اململكة العربية مكافأة هناية اخلدمة للموظفني مبوجب شروط نظام الخمصص ستحق ي

على أساس القيمة احلالية لإلمتيازات خصص بلغ املمساب ح. يتم وحتمل على قائمة الدخل السعودية
املكتسبة اليت تستحق للموظف فيما لو ترك عمله كما يف تاريخ قائمة املركز املايل. يتم دفع املبالغ املستحقة 

رواتبهم وبدلهتم األخرية وعدد سنوات خدماهتم اجملمعة، كما هو  عند إنتهاء خدمات املوظفني على أساس
 موضح يف الشروط املبينة يف قوانني اململكة العربية السعودية.

 
 دوائفال اتإيراد 4-34
 
 الفائدة الفعلي. طريقةودائع ألجل على أساس زمين بإستخدام ال من التمويل اتقيد إيرادت

 
 داريةإمصروفات عمومية و  4-31
 
 اليفالتكعلى وجه التحديد جزًء من تكون ل اليت  على املصروفات واإلداريةصروفات العمومية اململ تشت

املباشرة  اليفة املتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بني التكياحملاسب ملبادئملتطلبات ا املباشرة وفقاً 
 . ثابتة، بطريقة األمرلزم  إن، واإلداريةصروفات العمومية املو 
 
 تشغيلية اتعقود إيجار  4-32
 

 التشغيلية ضمن قائمة الدخل خالل فرتة تلك العقود. اتمبوجب عقود اإلجيار  اتيتم قيد مصروفات اإلجيار 
 
 إعادة التصنيف 4-37
 

لتتوافق مع عرض  4131لعرض أفضل، أعيد تصنيف بعض املبالغ املتعلقة بالقوائم املالية املقارنة لعام 
 .4132القوائم املالية لسنة 

 
 

 إدارة المخاطراألدوات المالية و  - 1
 

سعر خماطر و  ، تتضمن: خماطر السوق )مبا فيها خماطر العملةلعدة خماطر مالية تعرضها الشركة إن أنشطة
ئتمان وخماطر السيولة. يركز خماطر اإلو سعر(، الالقيمة العادلة والتدفقات النقدية وخماطر الفائدة على 

التنبؤ باألسواق املالية ويسعى إىل خفض التأثري  إمكانيةلعام للشركة علـى عدم دارة املخاطر اإبرنامج 
 السليب احملتمل علـى النتائج املاليـة للشركة إىل احلد األدىن.

 
إن أهم أنواع . س اإلدارةتم إدارة املخاطر من قبل اإلدارة الرئيسية مبوجب سياسات معتمدة من جملت

 القيمة العادلة والتدفقات النقدية.سعر الفائدة على وخماطر  لةخماطر العمو  ئتماناملخاطر هي خماطر اإل
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 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في يضاحات حول القوائم المالية إ
 (لكما مل يذكر خالف ذ السعودي ريـالالمجيع املبالغ ب)

 

 

 إدارة المخاطر )تابع(األدوات المالية و  - 1
 

من عقود تأجري  مدينة اً وذمم وما يعادله اً تتضمن األدوات املالية املعروضة ضمن قائمة املركز املايل نقد
. إن طرق القيد املطبقة واخلاصة هبذه متداولة مستحقة ومطلوبات أخرى روفاتدائنة ومص اً وذمم متويلي

 اح عنها ضمن السياسة احملاسبية لكل منها.البنود مت اإلفص
  
القوائم املالية عندما يكون لدى املبالغ يف ثبات صايف إبني املوجودات واملطلوبات املالية و  املقاصةيتم إجراء  

أو إثبات املوجودات  الصايفوالنية إما للتسوية على أساس  املقاصةجراء نافذ نظامًا إلحق  الشركة
 .واحدآن واملطلوبات يف 

 
 لةمخاطر العم 1-3
 
 تتممالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية.  ةهي خماطر التغري يف قيمة أدااطر العملة خم
 أن خماطر العملة غري جوهرية.بالسعودي. تعتقد إدارة الشركة  ريـالبال لشركةل عامالت األساسيةامل
 
 التدفقات النقديةو  القيمة العادلةسعر الفائدة على مخاطر  1-4
 

هي التعرض لعدة خماطر تتعلق بتأثري التغريات يف خماطر سعر الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية 
، كان الطور العادي للنشاطخالل أسعار الفائدة السائدة على املركز املايل والتدفقات النقدية للشركة. 

سنوات،  إىل مخسبني سنتني ما  بشكل عامفرتات ترتاوح  هالديمتويلي  لدى الشركة معامالت عقود تأجري
تراقب الدارة التغريات اليت تطرأ  العقود.بداية هذه واليت ينتج عنها إيراد مايل وفقًا ملعدلت حمددة عند 

 على أسعار الفائدة بشكل مستمر وتعمل على خفض تأثري خماطر أسعار الفائدة. 
 
 سعرمخاطر ال 1-1
 

مالية للتقلبات نتيجة للتغريات يف أسعار السوق سواء كانت  اةهي خماطر تعرض قيمة أدخماطر السعر 
ع األدوات املتاجر هبا أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على مجي واتتلك التغريات ناجتة عن عوامل حمددة لألد

 خاطر األسعار ألنه ل يوجد لديها اي إستثمارات.ل تتعرض الشركة مل يف السوق.
 
 اطر االئتمانمخ 1-2
 

تكبد الطرف اآلخر خسارة والتسبب يف لتزاماته إعدم قدرة طرف على الوفاء بخماطر هي خماطر اإلئتمان 
. يتم إيداع النقد وما يعادله لدى بنوك حملية لدى الشركة تركيز جوهري ملخاطر الئتمانليس مالية. 

املتعلقة بالتأجري، بشكل عام، مستحقة من ومتعددة اجلنسيات ذات تصنيف ائتماين مرتفع. الذمم املدينة 
 عمالء حمليني وأطراف ذات عالقة وتقيد بقيمها التقديرية القابلة لإلسرتداد. 
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 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في يضاحات حول القوائم المالية إ
 (ما مل يذكر خالف ذلك السعودي ريـالالاملبالغ ب مجيع)

 

 

 إدارة المخاطر )تابع(األدوات المالية و  - 1
 
 مخاطر السيولة 1-7
 

اللتزامات ب للوفاءتأمني السيولة الالزمة مواجهة صعوبة لهي خماطر عدم قدرة منشأة على خماطر السيولة 
بسرعة  ةاليامل أحد املوجوداتقدرة على بيع عن عدم امل املتعلقة باألدوات املالية. قد تنتج خماطر السيولة

للوفاء  سيولة الالزمةالتدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر  وبقيمة تقارب قيمته العادلة.
 التزامات مستقبلية.بأي 

 
 القيمة العادلة 1-6
 

طرفني بعلمهما وإرادهتما يف معاملة بني  بهأصل أو تسوية إلتزام بلغ الذي يتم مبادلة القيمة العادلة هي امل
طريقة التكلفة التارخيية، فقد تنشأ فروقات بيتم إعداد القوائم املالية للشركة  حيث. تتم على أسس جتارية

بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات الشركة 
 بشكل جوهري عن قيمها الدفرتية. املالية ل ختتلف

 
 

 نقد وما يعادله - 2
      4132    4131  

 
 14،718،381  41،492،636  نقد لدى بنوك

  745،,4،15   397،3644،  نقد يف الصندوق
 

  44،291،212   12،767،,15  
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 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في يضاحات حول القوائم المالية إ
 (ما مل يذكر خالف ذلك السعودي ريـالالمجيع املبالغ ب)

 

 

 صافي -ن عقود تأجير رأسمالية ذمم مدينة م - 7
 

   4131    4132   إيضاح  
 326،832،541  326،111،741  , من عقود تأجري رأمساليةذمم مدينة إمجايل 

 عقدمن  مكتسبةغري  إيرادات مالية: اً قصنا
  (5،148،823)  (14،223،422)  ومبالغ دائنة أخرى ذات صلة رأمسايل تأجري   

 مشكوك يف حتصيلها ذمم مدينة ل اتخمصص
  (72،314,،,3)  (44،327،962) من عقود تأجري   
 

 343،833،442  311،611،133  من عقود تأجري رأمساليةذمم مدينة صايف 
  (,38،182،62)  (77،143،317) عام: مبالغ مستحقة بعد اً صناق

 من عقود تأجري ذمم مدينة اجلزء املتداول من 
  11،746،5753   336،616،37  بالصايف - رأمسالية   
 

واليت مبوجب عقود تأجري رأمسالية اإلجيار  وداملبالغ املستحقة بعد عام احلد األدىن ملدفوعات عقمتثل 
غري  اجلزءاملركز املايل. وهذه املبالغ مت تصنيفها ضمن قائمة بعد عام من تاريخ ن العمالء متستحق السداد 

 املرفقة.قائمة املركز املايل يف من عقود التأجري الرأمسالية للذمم املدينة املتداول 
 

مالية خمتلفة  يف الطور العادي للنشاط، تبيع الشركة ذممها املدينة من عقود التأجري الرأمسالية إىل مؤسسات
وتستبعد هذه الذمم املدينة. مت تعيني الشركة من قبل املؤسسات املالية كوكيل حتصيل هلذه الذمم املدينة 

مليون ريـال  477، مت بيع ذمم مدينة من عقود تأجري رأمسايل جمموعها 4132املباعة. خالل سنة 
فة ومت إستبعادها من دفاتر مليون ريـال سعودي( إىل مؤسسات مالية خمتل 541: 4131سعودي )

 حسابات الشركة.
 

  املشكوك يف حتصيلها:الذمم املدينة املتعلقة بالتأجري حركة خمصص فيما يلي 
   4131    4132   إيضاح  

 36،512،5,1   39،932،314  يناير  3
  1،611،111   1،111،111  37 ضافاتإ

   (361،263)  (322،362) مشطوبات
  72،314,،,3   962،44،327  ديسمرب 13
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 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في يضاحات حول القوائم المالية إ
 (ما مل يذكر خالف ذلك السعودي ريـالالمجيع املبالغ ب)

 

 

 ابع()ت صافي -ذمم مدينة من عقود تأجير رأسمالية  - 7
 

مليون ريـال سعودي بناًء  73،3التأجري مببلغ عقد ، شطبت الشركة ذمماً مدينة متعلقة ب4131عام خالل 
معدة خالل السنة. حددت اإلدارة تلك الذمم املدينة حيث استنفذت كافة اجلهود مفصلة و على دراسة 

 عة. أو اعادة متلك السيارات املبا نظاميةلتحصيلها مبا يف ذلك اإلجراءات ال
 

 13رًا من اإعتبسنة واحدة املستحقة بعد لعقود التأجري الذمم املدينة فيما يلي جدول إستحقاق صايف 
 :4132ديسمرب 

 
 ديسمبر: 13للسنوات المنتهية في 

 
4136       33،213،397  
4137       34،627،724  
4138       9،214،274  

,413       32،633،126  
 

  3،31777،14       اجملموع
 
 

 مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى -6
 

      4132    4131  
 

 33،366،183  34،431،641  تأمني مدفوع مقدماً 
  24،511   134،711  اجيار مدفوع مقدماً 

  727،244   326،616  مصاريف عمومية مدفوعة مقدماً 
  35,،1،117   2،331،432  أخرى

 
  36،924،922  32،,,2،438  
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 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في يضاحات حول القوائم المالية إ
 (ما مل يذكر خالف ذلك السعودي ريـالالمجيع املبالغ ب)

 

 

 ومعداتمتلكات م -3
 
 4132ديسمبر  13   إضافات      4132يناير  3   

    التكلفة
 1،211،161  111،,7  1،742،161  حتسينات على مباين مستأجرة

 1،724،494  ,,,،22  1،2,7،4,1  جتهيزاتأثاث و 
 771،323  -       551،727  سيارات

  963،666   34،738   28,،28,  معدات مكتبية
  8،742،153   316،737   2،261،362  
    

    االستهالكات المتراكمة
 (3،913،147) (771،,17) (3،557،555) حتسينات على مباين مستأجرة

 (1،411،423) (255،,23) (4،831،786) جتهيزاتأثاث و 
 (163،342) (338،4,5) (211،,42) سيارات

  (913،937)  (41،151)  (33،645,) معدات مكتبية
 (5،54,،1,,)  (,17،871)  (6،263،469)  
  1،3,2،654    1،2994،19  

 
 4131ديسمبر  13   إستبعادات      إضافات      4131يناير  3   

     التكلفة
 1،342،161  -       -       1،742،161  حتسينات على مباين مستأجرة

 1،293،491  -       161،718  1،316،585  جتهيزاتأثاث و 
 771،323  (436،211) 373،117  321،,,5  سيارات

  922،922   -        23،124   16,،17,  بيةمعدات مكت
  8،167،6,2   7574،75  (436،211)   32،342،17  
     

     االستهالكات المتراكمة
 (3،773،777) -       (824،,18) (3،367،731) حتسينات على مباين مستأجرة

 (4،231،326) -       (83,،5,8) (4،433،815) جتهيزاتأثاث و 
 (429،211) 3,2،511  (312،872) (,15،,11) سيارات

  (933،647)  -        (51،427)  (863،178) معدات مكتبية
 (2،52,،,55)  (3،371،,22)   3,2،511  (7،749،199)  
  1،837،71,     1،392،674  
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 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في احات حول القوائم المالية يضإ
 (ما مل يذكر خالف ذلك السعودي ريـالالمجيع املبالغ ب)

 

 

 دائنةذمم  - 2
 

  4131    4132    يضاحإ 
 
 17،157،686  47،732،346  31 عالقة طرف ذيلدائنة ذمم 
  88،377   4،963،631   أخرى
 

  9،319142،7   17،325،861  
 
 

 أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة - 9
 

الشركة عضو يف جمموعة شركات أجواد واليت تتم السيطرة عليها بشكل مباشر أو غري مباشر من قبل الشركاء 
 يف الشركة.

 
 عامالت مع أطراف ذات عالقةم 9-3
 

القوائم املالية فيما  يف طور األعمال العادية املدرجة يف اهلامة مع األطراف ذات العالقة ملعامالتاتتلخص 
 :يلي
 

      4132    4131  
 

  ,42،18,،516  116،934،123   عالقة يسيارات من طرف ذ شراء
   31،257،343   34،242،292   عالقة يمصروفات مسددة من طرف ذ

 
 عالقة لطرف ذيذمم دائنة  9-4
 

 ذي عالقة:فيما يلي األرصدة اهلامة لنهاية السنة الناجتة عن معامالت مع طرف 
 

  4131    4132   العالقة  
 

  17،157،686   47،732،346  شركة منتسبة شركة التوكيالت العاملية للسيارات احملدودة
 

 نفقات متويل وليس لديها أي شروط للسداد.أي ل حتمل األرصدة مع األطراف ذات العالقة 
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 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤوليةة ذات )شرك

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في يضاحات حول القوائم المالية إ
 (ما مل يذكر خالف ذلك السعودي ريـالالمجيع املبالغ ب)

 

 

  أمور تتعلق بالزكاة - 31
  مكونات الوعاء الزكوي 31-3

املخصصات و  الشركاءن حقوق مبوجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل ماهلامة تتكون مكونات الوعاء الزكوي 
صايف القيمة الدفرتية للمتلكات واملعدات وبعض  حسوماتيف بداية السنة وصايف الدخل املعدل ناقصًا 

  البنود األخرى.
      4132     4131   

 332،215،2,8  349،713،214  سنةحقوق الشركاء يف بداية ال
 556،,37،71  43،613،764  خمصصات يف بداية السنة

 12,،173،,3  33،364،917  للسنة املعدلالدخل  ايفص
 ناقصاً:

   (1،3,2،654)  (4،191،299) ممتلكات ومعدات
  116،144،328   379،912،213  الوعاء الزكوي التقريبـي

من الوعاء الزكوي التقرييب أو صايف الدخل املعدل العائد إىل الشريك  ٪4،5 نسبةحتسب الزكاة املستحقة ب
 يهما أعلى.السعودي، أ

 
 مخصص الزكاة 31-4

      4132    4131   
  1،122،742   1،371،672  يناير 3
  2،111،111   1،993،333  للسنة خصصامل

   (1،4,3،166)  (2،171،636) املسدد
  1،751،658   713،1،693  ديسمرب 13
 

  وضع الربوط النهائية 31-1
 . 4135 أبريل 11حصلت الشركة على شهادات الزكاة الالزمة حىت 

 
 

 للموظفين خدمةالنهاية  مخصص مكافأة - 33
      4132    4131   

  3،254،317   3،323،319  يناير 3
  254،135   317،142  خصصامل

   (336،681)  (414،632) املسدد
  ,3،787،71   4،491،271  ديسمرب 13
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 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤوليةركة ذات )ش

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في يضاحات حول القوائم المالية إ
 (ما مل يذكر خالف ذلك السعودي ريـالالمجيع املبالغ ب)

 

 

 رأس المال - 34
 

 3،111قيمة بحصة  311،111من  4131و  4132ديسمرب  13يتكون رأس مال الشركة كما يف 
 كالتايل:وهي مملوكة  ، ةللحصة الواحد سعودي ريـال

  نسبة الملكية   
 

  4131     4132     الجنسية 
 

  %61  %61  سعودية شركة أجواد احلديثة لإلستثمار التجاري احملدودة
  %21   %21  سعودية شركة تواد لالستثمار التجاري احملدودة

 
   311%   311%  

 
الصلة  الشركة. مت إستكمال اإلجراءات النظامية ذات، وافق الشركاء على تغيري ملكية 4132نوفمرب  42يف 

ث احملدّ فيما يتعلق بالتغري يف امللكية والوضع النظامي  3اإليضاح رقم أيضًا أنظر هبذا التغيري بعد هناية السنة. 
 للشركة بعد هناية السنة.

 
 

 إحتياطي نظامي - 31
 

 هاباملائة من صايف دخل 31ل يعلى الشركة حتو  عنيمبوجب نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، يت
من  ٪51اإلحتياطي النظامي هذا أي عجز مرتاكم حىت يعادل السنوي إىل اإلحتياطي النظامي بعد تغطية 

 هذا اإلحتياطي غري متوفر حالياً للتوزيع على الشركاء. رأس مال الشركة.
 
 

 بالصافي -التأجير عقد اإليرادات من  -32
 

    4132    4131  
 

  361،156،324   93،932،633   دخل متويل وتأمني متعلق بعقود تأجري رأمسالية
 (27،161،317) (261،262،11) تكاليف مباشرة

 
   313،732،16   35،,,6،1153 
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 المحدودة شركة دار االئتمان السعودي للبيع بالتقسيط
 محدودة( مسؤولية)شركة ذات 

 4132ديسمبر  13لسنة المنتهية في ليضاحات حول القوائم المالية إ
 (ما مل يذكر خالف ذلك السعودي ريـالالمجيع املبالغ ب)

 

 

 عمومية وإداريةمصروفات  -37
 

  4131    4132   إيضاح 
 

  635،585،,3   39،221،731  رواتب وبدلت
  1،611،111   1،111،111  5 خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

  3،672،545   3،632،747  إجيار مبىن
  172،483  3،233،172   رسوم مهنية

  3،118،185   366،991  صيانة وإصالح
  3،121،113   4،413،279  أخرى

 
   49،242،617   47،625،777  
 

  (2,5،,1،13)  (6،616،993) ناقصاً: إسرتداد ديون معدومة مشطوبة
 

  44،233،612   42،646،484  
 
 

 عقود إيجار تشغيلية - 36
 

بلغت  4132ديسمرب  13للسنة املنتهية يف  .الرئيسي والفروع قرهامل الشركة عدة عقود إجيار تشغيلية لدى
مليون ريـال سعودي(. فيما يلي إلتزامات  3،67:  4131مليون ريـال سعودي ) 3،67مصاريف اإلجيار 

 اإلجيارات املستقبلية لعقود اإلجيار التشغيلية:
 

 بر:ديسم 13للسنوات المنتهية في 
 

4135       3،632،747  
4136       3،632،747  
4137       3،632،747  
4138       3،632،747  
413,       3،632،747  

 
 

 
 


