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 للتمويلشركة متاجر  
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 
  قائمة المركز المالي

 2016 ديسمبر 31كما في 
 السعودي( لايرل)با
      
  2015ديسمبر  31   2016ديسمبر  31  يضاحي 

      الموجودات
      موجودات متداولة

 12,217,873  17,367,113  4  وارتد  لدى البنوه نقد
 291,759,182  255,132,111  5 مدينون  ن  قود التمويل، بالتافي 

 2,887,481  3,992,547  6 خرىأوموجودات متاريي مدفو ة مقدما 
 26,939,909  26,939,909  8 يستثمارات في أراضي

 333,804,445  303,431,680   مجموع الموجودات المتداولة

      
      موجودات غير متداولة

 14,013,400  38,542,236  10 مقيد  -ودائع سجل 
 242,171,981  215,340,352  5 مدينون  ن  قود التمويل، بالتافي 

 32,363,333  -  7 يستثمارات متاحة للبيع
 724,651  2,816,431  9 ، بالتافيممتلكات ومعدات

 289,273,365  256,699,019   مجموع الموجودات غير المتداولة

 623,077,810  560,130,699   مجموع الموجودات

      
      المساهمينالمطلوبات وحقوق 

      مطلوبات متداولة
 24,691,395  10,318,990   دائنون تجاريون

 141,504,696  113,585,046  10 تسفيالت بنكية، بالتافي 
 65,480,338  65,349,540  11  أ راي  ات  القةالمستحق الك 

 3,518,428  3,551,951  12 خرىأمتاريي مستحقة وم لوبات 
 13,865,599  12,364,709  13 الزكا  مخت، 

 249,060,456  205,170,236   المطلوبات المتداولةمجموع 

      
      مطلوبات غير متداولة

 129,064,000  97,113,258  10  تسفيالت بنكية، بالتافي
 48,897,001  47,861,179  11 أ راي  ات  القةالمستحق الك 
 4,294,187  5,329,519  14 الخدمة نفايةتعويضات 

 182,255,188  150,303,956   المتداولة مجموع المطلوبات غير

 431,315,644  355,474,192   مجموع المطلوبات

      
      المساهمينحقوق 

 150,000,000  150,000,000  15 رأ  المال
 14,336,602  15,611,348  16 احتيا ي نظامي

 26,913,014  39,045,159   أرباح مبقا 
 512,550  -  7 إستثمارات متاحة للبيعالتغير في القيمة العادلة 

 191,762,166  204,656,507   المساهمينمجموع حقوق 

 623,077,810  560,130,699   المساهمينمجموع المطلوبات وحقوق 
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 للتمويلشركة متاجر  
 (مقفلة شركة مساهمة سعودية)
 

 قائمة الدخل الشامل
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعود ( لاير)بال

      

      

 2016ديسمبر  31  اتييضاح 
 

 2015ديسمبر  31

      

       اإليرادات

 73,373,246   75,953,373            17 ييرادات التمويل

 1,711,092   1,021,931              ييرادات الرسوم والعموالت

            76,975,304   75,084,338 

      المصاريف

 (21,589,611)  (24,166,139)          18 ومية ويدارية ممتاريي  

 (32,599,557)  (34,063,288)          11,10  متاريي تمويلية

           (58,229,427)  (54,189,168) 

 20,895,170   18,745,877             ليةالتشغيمن العمليات  الربح

 430,250   322,333                 ، تافي ييرادات أخرى

 21,325,420   19,068,210            الربح قبل الزكاة 

 (5,896,140)  (6,320,746)            13 زكا  

 15,429,280   12,747,464            الربح الصافي 

      

 165,358   659,427                7 لدخل الشامل اآلخرا

 15,594,638   13,406,891            إجمالي الدخل الشامل

 1.03   0.89                     21 ربح السهم األساسي والمخفض
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 للتمويلركة متاجر ش

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 

  قائمة التدفقات النقدية
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعود ( )باللاير

     

     

 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31  

     نشطة التشغيليةاأل
 21,325,420  19,068,210  الربح قبل الزكا 

المحتدل مدن قبدل الزكدا  يلدك تدافي النقدد  لتسوية الدربح تعديالت
 اسنش ة التشغيلية: (المستخدم في)

 
   

 290,079  334,295  استفالكات 

 813,869  1,083,707  تعويضات نفاية الخدمة 

     التغيرات في الموجودات والم لوبات التشغيلية : 

 (54,613,403)  63,458,700  مدينون  ن  قود التمويل 

 (932,406)  (1,105,066)  مدفو ة مقدما  وموجودات اخرى متاريي

 17,874,554  (14,372,405)  دائنون تجاريون

 (386,291)  33,523  متاريي مستحقة وم لوبات أخرى

 -   (7,821,636)  زكا  مسدد  

 (659,409)  (48,375)  تعويضات نفاية الخدمه المسدد   

 (16,287,587)  60,630,953  م في( األنشطة التشغيلية صافي النقد المحصل من )المستخد

     
     نشطة االستثماريةاأل

 -  -  يستثمارات متاحة للبيع

 (34,930)  (2,426,075)  شراا ممتلكات ومعدات

 (34,930)  (2,426,075)  االنشطة االستثماريةالمستخدم في  صافي النقد

     
     نشطة التمويليةاأل

 (1,102,998)  (59,870,392)  فيالت بنكية  ويلة اسجل ، تافيتس

 (14,013,400)  7,981,374  مقيد  -ودائع سجل 

 14,288,236  (1,166,620)  المستحق يلك أ راي  ات  القة 

 (828,162)  (53,055,638)  االنشطة التمويليةالمستخدم فى النقد صافي 

     
 (17,150,679)  5,149,240  وأرصدة لدى البنوك في النقد التغيرصافي 

 29,368,552  12,217,873  بداية السنةفي  وارتد  لدى البنوه النقد

 12,217,873  17,367,113  نهاية السنةفي  وارصدة لدى البنوك النقد
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 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 

 المساهمين حقوق التغيرات في قائمة 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعود ( )باللاير

  

نظاميإحتياطي  رأس المال ايضاح مبقاةأرباح    

ة التغير في القيمة العادل

 المجموع إلستثمارات متاحة للبيع

 176,167,528 347,192 13,026,662 12,793,674 150,000,000   2015 يناير 1الرتيد في 

 15,429,280 - 15,429,280 - -  الربح التافي للسنة

 - - (1,542,928) 1,542,928 - 16 المحول يلك االحتيا ي النظامي

 165,358 165,358 - - - 7 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 191,762,166 512,550 26,913,014 14,336,602 150,000,000  2015ديسمبر  31الرصيد في 

 12,747,464 - 12,747,464 - -  الربح التافي للسنة

 - - (1,274,746) 1,274,746 - 16 المحول يلك االحتيا ي النظامي

 146,877 146,877 - - - 7 لبيعالتغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة ل

المحول من احتيا ي القيمة العادلة يلك الدخل 

 للسنة الناتأ من استثمارات متاحة للبيع
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- - 659,427 (659,427) - 

 204,656,507 - 39,045,159 15,611,348 150,000,000  2016ديسمبر  31الرصيد في 

 
 
 
 
 
 

 جزاا  ال يتجزأ من ه و القوائم الماليةين اإيضاحات المرفقة تشكل 
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 التكوين والنشاط .1
 

 ،مسدجلة فدي الريدا  شدركة مسداهمة سدعودية مقفلدةهدي  )الشدركة( "للتقسدي للتمويل "سابقا  شركة متاجر شركة متاجر 

 ا1995ينداير  11هدـ الموافدق 1415شعبان  9تاريم و 1010132514جار  رقم السجل التب المملكة العربية السعودية

أ مدال تجدار   فدي)قبل الحتول  لك ترخي، مؤسسة النقد العربي السعود  "المؤسسة"( نشا  الشركة الرئيسي  يتمثل

الجملة والتجزئة في السيارات والمعدات واسثاث المنزلدي واسجفدز  الكفربائيدة والمدواد الغ ائيدة ومدواد البنداا والحاسدن 

يرهدا ويقامدة المبداني والوحددات السدكنية التجاريدة  ليفدا واسدتثمارها اآللي والمنتجات الزرا يدة وشدراا اسراضدي وت و

  ير لتالح الشركةاجت البالبيع أو 
 

 
رقددددم  المؤسسددددة لددددك تددددرخي،  (2014نددددوفمبر  15الموافددددق ) هددددـ 1436محددددرم  32شددددركة بتدددداريم الحتددددلت 

المملكددة العربيددة  ة فددي ت التددغير  والمتوسددالتمويددل االسددتفالكي وتمويددل المنشدد  نشددا يبممارسددة  201411/اش/25

  االسعودية

 

( قرر المساهمون تعديل اسم الشدركة ليتدبح "شدركة متداجر 2015يناير  20هـ )الموافق 1436ربيع االول  29بتاريم 

حكدام نظدام الشدركات س   الشدركة القيدام بالتمويدل وفقدا  للتمويل" باالضافة الك تعديل غر  الشركة بحيدث يتدبح غدر

ة النقدد نظمدة  ات العالقدة والقوا دد والتعليمدات التدادر   دن مؤسسدالتمويل والئحته التنفي ية واست ونظام مراقبة شركا

رااات تدم اسدتكمال االجد وسد ةات مدال التمويدل االسدتفالكي وتمويدل المنشدات التدغير  والمالعربي السدعود  بمزاولدة أ

 اشار يليفا أ الوالتغيرات المساسي والسجل التجار  لعك  النظامية لتعديل النظام اس
 

 يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الريا  ولدى الشركة الفروع التالية:

 

 بيان االلتزام .2
 

 اأ دت القوائم المالية وفقا  للمعايير الدولية الخاتة بالتقارير المالية
 

 أسس العرض والقياس

فيما  دا اإسدتثمارات المتاحدة للبيدع حيدث يدتم  ،تم ي داد القوائم المالية وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية وافترا  االستمرارية

 اياسفا بالقيمة العادلةق

 

 التاريم )هجر ( السجل التجار  الفرع

 هـ8/9/1434 1010383482 الريا 

 هـ10/9/1413 4030094079 جد  

 هـ13/9/1421 2050037393 الدمام

 هـ19/9/1414 4031031096 مكة المكرمة 

 هـ4/1/1431 4032029479  ائي ال



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 

 )تتمة( ايضاحات حول القوائم المالية

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة( بيان االلتزام .2
 

 عملة العرض والنشاط

 تعر  القوائم المالية باللاير السعود  وهي العملة الوظيفية للشركة، كافة المبالل تم تقريبفا سقرن لاير سعود ا
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

المعدددايير الدوليدددة الخاتدددة بالتقدددارير الماليدددة اسدددتخدام بعددد  اسحكدددام والتقدددديرات يت لدددن ي دددداد القدددوائم الماليدددة وفدددق 

واالفتراضات المحاسبية التدي يمكدن أن تدؤثر  لدك مبدالع الموجدودات والم لوبدات المفتدح  نفدا، كمدا يت لدن  لده مدن 

والتقديرات واالفتراضدات بشدكل  اإدار  استخدام اسحكام  ند ت بيق السياسات المحاسبية للشركة، يتم تقدير ه و االحكام

مستمر و له  لك أسا  خبر  الشركة و وامل أخرى تشتمل  لدك الحتدول  لدك المشدور  المفنيدة وتوقعدات ل حدداث 

المستقبلية التي يعتقد ب نفا معقولة وفقا  للظروي الحالية، وقد تمثلت الندواحي الفامدة التدي اسدتخدمت فيفدا اإدار  اسحكدام 

 فتراضات في اآلتي: والتقديرات واال
 

 مبداء االستمرارية المحاسبي

قامت اإدار  بتقييم قدر  الشركة  لك االستمرار في العمل وفق مبداا االستمرارية حيدث تعتقدد اإدار  بد ن لددى الشدركة 

تثيدر شدكوكا  الموارد الكافية لمواتلة أ مالفا في المستقبل، ك له لي  لدى اإدار  أ   لم ب ية أمدور جوهريدة يمكدن أن 

 حول قدر  الشركة  لك االستمرار وفقا  لمبداا االستمراريةا
 

 العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات

يددتم اهدداله تكلفددة الممتلكددات والمعدددات  لددك العمددر اإنتدداجي المقدددر لفددا والدد   يعتمددد  لددك االسددتخدام المتوقددع ل تددل 

 لك  وامل التشغيلا والضرر الماد  المتوقع أن يؤثر  ليه وال   يعتمد  
 

 التمويلعقود  المدينون عنانخفاض قيمة 

 نددما يتدبح مدن غيدر المحتمدل تحتديل كامدل  التمويدلن  قدود  ديتم تقدير المبالل الممكن تحتديلفا مدن الد مم المديندة 

تجداوزت مو دد  المبلل، وفي حالة المبالل المؤثر  يتم التقددير لكدل مبلدل  لدك حددو، وفدي حالدة المبدالل الغيدر مدؤثر  التدي

استحقاقفا فيتم تقييمفا يجماليا  ويتم تكوين مخت، لفا  لك أسا   ول مد  تجاوز مو د استحقاقفا وبناا   لدك معددالت 

االسترداد التاريخيةا أ  فرق بين المبالل التي يتم تحتيلفا فعليا  في الفترات المستقبلية والمبدالل المتوقدع تحتديلفا يددر  

 الخسائر لتله الفتراتا  في قائمة اسرباح أو

 

 االلتزامات المحتملة

 ندد وقدوع حددث مسدتقبلي أو أكثدر أو  ددم وقو دها ين تقيديم احتماليدة وقدوع  تبحكم  بيعتفدا، يدتم تسدوية هد و االلتزامدا

 الحدث يتضمن ب بيعته ممارسة اسحكام المفنية وتقديرات نتائأ اسحداث المستقبليةا

 



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 

 )تتمة( ايضاحات حول القوائم المالية

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

9 

 

 

 ية ملخص ألهم السياسات المحاسب .3

 

 فيما يلي ملخ، سهم السياسات المحاسبية التي استخدمتفا الشركة في ي داد ه و القوائم المالية: 
 

 النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقديدة مدن النقدد فدي التدندوق وحسدابات جاريدة لددى البندوه وودائدع قتدير  اسجدل  اليدة السديولة 

 ل من تاريم اقتنائفااوالتي تستحق خالل ثالثة أشفر أو أق

 الممتلكات والمعدات، بالصافي

 االعتراف والقياس

يتم قيا  بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد ختم اإهاله المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفا  في القيمة، 
 ن استبعاد بند من بنود تتضمن التكلفة النفقات العائد  مباشر  القتناا استلا يتم قيد أ  أرباح أو خسائر ناتجة 

اإيرادات الممتلكات والمعدات )والتي تحتسن بالفرق بين تافي متحتالت االستبعاد والقيمة الدفترية للبند( في 
 اسخرى في قائمة الدخل الشاملا

 

 التكاليف الالحقة

بالنفقات للشركةا يتم ا تبار  يتم رسملة التكاليي الالحقة فق   ند وجود احتمال تدفق منافع اقتتادية مستقبلية متعلقة
 اإتالحات والتيانة المستمر  كمترفات  ند تكبدهاا  

 

 اإلهالك

يتم احتسان اإهاله  لك مدى المبلل القابل لإلهاله وال   يتمثل في تكلفة استل بعد ختم القيمة المتبقية )ين 
 وجدت(ا

 
 لك مدى اس مار االنتاجية المقدر  لكل جزا من بنود  ابتب ريقة القس  الثيتم اثبات اإهاله في قائمة الدخل الشامل 

الممتلكات والمعدات حيث أن  له يعك   ن قرن أسلون االستفاله للمنافع االقتتادية الكامنة ل تل، تتمثل اس مار 
 االنتاجية المقدر  للممتلكات والمعدات في اآلتي:

 
  

 السنوات 
 4 سيارات

 6  ثاث ومفروشاتا
 6 – 4 داتالت ومعآ

 أو مد  اإيجار ، أيفما أقل  10 الم جور تحسينات  لك
 

 

 األدوات المالية

يتم اال تراي بالموجودات والم لوبات المالية  ندما تتبح الشركة  رفا  في االلتزامات التعاقدية ل دا ، ويتم قياسفا 
باستثناا المتنفة بالقيمة العادلة من خالل اسرباح أو مبدئيا  بالقيمة العادلة بعد تعديلفا بتكاليي المعاملة )ين وجدت(، 

 الخسائر فيتم قياسفا مبدئيا  بالقيمة العادلةا
 



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 

 )تتمة( ايضاحات حول القوائم المالية
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يتم يلغاا يثبات الموجودات المالية  ندما تفقد الشركة السي ر   لك الحقوق التعاقدية التي تتكون منفا الموجودات 
 امدته ينفاا أو يلغاؤو أو العقد في المحدد االلتزام سداد  ند المالية الم لوبات يثبات  ن التوقي يتمو الماليةا

 

 ند يلغاا اال تراي ب تل مالي أو التزام مالي فإن الفرق بين القيمة الدفترية والمقابل المستلم أو المدفوع يتم اال تراي 
 به في قائمة اسرباح أو الخسائرا 

 

 المالية اتالموجود

 عن عقود التمويل نمدينو

 وبعد انش  مالي سوق في متداولة وغير تحديدها ممكن أو ثابتة دفعات  ات مشتقة هي  بار   ن موجودات مالية غير

 االنخفا  ناقتا   الفعلي العائد معدل  ريقة باستخدام الم ف   بالتكلفة المالية الموجوداته و  تقا  لفا، المبدئي القيا 

 انخفا  وجود حالة وفي .الشامل الدخل قائمة في التمويل ييرادات ضمن الفعلي العائد معدل ي فاا يدرا  يتم .قيمةال في

 كمتروي يثباتفا ويتم المالي ل تل الدفترية القيمة من كختم القيمة في االنخفا   خسار يظفار يتم القيمة، في

 االشامل الدخل قائمة في القيمة في انخفا 
 

 بار   ن  اتفاقية تقوم بموجبفا الشركة ببيع أتل للعميل بعد أن تكون الشركة قد قامت  وه ويل "التقسي "التمين 
بشرائه، بناا   لك و د من نف  العميل بشراا ه ا استل من الشركةا يتضمن سعر البيع التكلفة باإضافة يلك هامش 

مجموع دفعات البيع المستقبلية المتعلقة بعقد  التمويلد ربح متفق  ليها يتضمن يجمالي المبالل المستحقة بموجن  ق
، ك رباح مؤجلةوتكلفة استل المباع  التمويل(ا يتم قيد الفرق بين مديني  قود  قود التمويل ن  ن)مدينو التمويل

 االتمويل قود  والي المبالل المستحقة بموجن مدينوسغرا  العر  يتم ختمه من يجم
 

  عقود التمويلعن  نمدينوال مخصص االنخفاض في قيمة

في تاريم كل تقرير لتحديد فيما ي ا كان هناه ضرور  لتسجيل  قود التمويل  المدينون  نتقوم الشركة بمراجعة 
مخت، خا، باالنخفا  في القيمة في قائمة الدخل الشاملا تبنك ه و التقديرات بالضرور   لك افتراضات تتعلق 

تة من االجتفاد و دم الت كد، ل له فإن النتائأ الفعلية قد تختلي  ن ما تم تقديرو مما بعوامل  د  وتت لن درجات متفاو
 قد يترتن  ليه يجراا تعديالت مستقبلية  لك ه و المختتاتا

 

المؤثر  وينما تقوم الشركة بتكوين مخت،  التمويلال تقوم الشركة بتكوين مختتات محدد  مقابل مديني  قود 
 لك أسا  نمو   الخسار   ا يحدد مبلل المخت،متشابفةالئتمانية االسمات ال ات  التمويلود جما ي مقابل مديني  ق

 ، ويتم تعديله ليعك  التغيرات االقتتادية السائد االتمويلالتاريخية لل مم المدينة الناتجة  ن  قود 
 

 متاحة للبيع ستثماراتإ

رات متاحة للبيع أو التي لم اليمكن تصنيفها ضمن تصنيفات مصنفة كاستثما مشتقة هي  بار   ن موجودات مالية غير
تتكون االستثمارات المتاحة للبيع لدى الشركة من االستثمار في أحد تناديق اسهلي كابيتال  الموجودات المالية األخرى.

يتم اال تراي بفا محققة اسرباح والخسائر غير ال اوالتي تنو  اإدار  اإحتفاظ بفا سكثر من سنة وتظفر بالقيمة العادلة
ضمن الدخل الشامل اآلخر ويتم يظفارها مباشر  ضمن حقوق المساهمينا ويتم يثبات اسرباح والخسائر المحققة من 
االستثمارات المتاحة للبيع ضمن قائمة اسرباح أو الخسائرا يَُحّمل أ  انخفا  غير مؤقت في قيمة تله االستثمارات 

 أو الخسائرا مباشر   لك قائمة اسرباح
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 المالية المطلوبات

 التصنيف والقياس الالحق

، تكاليف المعامالت للتسهيالت البنكيةيتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائداً، بالنسبة 
أ راي مستحقة يلك ال والمبالل التجاريون لك الدائنون الخاصة بالشركة  المباشرة المتعلقة بها. تشتمل المطلوبات المالية

 اوالتسفيالت البنكية والم لوبات اسخرى  ات  القة
 

البنكية المرتبطة باألرباح بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل األرباح  التسهيالتبعد اإلثبات األولي لها، تقاس 
لخسائر في قائمة الدخل الشامل وذلك عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل الفعلية. يتم إثبات األرباح وا

إطفاء معدل األرباح الفعلية. تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة والخصم عند الشراء وكذلك أية 
في  المصاريف التمويليةمعدل األرباح الفعلية في أتعاب وتكاليف تعتبر جزءاً مكمالً لمعدل األرباح الفعلية. يدرج إطفاء 

 قائمة الدخل الشامل.

 
 المالية والمطلوبات المالية الموجودات مقاصة

 ملزم نظامي حق وجود  ند المالي المركز قائمة في بالتافي وتدر  المالية والم لوبات المالية الموجودات مقاتة تتم

 وتسديد الموجودات بيع أو التافي، أسا   لك الم لوبات مع لموجوداتا لتسوية نية الشركة لدى يكون  ندما أو

 .واحد آن في الم لوبات
 

 إستثمارات في أراضي

بالتكلفة ناقتا  تظفر اإستثماراته و  اإستثمارات في أراضي تكلفة ق ع أراضي تم شراؤها بغر  البيعا ينّ تمثل 
للت كد من وجود  في اسراضيالقيمة الدفترية لالستثمارات  يتم مراجعة اقيمة، ين وجدتينخفا  في ال خسار  أ 

التغيرات في الظروي يلك  دم يمكانية استرداد القيمة الدفتريةا وفي انخفا  في قيمتفا و له  ندما تشير اسحداث أو 
وجودات يلك القيمة  ن القيمة القابلة لالسترداد،  ندئ  تخف  المحالة وجود مثل ه ا الدليل وزياد  القيمة الدفترية 
 العادلة ناقتا  تكاليي البيع والقيمة الحاليةاالقابلة لالسترداد لفا والتي تمثل القيمة اس لك للقيمة 

 

بمقارندة متحصدالت االسدتبعاد مدق القيمدة  فدي األرايدييتم تحديدد األربداح والخسدائر الناتجدة عدن اسدتبعاد االسدتثمارات 

 قائمة الدخل الشامل. األخرى في / المصاريفاإليراداتويتم إثباتها بالصافي يمن  يفي األرايالدفترية لالستثمارات 

 

 الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع 

 ن البضا ة أو الخدمات المستلمة، سواا قدمت أم لم تقدم بفا  يتم يثبات االلتزامات لقاا المبالل الواجن دفعفا مستقبال  
 فواتير من قبل الموردينا

 

 صاتالمخص

يمكن تقدير مبلغه  أحداث سابقة نتيجة التزام قانوني حالي أو تعاقد  ما يكون لدى الشركة نديتم اال تراي بالمخت، 
ومن المحتمل أن يت لن تدفقات خارجة لمنافع اقتتادية لتسوية ه ا االلتزاما يتم مراجعة ه و  بشكل موثوق

 عك  أفضل التقديرات الحاليةا المختتات في تاريم كل قائمة مركز مالي وتعديلفا لت
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 تحقق اإليرادات

 التمويلالدخل من عقود 

في قائمة الدخل الشامل باستخدام  ريقة العائد الفعلي وباستخدام معدل ربح  التمويليتم اال تراي بالدخل من  قود 
 ائم  لك مدى فتر  العقدافعلي قابل للت بيق  لك الرتيد الق

 
 يتم اال تراي بفا كإيرادات  ند توقيع العقود مع العمالاا  الرسوم والعموالتأتعان 

 
 

 الزكاة

الزكا  والدخل في المملكة العربية السعودية ويحمل المخت،  لك قائمة  هيئةمخت، الزكا  وفقا  لتعليمات يجنن 
 الشاملا الدخل

 

 نهاية الخدمة  تعويضات

مخت، لمكاف   نفاية الخدمة المستحقة للموظفين  ن فترات خدماتفم المتجمعة بتاريم قائمة المركز المالي وفقا   يجنن
 لنظام العمل السعود ا

 

 االحتياطي النظامي  

السنة يلك  ربحمن تافي  %10، يجن  لك الشركة أن تحول في المملكة العربية السعوديةنظام الشركات سحكام  بقا  
ين ه ا االحتيا ي غير قابل للتوزيع  لك رأ  المالا  من %50االحتيا ي  يعادل ه احتك  يا ي النظامياالحت

 االمساهمين في الشركة
 

 االيجارات التشغيلية 

ب ريقة القس  الثابت  لك مدى فتر  الشامل تقيد الدفعات بموجن  قود اإيجارات التشغيلية كمتاريي في قائمة الدخل 
 اإيجاراتا

 

 لمعايير الدولية المحدثة والمنشورة ذات العالقة بعمليات الشركةا

 

 فيما يلي المعايير الدولية الجديد  الخاتة بالتقارير المالية والتي تعتبر  ات  القة بعمليات الشركة وتم نشرها:

 
 

  (م2018يناير  1)التطبيق اإللزامي بتاريخ  "اإليرادات من العمالء" ( 15الدولي رقم )المعيار 

وهو يحل محل المعيار  الدولي  ا( ا ارا  شامال  لتحديد آلية وتوقيت اال تراي بااليرادات15يضع المعيار الدولي رقم )
( "برنامأ والا 13( " قود اإنشااات"، والمعيار الدولي رقم )11( "اإيرادات"، والمعيار الدولي رقم )18رقم )

 المعيار ابتداا من تاريم الت بيق اإلزامياستقوم يدار  الشركة بت بيق ه ا  العمالا"ا
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  م(2018يناير  1"  )التطبيق اإللزامي بتاريخ األدوات المالية"( 9الدولي الخاص رقم )المعيار 

عيار الدولي الخا، بالتقارير ، تدر  ن مجل  معايير المحاسبة الدولية اإتدار النفائي للم2014شفر يوليو خالل 
معيار الدولي المحل  هو يحلاسدوات المالية وال   يعك  كافة مراحل مشروع اسدوات المالية، و - (9المالية رقم )

وكافة االتدارات السابقة للمعيار الدولي الخا، بالتقارير المالية رقم "، ثبات والقيا اإ: اسدوات المالية"( 39رقم )
المعيار مت لبات جديد  بش ن التتنيي والقيا ، واالنخفا  في القيمة ومحاسبة تغ ية المخا را  ثستحد(ا لقد ا9)

 ستقوم يدار  الشركة بت بيق ه ا المعيار ابتداا من تاريم الت بيق اإلزاميا

 
 النقد وأرصدة لدى البنوك  .4

 
 

 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31  

 لاير سعودي  لاير سعودي  

 364,093  284,980  د بالتندوق نق 

 11,853,780  17,082,133  أرتد  لدى البنوه  

  17,367,113  12,217,873 

 

 صافيبال، التمويلالمدينون عن عقود  .5

 

 2016ديسمبر  31 
 لاير سعودي

 2015ديسمبر  31
 لاير سعودي

  623,227,021           575,878,391          مدينون عن عقود التمويل

  67,260,277             41,744,982            أطراف ذات عالقة –مدينون عن عقود التمويل 

  690,487,298           617,623,373          إجمالي مدينو عقود التمويل
   

   ناقصاً:

 (125,131,103)        (117,796,755)        أرباح مؤجلة

 (2,885,483)             (814,606)                ت عالقةأطراف ذا – أرباح مؤجلة

  562,470,712           499,012,012           التمويلصافي مدينو عقود 

 (28,539,549)          (28,539,549)          خسائر االنخفاضمخصص 

          470,472,463           533,931,163  

 (291,759,182)        (255,132,111)        تداولناقصاً: الجزء الم

  242,171,981           215,340,352          الجزء الغير المتداول
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 يلي: هي كما التمويلن  ن  قود يالمؤجلة وتافي المدين رباحواس التمويلن تفاتيل المدينون  ن  قود ي    

 

مدينون عن عقود  
 التمويل

 (سعودي لاير)

 المؤجلة رباحاأل
 (سعودي لاير)

ن عن يالمدينصافي 
 التمويلعقود 

 (سعودي لاير)
     : 2016 ديسمبر 31

 283,671,660 (59,557,725) 343,229,385 السنة االولى 
 76,895,320 (40,968,267) 117,863,587 السنة الثانية 
 81,253,565 (14,275,452) 95,529,017 السنة الثالثة

 47,114,137 (3,242,718) 50,356,855 السنة الرابعة 
 9,002,953 (411,436) 9,414,389 السنة الخامسة

 1,074,377 (155,763) 1,230,140 كثر من خمس سنواتأ

 617,623,373 (118,611,361) 499,012,012 

    

     : 2015ديسمبر  31
 320,297,270 (63,066,874) 383,364,144 ولك السنة اال

 116,558,395 (36,186,811) 152,745,206 السنة الثانية 
 59,320,461 (18,281,945) 77,602,406 السنة الثالثة

 47,224,275 (8,481,056) 55,705,331 السنة الرابعة 
 17,525,782 (1,492,819) 19,018,601 السنة الخامسة
 1,544,529 (507,081) 2,051,610   سنواتأكثر من خم

 690,487,298 (128,016,586) 562,470,712 
 

 
 في اآلتي:  قود التمويل المدينون  ناالنخفا  في قيمة تمثلت حركة مخت، خسائر 

 
 2016ديسمبر  31 

 لاير سعودي    
 2015ديسمبر  31
        لاير سعودي    

 28,539,549 4928,539,5 الرتيد في بداية السنة
       

 28,539,549 28,539,549 السنة نفاية الرتيد في 
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 المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى .6
 

 

 بالرياالت السعودية  

 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31  

 1,877,761  3,101,905  متاريي مدفو ة مقدما   

 950,630  586,930  مدينون آخرون 

 59,090  303,712   مم موظفين 

  3,992,547  2,887,481 

 
 متاحة للبيعال ستثماراتإلا .7

تددم وقددد  ،هلددي كابيتددال اسحددد تددناديق أ ،المخددا ر مددنخف سددتثمار  يسددتثمارات الشددركة فددي تددندوق ييمثددل هدد ا البنددد 

  ا(10 )ييضاح البنوه المحليةك حد شرو  يتفاقية تمويل موقعة مع أحد االكتتان به 

 :يوضح الجدول أدناو حركة االستثمارات المتاحة للبيع
 

 
 بالرياالت السعودية

 
 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31

 31,850,783  32,363,333 التكلفة

 -  (32,363,333) يضافات خالل السنة

 -  31,850,783 

 347,192  512,550 أول السنة –التغير في القيمة العادلة 

 165,358  146,877 خالل السنة –ير في القيمة العادلة التغ

 -  (659,427) المحول الك الدخل خالل السنة

 512,550  - آخر السنة –التغير في القيمة العادلة 

 32,363,333  - القيمة العادلة

 

  رات في أراضياستثما .8

وهدي  2012قامدت الشدركة بشدرائفا خدالل العدام أراضي في مكة المكرمة  خم  ق عيمثل ه ا البند قيمة يستثمارات في 

 االبيعلغر   مقتنا 
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 ممتلكات ومعدات، بالصافي .9

 

 آالت ومعدات شاتمفروأثاث و سيارات 

 مبانىتحسينات على 

 مستأجرة

 اإلجمالي

 (لاير سعودي)
      

      التكلفة: 

 6,331,410 1,640,544 2,420,840 1,267,451 1,002,575 2016يناير  1
 2,426,075 1,063,107 860,685 339,783 162,500 اإليافات

 (53,000) - (959,569) - (1,012,569) 

 7,744,916 2,703,651 2,321,956 1,607,234 1,112,075 الرصيد في نهاية السنة
      

      االستهالك:
 5,606,759 1,410,904 2,103,730 1,175,561 916,564 2016يناير  1
 334,295 74,073 139,460 30,146 90,616 محمل للسنةال

 (1,012,569) - (959,569) - (53,000) المستبعد خالل السنة

 4,928,485 1,484,977 1,283,621 1,205,707 954,180 الرصيد في نهاية السنة
  

 
   

      صافي القيمة الدفترية: 

3351,038, 401,527 157,895 2016ديسمبر  31كما في   1,218,674 2,816,431 

 

 
 

 آالت ومعدات أثاث ومفروشات سيارات 
تحسينات على مبانى 

 مستأجرة
 اإلجمالي

 (لاير سعودي)
      

      التكلفة: 
 6,332,680 1,640,544 2,385,910 1,267,451 1,038,775 2015يناير  1

 (1,270) - 34,930 - (36,200) للسنة / )االستبعادات(اإليافات

 6,331,410 1,640,544 2,420,840 1,267,451 1,002,575 الرصيد في نهاية السنة
      

      االستهالك:
 5,352,880 1,343,722 1,962,820 1,148,440 897,898 2015يناير  1

 253,879 67,182 140,910 27,121 18,666 المحمل للسنة

 5,606,759 1,410,904 2,103,730 1,175,561 916,564 الرصيد في نهاية السنة
  

 
   

      صافي القيمة الدفترية: 
 724,651 229,640 317,110 91,890 86,011 2015ديسمبر  31كما في 

 

 

 

 

 



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 

 )تتمة( ايضاحات حول القوائم المالية

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 صافي بال، التسهيالت البنكية .10

 
 

 باللاير السعودي 

 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 

 154,220,641 124,480,067 الجزا المتداول 
 (12,715,945) (10,895,021) قتا  : متاريي تمويلية مؤجلة نا
 113,585,046 141,504,696 
   

 137,129,516 103,998,696 الجزا غير المتداول 
 (8,065,516) (6,885,438) ناقتا: متاريي تمويلية مؤجلة 

 97,113,258 129,064,000 
 270,568,696 210,698,304 يجمالي القرو   ويلة االجل 

 

 

 عئبضدداوشددراا سدديارات الشددركة  لددك تسددفيالت بنكيددة مددن بنددوه محليددة  لددك شددكل مرابحددات يسددالمية بغددر   حتددلت

ا تخضع ه و التسفيالت للعموالت وفقا  سسعار العموالت السائد  في السوق  اللشركة لتمويل رأ  المال العامل و قارات

 المؤسسددين ل المسدداهمينمددن قبدد شختددية وضددماناتات سمددر سددند  لددك شددكلتلدده التسددفيالت  ضددمانات مقابددل تددم تقددديم

( فإنده يجدن  لدك التجدار  يضافة  لك  له )فيما يخ، اتفاقية تسفيالت البنه االهلدي اوالتنازل  ن  وائد  قود التمويل

لبنده قدام ا 2016وخدالل  دام  (،7في اسهلي كابيتل )ايضداحالبنكية من قيمة التسفيالت  %10الشركة استثمار ما يعادل 

يلدك وديعدة  كإسدتثمارات فدك االهلدك كابيتدل البنكيدة( مدن قيمدة التسدفيالت %10بتحويل مبلل النسبة المشدار يليفدا أ دالو )

  ا  البنكية التسفيالت قبل انتفاا مد غير قابلة للتسييل كما أنفا  في البنه،لديه سجل )مقيد ( 

 

 :المتاريي التمويلية المؤجلةفيما يلي حركة 

 

 السعودي باللاير 

 2016 2015 

 21,444,389 20,781,461 يناير  1رتيد ، 
 15,910,990 13,983,676 يضافات خالل السنة

 (16,573,918) (16,984,678) المحمل  لك المتاريي التمويلية خالل السنة 

 20,781,461 17,780,459 االجمالي  

 

 

 

 



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 

 )تتمة( ايضاحات حول القوائم المالية

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 صدتهاوأرعالقة الطراف ذات األمعامالت مع ال  .11

 

 اعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية –أ 

 

 العالقة  االســـــــم

 ورئي  مجل  اإدار  مساهم  أحمد محمد بانعيم 

 ومدير  ام و ضو مجل  يدار  مساهم  محمد أحمد بانعيم 

 ونائن المدير العام و ضو مجل  يدار  مساهم  يبراهيم تالح محمد بانعيم 

  ضو مجل  يدار   بانعيم ثمان تالح محمد  

  ضو مجل  يدار   نعيم احمد محمد بانعيم 
 

 

 س ضاا مجل  االدار  واإدار  التنفي ية للشركة والمكاف ت والعموالتيظفر الجدول التالي الرواتن السنوية 

 

 

 2016ديسمبر  31
 باللاير السعودي 

 الرصيد  مبلغ المعامالت 

 2,608,862 5,469,614  اإلدارة وعموالترواتب 

 - 250,000  مكافآت مجلس اإلدارة
 

 

 2015ديسمبر  31
 باللاير السعود  

 الرتيد  مبلل المعامالت 

 2,704,077 5,931,355  اإدار  و موالترواتن 
 - 250,000  مكاف ت مجل  اإدار 

 

 من أطراف ذات عالقةتمويل  –ب 

 

  القة بيانفم كاآلتي:  اتا راي  بالحتول  لك تمويل منديسمبر  31قامت الشركة خالل الفتر  المنتفية في 

 

 العالقة  االســـــــم

 ورئي  مجل  اإدار  مساهم  أحمد محمد بانعيم

 مملوكة لمساهم –شركة شقيقة   مؤسسة الربا  للتقسي 
 

 
 
 



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 

 )تتمة( ايضاحات حول القوائم المالية

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة( المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها .11

 

 

بار   ن مبالل تم دفعفا من قبل الشدريه أحمدد بدانعيم و لده لتمويدل  مليدات الشدركة ورأ  مالفدا ين ه و المعامالت هي  

ا  ين شددرو  هدد و المعددامالت تتشددابه مددع الدددائنين التجدداريين 2014يندداير  1فددك  العامددل بندداا  لددك االتفاقيددة المبرمددة بيددنفم

 ات العالقدة  من  مليات التمويل بين الشركة واس رايالعاديينا تن، االتفاقية  لك توزيع تافي أرباح التمويل المحققة 

وفقا  للنسن المحدد  في االتفاقيةا تقوم الشركة بتحديد المدينون  ن  قود التمويل ال ين تدم تمدويلفم مدن قبدل اس دراي  ات 

ن  ددم تحتديل العالقة و له لفدي احتسان المتاريي التمويلية، كما يتحمل اس دراي  ات العالقدة أيدة خسدائر ناتجدة  د

اس ددراي  ات العالقددة مدن أربدداح التمويددل المحققدة ضددمن بنددد نتدين  مدم  قددود التمويدل الممولددة مددن قدبلفما يددتم تتددنيي 

 مما يلي: القة  راي  ات المتاريي التمويلية في قائمة الدخل الشاملا يتمثل المستحق الك أ

 

 

 17,078,610بلغت المتاريي التمويلية الناشئة من تمويل اس راي  ات العالقة لعمليات الشركة والمحملة  لك السدنة  

 لاير سعود (ا  15,763,898: 2015ديسمبر  31لاير سعود  )

 
 طراف ذات عالقةألتمويل  -ج

 

 ا(5)ايضاح  (أشخا،وشركات شقيقة أ راي  ات  القة )قامت الشركة بتمويل 

 

 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى   .12

 

 

 باللاير السعودي 

 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 

 2,704,077 2,672,463  موالت مستحقة س راي  ات  القة

 319,702 453,131 متاريي ت اكر ويجازات مستحقة

 494,649 426,357 دائنون آخرون

 3,551,951 3,518,428 
 
 

 السعودي باللاير 

 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31 

 114,377,339  113,210,719 مالياإج

 (65,480,338)  (65,349,540) ينزل : الجزا المتداول

 48,897,001  47,861,179 الجزا غير المتداول 



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 
 

 )تتمة( ايضاحات حول القوائم المالية

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 اةــالزكمخصص     .13

 

 هي كما يلي : ديسمبر 31للسنة المنتفية في ين العناتر الرئيسية لو اا الزكا  

 

 السعودي باللاير 

 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31 

 175,820,335  191,249,615 أول المد  –حقوق المساهمين 

 32,679,276  38,877,699 أول المد  –مختتات 

 28,070,644  25,518,970 للسنة الربح التافي المعدل

    : يختم

 (724,651)  (2,816,431) ، تافي ممتلكات ومعدات

   252,829,853  235,845,604 
 

 

 
 

 : هي كما يلي ديسمبر 31للسنة المنتفية في لزكا  ن حركة مخت، اي

 

 السعودي باللاير   

 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 

 7,969,459 13,865,599 يناير  1 ، رتيد

 - (7,821,636) لسنة المسدد خالل ا

 5,896,140 6,320,746 للسنة   مخت، الزكا 

 13,865,599 12,364,709 رتيد كما في نفاية السنة

 

الشددركة قامدت ، 2016خدالل ا 2014لال ددوام حتدك الزكدا  النفائيدة  وشدفاداتربو اتفدا الزكويددة  لدك  حتدلت الشدركة

   .2014 لك شفاد  الزكا  النفائية لعام وحتلت  2014بسداد الزكا  المستحقة لسنة 

 

 تعويضات نهاية الخدمة     .14

 

 

 باللاير السعودي 

 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 

 4,139,727 4,294,187 في بداية السنة رتيدال

 813,869 1,083,707 المحمل خالل السنة

 (659,409) (48,375) المسدد خالل السنة

 4,294,187 5,329,519 رتيد كما في نفاية السنةال

 

 



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 
 

 )تتمة( ايضاحات حول القوائم المالية

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 رأس المال     .15

 

مليدون لاير  150: 2015سدمبر دي 31) مليوون لاير سوعودي 150 :2016ديسدمبر  31لل رأ  مال الشركة كما فدي يب

 لاير سعود  للسفم الواحد موز ة  لك النحو اآلتي: 10سعود ( بقيمة اسمية 

 

 

 )لاير سعودي( المبلغ عدد الحصص )%( نسبة الملكية االسم

 112,500,000 11,250,000 75 أحمد محمد عبيد بانعيم

 7,489,500 748,950 4.99 محمد احمد بانعيم

 3,750,000 375,000 2.5 بانعيمسلمى عبيد محمد 

 3,499,500 349,950 2.33 عبد المحسن صالح محمد بانعيم

 3,499,500 349,950 2.33 عادل صالح محمد بانعيم

 6,999,000 699,900 4.67 إبراهيم صالح محمد بانعيم

 3,499,500 349,950 2.33 عثمان صالح محمد بانعيم

 3,501,000 350,100 2.33 سالم صالح محمد بانعيم

 1,750,500 175,050 1.17 فاطمة صالح محمد بانعيم

 1,750,500 175,050 1.17 نادية صالح محمد بانعيم

 1,750,500 175,050 1.17 وفاء صالح محمد بانعيم

 10,500 1,050 0.01 نعيم احمد محمد بانعيم

 100 15,000,000 150,000,000 

 

 

 االحتياطي النظامي  .16

 

، تقوم الشركة بتكوين احتيا ي والنظام اسساسي للشركةمت لبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية  مع ا  شياتم

حتيدا ي غيدر قابدل ن هد ا اإيا مدن رأ  المدال % 50حتيا ي من الربح التافي حتك يبلل ه ا اإ % 10 نظامي بنسبة

 اأرباحتبة للتوزيع ك ن



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 
 

 )تتمة( ايضاحات حول القوائم المالية

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 ايرادات التمويل .17

 

 سعوديباللاير ال   

 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 

   

  278,743,774 226,741,661 اجماىل المبيعات

 (194,387,328) (155,343,003) يخصم : تكلفة المبيعات

  84,356,446 71,398,658 اجماىل الرب  ح

 (70,555,554) (55,802,694) ارباح غير محققة من مبيعات عن العام الحاىل

  13,800,892 15,595,964 مبيعات العام الحاىل ارباح محققة من

  59,572,354 60,357,409 ارباح محققة من مبيعات سنوات سابقة

  73,373,246 75,953,373 اجماىل االرباح المحققة خالل العام

 

 المصاريف اإلدارية والعمومية  .18

 

 باللاير السعودي   

 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 

 13,952,585 15,012,942 ومزايا أخرىرواتن وأجور 

 2,531,516 2,771,372 ايجار

 1,659,860 1,866,789 مكاف ت

 866,231 868,852 متاريي ت مين

 398,310 376,018 رسوم حكومية

 290,079 334,295 (9استفالكات )ايضاح

 233,782 281,867 تيانة ومحروقات

 132,760 111,300 ا النات

 179,973 220,720 اتتاالت

 130,857 186,089 متاريي رسوم بنكية

 1,213,658 2,135,895 أخرى

 24,166,139 21,589,611 

 

 التشغيلية  االيجارات .19

قائمدة تحميدل  2016 ديسدمبر 31المنتفيدة فدي  السدنة خالل تم  حيث ،يجارات التشغيليةبعقود اإيجار متاريي اإ تتعلق

كمتروي لاير سعود (   2,531,516: 2015ديسمبر  31) سعود   الـري 2,771,372 وقدروبمبلل الشامل الدخل 

 ا ن  قود االيجارات التشغيلية



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 
 

 )تتمة( ايضاحات حول القوائم المالية

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 المعلومات القطاعية   .20

تتعلق المعلومات الق ا ية بنشا  وا مال الشركة والتي أ دتفا يدار  الشدركة ك سدا  إ دداد المعلومدات الماليدة الخاتدة 

 ير الداخلية اشيفا مع  رق ي داد التقارابفا لتم

 

 ا ات  لك بنود تتعلق بتور  ل نتائأ القتتم المعامالت بين الق ا ات بنف  شرو  التعامل مع اس راي اسخرىا تشتم

 مباشر  بق اع معين وبنود يمكن توزيعفا  لك الق ا ات المختلفةا

 

 للسددنة، ويجمددالي الددربح  2016 برديسددم 31كمددا فددي  لمنتجددات الشدركة فيمدا يلددي بيانددا  بإجمددالي الموجددودات والم لوبددات

 : 2015ديسمبر  31المنتفية في السابقة  بالسنة مقارنة  المنتفية في  له التاريم

 

  عوديـسال لايربال  

  2016  

 اإلجمالي  ئعبضا سيارات عقارات 

 226,741,560 353,086 226,388,474 - خالل السنةالمبيعات 
 71,398,557 101,783 71,296,774 - خالل السنةالربح اإجمالي 

 470,472,463 2,964,050 431,416,432 36,091,981  التمويلالمدينون  ن  قود 
 560,130,699 3,528,910 513,631,736 42,970,053 الموجودات  مجموع
 355,473,393 553,550 354,919,843 - الم لوباتمجموع 

 
 

 

  سـعود ال لايربال  

  2015  

 اإجمالي  بضائع اراتسي  قارات 

 278,743,774 464,560 278,279,214 - المبيعات خالل السنة
 84,356,446 113,402 84,243,044 - الربح اإجمالي خالل السنة
 533,931,163 5,481,048 485,331,229 43,118,886 المدينون  ن  قود التمويل 

 626,739,628 6,433,770 569,692,002 50,613,856 مجموع الموجودات 
 434,977,462 724,942 434,252,520 - مجموع الم لوبات

 

ين نشا  الشدركة بموجدن النظدام  2015يبتداا من  ام   تعتبر المملكة العربية السعودية السوق الرئيسي لمنتجات الشركةا

 االساسي للشركة يتمثل في تمويل السيارات والبضائع فق  دون تمويل العقارات واسراضيا

 ربح السهم األساسي والمخفض .21

تم احتسان الربح اسساسي والمخف  للسفم للسنة  ن  ريق تقسيم تافي ربح السنة  لك المتوس  المرجح لعدد اسسفم 

 في نفاية السنةا



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 
 

 )تتمة( ايضاحات حول القوائم المالية

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

24 

 

 

 إدارة المخاطر المالية   .22
 

 حسدن المسدتمر، قيا  والرتددوال  بيعتفا تحديد  ملية خالل من يدارتفا وتتم الشركة أنش ة في كامن جزا هي المخا ر

للشدركةا تتمثدل أهدم  المستمر  للربحية بالنسبة هامة هي المخا ر يدار   ملية ين .اسخرى الرقابة المخا ر و ناتر حدود

 المخا ر المرتب ة باسدوات المالية والتي تتعر  لفا الشركة في اآلتي:

 مخا ر االئتمان -

 مخا ر السيولة  -

 مخا ر السوق -

بوضددع اسددتراتيجية  مددل وسياسددة إدار  المخددا ر سجددل تحديددد وتحليددل ويدار  المخددا ر التددي تواجففددا قامددت الشددركة 

 الشركةا يتم مراجعة سياسة يدار  المخا ر بشكل منتظم للتواكن مع وضع السوق وأ مال الشركةا

 

 مخاطر االئتمان

 

الماليدة فددي الوفدداا بالتزاماتده الماليددة والتددي تتمثدل مخددا ر االئتمدان فددي المخددا ر الناتجدة  ددن فشددل أحدد أ ددراي اسدوات 

 تتسبن في خسائر مالية لل ري اآلخر، وتتمثل ه و المخا ر في اآلتي:

 

مخا ر )التمويل(: قامت الشركة بوضع يجرااات للحد من ه و المخا ر  ن  ريق تقييم الجدار  االئتمانيدة للعمدالا وفدق 

وسدندات كد له  دن  ريدق الحتدول  لدك ضدمانات شختدية  اإدار  العليدااقبدل سياسة االئتمان المكتوبة والمعتمدد  مدن 

 سمرا

 

واالستثمارات المود ه لدى البنوه )والمؤسسات المالية اسخرى(: فيتم الحد من هد و المخدا ر  دن ئع اوالودمخا ر النقد 

بل جفدات التتدنيي االئتمداني ايدا فا لدى بنوه محلية ومؤسسات مالية محلية أخرى متنفة تتنيفات  الية من ق ريق 

 الخارجيةا 

 

مخا ر ال مم المدينة اسخرى: ففي ال تعتبر  ات أهمية نظرا  إجمدالي مبلغفدا، كمدا أن الشدركة ال تتعدر  ل دري واحدد 

 مؤثرا



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 
 

 )تتمة( ايضاحات حول القوائم المالية

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

25 

 

  

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية   .22

 

ودات الماليةا يتم اظفدار أقتدك قددر مدن يلخ، الجدول التالي الحد اس لك للتعرضات لمخا ر االئتمان حسن فئة الموج

 التعر  اإجمالي، دون اسخ  باال تبار الضمانات والتعزيزات االئتمانية اسخرىا

 

 

 :التمويليلي تحليل الجود  االئتمانية لل مم المدينة من  قود فيما 

 2016 2015 

 لاير سعود  لاير سعودي  لتمويلالمدينون عن عقود ا إجمالي

 521,583,813 461,863,211 وغير منخفضة القيمة أ غير مت خر  السداد

 40,113,747 39,073,946 يوما   30يلك  1مت خر  من 

 5,698,371 16,475,256 يوما   90يلك  31مت خر  من 

 21,643,697 8,141,256 يوما   180يلك  91مت خر  من 

 9,391,617 9,584,567 يوما   365ك يل 181مت خر  من 

 92,056,053 82,485,137 مت خر  سكثر من سنة 

 617,623,373 690,487,298 

 28,539,549 28,539,549 مخت، خسائر التمويل

 

 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 

 533,931,163 470,472,463 التمويل، تافيمدينو  قود 

 2,887,481 3,992,547 خرىأ متاريي مدفو ة مقدما وموجودات

 14,013,400 38,542,236 مقيد   -ع سجل ودائ

 32,363,333 - استثمارات متاحة للبيع

 12,217,873 17,367,113 أرتد  لدى البنوهنقد و

 530,374,359 595,413,250 
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 46,782,982: 2015بر ديسدم 31)لاير سعود   33,894,747ب  راي  ات  القة للسنة والمتعلقة تبلل المت خرات 

، بالإلضدافة يلدك بالسدداد تعفدد مكتدون)أحمدد محمدد بدانعيم( أحد المساهمين  ن  ريق يتدار  ةوالمضمونلاير سعود ( 

 التمويدلفدإن مختد، خسدائر فيمدا يخد، بقيدة المددينين كد له , الرهن  لك العقارات في حال كان استل الممول  قار

( سددعود  لاير 28,539,549: 2015ديسددمبر  31لاير سددعود  ) 28,539,549المكددون مددن قبددل الشددركة للسددنة يبلددل 

 ه و الخسائرا  لتغ يةوال   ترى يدار  الشركة أنه كافي 

 

 

 مخاطر السيولة

هي مخا ر مواجفة الشركة لتعوبات في سداد التزاماتفا  ندد اسدتحقاقفاا قدد تنشد  مخدا ر السديولة نتيجدة االضد رابات 

ا  في التتنيي االئتماني مما قد يتسبن في نضون بع  متادر التمويل المتاحةا وللحدد مدن هد و في السوق أو االنخف

 الظدروي كدل تحدت اسدتحقاقفا  ندد التزاماتفدا لمقابلة الكافية السيولة لديفا أن المست اع بالت كد المخا ر، تقوم الشركة قدر

الشدركة، كد له  دن  ريدق يدار   بسدمعة اإضدرار أو متوقعدة غيدر خسدائر تكبدد و ددم أو الحدر  العداد  الوضع في سواا  

 دور ابشكل الموجودات السائلة واإبقاا  لك توازن مناسن للنقد ومافي حكمه ومراقبة التدفقات النقدية والسيولة 

 

يدة ديسمبر  لك اسا  التزامات السدداد التعاقد 31يلخ، الجدول التالي معلومات استحقاق الم لوبات المالية للشركة في 

 الغير مختومةا تم تحديد استحقاقات االلتزامات  لك أسا  الفتر  المتبقية في تاريم قائمة المركز الماليا
 

 

 واتسن 5 لىإ 1 رشه 12 لىإ 3 رشهأ 3أقل من 

يخ رتا دجوي ال

 المجموع لالستحقاق

      2016ديسمبر  31

      المطلوبات

 10,318,990 ــ ــ ــ 10,318,990 دائنون تجاريون

 210,698,304 ــ 97,113,258 76,829,457 36,755,589 تسفيالت بنكية

مستحق يلك أ راي  ات 

  القة
 113,210,719 ــ 47,861,179 52,135,863 13,213,677

متاريي مستحقة 

 أخرىوم لوبات 
 3,551,951 ــ ــ ــ 3,551,951

 12,364,709 ــ ــ 6,320,746 6,043,963 مخت، زكا 

 5,329,519 5,329,519 ــ  ــ ضات نفاية الخدمةتعوي

 69,884,170 135,286,066 144,974,437 5,329,519 355,474,192 
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 واتسن 5 لكي 1 رشف 12 لكي 3 رشفأ 3أقل من 

يم رتا دجوي ال

 المجموع لالستحقاق

      2015ديسمبر  31

      الم لوبات

 24,691,395 ــ ــ ــ 24,691,395 ئنون تجاريوندا

 270,568,696 ــ 129,064,000 103,050,692 38,454,004 تسفيالت بنكية

مسددددتحق يلددددك أ ددددراي  ات 

 114,377,339 ــ 48,897,001 52,239,278 13,241,060  القة

متدددددددددددددداريي مسددددددددددددددتحقة 

 ــ ــ 3,518,428 أخرىوم لوبات 

 

 3,518,428 ــ

 13,865,599 2,566,387 ــ 6,043,963 5,255,249 مخت، زكا 

 4,294,187 4,294,187 ــ ــ ــ تعويضات نفاية الخدمة

 85,160,136 161,333,933 177,961,001 6,860,574 431,315,644 

 

 مخاطر السوق

 رات في أسعار السوقاهي مخا ر تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ل دوات المالية نتيجة التغي

تتكون مخدا ر السدوق مدن ثالثدة أندواع مدن المخدا ر هدي: مخدا ر العمدالت، مخدا ر معددالت الفائدد ، مخدا ر اسسدعار 

 اسخرىا

 

 مخاطر العمالت .أ

التقلبددات فددي أسددعار التددري اسجنبدديا ال تتعددر  الشددركة تنشدد  هدد و المخددا ر مددن ت بدد ن قيمددة اسدوات الماليددة نتيجددة 

 للشركةا ت نظرا  الستخدام اللاير بتور  رئيسية وال   يعتبر ك له العملة الوظيفيةلمخا ر العمال

 

 مخاطر معدالت الفائدة .ب

ال تنش  ه و المخا ر من تقلبات القيمدة الحاليدة للتددفقات النقديدة سدا  ماليدة بسدبن التغيدرات فدي معددالت الفائدد  السدوقيةا 

نظرا  لكون التسفيالت البنكيدة المبرمدة مدع البندوه المحليدة لفائد  السوقية تتعر  الشركة لمخا ر التغيرات في معدالت ا

 بتيل مرابحات اسالمية تحمل معدالت فوائد ثابتةا 
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 مخاطر األسعار األخرى .ت

أسعار السوق )خدالي الناتجدة مدن تنش  ه و المخا ر من تقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية سدا  مالية بسبن التغير في 

مخددا ر العمددالت ومخددا ر معدددالت الفائددد (ا تعتقددد الشددركة بدد ن لددي  لددديفا أ  أدوات ماليددة تخضددع لمخددا ر اسسددعار 

 اسخرىا
 

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
 

 

ع لسداد م لوبات في الحاالت اال تياديدة بدين تمثل القيمة العادلة السعر ال   سيتم استالمه مقابل بيع موجودات أو المدفو

 المتعاملين في السوق في تاريم القيا ، ويتم قيا  القيمة العادلة  لك افترا  تحقق أ  من:

 وجود سوق أساسي متاح للموجودات والم لوبات، أو 

 وباتافي حال  دم وجود سوق أساسي متاح، ينظر في أفضل اسسواق اسخرى المتاحة للموجودات والم ل 

 

ين القيم العادلة ل دوات المالية المثبتدة فدي قائمدة المركدز المدالي ال تختلدي بشدكل كبيدر  دن قيمتفدا الحاليدة المضدمنة فدي 

 القوائم المالية

 

 تستخدم الشركة المستويات اآلتية  ند تحديد القيمة العادلة ل دوات المالية واإفتاح  نفا:

 

 )بدون تعديل(ا في اسسواق النش ة لنف  اسدا  اسسعار المتداولة المستوى األول:

اسسعار المتداولة في اسسدواق النشد ة لموجدودات وم لوبدات مماثلدة أو  درق تقيديم أخدرى يدتم تحديدد  المستوى الثاني:

 كافة مدخالتفا الفامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوقا

 تفا الفامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوقا رق تقويم لم يتم تحديد أ  من مدخال المستوى الثالث:

 

 إدارة رأس المال

تكمن اسهداي الرئيسية من يدار  رأ  المال في الت كد من قدر  الشركة  لك االستمرار فدي أداا أ مالفدا وتدوفير أقتدك 

م بتعديلدده  لددك ضددوا  ائددد للمسدداهمين مددن خددالل االسددتخدام االمثددل لددرأ  المددالا تدددير الشددركة هيكددل رأ  مالفددا وتقددو

التغيددرات ال ارئددة فددي الظددروي االقتتددادية وماهيددة المخددا ر المرتب ددة بددالموجودات اسساسدديةا ومددن أجددل االحتفدداظ أو 

تعددديل هيكددل رأ  المددال يمكددن للشدددركة تعددديل مبددالل توزيعددات اسربددداح المدفو ددة للمسدداهمين أو العوائددد الرأسدددمالية 

يدتم  مدل أ  تغييدرات فدي اسهدداي أو السياسدات أو اآلليدات فدي ي دار رأ  المدال  للمساهمين أو يتدار أسفم جديد ا لم

 خالل السنةا 
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