
  للتمويلشركة متاجر 

  ) شركة مساھمة سعودية مقفلة( 

  

  ا�ولية الموجزة (غير مراجعة)  القوائم المالية

  الحسابات الفحص المحدود الصادر عن مراجعوتقرير 

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠و الستة أشھر المنتھيتين في الث'ثة  تيلفتر



  للتمويلشركة متاجر 
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  الحسابات عمراجالفحص المحدود الصادرعن وتقرير ا�ولية الموجزة مالية القوائم ال
  (غير مراجعة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠في  تينأشھر المنتھيو الستة الث#ثة  تيلفتر

    

    

  صفحـة  فھــرس

    

  ١  الحسابات عمراجالفحص المحدود الصادر عن تقرير 

  ٢  ا"ولية قائمة المركز المالي

  ٣  ة ا"ولي قائمة الدخل

  ٤  ا"ولية  المساھمينحقوق التغيرات في قائمة 

  ٥  ا"ولية  قائمة التدفقات النقدية

  ٢٠ – ٦  ا"ولية ايضاحات حول القوائم المالية

  

  





 

 ٢

  للتمويلشركة متاجر  
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 

  
  (غير مراجعة) ا�ولية قائمة المركز المالي

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠كما في 
  السعودي ) �( بال

          
  

  اتيضاحإ
 ٢٠١٥يونيو  ٣٠  

  (غير مراجعة)
 ٢٠١٤مبر ديس ٣١

  (مراجعة)

          الموجودات
          موجودات متداولة

  ٢٩،٣٦٨،٥٥٢ ٢١،٨٣٢،٧٨٨    ٥   وارصدة لدى البنوك نقد

  ٢٣٣،٩١٥،٤٦٧ ٢٤٨،٥٧١،١٨٦    ٦  ، بالصافي  التمويلمدينون عن عقود 

  ٦،٥٤٩،٩٦١ ٧،٩٢٧،٩٤٩      وموجودات اخرىمصاريف مدفوعة مقدما 

  - ٤،١٢٩،٠٠٠      مخزون

 ٢٦،٩٣٩،٩٠٩ ٢٦،٩٣٩،٩٠٩    ٨  أراضي إستثمارات في
  ٢٩٦،٧٧٣،٨٨٩ ٣٠٩،٤٠٠،٨٣٢      مجموع الموجودات المتداولة

         

         موجودات غير متداولة

  ٢٤٥،٤٠٢،٢٩٣ ٢٥٣،٩٠٧،٨١٠    ٦  ، بالصافي  التمويلمدينون عن عقود 

 ٣٢،١٩٧،٩٧٥ ٤١،١٦١،٣٧٤    ٧  إستثمارات متاحة للبيع
  ٩٧٩،٨٠٠ ٨٤٦،٦٥٤      ، صافي ممتلكات ومعدات

  ٢٧٨،٥٨٠،٠٦٨ ٢٩٥،٩١٥،٨٣٨      مجموع الموجودات غير المتداولة

  ٥٧٥،٣٥٣،٩٥٧ ٦٠٥،٣١٦،٦٧٠      مجموع الموجودات

         

         المساھمينالمطلوبات وحقوق 

         مطلوبات متداولة

  ٦،٨١٦،٨٤١ ١٥،٥٨٣،٢٣٦      دائنون تجاريون

  ١٣٢،٧٣٢،٠٥٢ ١٤٢،٤٣٠،٦٥١    ٩  تسھي:ت بنكية ، بالصافي 

  ٥١،٩٢٨،٨٧٥ ٥٢،٧١٥،٣٢٦    ١٠  الجزء المتداول –المستحق الى شريك 

  ٣،٩٠٤،٧١٩ ٢،٥٧٤،١٣٤      مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

  ٧،٩٦٩،٤٥٩ ١١،٠٣٧،٩٧٧    ١١  الزكاة مخصص 

  ٢٠٣،٣٥١،٩٤٦ ٢٢٤،٣٤١،٣٢٤      مجموع المطلوبات المتداولة

         

         مطلوبات غير متداولة

  ١٤٣،٥٣٤،٥٢٨ ١٤٨،٢٣٤،١٨٤    ٩   بالصافي تسھي:ت بنكية ،

  ٤٨،١٦٠،٢٢٨ ٤٩،١٤٤،٦٢٩    ١٠  المستحق الى شريك

  ٤،١٣٩،٧٢٧ ٤،١٦٧،٧٧٥      الخدمة نھايةتعويضات 

  ١٩٥،٨٣٤،٤٨٣ ٢٠١،٥٤٦،٥٨٨      مجموع المطلوبات غير المتداولة

  ٣٩٩،١٨٦،٤٢٩ ٤٢٥،٨٨٧،٩١٢      مجموع المطلوبات

         

         المساھمينحقوق 

  ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠    ١٢  المالرأس 

  ١٢،٧٩٣،٦٧٤ ١٢،٧٩٣،٦٧٤    ١٣  احتياطي نظامي

  ١٣،٠٢٦،٦٦٢ ١٦،٢٨٧،٨٩٢      أرباح مبقاة

  ٣٤٧،١٩٢ ٣٤٧،١٩٢      التغير في القيمة العادلة Dستثمارات متاحة للبيع

  ١٧٦،١٦٧،٥٢٨ ١٧٩،٤٢٨،٧٥٨      المساھمينمجموع حقوق 

  ٥٧٥،٣٥٣،٩٥٧ ٦٠٥،٣١٦،٦٧٠      مينالمساھمجموع المطلوبات وحقوق 

  
  اKولية الموجزة إن اDيضاحات المرفقة تشكل جزءاً I يتجزأ من ھذه القوائم المالية



 

 ٣

  للتمويلشركة متاجر  
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  (غير مراجعة)ا�ولية  قائمة الدخـل
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠في  تينأشھر المنتھيو الستة الث�ثة  تيلفتر
  السعودي ) �ل( با

            

  
  اتإيضاح

لفترة الث�ثة أشھر المنتھية   
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠في 

 (غير مراجعة) 

أشھر المنتھية  الستةلفترة   
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠في 

  (غير مراجعة) 

            

 ١٣٥،٤٣٣،٠٢٦   ٦٩،٢٢٤،٢٩٠      مرابحات 

 (٩٥،٣٢٨،٣٢٨)   (٤٨،٨٢٦،٩٣٨)       المرابحات تكلفة 

 ٤٠،١٠٤،٦٩٨   ٢٠،٣٩٧،٣٥٢       الربح ا/جمالي

 (٣٦،٨٣٦،٠٤٩)   (١٧،٨٧٥،٤١٧)      ا"جلة مرابحاتغير محققة من  أرباح

 ٣،٢٦٨،٦٤٩   ٢،٥٢١،٩٣٥      فترةمرابحات المحققة من  أرباح

 ٢٧،٥٩٣،٨٥٩   ١٢،٩٣٥،٦٣٩      أرباح محققة من مرابحات سنوات سابقة

      ٣٠،٨٦٢،٥٠٨   ١٥،٤٥٧،٥٧٤ 

          المصاريف :

 (٩،٥٧٤،٤٠٨)   (٥،١٢١،٨٩٢)      ومية وإدارية مف عمصاري

 (١٦،٧٩٠،٠٧٢)   (٨،٠٠٧،٦٧٣)       مصاريف تمويلية

      (١٣،١٢٩،٥٦٥)   (٢٦،٣٦٤،٤٨٠) 

 ٤،٤٩٨،٠٢٨   ٢،٣٢٨،٠٠٩       التشغيليةمن العمليات  الربح

 ٧٨٨،٤٢٤   ٤٥٣،٤٤٥      ، صافي إيرادات أخرى 

 ٥،٢٨٦،٤٥٢   ٢،٧٨١،٤٥٤      الربح قبل الزكاة 

 (٢،٠٢٥،٢٢٢)   (١،١١٨،٧٠٧)    ١١  زكاة 

 ٣،٢٦١،٢٣٠   ١،٦٦٢،٧٤٧      الربح الصافي 

            

          ١٧  ھم :ربحية الس

  ٠٫٣٠                            ٠٫١٦                       من العمليات التشغيلية    

  ٠٫٢٢                            ٠٫١١                       من الربح الصافي   

  
  
  

  
ا;ولية الموجزة إن ا:يضاحات المرفقة تشكل جزءاً 6 يتجزأ من ھذه القوائم المالية



 

 ٤

  للتمويلشركة متاجر 
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  المساھمين ا�ولية (غير مراجعة)حقوق التغيرات في قائمة 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلفترة ال
  السعودي ) ( بال�

  

    

  اتايضاح

  

  مبقاةأرباح   نظاميإحتياطي   رأس المــال

التغير في القيمة العادلة 

  /ستثمارات متاحة للبيع

  

  المجمـــوع

    (مراجعة) ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
١٧٦،١٦٧،٥٢٨ ٣٤٧،١٩٢ ١٣،٠٢٦،٦٦٢ ١٢،٧٩٣،٦٧٤ ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ 

    للفترةالربح الصافي 
- - ٣،٢٦١،٢٣٠ - ٣،٢٦١،٢٣٠ 

    (غير مراجعة) ٢٠١٥يونيو  ٣٠ي الرصيد ف
١٧٩،٤٢٨،٧٥٨ ٣٤٧،١٩٢ ١٦،٢٨٧،٨٩٢ ١٢،٧٩٣،٦٧٤ ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

الموجزة. ا;ولية إن ا:يضاحات المرفقة تشكل جزءاً 6 يتجزأ من ھذه القوائم المالية



 

 ٥

  للتمويلشركة متاجر  

  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  �ولية (غير مراجعة)ا قائمة التدفقات النقدية
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  السعودي ) ( بال�
  

  

  

  

  

أشھر المنتھية  الستةلفترة 

   ٢٠١٥ يونيو ٣٠في 

          نشطة التشغيليةا�
 ٥،٢٨٦،٤٥٢        الربح قبل الزكاة

لتسوية الDربح قبDل الزكDاة إلDى صDافي النقDد المسDتخدم فDي   تعديCت
  :لتشغيلية ا;نشطة ا

      
 

 ١٤٥،٤٧٩        استھCكات 

 ٢٤٤،٧٢٣        تعويضات نھاية الخدمة 

         التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية : 

 )٢٣،١٦١،٢٣٦(        مدينون عن عقود التقسيط 

 )١،٣٧٧،٩٨٨(        مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات اخرى

 )٤،١٢٩،٠٠٠(        مخزون

 ٨،٧٦٦،٣٩٥        دائنون تجاريون

 )١،٣٣٠،٥٨٥(        مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 )٢١٦،٦٧٥(        تعويضات نھاية الخدمه المسددة  

 )١٥،٧٧٢،٤٣٥(        صافي النقد المستخدم في ا�نشطة التشغيلية 

         
         نشطة اGستثماريةا�

 )٨،٩٦٣،٣٩٩(        إستثمارات متاحة للبيع

 )١٢،٣٣٤(        شراء ممتلكات ومعدات

 )٨،٩٧٥،٧٣٣(        اGنشطة اGستثماريةالمستخدم في  صافي النقد

         
         نشطة التمويليةا�

 ١٤،٣٩٨،٢٥٥        تسھيCت بنكية طويلة ا;جل ، صافي

 ٢،٨١٤،١٤٩        المستحق إلى شريك 

 ١٧،٢١٢،٤٠٤        اGنشطة التمويليةمن  صافي النقد

         
 )٧،٥٣٥،٧٦٤(        ى البنوكوارصدة لد في النقد التغيرصافي 

 ٢٩،٣٦٨،٥٥٢        بداية الفترةفي  وارصدة لدى البنوك النقد

 ٢١،٨٣٢،٧٨٨        نھاية الفترةفي  وارصدة لدى البنوك النقد

          
      

  
  
  
  
  
  
  
  

ا;ولية الموجزة.  إن ا:يضاحات المرفقة تشكل جزءاً 6 يتجزأ من ھذه القوائم المالية



  للتمويلشركة متاجر 
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  ا�ولية  ايضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
 

 ٦

  التكوين والنشاط -١

السDجل ب المملكDة العربيDة السDعودية ،مسDجلة فDي الريDاض  شركة مساھمة سDعودية مقفلDة (الشركة) للتقسيطتاجر شركة م

، ولديھا فروع في جدة والدمام ومكة ١٩٩٥يناير  ١١ھـ الموافق ١٤١٥شعبان  ٩تاريخ ب ١٠١٠١٣٢٥١٤جاري رقم الت

 ٢٠٥٠٠٣٧٣٩٣و ٤٠٣٠٠٩٤٠٧٩ات ا6رقDDام مسDDجلة بالسDDجCت التجاريDDة ذو و الDDدائري الشDDرقي والطDDائف المكرمDDة

أعمال تجارة الجملة والتجزئة فDي  نشاط الشركة الرئيسي في يتمثلعلى التوالي.  ٤٠٣٢٠٢٩٤٧٩و  ٤٠٣١٠٣١٠٩٦و

السDDيارات والمعDDدات وا;ثDDاث المنزلDDي وا;جھDDزة الكھربائيDDة والمDDواد الغذائيDDة ومDDواد البنDDاء والحاسDDب ا"لDDي والمنتجDDات 

ير جتDأال;راضDي وتطويرھDا وإقامDة المبDاني والوحDدات السDكنية التجاريDة عليھDا واسDتثمارھا بDالبيع أو الزراعية وشراء ا

   لصالح الشركة.
  

  

علDى تDرخيص مؤسسDة النقDد العربDي السDعودي  ٢٠١٤نDوفمبر  ١٥ھDـ الموافDق ١٤٣٦محDرم  ٣٢حصلت لشركة بتاريخ 

يل المنشات الصغيرة والمتوسDطة فDي المملكDة العربيDة بممارسة أنشطة التمويل ا6ستھCكي وتمو ٢٠١٤١١/اش/٢٥رقم 

   .٥١السعودية وفقا 6حكام نظام مراقبة شركات التمويل الصدار بموجب المرسوم الملكي رقم م/

  

) قرر المساھمون تعديل اسم الشDركة ليصDبح "شDركة متDاجر ٢٠١٥يناير  ٢٠ھـ (الموافق ١٤٣٦ربيع ا6ول  ٢٩بتاريخ 

ى تعديل غرض الشركة بحيDث يصDبح غDرض الشDركة القيDام بالتمويDل وفقDا 6حكDام نظDام الشDركات للتمويل" با6ضافة ال

ونظام مراقبة شركات التمويل و6ئحته التنفيذية وا6نظمDة ذات العCقDة والقواعDد والتعليمDات الصDادرة عDن مؤسسDة النقDد 

  وسطة.تغيرة والمالعربي السعودي بمزاولة اعمال التمويل ا6ستھCكي وتمويل المنشات الص

  

  تم استكمال ا6جراءات النظامية لتعديل النظام ا6ساسي والسجل التجاري لعكس التغيير في غرض الشركة.
  

  

 أسس اGعداد  -٢
  

  أسس القياس 

بالقيمDة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء ا:ستثمارات المتاحة للبيDع حيDث يDتم قياسDھا  تعد القوائم المالية ا;ولية

  العادلة.

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  للتمويلشركة متاجر 
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  ا�ولية ( تتمة ) ايضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
 

 ٧

 (تتمة)أسس اGعداد  -٢
  

  

 بيان ا/لتزام   

وفقDاً لمعيDار  ٢٠١٥ يونيDو ٣٠فDي  تينأشھر المنتھي و الستة  الثCثة تيأعدت القوائم المالية ا;ولية الموجزة المرفقة  لفتر

  .ظDام مراقبDة شDركات التمويDDللن التنفيذيDة لCئحDDةا مDن ٧١المDادة ووفDق التقDارير الماليDة ا;وليDة –٣٤المحاسDبة الDدولي 

بDد6ًمن القDوائم الماليDة  ٣٤إن ھذه القوائم المالية ا;ولية تمثل أولى القوائم المالية التي أعدت وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

سDعودية الصDادرة عDن الھيئDة للفترات السابقة التي أعDدت وفقDاً للمعDايير المحاسDبة المتعDارف عليھDا فDي المملكDة العربيDة ال

  السعودية للمحاسبين القانونيين.

  

إن القDDوائم الماليDDة ا;وليDDة المDDوجزة المرفقDDة 6 تحتDDوي علDDى جميDDع المعلومDDات وا:يضDDاحات المطلوبDDة فDDي القDDوائم الماليDDة 

  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١السنوية ويجب أن تقرأ بالتزامن مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في 

  

عتقDDد ا:دارة بDDأن القDDوائم الماليDDة ا;وليDDة المDDوجزة تظھDDر كافDDة التسDDويات (بمDDا فDDي ذلDDك التسDDويات ا:عتياديDDة المكDDررة) ت

الضرورية لكي تظھر بعدل نتائج العمليات عن الفترات ا;ولية المعروضة. إن النتائج ا;ولية 6 تعتبر مؤشDراً دقيقDاً علDى 

  النتائج السنوية للشركة.

  

  السياسات المحاسبية  ملخص �ھم -٣

  
  

 النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق ولدى البنوك ، وودائع ;جل تستحق خCل ثCثة أشھر أو اقل من 
  تاريخ إقتنائھا.

  

  التمويلعقود  مدينون عن

   التقسيط.وراق قبض من عمCء مبيعات أ قيمة التمويل عقود عن  المدينونيمثل رصيد 

  متاحة للبيع ستثماراتإ

تتكون ا6ستثمارات المتاحة للبيع من ا6ستثمار في احد صناديق ا;ھلي كابيتDال والتDي تنDوي ا:دارة ا:حتفDاظ بھDا ;كثDر 

من سنة وتظھر بالقيمة العادلة، اما ا;رباح والخسائر غير المحققة فيتم إظھارھا مباشDرة ضDمن حقDوق المسDاھمين. ويDتم 

  ت ا;رباح والخسائر المحققة من ا6ستثمارات المتاحة للبيع ضمن قائمة الدخل.إثبا

  
 ُيَحّمل أي انخفاض غير مؤقت في قيمة تلك ا6ستثمارات مباشرة على قائمة الدخل.

  

  



  للتمويلشركة متاجر 
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  ا�ولية ( تتمة ) ايضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
 

 ٨

  

  ملخص �ھم السياسات المحاسبية (تتمة) -٣
  

  

  إستثمارات في أراضي

 بالتكلفة ناقصDا أي تظھر ا:ستثماراتھذه  راؤھا بغرض البيع. إنّ ا:ستثمارات في أراضي تكلفة قطع أراضي تم شتمثل 

  .قيمة، إن وجدت إنخفاض في ال خسارة

  

  الممتلكات والمعدات

حتسDاب ا6سDتھCكات علDى أسDاس إويجDري  ، كلفة بعد تنزيل ا6سDتھCكات المتراكمDةتتظھر الممتلكات والمعدات بسعر ال

يتم اطفاء التحسDينات علDى المDأجور علDى  طريقة القسط الثابت. بإستخداممعدات وذلك الحياة العملية المقدرة للممتلكات وال

ن الحيDاة العمليDة المقDدرة إ أساس الحياة العملية المقدرة لھذه التحسينات أو المتبقي من مدة عقد ا:يجار ، أيھما ينتھي او6ً.

  للبنود الرئيسية لھذه ا;صول ھي على النحو ا"تي :

  السنوات  
  ٤  ياراتس
  ٦   ثاث ومفروشاتا

  ٦ – ٤  آ6ت ومعدات
  أو مدة ا:يجار ، أيھما أقل  ١٠  المأجور تحسينات على

  

  

  الموجوداتقيمة  انخفاض

الملموسة وغير الملموسة للتأكد من وجDود  للموجوداتبتاريخ قائمة كل مركز مالي ، تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية 

وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل، يتم تحديد القيمDة المقDدرة القابلDة  الموجودات.اض قيمة ھذه أي دليل موضوعي على إنخف

وفDي الحDا6ت التDي 6 يمكDن فيھDا  .جة عن تدني قيمة ا;صDل، إن وجDدتلCسترداد لذلك ا;صل لتحديد قيمة الخسارة النات

القيمة القابلة لeسDترداد للوحDدة المDدرة للنقديDة التDي ينتمDي تقدير القيمة القابلة لeسترداد لذلك ا;صل، تقوم الشركة بتقدير 

  إليھا ذلك ا;صل. 

  

بأقل من قيمتھDا الدفتريDة يDتم تخفDيض القيمDة الدفتريDة  ( أو الوحدة المدرة للنقدية ) إذا قدرت قيمة ا;صل القابلة لCسترداد

علDى قائمDة  كمصDروفات أو الوحDدة المDدرة للنقديDة ) ( إلى القيمة القابلة لeسDترداد. ويDتم تحميDل فDرق تDدني قيمDة ا;صDل

  .الدخل مباشرة

  

بمقدار ھذه الزيDادة، ( أو الوحدة المدرة للنقدية ) إذا زادت القيمة القابلة لCسترداد 6حقاً، يتم تعديل القيمة الدفترية لfصل 

فDDرق زيDDادة قيمDDة  تسDDجيل. ويDDتم للنقديDDة ) لھDDذا ا;صDDل ( أو الوحDDدة المDDدرةعلDDى أن 6 تزيDDد عDDن القيمDDة الدفتريDDة ا;صDDلية 

  .قائمة الدخل مباشرة كإيرادات فيا;صل 



  للتمويلشركة متاجر 
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  ا�ولية ( تتمة ) ايضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
 

 ٩

  

  ملخص �ھم السياسات المحاسبية (تتمة) -٣
  

  

  

  الخدمة نھايةتعويضات     

الخدمDDة فDDي القDDوائم الماليDDة وفقDDا لمتطلبDDات نظDDام العمDDل السDDعودي علDDى أسDDاس الفتDDرة التDDي  نھايDDةيDDتم ا6سDDتدراك لتعويضDDات 

  ا الموظف في خدمة الشركة.أمضاھ

  

  تحويل العم�ت ا�جنبية

DDى الريDة الDDة ا;جنبيDDت بالعملCامDDل المعDDتم تحويDل ـيDDتم تحويDDة . ويDDراء المعاملDDد اجDDائدة عنDل السDDعار التحويDDعودي بأسDDال الس

عودي با;سعار السDائدة ال السـبالعمCت ا;جنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الى الري النقدية الموجودات والمطلوبات

  دراجھا ضمن قائمة الدخل.إفي نھاية العام . ان ا;رباح والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمCت ا;جنبية يتم 

  

  تحقيق اGيرادات

ت ن العمDDو6إ. علDDى تDDاريخ اسDDتحقاق القسDDطبطريقDDة العائDDد الفعلDDي بنDDاء  تمويDDل المرابحDDاتتحتسDDب العمDDو6ت المكتسDDبة عDDن 

 التمويDDل         عDDن عقDDود  المDDدينينجلDDة يDDتم طرحھDDا مDDن رصDDيد ا" المرابحDDاتالمؤجلDDة والتDDي تمثDDل ا6يDDرادات غيDDر المحققDDة مDDن 

  المتبقية على العمCء . قساطوالتي تمثل رصيد ا; المرابحةالناتجة عن عملية ) وراق القبض أ( 

  

  المصاريف

ل مباشDDر بمصDDاريف بشDDك تتعلDDقالمباشDDرة وغيDDر المباشDDرة والتDDي 6  المصDDاريف العموميDDة وا6داريDDة المصDDاريف تتضDDمن

سDاس أ، اذا دعت الحاجة لذلك، بين المصاريف العمومية وا6دارية وتكلفDة المبيعDات علDى وزيع المصاريفيتم تا6يرادات و

  .ثابت

  

  اةالزكـ

ً اك للزكاة وفقستدرتم ا:تخضع الشركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .  ي . سـتحقاقلمبدأ ا: ا

حتساب مخصص الزكاة على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل، ايھما أعلى، ويجري تسDجيل ايDة فروقDات إيتم 

  عتماد الربط النھائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصص .إبين المخصص والربط النھائي عند 

  

  

  

  

  



  للتمويلشركة متاجر 
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  ا�ولية ( تتمة ) ايضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
 

١٠ 

  

  محاسبية (تتمة)ملخص �ھم السياسات ال -٣

  

  المخصصات 

) نتيجDة لحDدث سDابق ومDن نظDامي او متوقDع (  ماليDة عنDدما يكDون للشDركة إلتزامDا قائمDاتتحقق المخصصDات فDي القDوائم ال

  .موثوقةبصورة  هللمنافع ا6قتصادية لتسوية قيمة ا:لتزام الذي يمكن تقدير تدفقاتالمحتمل ان يكون ھناك 

  

  اGيجارات التشغيلية 

الDDدفعات بموجDDب عقDDود ا:يجDDارات التشDDغيلية كمصDDاريف فDDي قائمDDة الDDدخل بطريقDDة القسDDط الثابDDت علDDى مDDدى فتDDرة  تقيDDد

  .ا:يجارات

  

   المؤجلةمصاريف التمويل 

للتسDھيCت البنكيDة  جمDاليا: بالتسھيCت البنكية والمخصDومة مDن الرصDيدالخاصة  المؤجلة التمويليةتم إطفاء المصاريف ي

  قدرة لeنتفاع بھذه التسھيCت.على الفترة الم

  

  المعايير الجديدة، والتعدي�ت على المعايير والتفسيرات -٤
 

إن السياسات المحاسبية الھامة وإدارة المخاطر المستخدمة في إعDداد ھDذه القDوائم الماليDة ا;وليDة المDوجزة تتماشDى مDع تلDك 

التعDديCت علDى  تبDاعبإسDتثناء إ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتھية في المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة 

  :٢٠١٥يناير  ١، والمعايير الجديدة السارية المفعول اعتبارا من ٢٠١٤المعدلة  خCل عام  الحاليةالمعايير 
  

  القطاعات التشغيلية -) ٨المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( -

  توضح:تطبق ھذه التعديCت بأثر رجعي، و

ا6حكام التي قامت بھا ا:دارة عند اتباع أسس التجميع المنصوص عليھا في  عنا6فصاح  الشركةبأنه يجب على   -

) مع وصف موجز للقطاعات التشغيلية التي تم ٨(رقم ) من المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية ١٢الفقرة (

الربح) المستخدمة للتأكد فيما إذا كانت القطاعات تجميعھا والخصائص ا6قتصادية (مثل المبيعات وھامش 

  "متشابھه".

بأنه يجب فقط ا6فصاح عن تسوية موجودات القطاعات إلى إجمالي الموجودات وذلك في حالة ا6بCغ عن التسوية   -

 إلى رئيس العمليات كصانع القرار، تماماً مثل ا6فصاحات المطلوبة بالنسبة لمطلوبات القطاعات.

  

  

  

  



  للتمويلشركة متاجر 
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  ا�ولية ( تتمة ) ايضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
 

١١ 

  (تتمة) عايير الجديدة، والتعدي�ت على المعايير والتفسيراتالم -٤

 –) ٣٨الممتلكات وا"6ت والمعدات، ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( –) ١٦معيار المحاسبة الدولي رقم ( -

  الموجودات غير الملموسة

) ٣٨حاسبة الدولي رقم ()، ومعيار الم١٦تطبيق التعديل بأثر رجعي، ويوضح بأنه في معيار المحاسبة الدولي رقم (

يجوز إعادة تقويم ا;صل بالرجوع إلى البيانات القابلة للمCحظة وذلك إما بتعديل إجمالي القيمة الدفترية لfصل 

يساوي القيمة السوقية أو بتحديد القيمة السوقية للقيمة الدفترية النتيجة الدفترية وتعديل القيمة ا6جمالية الدفترية نسبياَ 

بلغ الناتج يساوي القيمة السوقية. إضافة إلى ذلك، يمثل ا6ستھCك أو ا6طفاء المتراكم الفرق بين ا6جمالي ليصبح الم

  والقيمة الدفترية لfصل.

  ا6فصاحات المتعلقة بالجھات ذات العCقة –) ٢٤المحاسبة الدولي رقم ( معيار -

عن طبق التعديل بأثر رجعي ويوضح بأن شركة ا6دارة (المنشأة التي تقدم خدمات كبار موظفي ا:دارة) ھي عبارة ي
جھة ذات عCقة تخضع لCفصاحات المتعلقة بالجھات ذات العCقة. إضافة إلى ذلك، يتعين على المنشأة التي تستخدم 

  ات ا6دارة.شركة ا6دارة ا6فصاح عن المصاريف المتكبدة بشأن خدم

  

  قياس القيمة العادلة –) ١٣المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( -

طبق التعديل بأثر رجعي، ويوضح بأن ا6ستثناء المتعلق بالمحفظة المنصوص عليه في المعيار الدولي الخاص ي
على العقود ا;خرى التي تقع  ) 6 يطبق على الموجودات والمطلوبات المالية فحسب بل١٣بالتقارير المالية رقم (

)، ٣٩) ا;دوات المالية (أو معيار المحاسبة الدولي رقم (٩ضمن نطاق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (
  .إذ ينطبق ذلك)

  

 ا;دوات المالية –) ٩المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( -

  

ر المحاسبة الدولية ا:صدار النھائي للمعيار الدولي الخاص ، صدر عن مجلس معايي٢٠١٤خCل شھر يوليو 
ا;دوات المالية والذي يعكس كافة مراحل مشروع ا;دوات المالية، وحل محل معيار  - )٩بالتقارير المالية رقم (
ولي الخاص وكافة ا6صدارات السابقة للمعيار الد -ثبات والقياس ا:: ا;دوات المالية –) ٣٩المحاسبة الدولي رقم (
). لقد استحدث المعيار متطلبات جديدة بشأن التصنيف والقياس، وا6نخفاض في القيمة ٩بالتقارير المالية رقم (

) على الفترات السنوية التي تبدأ في ٩ومحاسبة تغطية المخاطر. يسري المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (
معلومات المقارنة على أن عرض يجب تطبيقه بأثر رجعي كما المبكر له. ، ويسمح با6تباع ٢٠١٨يناير  ١أو بعد 

) (لfعوام ٩غير إلزامي. يسمح با6تباع المبكر لeصدارات السابقة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (
المعيار الدولي . سيكون 6تباع ٢٠١٥فبراير  ١) إذا كان تاريخ ا6تباع ا;ولي لھا قبل ٢٠١٣و  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩

، ولن يكون له أثر بالشركة) أثر على تصنيف وقياس الموجودات المالية الخاصة ٩الخاص بالتقارير المالية رقم (
  للشركة.على تصنيف وقياس المطلوبات المالية 

  

  



  للتمويلشركة متاجر 
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  ا�ولية ( تتمة ) ايضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
 

 ١٢

  (تتمة) المعايير الجديدة، والتعدي�ت على المعايير والتفسيرات -٤

  

الصادرة وغير السارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة.  ت الصلةذا نقدم أدناه المعايير والتفسيرات

  تعتزم الشركة إتباع ھذه المعايير إذ ينطبق ذلك، عند سريانھا.

)  ٣٨الممتلكات وا"6ت والمعدات، ومعيار المحاسبة الدولي رقم () ١٦تعديCت على معيار المحاسبة الدولي رقم (ال -

 الطرق المقبولة في إحتساب ا6ستھCك وا6طفاءمن حيث  ،غير الملموسةالموجودات 

) ٣٨) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (١٦التعديCت المبادئ المنصوص عليھا في معيار المحاسبة الدولي رقم (ھذه توضح  -

ا;صل جزءاً منه) بد6ً من ا6يرادات تعكس شكل المنافع ا6قتصادية الناتجة عن تشغيل عمل ما (الذي يعتبر من حيث أن 
المنافع ا6قتصادية المستنفذة عن طريق استخدام ا;صل. ونتيجة لذلك، 6 يمكن استخدام الطريقة المبنية على ا:يرادات في 
إستھCك الممتلكات وا"6ت والمعدات وأنه في حا6ت محدودة جداً يمكن فقط استخدامھا في إطفاء الموجودات غير 

ويسمح با6تباع المبكر لھا. 6  ،٢٠١٦يناير  ١ي التعديCت مستقبCً على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد الملموسة. تسر
إستھCك يتوقع بأن يكون لھذه التعديCت أي أثر على الشركة لعدم قيامھا بإتباع الطريقة المبنية على ا6يرادات في إحتساب 

  .الموجودات غير المتداولةوإطفاء 

  

  قد وأرصدة لدى البنوك الن -٥
  

 تتمثل النقد وأرصدة لدى البنوك  فيما يلي :  أ  )

  

   ٢٠١٥ يونيو ٣٠    

  (غير مراجعة)

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  (مراجعة)

  ٥٧٦،٦٥٠ ٦٨٤،٢٩٣      نقد بالصندوق 

  ٢٨،٧٩١،٩٠٢ ٢١،١٤٨،٤٩٥      أرصدة لدى البنوك 

      ٢٩،٣٦٨،٥٥٢ ٢١،٨٣٢،٧٨٨  

  

طDراف أخDرى ذات تصDنيف ائتمDاني جيDد. إن القيمDة الدفتريDة المفصDح عنھDا اعCDه تقDارب تودع الحسابات الجارية لDدى أ

  القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي ا;ولية. 



  للتمويلشركة متاجر 
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  ا�ولية ( تتمة ) ايضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
 

 ١٣

  ، صافي التمويلالمدينون عن عقود  -٦
  

 يلي : فيما ( أوراق القبض ) يتمثل المدينون عن عقود التقسيط  أ  )

   ٢٠١٥ يونيو ٣٠

  ل الجزء المتداو  

Qالسعودي بال  

  الجزء غير المتداول

Qالسعودي بال  

  المجموع

Qالسعودي بال  

 ٦٥٣،٦٨٤،٣٥٤ ٣٢١،٣٦٧،٣٤٢ ٣٣٢،٣١٧،٠١٢    مدينون عن عقود التمويل

 ٥،٤١٢،٣٧٩ - ٥،٤١٢،٣٧٩    أطراف ذات عCقة –مدينون عن عقود التمويل 

 ٦٥٩،٠٩٦،٧٣٣ ٣٢١،٣٦٧،٣٤٢ ٣٣٧،٧٢٩،٣٩١    المجموع

       :ينزل 

 )١٢٨،٠٧٨،١٨٨( )٦٧،٤٥٩،٥٣٢( )٦٠،٦١٨،٦٥٦(    أرباح مؤجلة

 )٢٨،٥٣٩،٥٤٩( - )٢٨،٥٣٩،٥٤٩(    مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا

 ٥٠٢،٤٧٨،٩٩٦ ٢٥٣،٩٠٧،٨١٠ ٢٤٨،٥٧١،١٨٦    ٢٠١٥ يونيو ٣٠الرصيد في 

    

            ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  ٦٢٢،٩٦٠،٢٤٤    ٣٠٦،٩٢٧،٣٤٥    ٣١٦،٠٣٢،٨٩٩      التمويلمدينون عن عقود 

  ٥،٤١٢،٣٧٩    -    ٥،٤١٢،٣٧٩    أطراف ذات عCقة – التمويلمدينون عن عقود 

  ٦٢٨،٣٧٢،٦٢٣    ٣٠٦،٩٢٧،٣٤٥    ٣٢١،٤٤٥،٢٧٨      المجموع

          ينزل :

  )١٢٠،٥١٥،٣١٤(  ) ٦١،٥٢٥،٠٥٢(    ) ٥٨،٩٩٠،٢٦٢(      أرباح مؤجلة

  ) ٢٨،٥٣٩،٥٤٩(   -  ) ٢٨،٥٣٩،٥٤٩(      مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا

   ٤٧٩،٣١٧،٧٦٠  ٢٤٥،٤٠٢،٢٩٣  ٢٣٣،٩١٥،٤٦٧      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  

  ھي كما يلي : التمويلن عن عقود يالمؤجلة وصافي المدين رباحوا; التمويلن تفاصيل المدينون عن عقود إ  ب )

مدينون عن عقود   
  التمويل

Qالسعودي بال  

  
  المؤجلة رباحا�

Qسعوديال بال  

ن عن يالمدينصافي 
  التمويلعقود 
Qالسعودي بال  

        : ٢٠١٥ يونيو ٣٠
 ٢٤٨،٥٧١،١٨٦ )٦٠،٦١٨،٦٥٦( ٣٠٩،١٨٩،٨٤٢  السنة ا6ولى   

 ٢٢٢،٠٧٤،١٠١ )٦٢،٥٦٢،٧٠٢( ٢٨٤،٦٣٦،٨٠٣  السنة الثانية و السنة الثالثة  

 ٣٠،٢٩٤،٨٠١ )٤،٤١٦،١٧٨( ٣٤،٧١٠،٩٧٩  السنة الرابعة و السنة الخامسة  

 ١،٥٣٨،٩٠٨ )٤٨٠،٦٥٢( ٢،٠١٩،٥٦٠  اكثر من خمس سنوات  

  ٥٠٢،٤٧٨،٩٩٦ )١٢٨،٠٧٨،١٨٨( ٦٣٠،٥٥٧،١٨٤ 

        

  ٥٠٧٫٨٥٧٫٣٠٩  )١٢٠٫٥١٥٫٣١٤(  ٦٢٨٫٣٧٢٫٦٢٣  : ٢٠١٤سنة 

  

  

  



  للتمويلشركة متاجر 
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  ا�ولية ( تتمة ) ايضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
 

 ١٤

  متاحة للبيعال ستثمارات/ا -٧

تDDم وقDDد  ،ھلDDي كابيتDDال ا;ناديق حDDد صDDأ ، المخDDاطر مDDنخفضسDDتثماري إسDDتثمارات الشDDركة فDDي صDDندوق إيمثDDل ھDDذا البنDDد   - أ

   .)٩( إيضاح  كأحد شروط إتفاقية تمويل موقعة مع أحد البنوك المحليةا6كتتاب به 

  ھي كما يلي : يونيو ٣٠إن حركة ا:ستثمارات المتاحة للبيع كما في 

  بالرياGت السعودية  
 ٢٠١٥ يونيو ٣٠  

  (غير مراجعة)
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  (مراجعة)
  ٢٩،٢٥٠،٧٨٣ ٣٢،١٩٧،٩٧٥  التكلفة

  ٢،٦٠٠،٠٠٠ ٨،٩٦٣،٣٩٩  إضافات خCل الفترة

  ٣١،٨٥٠،٧٨٣ ٤١،١٦١،٣٧٤  

  ٢٠٢،٥٥٥ -  أول السنة –التغير في القيمة العادلة 

  ١٤٤،٦٣٧ -  خCل السنة –التغير في القيمة العادلة 

  ٣٤٧،١٩٢ -  آخر السنة –التغير في القيمة العادلة 

  ٣٢،١٩٧،٩٧٥ ٤١،١٦١،٣٧٤  القيمة العادلة
  

  للبيع ضمن قائمة التغيرات في حقوق المساھمين. ةالمتاح اتتم إدراج التغير في القيمة العادلة لeستثمار

  تحديد القيمة العادلة ومستويات التسلسل الھرمي للقيمة العادلة:  - ب

  
  تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لfدوات المالية وا:فصاح عنھا:

  
  المستوى ا;ول: ا;سعار المتداولة في سوق نشط لنفس ا;داة (أي: بدون تعديل أو إعادة تسعير).

  
المستوى الثاني: ا;سعار المتداولDة فDي سDوق نشDط لموجDودات ومطلوبDات مماثلDة أو أي أسDاليب تقDويم أخDرى تحDدد كافDة 

  مدخCتھا الھامة وفقاً لمعلومات السوق.

  

  التقويم التي لم تحدد أي من مدخCتھا الھامة وفقاً لمعلومات السوق.   المستوى الثالث: أساليب

  يعرض الجدول التالي تحليل لfدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقاً للتسلسل الھرمي للقيمة العادلة:

  
    ������� 	
���
  

    �� ����� ���� (������ ���)  
    	��� �������     �
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                  ا:ستثمارات المتاحة للبيع

  $'�%�&�%�$    -    )    $'�%�&�%�$    صناديق إستثمارية

  $'�%�&�%�$    )    )    $'�%�&�%�$    إجمالي ا:ستثمارات المتاحة للبيع

  

  



  للتمويلشركة متاجر 
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  ا�ولية ( تتمة ) ايضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
 

 ١٥

   رات في أراضياستثما -٨

وھDي مقتنDاة    ٢٠١٣شDركة بشDرائھا خCDل العDام أراضDي فDي مكDة المكرمDة قامDت ال ٥يمثل ھذا البند قيمة إستثمارات فDي 

  .البيعلغرض 
  

 قيمDة البيDعصDافي المحصDل مDن  الفDرق بDينتشDكل  ھDذه ا:سDتثماراتبيDع أو إسDتبعاد  أو الخسائر الناجمDة عDن ا;رباحإن 

  .قائمة الدخل  في  ويتم إدراج ھذه ا;رباح / الخسائر عند تحققھاالقيمة الدفترية و

  
  

  ، صافي  يةالتسھي�ت البنك -٩

  Qالسعودي بال  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ يونيو ٣٠  

  ١٤٣،٥٥١،٨٤٣   ١٥٣،١٧٤،٧٠٢  الجزء المتداول 

  )١٠،٨١٩،٧٩١(  )١٠،٧٤٤،٠٥١(  ناقصاً : مصاريف تمويلية مؤجلة 

  ١٣٢،٧٣٢،٠٥٢   ١٤٢،٤٣٠،٦٥١  

     
   ١٤٩،٥٦٤،٢٤٠   ١٥٥،٣٨٦،٧٨٧  الجزء غير المتداول 

  )   ٦،٠٢٩،٧١٢(   )٧،١٥٢،٦٠٣(  تمويلية مؤجلة ناقصا: مصاريف 

  ١٤٣،٥٣٤،٥٢٨   ١٤٨،٢٣٤،١٨٤  

  ٢٧٦،٢٦٦،٥٨٠   ٢٩٠،٦٦٤،٨٣٥  إجمالي القروض طويلة ا6جل 
  

 عئبضDDاوشDDراء سDDيارات الشDDركة علDDى تسDDھيCت بنكيDDة مDDن بنDDوك محليDDة علDDى شDDكل مرابحDDات إسCDDمية بغDDرض  حصDDلت

 وضDماناتسDندات ;مDر  على شكلتلك التسھيCت  ضمانات مقابل . وتم تقديمكةللشر لتمويل رأس المال العامل وعقارات

. والتنازل عن عوائد عقود التمويل شقيقة والرھن على محفظة ا:ستثمار مؤسسةو المؤسسين ل المساھمينمن قب شخصية

  السائدة في السوق. العمو6ت ;سعار للعمو6ت وفقاً  لتسھيCتتخضع ھذه ا

  

  : ٣١المنتھية في  الفترةلمصاريف التمويلية المؤجلة خCل فيما يلي حركة ا

  Qالسعودي بال  

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ يونيو ٣٠  

  ١٦،٠٩٠،٢٣٥  ١٦،٨٤٩،٥٠٣  يناير  ١رصيد ، 

  ١٢،٦٠٦،٤٧٢  ٨،١٦٤،١٠٦  إضافات خCل الفترة / السنة

  )١١،٨٤٧،٢٠٤( (٧،١١٦،٩٥٥)  المحمل على المصاريف التمويلية خCل الفترة / السنة 

  ١٦،٨٤٩،٥٠٣  ١٧،٨٩٦،٦٥٤  ا6جمالي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  للتمويلشركة متاجر 
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  ا�ولية ( تتمة ) ايضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
 

 ١٦

  
  

  أطراف ذات ع�قة معام�ت مع ال  -١٠

العCقDDة التاليDDة . إن شDDروط ھDDذه  ذو أطDDرافبDDإجراء معDDامCت مDDع  يونيDDو ٣٠المنتھيDDة فDDي  الفتDDرةقامDDت الشDDركة خCDDل 

  الدائنين التجاريين العاديين .والمعامCت تتشابه مع المدينين 

  الع�قة    مـــــــاGس

 مساھم    محمد أحمد بانعيم

  مساھم    بانعيم محمد براھيم صالحإ

  مساھم    أحمد محمد بانعيم
  

 فيما يلي تفاصيل المعامCت الرئيسية مع الجھات ذات العCقة خCل الفترة وأرصدتھا في نھاية الفترة / السنة:

    

مبالغ المعام�ت لفترة 
أشھر المنتھية  الستة

  الرصيد كما في  في

  طبيعة المعام�ت  الجھة ذات الع�قة

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠

  ( غير مراجعة )

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  ( غير مراجعة )

              ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  ( مراجعة )

       

 ١٠٠،٠٨٩،١٠٣ ١٠١،٨٥٩،٩٥٥ ٨،٤٦٨،٤٦٢  مصاريف تمويل   أعضاء مجلس ا6دارة

 (٢،٩٩١،٩٢٣) (٢٢٥،٧٥٢) ١،٦٢١،٦١٣  رواتب ومكافات   

 ٥٧٦،٧٣٥ ٣٠٤،١٠٥ ٤٧٢،٥٤٨  مزايا قصيرة ا;جل ا:دارة  كبار موظفي

 ١،٢٧٣،٧٨٠ ١،٦٤١،٦٢٣  ٦٥،٥٦٧  مكافأة نھاية الخدمة   

       

  

ورأس  الشDركة ويDل عمليDاتموذلDك لت الشDريك أحمDد بDانعيم قبDل مDندفعھDا  تDم مبDالغذات عCقDة  طرف الى المستحقيمثل 

يDDتم . الشDريك أحمDDد بDانعيموبDين الشDDركة  التمويDDلالمحققDة مDDن عمليDات  التمويDDل أربDاحصDDافي توزيDع  تمويDD.   العامDل مالھDا

  التمويل المحققة ضمن بند المصاريف التمويلية في قائمة الدخل . أرباحمن  الشريكنصيب نيف تص
  

  

  مما يلي : ٣١يتمثل المستحق الى اطراف ذات عCقة كما في 

 Qالسعودي بال 

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١   ٢٠١٥ يونيو ٣٠  

 ١٠٠،٠٨٩،١٠٣ ١٠١،٨٥٩،٩٥٥  أحمد محمد بانعيم 
 )٥١،٩٢٨،٨٧٥( (٥٢،٧١٥،٣٢٦) ينزل : الجزء المتداول
  ٤٨،١٦٠،٢٢٨ ٤٩،١٤٤،٦٢٩  الجزء غير المتداول 

  

  

  

  

  

  

  



  للتمويلشركة متاجر 
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  ا�ولية ( تتمة ) ايضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
 

 ١٧

  

  اةــالزكمخصص     -١١

  كما يلي :ھي  بونيو ٣٠المنتھية في  للفترةإن العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة 

 Qالسعودي بال 

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١   ٢٠١٥ يونيو ٣٠  

 ٢٦٤،٢٠٤،٣١٣    ٢٧٦،٢٥٦،٦٣١  أول المدة –حقوق المساھمين 
  ٣١،٩٧٩،٢١٨    ٣٢،٦٦٨،٠٩٦  أول المدة –مخصصات 

 ٢٥،٨٩٥،٦٥٠     ٥،٥٠٤،٦٢٧  للسنة الربح الصافي المعدل
        : ينزل

 )٣،٣٠٠،٧٩٧(    )٨٤٦،٦٥٤( ، صافي ممتلكات ومعدات
  -  )٤١،١٦١،٣٧٤(  استثمارات متاحة للبيع

  -  )٢٦،٩٣٩،٩٠٩(  استثمارات في اراضي

    ٣١٨،٧٧٨،٣٨٤    ٢٤٥،٤٨١،٤١٧   
  

  .ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في الزكاة  وعاءتم تعديل بعض ھذه المبالغ للوصول إلى 
  

  : كما يلي ھي ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في ن حركة مخصص الزكاة إ

  Qالسعودي بال  

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ يونيو ٣٠  

  ٤،٨٦٢،٣٩٢   ٧،٩٦٩،٤٥٩  يناير  ١ ، رصيد

  )٤،٦٦١،٧٢٥(  -  لسنة االفترة / المسدد خCل 

  ٥،٢٠٢،٤٠٥   ٢،٠٢٥،٢٢٢  للفترة / للسنة   مخصص الزكاة

  ٢،٥٦٦،٣٨٧   ١،٠٤٣،٢٩٦  حصة الشريك من الزكاة

  ٧،٩٦٩،٤٥٩   ١١،٠٣٧،٩٧٧  الفترة / السنة كما في نھايةرصيد 

  

ولDم تقDوم   ٢٠١٣شھادة الزكاة النھائيDة لعDام  كما حصلت على ٢٠١٣لنھاية عام ربوطاتھا الزكوية على  حصلت الشركة

  .م٢٠١٤بتقديم ا6قرار الزكوي لعام  القوائم المالية ا6ولية  هالشركة حتى تاريخ اعداد ھذ

  

  رأس المال     -١٢

� سDعودي للسDھم  ١٠مليDون سDھم بقيمDة اسDمية  ١٥مليDون � سDعودي مقسDم الDى  ١٥٠ال الشركة مبلDغ يبلغ رأس م

  الواحد.

  

  اGحتياطي النظامي  -١٣

ً شياتم ، تقوم الشركة بتكوين احتياطي والنظام ا;ساسي للشركةمع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية  ا

حتيDاطي غيDر ن ھDذا ا:إ. بالمئة مDن رأس المDال ٥٠حتياطي ربح الصافي حتى يبلغ ھذا ا:من ال بالمئة ١٠ نظامي بنسبة

  .أرباحصبة قابل للتوزيع كأن



  للتمويلشركة متاجر 
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  ا�ولية ( تتمة ) ماليةايضاحات حول القوائم ال

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
 

 ١٨

  مصاريف التسھي�ت البنكية  -١٤

ت مدفوعDDة عDDن التسDDھيCال المتعلقDDة بالمصDDاريف ا:داريDDةمصDDاريف التسDDھيCت البنكيDDة  تتضDDمن المصDDاريف التمويليDDة

 ٢٠١٥ يونيDو ٣٠المنتھية في  الفترةتم خCل . نكيةھا على مدة التسھيCت البطفاؤإيتم و البنوكالممنوحة للشركة من قبل 

  .� سعودي  ١،٢٠٤،٦٥٥ الدخل بمبلغ تحميل قائمة
 

  التشغيلية  اGيجارات -١٥

قائمDة ل تحميD ٢٠١٥ يونيDو ٣٠المنتھيDة فDي  الفتDرةخCDل تDم  حيDث ،يجارات التشDغيليةبعقود ا:يجار مصاريف ا: تتعلق  

  .ال سعودي كمصروف عن عقود ا6يجارات التشغيليةـري ١،١٤٧،٦٣٠ الدخل بمبلغ وقدره
  

  المعلومات القطاعية   -١٦

تتعلق المعلومات القطاعية بنشاط واعمال الشركة والتي أعدتھا إدارة الشركة كأساس :عداد المعلومات المالية الخاصة 

  ية .شيھا مع طرق إعداد التقارير الداخلابھا لتم

  
طاعات على بنود تتعلق ل نتائج القتتم المعامCت بين القطاعات بنفس شروط التعامل مع ا;طراف ا;خرى. تشتم

  بصورة مباشرة بقطاع معين وبنود يمكن توزيعھا على القطاعات المختلفة.

 للفترةإجمالي الربح ، و ٢٠١٥ يونيو ٣٠كما في  لمنتجات الشركة فيما يلي بياناً بإجمالي الموجودات والمطلوبات

  : ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتھية في السابقة  بالسنة مقارنة  المنتھية في ذلك التاريخ

    عوديـسال Qبال    

    ٢٠١٥    

  ا/جمالي   ئعبضا  سيارات  عقارات  

  ١٣٥،٤٣٣،٠٢٦  ٣٦٠،٤٠٠  ١٣٥،٠٧٢،٦٢٦  -  خCل السنةالمبيعات 

  ٤٠،١٠٤،٦٩٨  ٨٥،١٩٢  ٤٠،٠١٩،٥٠٦  -  خCل السنةالربح ا:جمالي 

  ٥٠٢،٤٧٨،٩٩٦  ٨،١٣٢،٤٥٩  ٤٤٧،٣٠٠،٠٥٩  ٤٧،٠٤٦،٤٧٧   التمويلالمدينون عن عقود 

  ٦٠٥،٣١٦،٦٧٠  ٩،٧٩٦،٨٥٤  ٥٣٨،٨٤٤،٧٧٧  ٥٦،٦٧٥،٠٣٩  الموجودات  مجموع

  ٤٢٥،٨٨٧،٩١٢  ٣٩٠،٦٤٦  ٤٢٥،٤٩٧،٢٦٦    المطلوباتمجموع 

 
    سـعوديال Qبال    

    ٢٠١٤    

  مالي ا/ج  بضائع  سيارات  عقارات  

  ٣٤٩،٠١٩،٤٧٩  ٥،٨٨٥،٠٧٢  ٣٣٨،٧٨٤،٤٠٧  ٤،٣٥٠،٠٠٠  المبيعات خCل السنة
  ٨٧،٣٩٢،٣٣٧  ١،٥٨٨،٢٩٥  ٨٤،٠٠٤،٠٤٢  ١،٨٠٠،٠٠٠  الربح ا:جمالي خCل السنة

  ٤٧٩،٣١٧،٧٦٠  ٩،١٠٣،٤٩٧  ٤٢٣،٤٦٥،١١٠  ٤٦،٧٤٩،١٥٣   التمويلالمدينون عن عقود 
  ٥٧٥،٣٥٣،٩٥٧  ١٠،٩٢٧،٤٧٦  ٥٠٨،٣١٠،٦٥٩  ٥٦،١١٥،٨٢٢  مجموع الموجودات 
  ٢٩٩،٠٩٧،٣٢٦  ٥،٠٤٣،٢٩٨  ٢٩٠،٣٢٦،٢٣٢  ٣،٧٢٧،٧٩٦  مجموع المطلوبات

  

  تعتبر المملكة العربية السعودية السوق الرئيسي لمنتجات الشركة.

ن نشاط الشركة بموجب النظام ا6ساسي للشركة يتمثل في تمويل السDيارات والبضDائع فقDط بDدون إ ٢٠١٥إبتداء من عام 

  .عقارات وا6راضيتمويل ال



  للتمويلشركة متاجر 
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  ا�ولية ( تتمة ) ماليةايضاحات حول القوائم ال

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
 

 ١٩

  السھم يةربح -١٧

من الربح الصDافي بتقسDيم الDربح مDن العمليDات التشDغيلية والDربح الصDافي والسھم من العمليات التشغيلية  ربحيةتم احتساب 

   .٢٠١٥ يونيو ٣٠سھم كما في  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠على المتوسط المرجح لعدد ا;سھم والبالغة 

  القيمة العادلة  -١٨

ترية المدرجة في القوائم المالية للشركة، 6 تختلف جوھريا عن القيمة الدف وجودات والمطلوباتللمن القيمة العادلة إ

  .المالية
  

 وإدارة المخاطرا�دوات المالية   -١٩

  مخاطر اGئتمان 

Dرف تمثل مخاطر ا6ئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية والذي يDة للطDارة ماليDى خسDؤدي إل

، الموافقDة للعمCDء. قامت الشركة بوضDع إجDراءات :دارة مخDاطر ا6ئتمDان والتDي تتضDمن تقيDيم المCDءة ا6ئتمانيDة خرا"

الممولة والمتعلقة بالعقDارات المعتمدة للقرض، تحديد حدود ا6ئتمان، الحصول على ضمانات مثل صك ملكية الموجودات 

  والحصول على تأمين وضمانات شخصية. 

  

للتأكDد مDن عDدم وجDود  التقسDيطركة بإدارة مخاطر ا6ئتمان التي تتعDرض لھDا مDن خCDل محاولDة تنويDع نشDاطات تقوم الش

  .العمCء في مواقع أو أنشطة معينةتركيز غير 6زم لمخاطر ا6ئتمان مع 
  

ل احتفDاظ الشDركة مDن خCDالتقسDيط عقDود  بالمDدينون عDنيتم تخفيض مخاطر ا6ئتمان الناتجة عن إجمالي المبالغ المتعلقة 

  .ضمانات شخصيةا;صول الممولة والمتعلقة بالعقارات با:ضافة إلى بصكوك ملكية 

  

 مخاطر أسعار العموGت 

. تبDرز مخDاطر تيجDة للتقلبDات فDي أسDعار العمDو6تإن مخاطر أسعار العمو6ت ھو عدم التأكد من ا:يDرادات المسDتقبلية ن

وافDق فDي الموجDودات والمطلوبDات الخاضDعة لتعDديل معDد6ت العمDو6ت ضDمن أسعار العمو6ت عندما يكون ھناك عدم ت

فترة زمنية محددة. إن أكثر البنود عرضة لمخاطر أسعار العمDو6ت ھDي ا;نشDطة المتعلقDة بDا6قتراض وا6سDتثمار حيDث 

  التقلبات في أسعار العمو6ت على قائمة الدخل. تؤثر

  

متعDDارف عليDDه لمخDDاطر العمDDو6ت. وتنشDDأ الفجDDوة ا6يجابيDDة عنDDدما تزيDDد إن الفجDDوة فDDي أسDDعار العمDDو6ت ھDDي مقيDDاس 

الموجودات الخاضعة لمخاطر أسعار العمو6ت عن المطلوبات المثيلDة لھDا فDي فتDرة زمنيDة معينDة. فDي حDين تنشDأ الفجDوة 

 معينة.السلبية عندما تزيد المطلوبات عن الموجودات الخاضعة لمخاطر أسعار العمو6ت خCل فترة زمنية 

  

  

  
  



  للتمويلشركة متاجر 
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة( 
  

  ا�ولية ( تتمة ) ماليةايضاحات حول القوائم ال

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
 

 ٢٠

 وإدارة المخاطر ( تتمة )ا�دوات المالية    -١٩

  مخاطر السيولة 

ما على تلبيDة متطلبDات التمويDل الخاصDة بھDا. تحDدث مخDاطر السDيولة عنDد وجDود  شركةتمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة 

  .ويلى شح مفاجئ في بعض مصادر التممستوى ا6ئتمان مما يؤدي إل في نخفاضإضطراب في السوق أو إ

  

تقوم الشركة بالحد من مخاطر السيولة وذلك بالتأكيد من توفر التسھيCت البنكية. تنص سياسة الشركة الخاصة بالمبيعDات 

مDDن تDDاريخ بيDDع السDDيارات  سDDنوات ٤وسDDنة مDDن تDDاريخ بيDDع العقDDارات  ١٢ن يDDتم تحصDDيل ا;رصDDدة المدينDDة خCDDل أعلDDى 

  .نشوئھايوم من تاريخ  ٣٠رية خCل . تسدد الذمم الدائنة التجاوالبضائع ا;خرى 

  

  مخاطر العم�ت

مخDDاطر العمCDDت تتمثDDل فDDي التقلبDDات التDDي تطDDرأ فDDي قيمDDة ا;دوات الماليDDة نتيجDDة للتغيDDرات فDDي أسDDعار صDDرف العمCDDت 

Dة ;ن الشDت ا;جنبية مخاطر غير جوھريCركة ا;جنبية. تعتقد ا:دارة أن مخاطر الخسارة الناتجة عن تقلبات أسعار العم

  .تتعامل بصورة رئيسية بال� السعودي

  

 أرقام المقارنة -٢٠

  .تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع عرض الفترة / السنة 

  

 
 إعتماد القوائم المالية ا�ولية الموجزة -٢١

 

أكتDDوبر  ١١ق ھDDـ المواف١٤٣٦DD ذو الحجDDة ٢٧أعتمDDدت القDDوائم الماليDDة ا;وليDDة المDDوجزة مDDن قبDDل مجلDDس ا:دارة بتDDاريخ 

 م.٢٠١٥
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