
 

 

 

 

 شركة متاجر للتموٌل

 )شركة مساهمة سعودٌة مقفلة(

 

 األولٌة القوائم المالٌة
 6302 ٌونٌو 03أشهر المنتهٌة فً  الستةلفترة 

 مع

 تقرٌر الفحص المحدود لمراجع الحسابات

 



 للتموٌلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية ممفلة)
 

 وتقرٌر مراجع الحسابات  القوائم المالٌة األولٌة 

  6302 ٌونٌو 03أشهر المنتهٌة فً  الستةلفترة 
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 للتموٌلشركة متاجر  
 (شركة مساهمة سعودية ممفلة)

 

  ٌةاألول قائمة المركز المالً

 6302 ٌونٌو 03كما فً 
 السعودي( لاير)بال

       
  2315 ديسمبر 31  6302 ٌونٌو 03   
  مرارعة()  مراجعة()غٌر   اتيضاح  

       الموجودات
       موجودات متداولة

  7828722,29  78,89,,548  3  وارصد  لدى البنون نمد

  727,8;87722  686,,685896  4 مدينون  ن  مود التمويل، بالصافي 

  7,:22,,82  ,881:8854   ومورودات شخرىمصاريف مدفو ة ممدما 

  -  48444,,   مخزون

  27972767>8  ,6:8,7,8,4    ستثمارات في شراضي

  ;::9992,6:2  6,984518648   مجموع الموجودات المتداولة

       

       موجودات غٌر متداولة

  7:26792:66  5,8:578844  6 مميد  –ودائف ألرل 

  8:8272727,7  :8:6,,6:688  4 مدينون  ن  مود التمويل، بالصافي 

  92999>9829  ,5187,58,9  5  ستثمارات متاحة للبيف

  7;>28:2  :4:847,   ، بالصافيممتلكات ومعدات

  ;>8,7282929  86,48465,,6   مجموع الموجودات غٌر المتداولة

  8926222,76>  9,887418669   اتمجموع الموجود

       

       المساهمٌنالمطلوبات وحقوق 

       مطلوبات متداولة

  ;77297>8:2  6584:68,74   دائنون تراريون

  >7>6:2;7:72  57781678919  6 تس يالت بنكية، بالصافي 

  ,6299,:2;>  96861,8948  7 المستحك ال  شطراف ذات  اللة 

  ,7,2:8;92  681958918   مستحمة ومطلوبات شخرىمصاريف 

  77;2;>,792  8,988119,  8 الزكا  مخصص 

  >;:62>8:726  ,65,8115869   مجموع المطلوبات المتداولة

       

       مطلوبات غٌر متداولة

  2666:>78726  :,5588,5,85  6  تس يالت بنكية، بالصافي

  2,722667,:  68,78,,8,8  7 ةالمستحك ال  شطراف ذات  الل

  287:27,2:  889768875   الخدمة ن ايةتعويضات 

  ,,27;;7,828  88888995,:5   مجموع المطلوبات غٌر المتداولة

  ::>2;97297:  ,86598,4,,7   مجموع المطلوبات

       

       المساهمٌنحقوق 

  626662666;7  59484448444   رشس المال

  68>2>7:299  58877:8:46   نظامي احتياطي

  :2779267>8  75868686:8   شرباح مبما 

  6;;782;  9568994  5 التغير في الميمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيف

  >>827>77722  :84,5885:,5   المساهمٌنمجموع حقوق 

  8926222,76>  9,887418669   المساهمٌنمجموع المطلوبات وحقوق 
 

  األولية ن اإليضاحات المرفمة تشكل رز اً ال يترزش من هذق الموائم المالية 
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 للتموٌلشركة متاجر  
 (شركة مساهمة سعودية ممفلة)
 

 مراجعة()غٌر  األولٌة قائمة الدخل الشامل
 6302 ٌونٌو 03أشهر المنتهٌة فً  الستةلفترة 
 السعودي( لاير)بال

         

 ٌونٌو 03أشهر المنتهٌة فً  لفترة الستة  ٌونٌو 03منتهٌة فً أشهر ال الثالثةلفترة    

 2315  6302  2315  6302   يضاح 

          

          اإلٌرادات 

 3348624538  0012031060  1544574574  0210031661    يرادات التمويل

 7884424  2321112  4534445  2021116    يرادات الرسوم والعموالت

   0213121313  1549114319  0112001213  3146534932 

          المصارٌف

 (945744438)  (0011111110)  (541214892)  (211601322)   مصاريف  مومية و دارية 

 (1647934372)  (0211011000)  (843374673)  (113321060)  746 مصاريف تمويلية 

   (0110331013)  (1341294565)  (6112301203)  (2643644483) 

 542864452  316031320  247814454  010121020   الربح من العملٌات التشغٌلٌة 

          

 542864452  316031320  247814454  010121020   الربح قبل الزكاة 

 (243254222)  (612031106)     (141184737)  (010261660)   8  زكا  

 342614233  010621610  146624747  61220,033   الربحصافى 

          

 342614233  010621610  146624747  612201033   صافى الدخل الشامل

          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    األولية  ن اإليضاحات المرفمة تشكل رز اً ال يترزش من هذق الموائم المالية
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 للتموٌلشركة متاجر 

 (ةشركة مساهمة سعودية ممفل)
 

 مراجعة(غٌر ) األولٌة قائمة التدفقات النقدٌة
 6302 ٌونٌو 03أشهر المنتهٌة فً  الستةلفترة 
 السعودي( )باللاير

     

     

   2315 يونيو 33    6302 ٌونٌو 03   

     نشطة التشغٌلٌةاأل
 8;:2>,28;  1868484:7  الربح لبل الزكا 

صافي النمد المستخدم في  لتسوية الربح لبل الزكا   ل  تعديالت
 األنشطة التشغيلية:

    

 2:27;:7  59,8694  است الكات 

 2289::8  6,68,11  تعويضات ن اية الخدمة 

     التغيرات في المورودات والمطلوبات التشغيلية : 

 (>7289>8927)  6,8,5786,9  مدينون  ن  مود التمويل 

 (,,7292227)  (58,1:8:61)  مصاريف مدفو ة ممدماً ومورودات اخرى

 (27872666:)  (48444,,)  مخزون

 ;297>>22,  (78:6,89:9)  دائنون تراريون

 (;,;729962)  (8,98::1)  مصاريف مستحمة ومطلوبات شخرى

 -  (:18,658:7)  زكا  مسدد  

 (;2>2>87)  (888177)  تعويضات ن اية الخدمه المسدد   

 (;22282:9;7)  6689:18514  األنشطة التشغٌلٌة  (فً المستخدم) من صافً النقد

     
     نشطة االستثمارٌةاأل

 (92977>27,)  58718,,588  استثمارت متاحة للبيف

 (:78299)  (:6848:7)  شرا  ممتلكات ومعدات

 (2299;272,)  ,588184817  االنشطة االستثمارٌة (المستخدم فً) من صافً النقد

  
 

   
     شطة التموٌلٌةناأل

 ;;7:297,28  (658,698,79)  تس يالت بنكية طويلة األرل ، صافي

 -  (88:448444)  مميد  –ودائف ألرل 

 82,7:27:7  (5685498,45)  المستحك  ل  شطراف ذات  اللة 

 :7228782:6  (:7,8:758,7)  االنشطة التموٌلٌةمن  )المستخدم فى( صافً النقد

     
 (:>22;9;22)  (,587678,6)  وأرصدة لدى البنوك فً النقد تغٌرالصافً 

 8;;2,>8729  5686518,17  بداية الفتر في  وارصد  لدى البنون النمد

 ,,872,9822  78,89,,548  نهاٌة الفترةفً  وارصدة لدى البنوك النقد

     
   

 

 

 
 
 
 
 
 

األولية موائم المالية ن اإليضاحات المرفمة تشكل رز اً ال يترزش من هذق ال



 

6 

 

 للتموٌلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية ممفلة)
 

 مراجعة()غٌر  األولٌة المساهمٌنحقوق التغٌرات فً قائمة 
 6302 ٌونٌو 03أشهر المنتهٌة فً  الستةلفترة 
 السعودي( )باللاير

  

نظامًإحتٌاطً  رأس المال  مبقاةأرباح    

التغٌر فً القٌمة العادلة 

ات متاحة للبٌعإلستثمار  المجموع 

6302       

 5,581:685:9 9568994 6:8,578457 58877:8:46 59484448444   6302ٌناٌر  0الرصٌد فً 

 8876,8695 - 8876,8695 - -  صافى الدخل الشامل للفترة

 :84,5885:,5 9568994 75868686:8 58877:8:46 59484448444   6302 ٌونٌو 03الرصٌد فً 

2315       

 ,8;22>27>72 9:22778 8>>2>79268 :2>7822792 626662666;7   2315يناير  1الرصيد في 

 72896>928 - 72896>928 - -  صاف  الدخل الشامل للفتر 

 ,;7272:8,22 9:22778 28,22,78>7 :2>7822792 626662666;7  6301 ٌونٌو 03الرصٌد فً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األولية ز اً ال يترزش من هذق الموائم المالية ن اإليضاحات المرفمة تشكل ر



 للتموٌلشركة متاجر 
 (دية ممفلةشركة مساهمة سعو)
 

 مراجعة()غٌر  اٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة

  6302 ٌونٌو 03أشهر المنتهٌة فً  الستةلفترة 
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 التكوٌن والنشاط .0
 

 ،مسزرلة فزي الريزاض شزركة مسزاهمة سزعودية ممفلزةهزي  )الشزركة( "للتمسزيطللتمويل "سابماً شركة متارر شركة متارر 

إ 1995ر ينزاي 11هزـ الموافزك 1415شعبان  9تاريخ و 1313132514راري رلم السرل التب المملكة العربية السعودية

ش مزال ترزار   فزي)لبل الحصول  ل  ترخيص مؤسسة النمد العربي السعودي "المؤسسة"( نشاط الشركة الرئيسي  يتمثل

الرملة والترزئة في السيارات والمعدات واألثاث المنزلزي واألر زز  الك ربائيزة والمزواد الغذائيزة ومزواد البنزا  والحاسز  

ضزي وتطويرهزا و لامزة المبزاني والوحزدات السزكنية التراريزة  لي زا واسزتثمارها اآللي والمنترات الزرا يزة وشزرا  األرا

  ير لصالح الشركةإرتأالبالبيف شو 
 

 
رلززززم  المؤسسززززة لزززز  تززززرخيص  (2314نززززوفمبر  15الموافززززك ) هززززـ 1436محززززرم  32شززززركة بتززززاريخ الحصززززلت 

المملكززة العربيززة والمتوسززطة فززي ت الصززغير  التمويززل االسززت الكي وتمويززل المنشزز  نشززاطيبممارسززة  231411/اش/25

  إالسعودية

 

( لرر المساهمون تعديل اسم الشزركة ليصزبح "شزركة متزارر 2315يناير  23هـ )الموافك 1436ربيف االول  29بتاريخ 

ً للتمويل" باالضافة ال  تعديل غرض الشركة بحيزث يصزبح غزر حكزام نظزام الشزركات أل ض الشزركة الميزام بالتمويزل وفمزا

ة النمزد نظمزة ذات العاللزة والموا زد والتعليمزات الصزادر   زن مؤسسزت التمويل والئحته التنفيذية واألشركا ونظام مرالبة

را ات تزم اسزتكمال االرز وسزطةإت مزال التمويزل االسزت الكي وتمويزل المنشزات الصزغير  والمالعربي السزعودي بمزاولزة ش

  إرات المشار  لي ا ش القالتغيساسي والسرل التراري لعكس النظامية لتعديل النظام األ
 

 يمف المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ولدى الشركة الفروع التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٌان االلتزام .6
 

 إ)التمارير المالية االولية(  34المحاسبي الدولي  للمعيارائم المالية األولية وفماً ش دت المو
 

  السرل التراري  الفرع

  1313383482  الرياض

 4333394379  رد  

 2353337393 الدمام

 4331331396  مكة المكرمة 

 4332329479  الطائف 



 للتموٌلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية ممفلة)
 

 األولٌة )تتمة( اٌضاحات حول القوائم المالٌة

 6302 ٌونٌو 03أشهر المنتهٌة فً  الستةلفترة 
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 )تتمة( بٌان االلتزام .6
 
 

 ن المزوائم الماليززة األوليززة المززورز  ال تشزتمل  لزز  كافززة المعلومززات واإلفصززاحات المطلوبزة فززي المززوائم الماليززة السززنوية، 

، والتزي كانزت شيضزا 2315ديسزمبر  31لموائم الماليزة السزنوية للشزركة كمزا فزي و ليه، ير  شن تمرش رنباً  ل  رن  مف ا

  الموائم المالية األول  والمعد  وفما للمعايير الدولية الخاصة بالتمارير الماليةإ
 
 

 أسس العرض والقٌاس

إلسزتثمارات المتاحزة للبيزف حيزث يزتم فيما  دا ا ،تم   داد الموائم المالية وفماً لمبدش التكلفة التاريخية وافتراض االستمرارية

  إلياس ا بالميمة العادلة
 

 عملة العرض والنشاط

 تعرض الموائم المالية باللاير السعودي وهي العملة الوظيفية للشركة، كافة المبالغ تم تمريب ا أللر  لاير سعوديإ
 

 األحكام والتقدٌرات واالفتراضات المحاسبٌة الهامة

لماليزة األوليزة وفزك المعزايير الدوليزة الخاصزة بالتمزارير الماليزة اسزتخدام بعزض األحكزام والتمزديرات يتطل    داد الموائم ا

واالفتراضات المحاسبية التزي يمكزن شن تزؤثر  لز  مبزالف المورزودات والمطلوبزات المفصزح  ن زا، كمزا يتطلز  ذلزن مزن 

المحاسبية للشركة، يتم تمدير هذق االحكام والتمديرات واالفتراضزات بشزكل  اإلدار  استخدام األحكام  ند تطبيك السياسات

مستمر وذلن  ل  شساس خبر  الشركة و وامل شخرى تشتمل  لز  الحصزول  لز  المشزور  الم نيزة وتولعزات ل حزداث 

 زن هزذق التمزديراتإ كزذلن  المستمبلية التي يعتمد بأن ا معمولة وفماً للظزروف الحاليزة، لزذلن فزإن النتزائع الفعليزة لزد تختلزف

  التعد النتائع األولية مؤشر بالضرور   ل  النتائع السنوية للعملياتإ

 

السياسززات المحاسززبية المتبعززة  نززد   ززداد  المززوائم الماليززة األوليززة هززي نفسزز ا المطبمززة  نززد   ززداد المززوائم الماليززة السززنوية 

 إ2315ديسمبر  31ركة والمنت ية في المرارعة للش
 

 

 عاٌٌر الدولٌة المحدثة والمنشورة ذات العالقة بعملٌات الشركةالم

 

 فيما يلي المعايير الدولية الرديد  الخاصة بالتمارير المالية والتي تعتبر ذات  اللة بعمليات الشركة وتم نشرها:

 
 

  (6451يناير  5يق اإللزامي بتاريخ )التطب "اإليرادات من العمالء" ( 59الدولي رقم )المعٌار 

وهو يحل محل المعيار  الدولي  إ( اطاراً شامالً لتحديد آلية وتوليت اال تراف بااليرادات15يضف المعيار الدولي رلم )
( "برنامع وال  13( " مود اإلنشا ات"، والمعيار الدولي رلم )11( "اإليرادات"، والمعيار الدولي رلم )18رلم )

 عيار ابتدا  من تاريخ التطبيك اإللزاميإستموم  دار  الشركة بتطبيك هذا الم العمال "إ
 

 

 

 



 للتموٌلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية ممفلة)
 

 األولٌة )تتمة( اٌضاحات حول القوائم المالٌة

 6302 ٌونٌو 03أشهر المنتهٌة فً  الستةلفترة 
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 )تتمة( بٌان االلتزام .6
 

  (,645يناير  5يق اإللزامي بتاريخ "  )التطباألدوات المالية"( ,الدولي الخاص رقم )المعٌار 

 ، صدر  ن مرلس معايير المحاسبة الدولية اإلصدار الن ائي للمعيار الدولي الخاص بالتمارير2314ش ر يوليو خالل 
معيار الدولي المحل  هو يحلاألدوات المالية والذي يعكس كافة مراحل مشروع األدوات المالية، و - (9المالية رلم )

وكافة االصدارات السابمة للمعيار الدولي الخاص بالتمارير المالية رلم "، ثبات والمياساإل: األدوات المالية"( 39رلم )
بشأن التصنيف والمياس، واالنخفاض في الميمة ومحاسبة تغطية المخاطرإ  المعيار متطلبات رديد  ث(إ لمد استحد9)

 ستموم  دار  الشركة بتطبيك هذا المعيار ابتدا  من تاريخ التطبيك اإللزاميإ

 
 النقد وأرصدة لدى البنوك  .0

 

 
 

 باللاير السعودي  

 2315 ديسمبر 31  6302 ٌونٌو 03  

 )مرارعة(  )غٌر مراجعة(  

 2679:>9  8569,,  وق نمد بالصند 

 922,6;,772  5481,88,64  شرصد  لدى البنون  

  548,,78,89  7828722,29 

 

 صافًبال، التموٌلالمدٌنون عن عقود  .0

 

 

 يتمثل المدينون  ن  مود التمويل فيما يلي : ش  (

 مراجعة()غٌر  6302 ٌونٌو 03

 الجزء المتداول  

 باللاير السعودي

 الجزء غٌر المتداول

 باللاير السعودي

 المجموع

 باللاير السعودي

 7::74881,8: ,,76:875786 8719::74885  مدينون  ن  مود التمويل

 6,,8581888 18,948679 88181,,778  شطراف ذات  اللة –مدينون  ن  مود التمويل 

 1686688:89: 77885:78967 77,84:58566  المرموع

     ينزل :

 (,1866::57,8) (1,,158:188) (68775,,18:)  شرباح مؤرلة

 (,6,897,898) - (,6,897,898)  مخصص خسائر االنخفاض

 ,:,94884518 :8:6,,6:688 685896,8686  6302 ٌونٌو 03الرصٌد فً 

  
 
 
 



 للتموٌلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية ممفلة)
 

 األولٌة )تتمة( اٌضاحات حول القوائم المالٌة

 6302 ٌونٌو 03أشهر المنتهٌة فً  الستةلفترة 
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 )تتمة( صافًبالالمدٌنون عن عقود التموٌل،  .0

 
 

  )مرارعة( 2315 ديسمبر 31

 الجزء المتداول

 باللاير السعودي

 زء غٌر المتداولالج

 باللاير السعودي

 المجموع

 باللاير السعودي

 8928822687> 87728282777 2768:;98927  مدينون  ن  مود التمويل

 62822>228> ;6289;,22 72:7626:8;  شطراف ذات  اللة –مدينون  ن  مود التمويل 

 ,2287,:762> :;962278927 ::27:>9,929  المرموع

     ينزل :

 (>,;2>78,267) (72729;27:>) (2:79;>926>)  مؤرلة شرباح

 (7:;972;8,2) - (7:;972;8,2)  خسائر االنخفاضمخصص 

 9>99279727; 8:8272727,7 727,8;87722  2315 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 
 ا يلي : ن تفاصيل المدينون  ن  مود التمويل واألرباح المؤرلة وصافي المدينين  ن  مود التمويل هي كم   (

 

مدٌنون عن عقود  
 التموٌل

 باللاير السعودي

 
 األرباح المؤجلة
 باللاير السعودي

صافً المدٌنٌن عن 
 عقود التموٌل

 باللاير السعودي

    : (ةمراجع)غٌر  6302 ٌونٌو 03

 81,5,:61484 68775,,18: 77,84:58566 السنة االول    
 5,485,98998 8757,,481: 1:,6948,188 السنة الثانية و السنة الثالثة  
 786168917: 89718:66, 168,5485,9 السنة الرابعة و السنة الخامسة  
 ,,847488, 6:,587818 54871,88:5 اكثر من خمس سنوات  

 :1686688:89 57,8::1866, 97689918851 

    
 82:262278>; (>,;2>78,267) ,2287,:762> :)مرارعة(  2315ديسمبر  31

 

 

 ستثمارات المتاحة للبٌعاإل .1

يمثززل هززذا البنززد  سززتثمارات الشززركة فززي صززندوق  سززتثماري مززنخفض المخززاطر، شحززد صززناديك األهلززي كابيتززال ، ولززد تززم 

(إ6االكتتززززززززا  بززززززززه كأحززززززززد شززززززززروط  تفاليززززززززة تمويززززززززل مولعززززززززة مززززززززف شحززززززززد البنززززززززون المحليززززززززة ) يضززززززززاح 



 للتموٌلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية ممفلة)
 

 األولٌة )تتمة( اٌضاحات حول القوائم المالٌة

 6302 ٌونٌو 03أشهر المنتهٌة فً  الستةلفترة 
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 )تتمة( اإلستثمارات المتاحة للبٌع .1

 

 :ة االستثمارات المتاحة للبيفيوضح الردول شدناق حرك

 

 

 باللاير السعودي 

 2315 ديسمبر 31  6302 ٌونٌو 03 
 )مرارعة(  )غٌر مراجعة( 

 622,9;,972  758,9481,7 التكلفة
 -  (58718,,588) خالل الفتر  استبعادات

 5:8,:,884,  972,;622,9 
 9:22778  9568994 شول الفتر  –التغير في الميمة العادلة 
 ,;29;>7  - خالل الفتر  –التغير في الميمة العادلة 

 6;;782;  9568994 آخر الفتر  –التغير في الميمة العادلة 

 92999>9829  ,5187,58,9 القٌمة العادلة

 

 صافً بال، التسهٌالت البنكٌة .2

 

 

 باللاير السعودي 
 2315 ديسمبر 31  6302 ٌونٌو 03 
 )مرارعة(  )غٌر مراجعة( 

 7:>28862:;7  589816,8155 رز  المتداول ال
 (;:27;78227)  (:56844:857) نالصاً : مصاريف تمويلية مؤرلة 

 57781678919  7:72;6:2<7< 

    
 >7;79227872  5668,858115 الرز  غير المتداول 

 (>7;2;>26,)  (846689,9,) نالصا: مصاريف تمويلية مؤرلة 

 5588,5,85,:  78726<:2666 

 >7>2,>;8262  68,8:8681:5  رمالي المروض طويلة االرل 
 

 

 و مزارات فئبضزاوشزرا  سزيارات الشزركة تسز يالت بنكيزة مزن بنزون محليزة  لز  شزكل مرابحزات  سزالمية بغزرض  لدى

 تمزديم تزمإ تخضف هذق التس يالت للعموالت وفماً ألسعار العموالت السزائد  فزي السزوق  إللشركة لتمويل رشس المال العامل

والتنزازل  زن  المؤسسزين ل المسزاهمينمزن لبز شخصزية وضزماناتسندات ألمزر   ل  شكلتلن التس يالت  ضمانات ممابل

( فإنززه يرزز   لزز  الشززركة الترززاري  ضززافة  لزز  ذلززن )فيمززا يخززص اتفاليززة تسزز يالت البنززن االهلززي إ وائززد  مززود التمويززل

لزام البنزن  2315(4 وا تبزارا مزن بدايزة 5األهلزي كابيتزل )ايضزاح فزيالبنكية % من ليمة التس يالت 13استثمار ما يعادل 

كمزا  فزي البنزن4لديزه ألرزل )مميزد (  ل  وديعزة البنكية %( من ليمة التس يالت 13بتحويل مبلغ النسبة المشار  لي ا ش الق )

  إ  البنكية التس يالت لبل انت ا  مد غير لابلة للتسييل شن ا 



 للتموٌلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية ممفلة)
 

 األولٌة )تتمة( اٌضاحات حول القوائم المالٌة

 6302 ٌونٌو 03أشهر المنتهٌة فً  الستةلفترة 
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 )تتمة(ً صافبالالتسهٌالت البنكٌة،  .2

 

 :المصاريف التمويلية المؤرلةفيما يلي حركة 

 

 باللاير السعودي 

 2315ديسمبر  31  6302 ٌونٌو 03 

 )مرارعة(  )غٌر مراجعة( 

 29,7:::872  6481,588:5 يناير  1رصيد ، 

 27762776;7  18,978:48  ضافات خالل الفتر 

 (,29277;2>7)  (814:8788,) المحمل  ل  المصاريف التمويلية خالل الفتر  

 7>:8622,72  64846,8165 االرمالي  

 
 

 وأرصدتهاعالقة الطراف ذات األمعامالت مع ال  .3

 

 اعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفٌذٌة –أ 

 

 العالقة  االســـــــم

 ورئيس مرلس اإلدار  مساهم  شحمد دمحم بانعيم 

 مرلس  دار ومدير  ام و ضو  مساهم  دمحم شحمد بانعيم 

 ونائ  المدير العام و ضو مرلس  دار  مساهم   براهيم صالح دمحم بانعيم 

  ضو مرلس  دار    ثمان صالح دمحم بانعيم 

  ضو مرلس  دار   نعيم احمد دمحم بانعيم 
 

 

 خالل الفتر  أل ضا  مرلس االدار  واإلدار  التنفيذية للشركة والمكاف ت والعموالتيظ ر الردول التالي الروات  

 

 

 باللاير السعودي 

 
مبلغ المعامالت لفترة 

 كما فى الرصٌد اشهر المنتهٌة فى الستة

 طبٌعة المعامالت
 

 6302 ٌونٌو 03
 )غٌر مراجعة(

 6302 ٌونٌو 03
 )غٌر مراجعة(

 6301دٌسمبر  00
 )مراجعة(

 681488411 684:78959  :68554845     اإلدارة وعموالترواتب 

 - - 6948444  جلس االدارةمكافآت م
 

 

 لاير سعودىإ 146214613مبلغ  2315 يونيو 33اش ر المنت ية ف   الستةبلغت روات  و موالت االدار  لفتر  



 للتموٌلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية ممفلة)
 

 األولٌة )تتمة( اٌضاحات حول القوائم المالٌة

 6302 ٌونٌو 03أشهر المنتهٌة فً  الستةلفترة 
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 )تتمة( المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها .3

 

 من أطراف ذات عالقةتموٌل  –ب 

 

 بيان م كاآلتي:و يونيو 33خالل الفتر  المنت ية في  اللة  تمثل التمويل الذى تحصل  ليه الشركة من االطراف ذات

 

 العالقة  االســـــــم

 ورئيس مرلس اإلدار  مساهم  شحمد دمحم بانعيم
 

 

 

الشزرين شحمزد بزانعيم وذلزن لتمويزل  مليزات الشزركة ورشس مال زا من لبل  ن هذق المعامالت هي  بار   ن مبالغ تم دفع ا 

تزنص االتفاليزة  الزدائنين الترزاريين العزاديينإمزف  ن شروط هذق المعامالت تتشابه   إلية المبرمة بين مالعامل بنا   ل  االتفا

 ل  توزيف صافي شرباح التمويل المحممة من  مليات التمويل بين الشركة واألطراف ذات العاللة وفماً للنس  المحزدد  فزي 

ويزل الزذين تزم تمزويل م مزن لبزل األطزراف ذات العاللزة وذلزن ل زدف االتفاليةإ تموم الشركة بتحديزد المزدينون  زن  مزود التم

احتسا  المصاريف التمويلية، كما يتحمزل األطزراف ذات العاللزة شيزة خسزائر ناترزة  زن  زدم تحصزيل ذمزم  مزود التمويزل 

التمويليزة فزي األطراف ذات العاللة من شرباح التمويل المحممة ضمن بند المصاريف نصي  الممولة من لبل مإ يتم تصنيف 

 مما يلي: اللة طراف ذات لائمة الدخل الشاملإ يتمثل المستحك ال  ش

 

 

 841114989  الفتزر بلغت المصاريف التمويلية الناشئة من تمويل األطراف ذات العاللة لعمليات الشزركة والمحملزة  لز  

 لاير سعودي(إ 844684462: 2315 يونيو 33لاير سعودي )

 
 طراف ذات عالقةألتموٌل  -ج

 

 إ(4)ايضاح  (ششخاصوكات شميمة شرشطراف ذات  اللة )لامت الشركة بتمويل 

 

 
 

 السعودي باللاير 

 2315 ديسمبر 31  6302 ٌونٌو 03 

 )مرارعة(  )غٌر مراجعة( 

 77:29222997  ,5468615887 شحمد دمحم بانعيم

 (,6299,:2;>)  (96861,8948) ينزل : الرز  المتداول

 2,722667,:  68,78,,8,8 لمتداولالرز  غير ا



 للتموٌلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية ممفلة)
 

 األولٌة )تتمة( اٌضاحات حول القوائم المالٌة

 6302 ٌونٌو 03لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً 
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 اةــالزكمخصص     .1

 

  ن العناصر الرئيسية لو ا  الزكا  هي كما يلي :
 

 السعودي باللاير 

 2315ديسمبر  31  6302 ٌونٌو 03 

 )مرارعة(  )غٌر مراجعة( 

  ;2,86299;72      5,5868,8:59 أول المدة –حقوق المساهمٌن 

  >27282>982        :768,77817 شول المد  –مخصصات 

  ::>8,26262        4,:89,18, / السنة للفتر  الربح الصافي المعدل

    : ينزل

 (7;>28:2)           (:4:847,) ، صافي ممتلكات ومعدات

   6768,:88,,9       89;2,:;2<6:  
 

 

 
 

 : هي كما يليالمنت ية  / السنة للفتر ن حركة مخصص الزكا   

 

 لاير السعوديبال 

 2315ديسمبر  31  6302 ٌونٌو 03 

 )مرارعة(  )غٌر مراجعة( 

 7;:72>227  ,,989:,578 يناير  1 ، رصيد

 -  (:18,658:7) / السنةالفتر  المسدد خالل 

 27:6>2,7;  68,548,56 / السنةللفتر    مخصص الزكا 

 77;2;>,792  8,988119, / السنة رصيد كما في ن اية الفتر 

 

 إ 2314لال وام حت  الزكا  الن ائية  وش اداتربوطات ا الزكوية  ل   حصلت الشركة

 

 أرقام المقارنة  .2

 إالحالية الفتر شرلام لتتناس  مف  رض   للفتر  السابمةتم   اد  تبوي  بعض شرلام الممارنة 

 

 األولٌةإعتماد القوائم المالٌة    .03

 (إهـ1437وال ش 15 )الموافك 2316 يوليو 23اإلدار  بتاريخ مرلس من لبل األولية ش تمدت الموائم المالية 

 


