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 ٦ 

 الشركة وطبیعة عملیاتھا - ۱
شركة أوركس السعودیة للتأجیر التمویلي ("الشركة")، شركة مساھمة مقفلة تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة. 

ینایر  ۱٦(الموافق  ھـ۱٤۲۱شوال  ۲۱من مدینة الریاض بتاریخ الصادر  ۱۰۱۰۱٦۳۹٥۷تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم 
م) الصادر من قبل وزارة التجارة ۲۰۰۰مایو  ۳۱ھـ (الموافق ۱٤۲۱صفر  ۲۷بتاریخ  ۹۹الصناعي رقم غیر م) والترخیص ۲۰۰۱

م) الصادرة من ۲۰۱٤فبرایر  ۲۷ھـ (الموافق ۱٤۳٥ربیع اآلخر  ۲۷بتاریخ  ۲۰۱٤۰۳/أ ش/۷رقم  المالي ةشركالوترخیص والصناعة 
یبلغ عدد  .داخل المملكة العربیة السعودیة) م: أربعة فروع۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱( الخمسةمن خالل فروعھا مؤسسة النقد العربي السعودي 

 م.۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ما في ) موظفاً ك۱٥۹م: ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱موظفاً ( ۱٥٤ موظفي الشركة

 إن عنوان المركز الرئیسي للشركة في مدینة الریاض ھو كما یلي:

 للتأجیر التمویلي السعودیة شركة أوركس
 الملك سعود شارع، ۳٤۳

 المركز الرئیسي
 ۱۱٤۱٦الریاض  – ۲۲۸۹۰ص.ب 

 المملكة العربیة السعودیة

 للشركة الفروع التالیة:

 المدینة التاریخ السجل التجاري للفرع

 الدمام ۹ جمادى األول ۱٤۲٥ھـ ۲۰٥۰۰٤٦۰۸۳

 جده ۹ جمادى األول ۱٤۲٥ھـ ٤۰۳۰۱٥۰۰٥۷

 الجبیل ۹ ربیع األول ۱٤۳۲ھـ ۲۰٥٥۰۱۳۰٦۷

 خمیس مشیط ۹ ربیع األول ۱٤۳۲ھـ ٥۸٥٥۰۳٦۳۷۸

 مكھ ۲٦ ربیع الثاني ۱٤۳٦ھـ ٤۰۳۱۰۹۰۲٤۰

ة لكافة القطاعات االقتصادیة في المملك للموجودات المنقولة وغیر المنقولة تأسست الشركة بغرض تقدیم جمیع أنواع التأجیر التمویلي
 .العربیة السعودیة

 السیاسات المحاسبیة الھامة - ۲

 المعاییر المحاسبیة المطبقة    ۲-۱
كما ة " الصادر من مجلس معاییر المحاسبة الدولیالدولیةلمعیار التقاریر المالیة الدولیة "التقاریر المالیة وفقاً  المرفقة القوائم المالیةتم إعداد 

 . الالئحة التنفیذیة لنظام مراقبة شركات التمویل تتطلبھ

 أسس اإلعداد    ۲-۲
باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة باستثناء األدوات المالیة المشتقة  تم إعداد القوائم المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة

 التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.

 غیر ساریة المفعول بعد – المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات    ۲-۳
لتطبیق المبكر، إال ل مسموح بھام ۲۰۱٥ینایر  ۱المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر ساریة المفعول للفترات التي تبدأ بعد  عدد من

 القوائم المالیة.ھذه في إعداد التالیة أن الشركة لم تقم بالتطبیق المبكر للمعاییر الجدیدة أو التعدیالت 

م یحل محل التوجیھات الحالیة في معیار المحاسبة ۲۰۱٤في یولیو  المنشور –األدوات المالیة  ۹م معیار التقاریر المالیة الدولیة رق •
توجیھات معدلة على تصنیف وقیاس  ۹األدوات المالیة: اإلعتراف والقیاس. یتضمن معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم  ۳۹الدولي رقم 

ة. عامة جدید تحوطیدة إلحتساب اإلنخفاض في الموجودات المالیة ومتطلبات محاسبة جدمتوقعة األدوات المالیة ونموذج خسائر إئتمان 
 . ۳۹التوجیھات على اإلعتراف واإللغاء لألدوات المالیة من معیار المحاسبة الدولي رقم  یقوم بنقلكما 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) - ۲

 ال یتوقع أن یكون لھا أثر ھام على القوائم المالیة للشركة: والتي المعدلةالمعاییر فیما یلي المعاییر الجدیدة أو 
 

 النماذج المقبولة لالستھالك واإلطفاء. توضیح -۳۸، ومعیار المحاسبة الدولي رقم ۱٦معیار المحاسبة الدولي رقم لتعدیالت  •
 

  فصاحمبادرات اإل -۱معیار المحاسبة الدولي رقم لتعدیالت  •
 

 المثمرة المحاصیل –الزراعة  -٤۱ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱٦بة الدولي رقم معیار المحاسلتعدیالت  •
 

 معاییر مختلفة مدرجة أدناه: – ۲۰۱٤-۲۰۱۲لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة دورة  السنویةالتحسینات  •
 

o  ة التغیرات في طریق –بھا للبیع والعملیات المتوقفة  الموجودات غیر المتداولة المحتقظ -٥معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم
 االستبعاد.

 
o  المشاركة المستمرة لعقود الخدمات وإفصاحات المقاصة في  –األدوات المالیة: اإلفصاحات  ۷معیار المحاسبة الدولي رقم

 القوائم المالیة األولیة الموجزة.
 

o  الخصم في أسواق إقلیمیة تشترك في نفس العملة.معدل  –مزایا الموظفین  ۱۹معیار المحاسبة الدولي رقم 
 

o  اإلفصاح عن معلومات في مكان آخر في تقریر القوائم المالیة  –التقاریر المالیة األولیة  -۳٤معیار المحاسبة الدولي رقم
 األولیة.

 

 واإلفتراضات واألحكامالمحاسبیة الھامة  التقدیرات    ٤-۲
لموجودات ل والمبالغ المسجلةالسیاسات إستخدام األحكام والتقدیرات التي قد تؤثر على من اإلدارة  القوائم المالیةھذه یتطلب إعداد 
 عقولةموالعوامل األخرى التي یعتقد أنھا  السابقةالتقدیرات واإلفتراضات المتعلقة بھا بناًء على الخبرة  والدخل والمصروفات.والمطلوبات ا

في التقدیرات واألحكام حول القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات ال تعتبر جزءاً من المصادر  أساسفي ظل الظروف والنتائج المعتبرة 
 فإن النتائج الفعلیة یمكن أن تختلف عن ھذه التقدیرات. األخرى.

التي تم  الفترةي بھا ف على التقدیرات المحاسبیة یتم اإلعتراف . التعدیالتبصورة مستمرةتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا 
 في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھذه التعدیالت.أو  الفترةفیھا إجراء التعدیالت في حال تؤثر فقط على تلك 

 عند تطبیق السیاسات المحاسبیة قامت اإلدارة بعمل التقدیرات واألحكام التالیة والتي تعتبر ھامة للقوائم المالیة:

 ).۱-٥-۲تلكات واآلالت والمعدات (إیضاح القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للممتحدید  - أ
 ).۳-٥-۲(إیضاح  مخصص خسائر التأجیر التمویلي - ب
 )۷-٥-۲تقییم المشتقات (إیضاح  - ج
 ).۱۷-٥-۲اإلنخفاض (إیضاح    -د
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) - ۲
 كما یلي: القوائم المالیةالسیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة في إعداد     ٥-۲
 الممتلكات والمعدات  ۱-٥-۲

تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القیمة، إن وجدت. تتضمن التكلفة النفقات العائدة 
 .إلقتناء األصلمباشرة 

فوائد  ناكتكون ھ، عندما یكون مالئماً، فقط عندما كأصل منفصلبھا  اإلعترافالقیمة الدفتریة للموجودات أو في الالحقة  النفقاتیتم إدراج 
عنصر  وتكلفة البند یمكن قیاسھا بصورة موثوق فیھا. التكالیف المتكبدة إلحاللللمنشأة تحقق منھا تدفقات نقدیة تمستقبلیة مرتبطة إقتصادیة 

تم تحمیلھا ی األخرى . كافة نفقات اإلصالح والصیانةاالستخداممن  تخریدهم رسملتھا واألصل المستبدل یتم الممتلكات والمعدات یتمن بند 
 التي تكبدت فیھا. للسنةعلى قائمة األرباح والخسائر 

 :بعد األخذ في اإلعتبار القیمة المتبقیة هالمبینة أدنااالستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة  یتم إحتساب

 السنوات     
 ۱۰   تحسینات المباني المستأجرة
 ٥   األثاث والتركیبات المكتبیة

 ٥     السیارات
 ٤   معدات تقنیة المعلومات

 .عاداالستبیتم تحمیل استھالك في شھر  ال. لالستخدام اً االستھالك على اإلضافات من الشھر الذي یكون فیھ األصل متاحیتم تحمیل 

 ابلة لالسترداد.الق قیمتھ المقدرةلقیمتھا القابلة لالسترداد إذا كانت القیمة الدفتریة أكبر من  مباشرة لألصلالقیمة الدفتریة  تخفیضیتم 

 یھا.ف نشأتالتي  الفترةاألرباح والخسائر في  قائمةاألرباح/ الخسائر عند استبعاد الممتلكات والمعدات، إن وجدت على یتم تحمیل 

 ناقصاً خسائر اإلنخفاض المتراكمة، إن وجدت. االستحواذیتم قیدھا بتكلفة  محددةغیر الموجودات التي لھا أعمار إنتاجیة 

 .ي كل تاریخ قائمة مركز مالي، عندما یكون مالئماً فللموجودات والطرق المستخدمةالقیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة یتم مراجعة وتعدیل 

في أي وقت تشیر فیھ األحداث أو التغیرات في الظروف أن القیمة الدفتریة قد ال یتم مراجعة كافة الموجودات للتأكد من وجود إنخفاض 
 یمكن استردادھا.

 صافي االستثمار في عقود التأجیر التمویلي ۲-٥-۲
جارات یتم تصنیفھا كإیبصورة جوھریة اإلیجارات التي تقوم الشركة بتحویل كافة المخاطر والمكافآت العائدة لملكیة األصل للمستأجر 

التأجیر  اتللحد األدنى لدفعفي بدایة اإلیجار بالقیمة العادلة للموجودات المؤجرة والقیمة الحالیة  التمویلیةیتم تسجیل اإلیجارات تمویلیة. 
 أیھما أقل.

 )یشتمل إجمالي االستثمار في عقود التأجیر التمویلي على إجمالي الدفعات المستقبلیة بموجب عقود التأجیر التمویلي (مدیني عقود التأجیر
غیر  ةارات تمویلیإیج اداتكإیر وتكلفة الموجودات المؤجرةالفرق بین مدیني عقود التأجیر  یتم قیدزائداً القیمة المتبقیة التقدیریة المستحقة. 

أجیر الت على دفعات مقدمةالشركة على  تحصل، وألغراض العرض یتم خصمھا من إجمالي االستثمار في عقود التأجیر التمویلي. ةمحقق
ارات یجاإلأرباح وكذلك  الدفعات المقدمةمع الحق في تسویتھا مقابل القیمة المتبقیة للموجودات المؤجرة. وألغراض العرض، تخصم ھذه 

 المدفوعة مقدماً من إجمالي االستثمار في عقود التأجیر التمویلي.
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) - ۲
 مخصصات ۳-٥-۲

 مخصص خسائر التأجیر
ي في القیمة ف لإلنخفاض محددة اتتقوم الشركة بمراجعة مدیني عقود التأجیر بصورة شھریة وذلك للتأكد من ضرورة تسجیل مخصص

 قائمة األرباح والخسائر. وبشكل خاص، یتطلب من اإلدارة توخى منتھى الحرص عند تقدیر المبالغ وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة عند
تحدید مستوى المخصصات المطلوبة. تبنى ھذه التقدیرات بالضرورة على إفتراضات تتعلق بعوامل عدة وتتطلب درجات متفاوتة من 

 التأكد، وإن النتائج الفعلیة یمكن أن تختلف، مما یترتب على ذلك إجراء تغیرات في المستقبل على ھذه المخصصات.وعدم جتھاد اإل

إضافة إلى المخصصات الخاصة المكونة مقابل مدیني عقود التأجیر الھامة بمفردھا، تقوم الشركة أیضاً بتجنیب مخصص جماعي مقابل 
أكثر مما كانت علیھ بتاریخ منحھا أصالً.  تعثرمدیني عقود التأجیر والتي بالرغم من أنھا ال تتطلب تكوین مخصص خاص لھا مخاطر 

السابقة لمدیني عقود التأجیر لكل درجة تصنیف، ویتم تعدیلھا إلظھار التغیرات اإلقتصادیة  التعثرأساس حاالت یحدد مبلغ المخصص على 
 السائدة. یتم دفع ذمم اإلیجارات المدینة في حال رأت اإلدارة أن توقع تحصیالت مستقبلیة تكون في الحد األدنى.

 أخرى مخصصات
ر مبلغھ یمكن تقدینتیجة ألحداث وقعت في السابق ولتزام حالي قانوني أو تعاقدي إلدى الشركة  في حال كان اتعتراف بالمخصصإلیتم ا

لتزام. یتم مراجعة المخصصات في تاریخ كل قائمة إلقتصادیة لتسویة ھذا اإبشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع 
 مركز مالي وتعدیلھا لتعكس أفضل التقدیرات الحالیة.

 الموجودات المصنفة كمتاحة للبیع ٤-٥-۲
للبیع إذا كانت قیمتھا الدفتریة یمكن استردادھا بصورة رئیسیة  كمحتفظ بھاتقوم الشركة بتصنیف الموجودات غیر المتداولة، إن وجدت، 

 من خالل معاملة بیع بخالف االستخدام المستمر.
 

خسائر بیتم تحمیل الموجودات غیر المتداولة المتاحة للبیع بقیمتھا الدفتریة والقیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أیھما أقل. یتم اإلعتراف 
ح ااألرباح والخسائر ألي تخفیض مبدئي أو الحق للموجودات غیر المتداولة للقیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع. األرب في قائمةاإلنخفاض 

لمسجلة اوالخسائر الالحقة في القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع یتم اإلعتراف بھا إلى المدى الذي ال تتجاوز فیھ خسائر اإلنخفاض المتراكم 
 سابقاً. الموجودات غیر المتداولة ال یتم استھالكھا بینما یتم تصنیفھا كمتاحة للبیع.

 األدوات المالیة ٥-٥-۲
 بالموجودات والمطلوبات المالیة عندما تصبح الشركة طرفاً في اإللتزامات التعاقدیة لألداة. یتم اإلعتراف

ثبات إ یتم إلغاء إثبات الموجودات المالیة عندما تفقد الشركة السیطرة على الحقوق التعاقدیة التي تتكون منھا الموجودات المالیة. یتم إیقاف
 تزام المحدد في العقد تم إلغاؤه أو إنتھاؤه.المطلوبات المالیة عندما یتم یكون اإلل

ق) یتم حعند إلغاء اإلعتراف بأصل مالي أو إلتزام مالي فإن الفرق بین القیمة الدفتریة والمقابل المستلم (الذمم المدینة) أو المدفوع (والمست
 اإلعتراف بھ في قائمة األرباح والخسائر.

 الموجودات المالیة ۱-٥-٥-۲
 اإلثبات والقیاس المبدئي           

یتم تصنیف الموجودات المالیة عند اإلعتراف المبدئي كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وقروض وسلف 
 ةواستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق والموجودات المالیة المتاحة للبیع أو كمشتقات مخصص كأدوات تغطیة في تغطیة فعال

 عندما یكون مالئماً. تقوم اإلدارة بتحدید تصنیف الموجودات المالیة عند اإلعتراف المبدئي. 

الل خ یتم اإلعتراف بكافة الموجودات مبدئیاً بالقیمة العادلة زائداً، أما في حالة الموجودات المالیة ال یتم اإدراجھا بالقیمة العادلة من
 ت العائدة لالستحواذ على الموجودات المالیة.األرباح أو الخسائر، وتكالیف المعامال

 القیاس الالحق
 ألغراض القیاس الالحق تم تصنیف الموجودات المالیة في أربع فئات:

 لة من خالل األرباح والخسائردالموجودات المالیة بالقیمة العا -
 سلفالقروض وال -
 محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقالستثمارات اال -
 المتاحة للبیعاالستثمارات المالیة  -

لم تخصص الشركة أي موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أو االستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق 
 واالستثمارات المحتفظ بھا للبیع.



 شركة أوركس السعودیة للتأجیر التمویلي (شركة مساھمة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 

 ۱۰ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)    - ۲
 والذمم المدینةالقروض 
دراجھا تم إیة في سوق نشط. للتحدید غیر مدرج ةقابل دفعات ثابتة أوبتاریخ ھي موجودات مالیة غیر مشتقة  والذمم المدینةالقروض 

شھر بعد تاریخ قائمة المركز المالي والتي تم تصنیفھا كموجودات غیر  ۱۲أكثر من  االستحقاقاتضمن الموجودات المتداولة باستثناء 
المقدمة والذمم المدینة األخرى والنقد وما في حكمھ. بعد  والمدفوعات والودائع اتعن الدفم والذمم المدینةمتداولة. تتكون القروض 

یتم  نخفاض.إأي الفعال بعد خصم  معدل الفائدةبالتكلفة المطفاة باستخدام طریقة  والذمم المدینةاإلعتراف المبدئي یتم قیاس القروض 
 لى األرجح.ستستمر عأو المعاییر التي تشیر إلى أن الدفعات  المعدلةلشروط واألحكام باھیكلتھا/ جدولتھا  بعد إعادةتسجیل الذمم المدینة 

 المطلوبات المالیة ۲-٥-٥-۲
 اإلثبات والقیاس المبدئي

خالل األرباح والخسائر أو من كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة  ۳۹یتم تصنیف المطلوبات المالیة في نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم 
 المبدئي. باإلثباتمطلوبات مالیة أخرى، أیھما مالئماً. تقوم الشركة بتحدید تصنیف مطلوباتھا المالیة 

لعائدة مباشرة بعد خصم التكالیف اصافي دلة وفي حالة القروض والمسحوبات بالكافة المطلوبات المالیة مبدئیاً بالقیمة العایتم اإلعتراف ب
 .للمعامالت

تتضمن مطلوبات الشركة المالیة الذمم الدائنة التجاریة واألخرى والسحب على المكشوف والقروض والمسحوبات وعقود الضمان 
 المالیة واألدوات المالیة المشتقة.

 القیاس الالحق
 .الخسائر أو "المطلوبات المالیة األخرى"یعتمد قیاس المطلوبات المالیة على تصنیفھا كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة خالل األرباح و

 لم تخصص الشركة أي مطلوبات مالیة كمطلوبات بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

 المطلوبات المالیة األخرى
فاة تكلفة المطالمطلوبات المالیة األخرى (بما في ذلك القروض والمسحوبات والذمم الدائنة التجاریة واألخرى) یتم قیاسھا الحقاً بال

 باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعال.

تكالیف المعامالت المتعلقة بالقروض طویلة األجل والمسحوبات یتم إطفاؤھا على مدى فترة اإلتفاقیة باستخدام طریقة معدل الفائدة 
 الفعال.

 األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة تغطیة المخاطر    ٦-٥-۲
المالیة المشتقة لتقلیل تعرضھا لمخاطر أسعار العموالت. یتم في األصل إثبات األدوات المالیة المشتقة بالقیمة تستخدم الشركة األدوات 

 ةالعادلة بتاریخ إبرام عقد المشتقات، وبعد ذلك یعاد قیاسھا بالقیمة العادلة. وتقید المستحقات كموجودات مالیة وذلك عندما تكون القیم
 الیة عندما تكون القیمة العادلة سلبیة.إیجابیة، وتقید كمطلوبات م

 

ن ، فیما عدا الجزء الفعال ماألرباح أو الخسائرخسائر ناتجة عن تغیرات القیمة العادلة للمشتقات مباشرة إلى قائمة  وأأرباح أي تدرج 
 یتم اإلعتراف بھا في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة.تغطیة التدفقات النقدیة، 

كتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة والتي تغطي مخاطر التغیرات في التدفقات النقدیة  التغطیة، تصنف عملیات لتغطیةاوألغراض محاسبة 
سواًء كانت متعلقة بخطر ما مرتبط بموجودات أو مطلوبات تم إثباتھا أو معاملة یتوقع حدوثھا بشكل كبیر أو مخاطر عمالت أجنبیة 

 في إلتزامات مؤكدة لم یتم إثباتھا.

بتخصیص وتوثیق عملیة تغطیة المخاطر التي تود الشركة تطبیق محاسبة التغطیة  بصورة رسمیةوعند بدء عملیة التغطیة تقوم الشركة 
ة لبشأنھا، وتوثیق أھداف إستراتیجیة إدارة المخاطر المتعلقة بعملیة التغطیة. یشتمل التوثیق على تحدید أداة التغطیة، والبند أو المعام

طبیعة المخاطر المغطاة، وطریقة تقییم مدى فعالیة التغیرات في القیمة العادلة ألداة التغطیة عند تسویتھا في التغیرات في المغطاة، و
ة یالقیمة العادلة للبند الذي تمت تغطیتھ أو التدفقات النقدیة المرتبطة بالمخاطر المغطاة. یتوقع بأن تكون تغطیة المخاطر ھذه ذات فعال

 خصصت فیھا.تخصص/ فترات المالیة التي عالیة طوال ال

وذلك عند إنتھاء سریان أداة التغطیة أو بیعھا أو إنھاؤھا أو تنفیذھا أو عندما لم تعد تلك األداة مؤھلة  التغطیةیتم التوقف عن محاسبة 
من بالربح أو الخسارة المتراكمة، المثبتة سابقاً ض لمحاسبة تغطیة المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعملیات المتوقعة، یتم اإلحتفاظ

حقوق المساھمین، في حقوق المساھمین لحین حدوث العملیة المتوقعة. وفي الحاالت التي لم یتعد فیھا توقع حدوث العملیة المغطاة، یتم 
 .للسنةوالخسائر  تحویل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة، المثبتة ضمن حقوق المساھمین، إلى قائمة األرباح
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 ۱۱ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)   - ۲
 قیاس القیمة العادلة   ۷-٥-۲

 تقوم الشركة بقیاس األدوات المالیة مثل المشتقات بالقیمة العادلة في كل تاریخ قائمة مركز مالي.

في معاملة متكافئة بین المش����اركین في الس����وق في تاریخ  القیمة العادلة ھي الس����عر الذي یتم اس����تالمھ لبیع أص����ل أو دفع لتحویل إلتزام
 القیاس.

 ن في الس��وق عند تس��عیر األص��ل أویتزام باس��تخدام اإلفتراض��ات التي س��وف یس��تخدمھا المش��اركلإلألص��ل أو ایتم قیاس القیمة العادلة ل
 اإللتزام بإفتراض أن المشاركین في السوق یمثلون مصلحتھم اإلقتصادیة.

قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة تأخذ في اإلعتبار قدرة المش��اركین في الس��وق لتحقیق فوائد إقتص��ادیة باس��تخدام الموجودات 
 في أقصى وأفضل استخداماتھا أو ببیعھا لمشارك آخر في السوق یستخدم األصل في أفضل وأقصى استخدام لھ.

ظل الظروف والذي تكون فیھ المعلومات الالزمة متاحة لقیاس القیمة العادلة ورفع االس��تخدام  تس��تخدم الش��ركة طرق التقییم المالئمة في
 للمدخالت القابلة للمالحظة وتقلیل استخدام المدخالت غیر المالحظة.

 بالطرق العادیةالعقود   ۸-٥-۲

مت الزمنیة التي ت الفترةللموجودات المالیة ھي العقود التي تتطلب تس�������لیم الموجودات خالل  بالطرق العادیةوالمبیعات المش�������تریات 
والمبیعات للموجودات المالیة یتم اإلعتراف بھا  واإلتفاقیات في السوق. كافة "الطرق العادیة" للمشتریاتبصورة عامة بواسطة األنظمة 

  الموجودات إلى أو بواسطة الشركة. في تاریخ التسویة، أي التاریخ الذي یتم فیھ تسلیم

 المقاصة   ۹-٥-۲

حق  عند وجودالموحدة فقط الص��افي في قائمة المركز المالي المبلغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج مقاص��ة بین مبالغ  إجراءتم ی
 و بیع الموجوداتأس��اس الص��افي أنیة لتس��ویتھا على  الش��ركةعندما یكون لدى كذلك ومقاص��ة لتلك المبالغ المدرجة  إجراءنظامي ملزم 

بالمقابل بنود الدخل والمص��روفات لھذه الموجودات والمطلوبات یتم مقاص��تھا بالص��افي وص��افي المبلغ  تس��دید المطلوبات في آن واحد.ل
 یتم تسجیلھ في القوائم المالیة.

 النقد وما في حكمھ ۱۰-٥-۲

حقاق تالص��ندوق والنقد لدى البنوك بما في ذلك الس��حب على المكش��وف واالس��تثمارات ذات االس�� یتكون النقد وما في حكمھ من النقد في
 .األصلي ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ العقد

 عملة العرض والنشاط ۱۱-٥-۲

ستخدام یتم قیاس  سیة التي البنود المدرجة في ھذه القوائم المالیة با شرالعملة الخاصة بالبیئة االقتصادیة الرئی كة. یتم عرض تعمل فیھا ال
 القوائم المالیة باللایر الس����عودي والذي یمثل العملة الوظیفیة وعملة العرض. كافة المعلومات المالیة المعروض����ة تم تقریبھا ألقرب لایر

 سعودي ما لم یذكر خالف ذلك.

 ترجمة العمالت األجنبیة ۱۲-٥-۲

إلى العملة الوظیفیة للشركة على أساس أسعار التحویل السائدة بتاریخ تلك المعامالت. یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة 
أما الموجودات والمطلوبات النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا لتعكس ما یعادلھا بالعملة الوظیفیة للش�������ركة بأس�������عار 

سائدة بتاریخ قائمة المركز المالي. تدرج  وفات. كأرباح أو مصر التغیرات في معدالت التحویلالناتجة عن  اح والخسائراألربالتحویل ال
 باس�������تخدام معدالت الص�������رف في تاریختم ترجمتھا مالت أجنبیة عالتكلفة التاریخیة في من حیث البنود غیر النقدیة التي تم قیاس�������ھا (

 لم یتم إعادة ترجمتھا في تاریخ قائمة المركز المالي.المبدئي  )المعاملة
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 ۱۲ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) - ۲
 توزیعات األرباح المقترحة والتحویالت بین اإلحتیاطیات ۱۳-٥-۲

إلحتیاطیات باستثناء اإلعتمادات التي یتطلبھا النظام التي تم إجراؤھا الحقاً لقائمة المركز المالي تم إعتبارھا ل واإلعتمادات التوزیعات
 وتم تسجیلھا في القوائم المالیة في السنة التي تم فیھا اإلعتماد/ التحویل. عدلةغیر مكأحداث 

 الزكاة وضریبة الدخل ۱٤-٥-۲

 ن لضریبة الدخل وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخلین غیر السعودییاھمسمیخضع المساھمون السعودیون بالشركة للزكاة، بینما یخضع ال
مخصص للزكاة وضریبة الدخل، ویحمل على قائمة األرباح المبقاة، ویتم خصم الزكاة  یتم تجنیبالمطبقة في المملكة العربیة السعودیة. 

 .متاحةوضریبة الدخل المدفوعة نیابة عن المساھمین من أول توزیعات أرباح 

 التأجیر التمویلي -تحقق اإلیرادات  ۱٥-٥-۲

 یتم إثبات اإلیرادات من التأجیر التمویلي على مدى فترة اإلیجار باستخدام طریقة العائد الفعال.

 أتعاب الخدمات المحملة المتعلقة بالتنفیذ والخدمات األخرى یتم اإلعتراف بھا كأرباح عندما یتم تقدیم الخدمة.

 مكافأة نھایة الخدمة ۱٦-٥-۲

بناًء على آخر راتب للموظفین ومدة خدمتھ ویخضع إلكمال  المكافأةتقوم الشركة بمنح مكافأة نھایة خدمة للموظفین. یستحق الموظف ھذه 
 تستحق التكلفة المتوقعة لھذه المزایا  الحد األدنى من فترة الخدمة.

قود عتستحق مكافأة نھایة الخدمة كمبلغ مقطوع لكافة الموظفین العاملین وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربیة السعودیة عند إنتھاء 
ة أخدماتھم. یتم إحتساب اإللتزام بالقیمة الحالیة للمزایا التي یستحقھا الموظف عند ترك العمل بتاریخ قائمة المركز المالي. تحتسب مكاف

وسنوات خدماتھم طبقاً لألحكام المنصوص علیھا في نظام العمل والعمال في المملكة  الخدمة المدفوعة على أساس آخر راتب نھایة
 العربیة السعودیة.

 

 الموجودات وعدم القدرة على تحصیلاإلنخفاض  ۱۷-٥-۲
 الموجودات المالیة

لتحدید ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي أن ھناك أصل مالي محدد قد تنخفض قیمتھ،  یتم إجراء تقییم في كل تاریخ قائمة مركز مالي
 یشمل الدلیل الموضوعي فیما إذا كانت الموجودات منخفضة ما یلي:

 ثر أو إفالس المستأجرعت •
 بشرط أن الشركة ال تأخذ في اإلعتبار خالف ذلكقیود على المبلغ المستحق للشركة  •
 حق منھ المبلغ للشركة سیدخل في إفالسمؤشرات أن الطرف المست •
 التغیرات في موقف الدفعات للمستأجر أو •
 البیانات المالحظة تشیر إلى إنخفاض یمكن قیاسھ في التدفقات النقدیة المتوقعة من مجموعة من الموجودات المالیة. •

 م تحدید اإلنخفاض كما یلي:في حال وجود تلك المؤشرات یتم اإلعتراف باإلنخفاض في قائمة األرباح والخسائر. یت

مثل اإلنخفاض الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة ناقص�������اً أي خس�������ائر إنخفاض تم بالقیمة العادلة یبالنس�������بة للموجودات المثبتة  - أ
 .األرباح أو الخسائراإلعتراف بھا سابقاً في قائمة 

 المستقبلیة النقدیة للتدفقات الحالیة والقیمة الدفتریة القیمة بین الفرق اإلنخفاض یمثل المطفاة بالتكلفة المثبتة للموجودات بالنسبة - ب
 .األصلي الفعال الفائدة معدل أساس على المخصومة
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 (یتبع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة    - ۲

 الموجودات غیر المالیة
الموجودات. في حال وجود تلك المؤشرات  أي مؤشرات إلنخفاضیتم إجراء تقییم في تاریخ قائمة مركز مالي لتحدید ما إذا كان ھناك 

السترداد لتقوم الشركة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد. القیمة القابلة مطلوباً، إجراء إختبار إنخفاض سنوي للموجودات  عندما یكونأو 
 دام أیھما أعلى ویتم تحدیدھا للموجوداتوالقیمة العادلة ناقصاً تكلفة البیع وقیمتھا قید االستخالمولدة للنقد  ھي الموجودات أو الوحدات

األصل ال یولد تدفقات نقدیة مستقلة إلى حد كبیر عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. عندما تكون  حتى یكونالفردیة، 
 لقابلة لالسترداد.تم تخفیضھا للقیمة االقیمة الدفتریة للموجودات أو الوحدة المولدة للنقد تتجاوز قیمتھا الدفتریة تعتبر الموجودات منخفضة وی

خسائر اإلنخفاض المعترف بھا سابقاً یتم عكسھا فقط إذا كان ھناك تغیر في اإلفتراضات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد 
الموجودات ال یتجاوز للموجودات حیث أن خسائر اإلنخفاض األخیرة تم اإلعتراف بھا. عكس خسائر اإلنخفاض محددة ولذلك فإن مبلغ 

قیمتھا القابلة لالسترداد وال تتجاوز القیمة الدفتریة التي تم تحدیدھا بالصافي بعد خصم االستھالك ولم یتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض 
 للموجودات في السنوات السابقة.

  
 القروض تكالیف ۱۸-٥-۲

لغرض لالموجودات التي تأخذ بالضرورة وقت كبیر لتكون جاھزة لالستخدام وإنتاج القروض العائدة مباشرة الستحواذ وإنشاء  تكالیف
ت فیھا. التي حدث السنةفي األخرى  . یتم تحمیل كافة تكالیف القروضاألصل المتعلق بھاالمقصود منھا یتم رسملتھا كجزء من تكلفة 

 .باإلقتراضتكبدتھا الشركة فیما یتعلق تتكون تكالیف القروض من مصروفات العموالت الخاصة والتكالیف األخرى التي 
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 ۱٤ 

 . ممتلكات ومعدات۳
تحسینات عقارات  

 سیارات أثاث وتركیبات مستأجرة
معدات تقنیة 

 المجموع  معلومات
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

      التكلفة:
 ۸٫۲٤۸٫٥۰۷ ٤٫۰۹٥٫۳۹٥ ۹٤۱٫۹۸۰ ۲٫۰۲۸٫۷۳٦ ۱٫۱۸۲٫۳۹٦ م۲۰۱٥ ینایر ۱ في كما الرصید

 ۹۰۰٫۷۳۹ ۳٤٥٫۲۱٤ ۱٤۱٫۹۰۰ ۱۹٥٫۷۰۸ ۲۱۷٫۹۱۷ إضافات خالل السنة
 (٥۰٫۰۰۰) -- (٥۰٫۰۰۰) -- -- استبعادات خالل السنة

 ۹٫۰۹۹٫۲٤٦ ٤٫٤٤۰٫٦۰۹ ۱٫۰۳۳٫۸۸۰ ۲٫۲۲٤٫٤٤٤ ۱٫٤۰۰٫۳۱۳ م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ في كما الرصید
      

      االستھالك:
 ٦٫۰۳۸٫٤۲۲ ۳٫۱٤۸٫٦٦۲ ٤۱۹٫۲۸۲ ۱٫۷۷٦٫۲۷۹ ٦۹٤٫۱۹۹ م۲۰۱٥ ینایر ۱ في كما الرصید

 ۹۰٥٫۸۳٥ ٤۸۹٫۲٤۰ ۱۷۷٫۹٥٥ ۱۰۷٫٤۱۲ ۱۳۱٫۲۲۸ المحمل للسنة
 (۲۳٫۳۳۲) -- (۲۳٫۳۳۲) -- -- استبعادات خالل السنة

 ٦٫۹۲۰٫۹۲٥ ۳٫٦۳۷٫۹۰۲ ٥۷۳٫۹۰٥ ۱٫۸۸۳٫٦۹۱ ۸۲٥٫٤۲۷ م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ في كما الرصید
      

      :القیمة الدفتریةصافي 
 ۲٫۱۷۸٫۳۲۱ ۸۰۲٫۷۰۷ ٤٥۹٫۹۷٥ ۳٤۰٫۷٥۳ ٥۷٤٫۸۸٦ م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 

      
      التكلفة:
 ۷٫۷۹۲٫۰٤۱ ۳٫۷٤۷٫۲٥۹ ۹۱٥٫۲۳۰ ۱٫۹٥۲٫۹۰٥ ۱٫۱۷٦٫٦٤۷ م۲۰۱٤ ینایر ۱ في كما الرصید

 ٤۹۷٫۰٦٦ ۳٤۸٫۱۳٦ ٦۷٫۳٥۰ ۷٥٫۸۳۱ ٥٫۷٤۹ إضافات خالل السنة
 )٤۰٫٦۰۰( -- )٤۰٫٦۰۰( -- -- خالل السنة استبعادات

 ۸٫۲٤۸٫٥۰۷ ٤٫۰۹٥٫۳۹٥ ۹٤۱٫۹۸۰ ۲٫۰۲۸٫۷۳٦ ۱٫۱۸۲٫۳۹٦ م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ في كما الرصید
      

      االستھالك:
 ٥٫۲۷۹٫٤۸۲ ۲٫۷۰۰٫۹۸۹ ۳۰۷٫۰۷۱ ۱٫٦۹۳٫٥۹۲ ٥۷۷٫۸۳۰ م۲۰۱٤ ینایر ۱ في كما الرصید

 ۷۹۹٫٥٤۰ ٤٤۷٫٦۷۳ ۱٥۲٫۸۱۱ ۸۲٫٦۸۷ ۱۱٦٫۳٦۹ المحمل للسنة
 )٤۰٫٦۰۰( -- )٤۰٫٦۰۰( -- -- استبعادات خالل السنة

 ٦٫۰۳۸٫٤۲۲ ۳٫۱٤۸٫٦٦۲ ٤۱۹٫۲۸۲ ۱٫۷۷٦٫۲۷۹ ٦۹٤٫۱۹۹ م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ في كما الرصید
      

      صافي القیمة الدفتریة
 ۲٫۲۱۰٫۰۸٥ ۹٤٦٫۷۳۳ ٥۲۲٫٦۹۸ ۲٥۲٫٤٥۷ ٤۸۸٫۱۹۷ م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱في 

لایر س���عودي)  ۱٫۲٦۱٫۹٦۸م: ۲۰۱٤لایر س���عودي ( ۱٫۲۸۸٫۷۱۸كما تحتفظ الش���ركة ببعض برامج الحاس���ب اآللي والتراخیص تبلغ تكلفتھا 
لایر س�����عودي  ۱٦۳٫۲۰۸للس�����نة المحمل لایر س�����عودي). یبلغ اإلطفاء  ٦۱۹٫۰٥۷م: ۲۰۱٤لایر س�����عودي ( ٤۸۲٫٥۹۸وإنخفاض قیمتھا إلى 

 لایر سعودي).  ۱۷۸٫٤۸٥م: ۲۰۱٤(
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 ۱٥ 

 . صافي االستثمار في التأجیر التمویلي٤
 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 

    ذمم عقود تأجیر مدینة
 ۲٫۷۱٦٫٥۱۰٫۸٥٦  ۲٫٤۰٦٫۳٥۹٫٥٤٤ عاملة -
 ۳٤٫۳۲٦٫۱٥۷  ۱۰۳٫٦۸٤٫۷۳۷ غیر عاملة -

 ۹۸٤٫۹۰۹٫٦۹۲  ۸۷٥٫۷٤۲٫۳۱۰ القیمة المتبقیة
 ۳٫۷۳٥٫۷٤٦٫۷۰٥  ۳٫۳۸٥٫۷۸٦٫٥۹۱ إجمالي االستثمار في التأجیر التمویلي

 )۹۸٤٫۰۹٦٫۸٥۰(  (۸۷٤٫۷٤٦٫۸۲۱) غیر مستردة دفعات مقدمة
 )۲۱۱٫۰٤۲٫٤۳۳(  (۱۸۷٫۹٥۸٫۷۸۷) تأجیر تمویلي مدفوع مقدماً 

 )۲۹۹٫۱۱۳٫۹۸۰(  (۲٥۰٫۷۲٦٫۸۳۱) دخل تأجیر تمویلي غیر محقق
 ۲٫۲٤۱٫٤۹۳٫٤٤۲  ۲٫۰۷۲٫۳٥٤٫۱٥۲ صافي االستثمار في التأجیر التمویلي

 )۱۱۰٫۲٤۲٫۳۳۳(  (۱۳٥٫۳۹۷٫٥۳۳) مخصص تأجیر تمویلي
 ۱٫۹۳٦٫۹٥٦٫٦۱۹  ۲٫۱۳۱٫۲٥۱٫۱۰۹ 

 )۱٫۱۰٥٫٥۸۹٫٤۰۹(  (۱٫۱۱۹٫۲٤۸٫۲٥۰) االستحقاق الحالي
 ۸۱۷٫۷۰۸٫۳٦۹  ۱٫۰۲٥٫٦٦۱٫۷۰۰ 

حالیة االس��تثمار في التأجیر التمویلي (القیمة الاالس��تحقاق إلجمالي االس��تثمار في التأجیر التمویلي (الحد األدنى للدفعات) وص��افي  ۱-٤
 للحد األدنى للدفعات) كما یلي:

م۲۰۱٥   
 لایر سعودي

م۲۰۱٤   
 لایر سعودي

 
 الحد األدنى للدفعات

القیمة الحالیة للحد 
 األدنى للدفعات

 
 الحد األدنى للدفعات

القیمة الحالیة للحد 
 األدنى للدفعات

 ۱٫۱۰٥٫٥۸۹٫٤۰۹  ۱٫٥٤٦٫۰۷۲٫۷٥۹  ۱٫۱۱۹٫۲٤۸٫۲٥۰ ۱٫٥۹۷٫۱۹۳٫۲۱۲ لیس أكثر من سنة

 ۱٫۱۲۲٫۰۲۷٫٤۸٦ ۲٫۱٥۰٫٤٦۱٫۳۸٦  ۹٤٥٫۸۹۱٫۱۸۰ ۱٫۷٥٦٫۸٦۲٫۰۹۹ أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

 ۱۳٫۸۷٦٫٥٤۷ ۳۹٫۲۱۲٫٥٦۰  ۷٫۲۱٤٫۷۲۲ ۳۱٫۷۳۱٫۲۸۰ أكثر من خمس سنوات

 ۳٫۳۸٥٫۷۸٦٫٥۹۱ ۲٫۰۷۲٫۳٥٤٫۱٥۲  ۳٫۷۳٥٫۷٤٦٫۷۰٥ ۲٫۲٤۱٫٤۹۳٫٤٤۲ 

مضمونة مقابل ) سنویاً تقریباً. ٪۱٤٫۰۰و  ٪۸٫۰۰م: ۲۰۱٤( ٪۱٤٫۰۰ و ٪۸٫۰۰بین  مامعدل ربح الشركة على التأجیر یتراوج  ۲-٤
) من تكلفة الموجودات ٪۲۰٫۰۰م: تص������ل إلى ۲۰۱٤( ٪۲۰٫۰۰ بص������ورة عامة تص������ل إلى ودفعات مقدمةموجودات مؤجرة 

 المؤجرة في حال التأجیر التمویلي.

 ).ملیون لایر سعودي ۱٫۳۲۲م: ۲۰۱٤ملیون لایر سعودي ( ۱٫٤۰٥إیجارات التمویل المستلمة خالل السنة یبلغ  ۳-٤

 یلي كما یلي: والحركة في مخصص التأجیر التم ٤-٤
 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 

 ۹۳٫٥٤۸٫۳۳۰  ۱۱۰٫۲٤۲٫۳۳۳ الرصید في بدایة السنة
 ۱٦٫٦۹٤٫۰۰۳  ۲٥٫۱٥٥٫۲۰۰ مخصص السنة، صافي

 ۱۱۰٫۲٤۲٫۳۳۳  ۱۳٥٫۳۹۷٫٥۳۳ في نھایة السنةالرصید 

ملیون لایر سعودي) تم تقییمھ على أساس إنخفاض   ۹۷٫۱م: ۲۰۱٤ملیون لایر سعودي (  ٦۲٫۰یتضمن مخصص خسائر التأجیر مبلغ 
 جماعي.
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 ۱٦ 

 .  دفعات ومدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى٥
 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 سعوديلایر   لایر سعودي 

    دفعات ومدفوعات مقدمة
 ٦٦٫٥۱۰  ۲٫۷٥۳٫٥٥٥ غیر مضمونة –دفعات مقدمة للموردین 

 ۷٦۱٫٥۱۳  ۷۲۷٫۹۷٥ إیجار مدفوع مقدماً 
 ۷۲٥٫٦٥۳  ۱٫۳٦۸٫٥۲۱ نفقات مدفوعة مقدماً 
 ٥۰۳٫٥۱۲  ٦۳٫٦۷۲ تأمین مدفوع مقدماً 

 ۱۰۲٫۱٤۸  ٥٤٫۲٥۹ تكالیف تأشیرات مدفوعة مقدماً 
    

    جیدة -ذمم مدینة أخرى 
 ۲٫٥٤۰٫۹۱٦  ۲٫۳۲۲٫۳۸۷ قروض وسلف للموظفین

 ۳۷۰٫٦۰۱  ۱٦۸٫٥۸٦ ذمم مدینة أخرى من مستأجرین
 ٦٫۲۰۳٫٥۳٦  ۹٦۷٫۲۳۹ أخرى

 ۸٫٤۲٦٫۱۹٤  ۱۱٫۲۷٤٫۳۸۹ 

 .  نقد وما في حكمھ٦
 یتكون النقد وما في حكمھ المدرج في قائمة التدفقات النقدیة مما یلي:

 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 
    

 ٦٦٫٦٥۷٫۲۲۱  ۸٤٫۲۳٥٫۸۲۳ نقد لدى البنوك
 ۱٤٫٦۷۸  ۱٦٫٤۳٤ نقد في الصندوق

 ۸٤٫۲٥۲٫۲٥۷  ٦٦٫٦۷۱٫۸۹۹ 

 . رأس المال واإلحتیاطي النظامي۷
 دیسمبر كما یلي: ۳۱نسب الملكیة كما في 

م۲۰۱٥ م۲۰۱٤    م۲۰۱٤  م۲۰۱٥    
لمساھمین  عدد الحصص  لایر سعودي  لایر سعودي  

 ۲۰۸٫۹۷۲٫٥۰۰  ۲۰۸٫۹۷۲٫٥۰۰  البنك السعودي لالستثمار  ۲۰٫۸۹۷٫۲٥۰  ۲۰٫۸۹۷٫۲٥۰
 ۱۷٦٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱۷٦٫۰۰۰٫۰۰۰  مجموعة التطویر التجاري واالستثمار المحدودة  ۱۷٫٦۰۰٫۰۰۰  ۱۷٫٦۰۰٫۰۰۰
الیابان -شركة أوركس   ۱٥٫۱۲٥٫۰۰۰  ۱٥٫۱۲٥٫۰۰۰   ۱٥۱٫۲٥۰٫۰۰۰  ۱٥۱٫۲٥۰٫۰۰۰ 

باكستان  -شركة أوركس للتأجیر التمویلي المحدودة  ۱٫۳۷٥٫۰۰۰  ۱٫۳۷٥٫۰۰۰   ۱۳٫۷٥۰٫۰۰۰  ۱۳٫۷٥۰٫۰۰۰ 
عد بن محمد بن عبدالعزیز المنیفياالسید/ مس  ۲٫۷٥۰  ۲٫۷٥۰   ۲۷٫٥۰۰  ۲۷٫٥۰۰ 

         
٥٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥٥٫۰۰۰٫۰۰۰    ٥٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 

         

 
 إلى ٪٦٦٫۲غیر السعودي في البنك السعودي لالستثمار)  المساھم(بما في ذلك  ینغیر السعودی ینالسعودي للمساھمحصة المساھم تبلغ  ۷-۱

 ).٪۳۳٫۸ إلى ٪٦٦٫۲م: ۲۰۱٤( ۳۳٫۸٪
 

النظامي. قد تقرر الشركة التوقف عن التحویل  من صافي الربح إلى اإلحتیاطي ٪۱۰تحویل  وفقاً لمتطلبات نظام الشركات السعودي یتطلب ۷-۲
  اإلحتیاطي غیر قابل للتوزیع. ھذامن رأس المال.  ٪٥۰لإلحتیاطي عندما یعادل اإلحتیاطي 
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 ۱۷ 

 . رأس المال واإلحتیاطي النظامي (یتبع)۷

 مطابقة األسھم العادیة المدفوعة بالكامل: ۷-۳

 
  عدد األسھم  

 رأس المال الصادر 
 (لایر سعودي)

     
 ٥٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥٥٫۰۰۰٫۰۰۰  م۲۰۱٥ ینایر ۱ في كما الرصید

 ٥٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥٥٫۰۰۰٫۰۰۰  م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱الرصید كما في 
     

 ۳٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۳٤٫۰۰۰٫۰۰۰  م۲۰۱٤ ینایر ۱ في كما الرصید
 ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰  إصدار األسھم المجانیة

 ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰  إصدار أسھم الحقوق
 ٥٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥٥٫۰۰۰٫۰۰۰  م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱الرصید كما في 

     

 أرباح مبقاة - ۸
 األرباح المبقاة للمساھمین السعودیین وغیر السعودیین:ب تحلیالً فیما یلي 

المساھمین  
  السعودیین

المساھمین غیر 
 المجموع  السعودیین

 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي 
      

 ۱۲۰٫۷۷۹٫٦۷۷  ۳۷٫۰٥۱٫٦۷٤  ۸۳٫۷۲۸٫۰۰۳ م۲۰۱٥ ینایر ۱ في كما الرصید
 ۱۰٤٫۲۳۸٫۲۷۰  ۳٥٫۲۳۲٫٥۳٥  ٦۹٫۰۰٥٫۷۳٥ ربح السنة

 (۱۰٫٤۲۳٫۸۲۷)  (۳٫٥۲۳٫۲٥٤)  (٦٫۹۰۰٫٥۷۳) محول لإلحتیاطي النظامي
 ۱۱٫۱٦۹٫۸۳۷  ۹٫۱۹٤٫۹۸٤  ۱٫۹۷٤٫۸٥۳ الزكاة/ ضریبة الدخل المستردة

 (۱۰٫٦٤۷٫٤۰٦)  (۸٫۸۸۷٫۷۹٤)  (۱٫۷٥۹٫٦۱۲) ضریبة الدخلمخصص الزكاة/ 
 (۲۷٫٥۰۰٫۰۰۰)  (۹٫۲۹٥٫۰۰۰)  (۱۸٫۲۰٥٫۰۰۰) توزیعات أرباح مدفوعة

 ۱۸۷٫٦۱٦٫٥٥۱  ٥۹٫۷۷۳٫۱٤٥  ۱۲۷٫۸٤۳٫٤۰٦ م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱الرصید كما في 
      

 ۱٥۲٫٥۳۰٫۲۸٤  ٤۸٫٤۸۰٫٥٥۲  ۱۰٤٫۰٤۹٫۷۳۲ م۲۰۱٤ ینایر ۱ في كما الرصید
 ۱۱٦٫۹٤۸٫٤٥۳  ۳۹٫٥۲۸٫٥۷۷  ۷۷٫٤۱۹٫۸۷٦ ربح السنة

 (۱۱٫٦۹٤٫۸٤٥)  (۳٫۹٥۲٫۸٥۸)  (۷٫۷٤۱٫۹۸۷) محول لإلحتیاطي النظامي
 (۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)  (۳۷٫۱۸۰٫۰۰۰)  (۷۲٫۸۲۰٫۰۰۰) إصدار أسھم مجانیة

 ۹٫٥٥۰٫۷٦۹  ۷٫۸۷٤٫٥۸۹  ۱٫٦۷٦٫۱۸۰ الزكاة/ ضریبة الدخل المستردة
 (۱۱٫۰٥٤٫۹۸٤)  (۹٫۰۸۰٫۱۸٦)  (۱٫۹۷٤٫۷۹۸) الدخلمخصص الزكاة/ ضریبة 

 (۲٥٫٥۰۰٫۰۰۰)  (۸٫٦۱۹٫۰۰۰)  (۱٦٫۸۸۱٫۰۰۰) توزیعات األرباح المدفوعة
 ۱۲۰٫۷۷۹٫٦۷۷  ۳۷٫۰٥۱٫٦۷٤  ۸۳٫۷۲۸٫۰۰۳ م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱الرصید كما في 

 



 شركة أوركس السعودیة للتأجیر التمویلي (شركة مساھمة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 

 ۱۸ 

 قروض طویلة األجل - ۹
 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 

    مضمونة
 ۹۰۳٫۰۸٥٫۰۱٦  ۹۷۳٫۳۸۲٫۲٥۷ طویلة األجل (أ)قروض 

 ٤۰٫۹۰۹٫۰۹۱  ۱۳۹٫۷۷۲٫۷۲۸ (ب)قروض عمالت أجنبیة 
 (۱٦۳٫٥۲۷)  (۲۷۱٫٦۹٤) یخصم: تكالیف التمویل غیر المطفاة

 ۱٫۱۱۲٫۸۸۳٫۲۹۱  ۹٤۳٫۸۳۰٫٥۸۰ 
 (۳۸۸٫۹۲۳٫۸۲۹)  (٤۹۲٫٤۰۰٫۳۸۷) )۱۳یخصم: االستحقاق الحالي (إیضاح 

 ٦۲۰٫٤۸۲٫۹۰٥٥٤٫  ٤۹۰٦٫۷٥۱ 

تحمل القروض طویلة األجل معدل عموالت خاص���ة یس���اوي س���ایبور زائداً ھامش بمعدل ثابت یس���تحق بص���ورة ربع س���نویة. ھذه التس���ھیالت  )أ
 یجب على الشركة اإللتزام ببعض التعھدات المالیة وغیر المالیة.مضمونة بتخصیص ذمم عقود التأجیر التمویلي. بموجب شروط الترتیبات 

 
ملیون دوالر  ۳۰بنك بمبلغ ومن  ملیون لایر س�����عودي) ۷٥( ملیون دوالر أمریكي ۲۰بمبلغ  الدولیةمن ش�����ركة التمویل  تس�����ھیالتللش�����ركة  )ب

م) بأقس���اط نص���ف س���نویة ۲۰۱۰یولیو  ۲۳س���نوات من تاریخ أول س���حب ( ۷على مدى فترة  الدولیةقرض ش���ركة التمویل . یس���تحق أمریكي
یس��تحق  اً. تحمل ھذه التس��ھیالت عموالت خاص��ة ومض��مونة مقابل تخص��یص ذمم عقود التأجیر التمویلي.ش��ھر ۲٤متس��اویة مع فترة س��ماح 

 ربع سنوي. على أساس بنكي ربح ھامش زائداً  الیبورم ویحمل عمولة خاصة بمعدل سنوي ۲۰۱۸دیسمبر  ۳بنك في من القرض ال

 صكوك - ۱۰
ھیئة  –ملیون لایر س��عودي بالقیمة اإلس��میة. الص��كوك مدرجة في تداول  ۲٤۰م قامت الش��ركة بإص��دار ص��كوك بمبلغ ۲۰۱۲دیس��مبر  ۲٦في 

تم اس��ترداد نقطة أس��اس تدفع على ش��كل ربع س��نوي.  ۱٦٥ اً ثالثة أش��ھر زائد س��ایبورالس��وق المالیة. تحمل الص��كوك عائد فوائد على أس��اس 
 م.۲۰۱٥دیسمبر  ۲۷في  إنھائھاعند تاریخ  بالتساويالصكوك 

 
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین - ۱۱

 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 

    
 ۷٫۳٤۹٫۹٤۷  ۹٫٤٥۷٫۸۲۷ الرصید في بدایة السنة

 ۲٫٥۰۹٫۳۸۱  ۲٫۳۷٤٫۹۳۱ المحمل خالل السنة
 (٤۰۱٫٥۰۱)  (٥۸۷٫۷۹۲) المدفوع خالل السنة

 ۹٫٤٥۷٫۸۲۷  ۱۱٫۲٤٤٫۹٦٦ السنةالرصید في نھایة 
 
  



 شركة أوركس السعودیة للتأجیر التمویلي (شركة مساھمة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 

 ۱۹ 

  األدوات المالیة المشتقة - ۱۲
 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 

    

 (۱٫۰٥٤٫۳٤٥)  ۳٫۳۲٤٫۷۱٥ تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة –مقایضات معدالت الفائدة 

ملیون  ۷٤۲٫۱م: ۲۰۱٤ملیون لایر سعودي ( ٤۹٤٫۸بقیمة إسمیة  فائدةمقایضات معدالت بالشركة  إحتفظتم ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱كما في 
 مخاطر معدالت الفائدة مقابل القروض طویلة األجل.وذلك للحد من  لایر سعودي)

القیمة تمثل  ))لایر س�����عودي۱٫۰٥٤٫۳٤٥( :م۲۰۱٤لایر س�����عودي ( ۳٫۳۲٤٫۷۱٥التدفقات النقدیة البالغة  لتغطیةالقیمة العادلة ص�����افي 
 ۳۱كما في لایر سعودي لمقابضات معدالت الفائدة  ۱٫۲۰۳ القیمة السوقیة السلبیة تبلغلایر سعودي  ۳٫۳۲٥٫۹۱۸بمبلغ  السوقیة اإلیجابیة

إن  .لایر سعودي) ۱٫۱۳۹٫۷۱٦بمبلغ  القیمة السوقیة السلبیةلایر سعودي  ۸٥٫۳۷۱القیمة السوقیة اإلیجابیة م: ۲۰۱٤( م۲۰۱٥دیسمبر 
ل الجزء الفعال في التدفقات النقدیة للتحوطات. إن المكاس�������ب أو الخس�������ائر من التحوطات یتم التدفق النقدي من إحتیاطیات التحوط تمث

  اإلعتراف بھا في قائمة الدخل عندما یؤثر التحوط في الربح او الخسارة.
 

 قروض قصیرة األجل واالستحقاق الحالي للقروض طویلة األجلال - ۱۳
 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 

    
 ۱۳٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مضمونة –قروض قصیرة األجل 

 ۳۸۸٫۹۲۳٫۸۲۹  ٤۹۲٫٤۰۰٫۳۸۷ )۹االستحقاق الحالي للقروض طویلة األجل (إیضاح 

ملیون لایر سعودي). تحمل القروض  ۱٫٥۹۸م: ۲۰۱٤٤ملیون لایر سعودي ( ۱٫۹٤۲تسھیالت القروض المتاحة من البنوك المحلیة تبلغ 
ھذه التس���ھیالت مض���مونة بتخص���یص ذمم عقود التأجیر إن خاص���ة یعادل س���ایبور زائداً ھامش ربح بنكي. قص���یرة األجل معدل عمولة 

 بموجب شروط الترتیبات یجب على الشركة اإللتزام ببعض التعھدات المالیة وغیر المالیة.التمویلي. 
 

 دائنةذمم  - ۱٤

تمثل المس��تحقات التي ال تحمل فوائد مقابل ش��راء موجودات مؤجرة بواس��طة الش��ركة. معدل فترة اإلئتمان على مش��تریات الموجودات من 
 بعض الموردین ھي شھر واحد.

  



 شركة أوركس السعودیة للتأجیر التمویلي (شركة مساھمة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 

 ۲۰ 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى - ۱٥
 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 

    
 ۱۷٫۸۰٦٫۳۲۰  ۲۲٫۱۳۳٫۸۱۹ (أ)مستحقات متعلقة بالتأجیر المقترح 

 ۸٫۰۷۹٫۹۲۱  ۷٫۱۱۸٫٦۷٥ رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفین
 ٥٫۷۲۸٫٤۰٥  ٤٫۲۱٥٫٦۷۷ الزكاة وضریبة الدخل المستحقة نیابة عن المساھمین

 ۳٫٤٤٥٫۳٥۳  ۳٫٤۱۳٫۸٥۸ مصروفات عموالت خاصة مستحقة
 ۲٫۲۲۷٫٥۲۸  ۲٫۲٤٥٫۳٥۰ تسویتھامطالبات تأمین یجب 

 ۲٫۸٥۷٫٤۰۲  ۳٫۲۰٤٫۱٥۱ مستحقة أقساط تأمین
 ٤۱۰٫۲۷٦  ۳٥۰٫۹۷۷ نفقات خدمات مھنیة وقانونیة

 ٥۰٫۰۰۰  -- مستحقات متعلقة بالصكوك
 ۳٫۸۹۰٫۱٥٤  ۳٫۱۰۸٫٥٥۰ أخرى

 ٤٥٫۷۹۱٫۰٥۷  ٤٤٫٤۹٥٫۳٥۹ 

وأتعاب ترتیبات عقود تأجیر لم تنفذ كما في تاریخ قائمة المركز المالي وذمم دائنة  ودفعات تأجیر مدفوعة مقدماً  مقدمةتتض������من دفعات  )أ
 أخرى للمستأجرین.

 مصروفات عموالت خاصة - ۱٦
 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 

    
    مصروفات عموالت خاصة على:

 ۲۱٫۰٦٦٫٤۱۲  ۲٥٫۸۷۲٫۳۱۱ قروض طویلة األجل -
 ٦٫۸۰۱٫۲۲۷  ٦٫۷۰۸٫۰۸۹ صكوك -
 ٥٫٥۳٥٫۳٦۲  ۷۹٦٫٥۳٥ قروض قصیرة األجل -

 ۳٫۳۲٤٫٦۰۳  ۲٫۹۹۱٫۱۲٤ إطفاء تكالیف معامالت وأخرى
 ۳۳٫۰۷۹  ۳۲٫۷۲۲ نفقات بنكیة

 ۳٦٫٤۰۰٫۷۸۱  ۳٦٫۷٦۰٫٦۸۳ 
 

 مصروفات عمومیة وإداریة - ۱۷
 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 

    
 ۱٫٥۲۸٫۸۰٦  ۲٫۲٦۲٫۱٦۲ تراخیص، وأتعاب مھنیة وقانونیة

 ۹۰۸٫۸۱٦  ۹۲۸٫۰۲۸ مصروفات إتصاالت
 ٦٥٤٫٤۰۷  ٥٥۲٫۱۰۱ تكالیف صیانة وإصالح المكتب

 ۳٦۹٫۸۹۸  ۳۷۱٫۲۹۲ طباعة وقرطاسیة
 ٥۸٤٫۹۱٦  ٤٦٤٫٦۰٤ مصروفات دعایة وترویج

 ۳۱٦٫۸۷٤  ۲۹٤٫۳۹٤ سفر وتنقل
 ٦٤٫۲۷٦  ٤۱۱٫۷۸۷ تأمین موجودات مملوكة

 ۲۳٦٫۲٦۳  ۲۷۱٫۹۲۳ أخرى
 ٥٫٥٥٦٫۲۹۱  ٤٫٦٦٤٫۲٥٦ 

 
 



 شركة أوركس السعودیة للتأجیر التمویلي (شركة مساھمة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 

 ۲۱ 

 الزكاة وضریبة الدخل - ۱۸

 الزكاة )أ
 

 المحمل للسنة
 

لایر س���عودي) مخص���ص الس���نة الحالیة البالغ ۱٫۹۷٤٫۷۹۸م: ۲۰۱٤لایر س���عودي ( ۱٫۷٥۹٫٦۱۲البالغة للس���نة الزكاة تتض���من نفقات 
لایر  ۷٥م: ۲۰۱٤لایر س���عودي ( ۲۰ بمبلغلایر س���عودي) وتس���ویات س���نة س���ابقة  ۱٫۹۷٤٫۸۷۳م: ۲۰۱٤لایر س���عودي ( ۱٫۷٥۹٫٦۳۲

 سعودي) بناًء على ما یلي:
 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 

    
 ٥۱۳٫٤٤۰٫۹٥۳  ۷۲۸٫۸۸٥٫۱۹۱ حقوق المساھمین في بدایة السنة

 ۷٫۳٤۹٫۹٤۷  ۹٫٤٥۷٫۸۲۷ المخصصات اإلفتتاحیة والتسویات
 ٦۸۳٫۸۰۰٫۷۷۰  ٥۸۰٫۱۳۹٫۹۲۳ قروض، صافي

 (٤٫۳۷۹٫٦٤۳)  (٤٫٤٥٦٫۲۸۳) الدفتریة للموجودات طویلة األجلالقیمة 
 (۲٫۱۳۱٫۲٥۱٫۱۰۹)  (۱٫۹۳٦٫۹٥٦٫٦۱۹) صافي االستثمار في التأجیر التمویلي

 (٦۲۲٫۹۲۹٫۹٦۱)  (۹۳۱٫۰۳۹٫۰۸۲) 
 ۱۱۹٫۳۲۷٫٦۸۲  ۱۰٦٫۳۲۲٫۲۰٤ الربح المعدل للسنة

 (۸۱۱٫۷۱۱٫٤۰۰)  (٥۱٦٫٦۰۷٫۷٥۷) وعاء الزكاة (سالب)
 

دیس�مبر  ۳۱م س�الب، تم إحتس�اب الزكاة على أس�اس الربح المعدل للس�نوات المنتھیة في ۲۰۱٤م و ۲۰۱٥ أن وعاء الزكاة للس�نواتحیث 
 والعائد للمساھمین السعودیین بصورة رئیسیة كما یلي:

 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 
    

 ۷۸٫۹۹٤٫۹۲٥  ۷۰٫۳۸٥٫۲۹۹ الربح المعدل العائد للمساھمین السعودیین
 ۱٫۹۷٤٫۸۷۳  ۱٫۷٥۹٫٦۳۲ %۲٫٥ بواقع الزكاة

 (۷٥)  (۲۰) تسویة سنة سابقة
 ۱٫۹۷٤٫۷۹۸  ۱٫۷٥۹٫٦۱۲ صافي المبلغ المحمل لألرباح المبقاة

 
 الحركة في المخصص

 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 

    
 ۲٫۱٤۰٫٦٦٥  ۲٫٤۳۹٫۲۸۳ ینایر ۱الرصید كما في 

 ۱٫۹۷٤٫۷۹۸  ۱٫۷٥۹٫٦۱۲ المكون خالل السنة
 (۱٫٦۷٦٫۱۸۰)  (۱٫۹۷٤٫۸٥۳) مدفوعات خالل السنة

 ۲٫٤۳۹٫۲۸۳  ۲٫۲۲٤٫۰٤۲ دیسمبر ۳۱الرصید كما في 
 

  



 شركة أوركس السعودیة للتأجیر التمویلي (شركة مساھمة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 

 ۲۲ 

 الزكاة وضریبة الدخل (یتبع) - ۱۸
 

 ضریبة الدخل )ب
 

 المحمل للسنة
 

 دیسمبر كما یلي: ۳۱على أساس الربح المعدل للسنوات المنتھیة في  م۲۰۱٤م و ۲۰۱٥إلتزام الضریبة للسنوات تم إحتساب 
 

 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 
    

 ٤۰٫۳۳۲٫۷٥٦  ۳٥٫۹۳٦٫۹۰٥ الربح المعدل العائد للمساھمین غیر السعودیین
 ۸٫۰٦٦٫٥٥۱  ۷٫۱۸۷٫۳۸۱ %۲۰ضریبة الدخل المستحقة بواقع 

 ۱٫۱۲۸٫٥۱٥  ۱٫۷۰۰٫٤۹۲ (أنظر إیضاح (ج) أدناه) ضریبة تحت اإلعتراض
 (۱۱٤٫۸۸۰)  (۷۹) تسویات سنة سابقة

 ۸٫۸۸۷٫۷۹٤  ۹٫۰۸۰٫۱۸٦ 
 

 الحركة في المخصص
 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 
    

 ۲٫۸٦٤٫۹۹۲  ۳٫۲۸۹٫۱۲۲ ینایر ۱الرصید كما في 
 ۹٫۰۸۰٫۱۸٦  ۸٫۸۸۷٫۷۹٤ المكون خالل السنة

 (۸٫٦٥٦٫۰٥٦)  (۱۰٫۱۸٥٫۲۸۱) مدفوعات خالل السنة
 ۳٫۲۸۹٫۱۲۲  ۱٫۹۹۱٫٦۳٥ دیسمبر ۳۱الرصید كما في 

 
 ج)    موقف الربوط

 ۳۱م و ۲۰۰۳دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۰۲دیسمبر  ۳۱م والسنوات المنتھیة في ۲۰۰۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنةتم تقدیر الربط الزكوي 
ملیون لایر س����عودي زیادة عن المخص����ص المجنب في ھذه القوائم المالیة. ویرجع ذلك بص����ورة  ۹٫۸بمبلغ  م۲۰۰٥و  م۲۰۰٤دیس����مبر 

 أساسیة إلى عدم سماح مصلحة الزكاة والدخل بخصم صافي االستثمار في عقود التأجیر التمویلي من وعاء الزكاة.
 

 قبل لجنة اإلعتراض الزكویة الض��ریبیة اإلبتدائیةم من ۲۰۱۰تم رفض اإلعتراض في بدایة لكن إعترض��ت الش��ركة على ھذه المعالجة، و
. قدمت الش��ركة إعتراض إلى اللجنة االس��تئنافیة م تم الرفض بواس��طة لجنة اإلعتراض��ات لإلعتراض��ات الزكویة والض��ریبیة۲۰۱٥وفي 

عالجة على جمیع الفترات ملیون لایر س����عودي إذا ما تم تطبیق ھذه الم ۱٤٥الض����ریبیة. وھناك مخاطر متوقعة من مطالبة إض����افیة بمبلغ 
 م.۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱الالحقة حتى 

وبناًء على رأي الخبراء، ترى الش�����ركة بأنھ من غیر المحتمل أن یتم تأیید الموقف الحالي لمص�����لحة الزكاة والدخل من خالل اإلعتراض 
 الرھن أنش����طةلتأجیر ولكن على ولیس فقط على ش����ركات اعلى القطاع ألن خص����م ص����افي االس����تثمار في عقود التأجیر لھ آثار واس����عة 

أخرى ذات صلة بالتمویل حیث أن الموجودات الرئیسیة تمثل الذمم المدینة. إن المسألة اآلن قید الدراسة والبحث من  أنشطةوأي  التمویلي
ر الس�عودیین وتض إلى حد كبیر للمس�اھمین تمییزیةقبل الجھات المختص�ة حیث أن المعالجات الحالیة من قبل مص�لحة الزكاة والدخل ھي 

 السعودي. االقتصادبنمو عملیات الوساطة المالیة في البالد ولھا عواقب سلبیة على 



 شركة أوركس السعودیة للتأجیر التمویلي (شركة مساھمة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 

 ۲۳ 

 الزكاة وضریبة الدخل (یتبع) - ۱۸

 ونظراً لعدم التأكد، فإن الشركة غیر قادرة على تحدید النتیجة النھائیة لھذه المسألة بصورة موثوق فیھا، ولم تجنب مخصص ألي إلتزامات
 م في رأس المالھ. أص��در المس��اھمون الس��عودیون ض��مانات خطیة للش��ركة بالتناس��ب مع حص��ص��القوائم المالیةإض��افیة مس��تقبلیة في ھذه 

 وذلك لتعویضھا بالكامل عن أیة إلتزامات زكویة محتملة قد تستحق.

، وتم تقدیم إعتراض علیھ. بالنس���بة لكافة إض���افة إلى ذلك لم توافق الش���ركة على اس���تبعاد مخص���ص خس���ائر التأجیر من األرباح المعدلة
م، ولتفادي فرض أیة غرامات بسبب التأخیر في السداد، فقد قامت الشركة إضافة إلى ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱السنوات حتى السنة المنتھیة في 

اھمین ض" نیابة عن المساإللتزامات الزكویة والضریبیة المستحقة إلیھا في اإلقرار بدفع/ تكوین مخصص لضریبة الدخل "تحت اإلعترا
 مقابل ضریبة الدخل التي قد تنشأ في حالة عدم السماح باستبعاد مخصص خسائر التأجیر.

 الربح األساسي والمخفض للسھم - ۱۹

ي نھایة المتوسط المرجح لعدد األسھم فالعائد للمساھمین على  السنةبتقسیم صافي ربح  للسنةتم إحتساب الربح األساسي والمخفض للسھم 
 السنة.

 التعھدات - ۲۰
 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 

 ۱۱٥٫٦٤٤٫۷۷٥  ۸۸٫۸۰٦٫۰۷۳ عقود تأجیر تمویلي لم تنفذ
 ۳٫۷۰۰٫۰۰۰  ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تعھدات تأجیر تشغیلي لمرافق المكتب

 ۸٫۰۰۰٫٦٤۳  -- إعتمادات مستندیة
 ٦٫۷۰۸٫۸۱۱  ٦٫۷۰۸٫۸۱۱ ضمانات بنكیة صادرة نیابة عن الشركة

 المعلومات القطاعیة - ۲۱
یمكن فص����لھ عن الش����ركة یقوم بتقدیم منتجات أو خدمات (قطاع أعمال)، ویخض����ع لمكاس����ب وخس����ائر تختلف عن  عنص����رالقطاع ھو 

 القطاعات األخرى.

تعمل تقوم الش�������ركة بمراقبة أعمالھا من خالل قطاع أعمال واحد، وبالتالي تعتقد اإلدارة بأن عرض المعلومات القطاعیة غیر مالئم. 
 الشركة في المملكة العربیة السعودیة.

 
 كفایة رأس المال - ۲۲

تتمثل أھداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمراریة والحفاظ على 
ركة بقیاس مدى كفایة رأس المال وذلك بمقارنة رأس رأس مال أس��اس��ي قوي. وتقیم نس��ب كفایة رأس المال التي یتم مراقبتھا من قبل الش��

المال المؤھل للش�������ركة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي واإللتزامات والمبلغ اإلس�������مي للمش�������تقات، إن وجدت، بالمبالغ 
 المرجحة وذلك إلظھار مخاطرھا النسبیة.

 
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 

نسبة إجمالي  
 ٪رأس المال 

نسبة رأس المال 
 ٪األساسي 

نسبة إجمالي  
 ٪رأس المال 

نسبة رأس المال 
 ٪األساسي 

۰٤٫۳٥٪ نسبة كفایة رأس المال  ٪٥۱٫۳٤  
 

٪۷۳٫۰۳  ٪۸٤٫۲۹  

 
  



 شركة أوركس السعودیة للتأجیر التمویلي (شركة مساھمة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 

 ۲٤ 

 إدارة المخاطر - ۲۳
حدود المخاطر  حسبالمخاطر ھي جزء كامن في أنشطة الشركة ویتم إدارتھا من خالل عملیة تحدید طبیعتھا والقیاس والرصد المستمر، 

للشركة. تتعرض أنشطة الشركة لمجموعة متنوعة  المستمرةوعناصر الرقابة األخرى. إن عملیة إدارة المخاطر ھي ھامة بالنسبة للربحیة 
 ة التي تشتمل بصورة أساسیة على مخاطر السوق ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السیولة.من المخاطر المالی

 
 ھیكل إدارة المخاطر ۲۳-۱

 
 مجلس اإلدارة

دارة مسئول بصورة شاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر في الشركة. كما أن المجلس مسئول عن تطویر ووضع اإلمجلس 
 للشركة.سیاسات إدارة المخاطر 

 
 لجنة المراجعة

. تقوم لجنة المراجعة بمس���اعدة مجلس اإلدارة لإلض���طالع بمس���ئولیاتھ فیما یتعلق بتقییم یتم تعیینھا بواس���طة مجلس اإلدارة لجنة المراجعة
 الجودة ونزاھة التقاریر المالیة وإدارة المخاطر ومراجعتھا وسالمة الضوابط الداخلیة للشركة.

 
 المراجعة الداخلیة

بفحص كفایة الس����یاس����ات الداخلیة بواس����طة المراجعة الداخلیة. تقوم إدارة المراجعة التش����غیلیة والمالیة اإلدارة ویتم مراجعة كافة مخاطر 
مع  حكاماألتوجیھات الداخلیة. تقوم المراجعة الداخلیة بمناقشة نتائج كافة النظمة وألواالشركة بالسیاسات تلتزم واإلجراءات ذات العالقة. 

 للجنة المراجعة. ةإلدارة واإلبالغ عن نتائجھا والتوصیا

 تتكون المخاطر التي تواجھھا الشركة وطرق تقلیل ھذه المخاطر بواسطة اإلدارة موجزة كما یلي:

 مخاطر السوق ۲ -۲۳
 

 الربح معدالت في للتغیرات نتیجةما  مالیة أداة من التدفقات تتقلب قد المس������تقبلیة النقدیة أو العادلة القیمة أن مخاطر ھي الس������وق مخاطر
سوق سعار أو يال سبب المالیة األوراق سوق أ سوق، في تغییرالو األداة أو للمصدر ئتمانيإلا التصنیف في التغیر ب شطة ال  لمضاربة،ا وأن

 .السوق في والسیولة المالیة األوراق على والطلب والعرض

 العمالت ومخاطر الفائدة ومخاطر األسعار األخرى. تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر
 

 مخاطر العمالت ۲۳-۲-۱

 العمالت ص���رف معدالت في التغیرات بس���بب مالیة ألداة المس���تقبلیة النقدیة التدفقات أو العادلة القیمة تقلبات مخاطر ھي العمالت مخاطر
تتم ي الت األجنبیة بالعملة قتراضإلا على العمالت مخاطر الش�ركة تتحمل. الس�عودي اللایرب للش�ركة الرئیس�یة المعامالت ویجري. األجنبیة

 حیث أن معظم الص����رف أس����عار تقلبات بس����بب كبیرةال خس����ائرلل أدنى حد ھناك أن اإلدارة وتعتقد. الس����عودي اللایربعمالت أخرى غیر 
 .لم تقم الشركة بالتحوط لمخاطر عمالتھا األجنبیة وعلیھ السعودي اللایرب مرتبطة عمالت أو السعودي اللایرب واإللتزامات النقدیة األصول

 :یلي كما األجنبیة العملةب لشركةا إن معامالت
 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 
    

 ٤۰٫۹۰۹٫۰۹۱  ۱۳۹٫۷۷۲٫۷۲۸ قروض بالعمالت األجنبیة 
 

 تحلیل الحساسیة
 

مقابل الدوالر  ٪۰٫٥عف اللایر الس��عودي بـ�������� ض��للش��ركة مخاطر عمالت جوھریة بالدوالر األمریكي في تاریخ التقریر، في حال عزز/ 
ملیون  ۰٫۲۰م: ۲۰۱٤ملیون لایر س����عودي ( ۰٫۷۰واألرباح للس����نة أعلى/ أدنى بمقدار  ظلت ثابتةالمتغیرات األخرى كافة األمریكي مع 

 ة نتیجة صافي ربح/ خسارة سعر الصرف عند ترجمة عملة القرض األجنبي.لایر سعودي) بصورة رئیسی
  



 شركة أوركس السعودیة للتأجیر التمویلي (شركة مساھمة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 

 ۲٥ 

 (یتبع) إدارة المخاطر - ۲۳
 مخاطر معدالت العمولة الخاصة ۲۳-۲-۲

 .مخاطر معدل العمولة ھي مخاطر تقلبات القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة ألداة مالیة بس��بب التغیرات في معدالت العمولة الخاص��ة الس��وقیة
تتعرض الش���ركة لمخاطر التغیرات في معدالت العموالت الخاص���ة الس���وقیة المتعلقة بص���ورة رئیس���یة بإلتزامات قروض الش���ركة طویلة 

 ٤۰۱م: ۲۰۱٤ملیون لایر س����عودي ( ۳۹٥معدالت عمولة خاص����ة متغیرة. تتض����من المطلوبات المالیة أرص����دة بمبلغ األجل التي تحمل 
. معدالت العمولة المالئمة تم اإلفص���اح عنھا في اإلیض���احات ذات ملیون لایر س���عودي) والتي تخض���ع لمخاطر معدالت العمولة الخاص���ة

 العالقة.
 

 المعدالت المتغیرةتحلیل الحساسیة لألدوات المالیة ذات 

ة لم تقم الش��رك ولكنال تقوم الش��ركة بالمحاس��بة عن أي موجودات أو مطلوبات بمعدل ثابت بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخس��ائر. 
نموذج محاس���بة تحوط قیمة عادلة. الش���ركة لیس لدیھا أي  بموجب) كأداة تحوط عمولة خاص���ةبتخص���یص مش���تقات (مقایض���ات معدالت 
 في تاریخللموجودات المالیة ذات المعدالت الثابتة  العمولة الخاص�������ةالتغیر في معدالت فإن موجودات مالیة بمعدالت متغیرة. وعلیھ، 

 .السنة التقریر لن یؤثر على أرباح وخسائر

لمطلوبات ذات المعدالت للموجودات وا العمولة الخاص�����ةنقطة أس�����اس في معدالت  ۱۰۰وفیما لو لم یكن ھناك ترتیبات تحوط، فإن تغیر 
 ملیون لایر سعودي). ٥٫۱٤م: ۲۰۱٤ملیون لایر سعودي ( ۳٫٥۳المتغیرة ستزید أو تنخفض أرباح بمبلغ 

 إعداد تحلیل الحساسیة ال یشیر بالضرورة إلى تأثیر األرباح والخسائر للسنة والموجودات والمطلوبات المالیة للشركة.

 مخاطر األسعار األخرى ۲۳-۲-۳

ة جمخاطر أسعار األسھم األخرى ھي مخاطر تقلبات القیمة العادلة للتدفقات النقدیة ألداة مالیة بسبب التغیر في أسعار السوق (بخالف النات
أو مخاطر العمالت) فیما لو كانت ھذه التغیرات بس��بب عوامل تتعلق باألدوات المالیة الفردیة أو من  العمولة الخاص��ةمن مخاطر معدالت 

ا أو عوامل تؤثر على كافة األدوات المالیة المماثلة التي تتاجر في الس���وق. لیس لدى الش���ركة أي أدوات مالیة تخض���ع لمخاطر مص���درھ
 األسعار.

 مخاطر اإلئتمان ۲۳-۳

اءات رھي مخاطر فشل أحد أطراف األدوات المالیة في الوفاء بإلتزاماتھ ویتسبب في خسائر مالیة للطرف اآلخر. قامت الشركة بوضع إج
ة وحدود إئتمان موقعإلدارة التعرض لمخاطر اإلئتمان بما في ذلك تقییم الكفاءة اإلئتمانیة للمس�������تأجر واإلعتمادات اإلئتمانیة الرس�������میة 

عقود التأجیر الفردیة بص��ورة عامة لحدود ال تتجاوز ثمانیة وأربعون  وض��مانات ش��خص��یة. دفعات مقدمةوالحص��ول على ض��مانات مثل 
 شھراً.

تركزات مخاطر اإلئتمان عندما تش��ارك عدد من األطراف األخرى في أنش��طة تجاریة مماثلة، أو أنش��طة في نفس المنطقة الجغرافیة تنش��أ 
یة دأو مماثلة في المیزات االقتصادیة التي ستتسبب في قدرتھا على الوفاء بإلتزاماتھا التعاقدیة تتأثر كذلك بالتغیرات في الظروف االقتصا

سیة أ سیا سبیة ألداء الشركة للتطورات التي تؤثر على قطاع معین أو الموقع أو ال سیة الن و غیرھا. وتشیر تركزات مخاطر اإلئتمان الحسا
 الجغرافي.

تقوم الشركة بإدارة التعرض لمخاطر اإلئتمان من خالل تنویع أنشطة التأجیر للتأكد من عدم وجود تركزات مخاطر غیر قانونیة مع أفراد 
 العمالء في منطقة جغرافیة أو أنشطة معینة.أو مجموعة من 

سطة اإلحتفاظ بملكیة  ات المؤجرة الموجودمخاطر اإلئتمان على إجمالي المبالغ المستحقة لالستثمار في التأجیر التمویلي یتم الحد منھا بوا
 .والدفعات المقدمة

 
قة ألكثر الذمم المدینة المس��تحمخاطر اإلئتمانیة لمحفظة التأجیر. كأداة إلدارة نوعیة البص��ورة یومیة تتبع الش��ركة آلیة التص��نیف اإلئتماني 

من ستة شھور یتم تصنیفھا ألربع مجموعات فرعیة طبقاً للتصنیف اإلئتماني الداخلي بالشركة كالتالي مستحقة/دون المستوى/ مشكوك في 
 تحصیلھا/ خسارة

  



 شركة أوركس السعودیة للتأجیر التمویلي (شركة مساھمة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 

 ۲٦ 

 إدارة المخاطر (یتبع) - ۲۳
ملیون لایر سعودي) الموجودات الخاضعة لمخاطر اإلئتمان  ۲٫۲۱۲م: ۲۰۱٤ملیون لایر سعودي ( ۲٫۰۳٦من إجمالي الموجودات البالغة 

التركزات الھامة لمخاطر الشركة التي تم تقییمھا حسب القطاع ملیون لایر سعودي).  ۲٫۲۰۹: م۲۰۱٤ملیون لایر سعودي ( ۲٫۰۳۰تبلغ 
 .۲-۳-۲۳و  ۱-۳-۲۳والجغرافي في اإلیضاحات رقم الصناعي 

 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 

 ۲٫۱۳۱٫۲٥۱٫۱۰۹  ۱٫۹۳٦٫۹٥٦٫٦۱۹ صافي االستثمار في التأجیر التمویلي
 ۱۱٫۲۷٤٫۳۸۹  ۸٫٤۲٦٫۱۹٤ دفعات ومدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى

 ٦٦٫٦٥۷٫۲۲۱  ۸٤٫۲۳٥٫۸۲۳ النقد وما في حكمھ
 ۲٫۰۲۹٫٦۱۸٫٦۳٦  ۲٫۲۰۹٫۱۸۲٫۷۱۹ 

 كما یلي: أعمار الذمم المدینة
 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 

 لایر سعودي  لایر سعودي صافي االستثمار في التأجیر التمویلي
 ۱٫۷۳٥٫۳٤٤٫٤٦٦  ۱٫۲٦٤٫۸۸۰٫۳۰۹ غیر متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة

 ۳۲۱٫۷۰۱٫٥۷٤  ٤٦۳٫۸۸۱٫٤۲۹ یوماً  ۳۰-۱متأخرة من 
 ۱۱۸٫۸٥٥٫٥۷٥  ۲۲٤٫٤۸۲٫٦۸۳ یوماً  ۹۰-۳۱متأخرة من 
 ۳۸٫٤۱۷٫٦۲۱  ۳۰٫۲۲۱٫٦٥۳ یوماً  ۱۸۰-۹۱متأخرة من 
 ٥٫۱۳۷٫۹۲۳  ٤٦٫٤۳۷٫٤۹٥ یوماً  ۳٦٥-۱۸۱متأخرة من 

 ۲۲٫۰۳٦٫۲۸۳  ٤۲٫٤٥۰٫٥۸۳ سنة ۱متأخرة ألكثر من 
 ۲٫۰۷۲٫۳٥٤٫۱٥۲  ۲٫۲٤۱٫٤۹۳٫٤٤۲ 

 (۱۱۰٫۲٤۲٫۳۳۳)  (۱۳٥٫۳۹۷٫٥۳۳) یخصم: مخصص خسائر التأجیر التمویلي
 ۲٫۱۳۱٫۲٥۱٫۱۰۹  ۱٫۹۳٦٫۹٥٦٫٦۱۹ صافي المخصص

 ٪٤٫۹۲  ٦٫٥۳٪ معدل التغطیة
        

 المحفظة غیر متأخرة السداد وغیر المنخفضة القیمة لھا سجل سداد جید، عندما یكون مالئماً.

ملیون لایر سعودي) مقابل ھذه الذمم المدینة المتأخرة.  ۱۱۰٫۲٤م: ۲۰۱٤ملیون لایر سعودي ( ۱۳٥٫٤۰الشركة لدیھا مخصص بمبلغ 
 إضافة إلى ذلك فإن الذمم المدینة من التأجیر التمویلي مضمونة مقابل الموجودات المؤجرة.

 تصنیف درجة استثمار أعلى. جمیعھایتم تقییم الجودة اإلئتمانیة لألرصدة البنكیة للشركة بتصنیفات إئتمانیة خارجیة والتي 

 القطاعات حسب فئة النشاط ۲۳-۳-۱
 صافي استثمار الشركة في التأجیر التمویلي كما یلي:لنشاط الالتحلیل وفقاً لفئة 

 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ 
 ٪ لایر سعودي  ٪ لایر سعودي القطاعات

 ۲٦٫۸ ٦۰۰٫۰۱۹٫٤٦۳  ۲٦٫٥ ٥٤۹٫۳۲۷٫٦۹٥ التصنیع
 ۲۲٫۱ ٤۹٤٫٦۸۱٫۲٦٤  ۲۲٫۲ ٤٦۱٫۰۲۲٫٦۲۷ اإلنشاءات والمقاوالت -الخدمات

 ۳٥٫۱ ۷۸۸٫۸۱۸٫٤٦۳  ۳٦٫۲ ۷٤۹٫۷٤۲٫۳٥۸ متنوعة -الخدمات 
 ۱٥٫۷ ۳٥۲٫۱۱۸٫۸۲۰  ۱٤٫۸ ۳۰٦٫۹٥۹٫٤٦٥ التجاري

 ۰٫۳ ٥٫۸٥٥٫٤۳۲  ۰٫۳ ٥٫۳۰۲٫۰۰۷ أخرى
 ۲٫۰۷۲٫۳٥٤٫۱٥۲ ۱۰۰  ۲٫۲٤۱٫٤۹۳٫٤٤۲ ۱۰۰ 

 
  



 شركة أوركس السعودیة للتأجیر التمویلي (شركة مساھمة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 

 ۲۷ 

 إدارة المخاطر (یتبع) - ۲۳
 تحلیل القطاعات الجغرافیة ۲۳-۳-۲

 مقتصر على المملكة العربیة السعودیة فقط. نشاط الشركة

 أخرىوتحسینات إئتمانیة كتأمین ضمانات محتفظ بھا  ۲۳-۳-۳

لمتعلقة اإئتمان أخرى لتغطیة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بموجوداتھا المالیة بخالف مخاطر اإلئتمان  تحس����یناتال تحتفظ الش����ركة بأي ض����مانات أو 
القیمة بلغ تبص���افي االس���تثمار في التأجیر التمویلي تم تقلیلھا بس���بب ص���افي االس���تثمار في التأجیر التمویلي مض���مونة مقابل الموجودات المؤجرة. 

م: ۲۰۱٤مبر دیس ۳۱لایر سعودي ( ملیون ۲٫۰۷۲لخسائر التأجیر التمویلي المخصص تكوین الدفتریة لصافي االستثمار في التأجیر التمویلي قبل 
 ۳۱كما في  ملیون لایر سعودي ٦٦٫٤الشركة على ضمان بنكي من بعض العمالء بمبلغ  حصلتلایر سعودي) إضافة إلى ذلك، ملیون  ۲٫۲٤۱
 ).ملیون لایر سعودي ۱۸۱٫۲م: ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱م (۲۰۱٥دیسمبر 

 السیولة ٤-۲۳

دفع  منھا مطلوبالمالیة عند اس��تحقاقھا. تنش��أ مخاطر الس��یولة من إحتمال أن الش��ركة  ھي مخاطر مقابلة الش��ركة لص��عوبات في الوفاء بإلتزاماتھا
الش���ركة  ھدفتالمتعلقة بإلتزاماتھا المالیة عند اس���تحقاقھا.  تعھداتھاأو مواجھة ص���عوبات في توفیر التمویل لمقابلة  المتوقعإلتزاماتھا في أقرب من 

العادي أو  في الوضع تحت كل الظروف سواءً ، ن لدیھا السیولة الكافیة لمقابلة إلتزاماتھا عند استحقاقھاإدارة السیولة للتأكد من قدر المستطاع أ من
 الشركة. اإلضرار بسمعةوعدم تكبد خسائر غیر متوقعة أو  الحرج

ي اإلعتبار تاریخ االس��تحقاق وال تأخذ ف االس��تحقاقات التعاقدیة لإللتزامات تم تحدیدھا على أس��اس الفترة المتبقیة في تاریخ قائمة المركز المالي إلى
كما ھو مبین بتوافر تمویل سیولة الشركة. تراقب الشركة سجل االستحقاق للتأكد من اإلحتفاظ بالسیولة الكافیة. یوضح الجدول االستحقاقات الفعلیة 

 غیر المخصومة. أدناه ملخصاً بسجل االستحقاقات إللتزامات الشركة بناًء على التدفقات النقدیة التعاقدیة
 

  سنوات ٥إلى  ۱  شھر ۱۲إلى  ۳  أشھر ۳خالل 
ال یوجد تاریخ 

 المجموع  االستحقاق
          

          م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
          المطلوبات

 ۲۰٫۰۳۷٫۱۰٦  --  --  --  ۲۰٫۰۳۷٫۱۰٦ قروض قصیرة األجل
 ۳٦٫۲۳۰٫۷۸۳  --  --  --  ۳٦٫۲۳۰٫۷۸۳ ذمم دائنة

 ٤٥٫۷۹۱٫۰٥۷  --  --  --  ٤٥٫۷۹۱٫۰٥۷ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 ۱٫۱٥۱٫۲۸۷٫۳٦۳  --  ٦۳٤٫۸۱٥٫۲۱۳  ۳۹٥٫۰۳۸٫۰۷۲  ۱۲۱٫٤۳٤٫۰۷۸ قروض طویلة األجل

 ۱۱٫۲٤٤٫۹٦٦  ۱۱٫۲٤٤٫۹٦٦  --  --  -- مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 ۲۲۳٫٤۹۳٫۰۲٤  ۳۹٥٫۰۳۸٫۰۷۲  ٦۳٤٫۸۱٥٫۲۱۳  ۱۱٫۲٤٤٫۹٦٦  ۱٫۲٦٤٫٥۹۱٫۲۷٥ 
          

          م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱
          المطلوبات

 ۱۳٥٫٤٤٥٫٥۲۰  --  --  --  ۱۳٥٫٤٤٥٫٥۲۰ قروض قصیرة األجل
 ۱۱۲٫۳٦۷٫۷۹۳  --  --  --  ۱۱۲٫۳٦۷٫۷۹۳ ذمم دائنة

 ٤٤٫٤۹٥٫۳٥۹  --  --  --  ٤٤٫٤۹٥٫۳٥۹ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
 ۹۷۱٫۱۸۱٫۸۷۸  --  ٥٦٦٫۳٥۷٫۱۷٥  ۳۱۹٫۷٥٦٫٥۳۹  ۸٥٫۰٦۸٫۱٦٤ قروض طویلة األجل

 ۲٤۸٫۹۸۹٫۱۹۳  --  --  ۲٤٦٫۷٥٥٫۷٦۸  ۲٫۲۳۳٫٤۲٥ صكوك
 ۹٫٤٥۷٫۸۲۷  ۹٫٤٥۷٫۸۲۷  --  --  -- مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 ۳۷۹٫٦۱۰٫۲٦۱  ٥٦٦٫٥۱۲٫۳۰۷  ٥٦٦٫۳٥۷٫۱۷٥  ۹٫٤٥۷٫۸۲۷  ۱٫٥۲۱٫۹۳۷٫٥۷۰ 
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 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 

 ۲۸ 

 إدارة المخاطر (یتبع) - ۲۳

ملیون لایر س���عودي) كما في تاریخ قائمة المركز  ٥۰٤٫۲م: ۲۰۱٤ملیون لایر س���عودي ( ۸۰۲٫٤للش���ركة تس���ھیالت بنكیة غیر مس���تخدمة بمبلغ 
 المالي لمقابلة متطلبات السیولة.

س�����تحقاق الجدول أدناه القیم العادلة اإلیجابیة والس�����البة لألدوات المالیة المش�����تقة جنباً إلى جنب مع القیمة اإلس�����میة والتحلیل بالفترة إلى اال یلخص
شیر بالضرورة مبالغ التدفقات النقد سنة ال ت شھري. القیم اإلسمیة والتي تقدم مؤشر لحجم المعامالت القائمة في نھایة ال ة المستقبلیة. یوالمتوسط ال

 لسوق. ا ولذلك ھذه المبالغ اإلسمیة ال تشیر إلى التعرض لمخاطر اإلئتمان والتي تقتصر عادة على القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات وال مخاطر

 
القیمة 
العادلة 
 إلیجابیة

القیمة 
العادلة 
 السلبیة

إجمالي القیمة 
 اإلسمیة

 ۳خالل 
شھر ۱۲-۳ أشھر سنوات ٥-۱   

ط المتوس
 الشھري

م٥۲۰۱دیسمبر  ۳۱        

إحتیاطي تغطیة 
 التدفقات النقدیة

۳٫۳۲٥٫۹۱۸ (۱٫۲۰۳) ٤۹٤٫۷۷۹٫٤٥۹ ٥۳٫۹٥۳٫۰٥۲ ۲۰۸٫٥۲٥٫۸۳۰ ۲۳۲٫۳۰۰٫٥۷۷ ۳۸۹٫٥٤۳٫۳۰٦ 

       
م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱        

إحتیاطي تغطیة 
 التدفقات النقدیة

        ۸٥٫۳۷۱  
       

(۱٫۱۳۹٫۷۱٦) 
       

۷٤۲٫۰٦٦٫٦٦۷  ٤۳٫۳٦۱٫۳۸٥ ۳٦۹٫٥۸٤٫۱٥۷ ۳۲۹٫۱۲۱٫۱۲٦ ٥۳۷٫٤۷۳٫٥۷۱ 

 

 المالیة والمطلوبات للموجودات العادلة القیمة ٥-۲۳

تستخدم الشركة معلومات سوقیة مالحظة قدر المستطاع. یتم تصنیف القیمة العادلة في مستویات مختلفة  عند قیاس القیمة العادلة ألصل أو إلتزام
 في تسلسل القیمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في التقییم:

 : أسعار مدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لمطابقة الموجودات والمطلوبات.۱المستوى  •
القابلة للمالحظة للموجودات والمطلوبات س���واًء مباش���رة  ۱ة بما في ذلك المس���توى جبخالف األس���عار المدر: مدخالت ۲المس���توى  •

 (كأسعار) أو غیر مباشرة (مشتقة من األسعار).
: المدخالت للموجودات والمطلوبات التي لیس������ت على أس������اس المعلومات الس������وقیة القابلة للمالحظة (مدخالت غیر ۳المس������توى  •

 مالحظة).
 

مطلوبات لفة الموجودات والمطلوبات المالیة یتم قیاسھا بالتكلفة المطفاة بخالف األدوات المالیة المشتقة. القیمة الدفتریة لكافة الموجودات واكا
لایر سعودي  ۳٫۳۲٤٫۷۱٥تبلغ إیجابي المالیة التي تم قیاسھا بالتكلفة المطفاة تقارب قیمتھا العادلة. القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة 

 في تسلسل القیمة العادلة. ۲) والتي تقع ضمن المستوى سالب لایر سعودي ۱٫۰٥٤٫۳٤٥ م:۲۰۱٤(

 إدارة مخاطر رأس المال ٦ -۲۳

ض��مان قدرتھا على االس��تمرار كمنش��أة عاملة لذلك یمكن أن تس��تمر في تقدیم عائدات للمس��اھمین ومزایا لرأس المال  تھدف الش��ركة عند إدراتھا
س المال أللمساھمین الرئیسیین اآلخرین والحفاظ على قاعدة رأسمال قویة لدعم التنمیة المستدامة ألعمالھا التجاریة. تقوم الشركة بإدارة ھیكل ر

ل أو ض���بط ھیك روف االقتص���ادیة. وبھدف الحفاظبمراقبة العائد على ص���افي الموجودات وإجراء التعدیالت علیھا في ض���وء التغیرات في الظ
 أو إصدار أسھم جدیدة. س المال قد تقوم الشركة بتعدیل مقدار األرباح المدفوع لمساھمیھارأ

 م.۲۰۱٤و م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱لم یتم إجراء أیة تعدیالت في األھداف والسیاسات واإلجراءات إلدارة رأس المال خالل السنوات المنتھیة في 
  



 شركة أوركس السعودیة للتأجیر التمویلي (شركة مساھمة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 

 ۲۹ 

 معامالت األطراف ذات العالقة - ۲٤
ان الشركة دعم فني من شركة أوركس، الیاب تتلقىفي سیاق النشاط المعتاد تتعامل الشركة مع أطراف ذات عالقة والتي تتعلق بالمساھمین.     ۱-۲٤

وأوركس للتأجیر التمویلي، باكس���تان المحدودة بدون تكالیف بموجب ترتیبات. المبالغ المتعلقة بالمس���اھمین والش���ركات الش���قیقة وأعض���اء 
 :التي تم التعامل بھا كما یلي القوائم المالیةلیا تم إدراجھا في اإلدارة الع

م٥۲۰۱  م۲۰۱٤    
 لایر سعودي  لایر سعودي 

    المعامالت
مساھم -البنك السعودي لالستثمار      

 ۷٫۹۳۷٫٦۹۹  ۸٫۳۹٤٫۸۹۱ توزیعات أرباح مدفوعة، صافي
 ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰  -- قرض مستلم

 ۱٥٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سداد القرض الرئیسي
 ۱٫۸۹٤٫۳۹٥  ٤۰۷٫۷٤۳ عموالت خاصة ونفقات بنكیة أخرى
 ۲٫۳٥۰٫۰۰۰  ۲٫۳٥۰٫۰۰۰ دفعات إیجار ومباني وما یتعلق بھا

دفعات -شراكة متعلقة باإلیجار  ٥۸٫۹٤٦٫۸۸۷  ۳۷٫۸۰٥٫٤۸۸ 
مقبوضات -شراكة متعلقة باإلیجار  ٦۰٫۳٥۸٫۱٦۳  ٥۹٫۸۳۷٫۹۹۸ 

مساھم -، السعودیة التطویر التجاري واالستثمار المحدودةمجموعة          
 ۷٫۳٤۹٫۷٦۸  ۷٫۸٤٥٫۳۹٥ توزیعات أرباح مدفوعة، صافي

مساھم -شركة أوركس الیابان          
 ٥۷٥٫۲۸۷  ۷۷٫۲۰۰ توزیعات أرباح مدفوعة، صافي

مساھم -شركة أوركس للتأجیر باكستان           
صافيتوزیعات أرباح مدفوعة،   ۷٫۰۱۹  ٥۲٫۲۹۸ 
 ٤۲٫٦۹۰  ۳۸٫٤٥۰ دعم فني للمراجعة الداخلیة

    
مساھم -السید/ مساعد محمد المنیفي      

 ۱٫۱٤۸  ۱٫۲۲٦ توزیعات أرباح مدفوعة، صافي
زمیلة  - السعودیة - شركة المتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوني          

متعلقة بھامدفوعات أقساط تأمین وأخرى   ۳۰٫٥٥٦٫٥۸۰  ۲٦٫۱۱٦٫۸٤۳ 
    

    زمیلة –السعودیة  –أمالك العالمیة 
 ۱٫٥۹۱٫۸۳۷  ۱٫٥۹۱٫۸۳۷ دخل إیجارات مباني على شركات زمیلة  

    
    حوافز اإلدارة العلیا

 ٦٫۸٥۲٫٥٥٥  ۸٫۰٥۱٫۷٥۰ رواتب ومزایا موظفین أخرى قصیرة األجل
 ٦۹۸٫٦۷٤  ٤٥۹٫۸۲۲ مكافأة نھایة الخدمة

 ۱٫۸۰۰٫۰۰۰  ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة
 

  



 شركة أوركس السعودیة للتأجیر التمویلي (شركة مساھمة مقفلة)
 إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 

 ۳۰ 

 معامالت األطراف ذات العالقة (یتبع) -۲٤
م٥۲۰۱  م۲۰۱٤    
 لایر سعودي  لایر سعودي 

    األرصدة
    مساھم -البنك السعودي لالستثمار 

 ٤۱٫۱٥۱٫۷۸۱  ۱٥٫٤٦۹٫۳۸۷ حسابات جاریة
 ٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  -- قرض قصیر األجل

 ۱۰٥٫٥٥٦  -- عموالت خاصة مستحقة
 ٤٫٦٦٦٫۲٥٦  -- متعلقة باإلیجاراتمدینة ذمم 
 --  ۲۹٫۸۱۱   متعلقة باإلیجاردائنة  ذمم

مساھم -الیابان  –شركة أوركس          
 ۱۹٥٫٤۱۱  ۱٦۱٫۱۸۳ ذمم مدینة أخرى

زمیلة -مید غلف السعودیة       
 ٥۷۹٫۲٥۰  ۲۸۸٫۲۸۱ مصروفات تأمین مستحقة

        
    

ةلزمی –شركة أمالك العالمیة      
 ۳۹۷٫۹٦۱  ۳۹۷٫۹٥۹ إیجار مباني ودفعات مقدمة على إیجار

    
    أعضاء اإلدارة العلیا

 ۱۸۸٫۸٥۷  ۱۱٥٫۰٥۲ قروض ألعضاء اإلدارة العلیا للشركة
 ۱٫۸۰۰٫۰۰۰  ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ أتعاب حضور جلسات مستحقة

المدینة غیر مضمونة في طبیعتھا وال تحمل فوائد. لم یتم تكوین مخصص مقابل الذمم المدینة من األطراف ذات العالقة  الذمم  ۲-۲٤
 م: ال شيء).۲۰۱٤(

 
 األحداث غیر المعدلة بعد فترة التقریر - ۲٥

لایر سعودي  ۰٫٥م: ۲۰۱٤لایر سعودي للسھم (۰.٥ م توزیعات أرباح بمبلغ ۲۰۱٦فبرایر ۲إقترح مجلس اإلدارة بتاریخ 
ملیون لایر سعودي)  ۲۷٫٥م: ۲۰۱٤ملیون لایر سعودي (  ۲۷٫٥م ومبلغ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسھم) للسنة المنتھیة في 

إلعتماد أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة. ال تعكس ھذه القوائم المالیة أثر توزیعات األرباح 
 المقترحة.

 
 القوائم المالیة إعتماد  - ۲٦

 م).۲۰۱٦ فبرایر ۲ھـ (الموافق ۱٤۳۷ اآلخرربیع  ۲۳تم إعتماد القوائم المالیة بواسطة مجلس اإلدارة في 
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