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 شركة متاجر للتمويل  

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 القوائم األولية المختصرةلحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية وتقرير مراجع ا

 م 2022مارس  31لفترة الثالث أشهر المنتهية في  

 
 

 
 

 صفحة الفهرس 

  

 1 الفهرس

  

 2 عن فحص القوائم المالية األولية المختصرة )غير مراجعة( المستقلتقرير المراجع 

  

 3 (األولية المختصرة )غير مراجعة قائمة المركز المالي

  

 4 ألرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر األولية المختصرة )غير مراجعة(قائمة ا

  

 5 لمساهمين األولية المختصرة )غير مراجعة(اقائمة التغيرات في حقوق 

  

 6 األولية المختصر )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية

  

 22 –7 )غير مراجعة( رةتصاألولية المخ إيضاحات حول القوائم المالية
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   شركة متاجر للتمويل

 (مقفلة سعوديةشركة مساهمة  )

 )غير مراجعة( الماليقائمة المركز 

 م 2022مارس  31كما في 

 ( لاير سعودي) 

 

 
 م 31/12/2021  م 31/3/2022 إيضاح 
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

     الموجودات
  42,097,126    26,344,883  4 د وما في حكمه قن

  26,552,836    26,552,836  8 مقيدة  -ودائع طويلة األجل 
  1,478,896    2,758,851    مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
  11,996,742    11,996,742  3-7 مبالغ مستحقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل 

  199,137,033    195,432,906  5 سالميل اإلار في التمويصافي االستثم
  6,590,131    6,763,975   ممتلكات ومعدات ـ بالصافي 

  2,851,328    2,851,328   حق استخدام أصول
  28,304,885    28,304,885    بالتكلفة –استثمارات عقارية 

  31,290,102    31,290,102   موجودات محتجزة محتفظ بها للبيع

  350,299,079    332,296,508    الموجودات مجموع

     المطلوبات وحقوق المساهمين
     المطلوبات  

  4,003,700   3,544,100   دائنون تجاريون 
  948,381    110,249   مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

  199,950      221.997 2-7 مخصص الزكاة 
  137,695,373   121,647,585  8 بالصافي – تسهيالت بنكية

  1,630,832   1,630,832   عقود إيجار التزامات
  5,002,726   4,861,628   التزامات منافع الموظفين المحدودة

  2,321,169   3,313,175   البنك المركزي السعودي

  151,802,131    135,329,566   مجموع المطلوبات 

     حقوق المساهمين 
  150,000,000    150,000,000  9 رأس المال 

  22,389,959    22,389,959   احتياطي نظامي 
  25,559,657    24,029,651   أرباح مبقاة 

  547,332    547,332   احتياطيات اخرى 

  198,496,948   196,966,942  مجموع حقوق المساهمين

  350,299,079    332,296,508   مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األولية المختصرة )غير مراجعة(  ( جزءاً من القوائم المالية18( الى رقم )1اإليضاحات المرفقة من رقم )
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 شركة متاجر للتمويل  

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 عة(ألرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر األولية المختصرة )غير مراجقائمة ا

 م 2022مارس  31أشهر المنتهية في  لفترة الثالث 

 ( لاير سعودي) 

 
 

 م 31/3/2021  م 31/3/2022 إيضاح 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  

     

 9,954,553  5,557,524 10 من التمويل اإلسالمي  تاإليرادا

     

 (2,862,194)  (1,271,734) 11 تكلفة التمويل 

 (5,380,809)  (5,933,577)  وإداريةمصاريف عمومية 

 (8,243,003)  ( 7,205,311)  واألعباءالمصاريف مجموع 

     

  1,711,550  (1,647,787)  من العمليات التشغيلية الخسارة( الربح)

 -   139,828  أخرى ايرادات 

  1,711,550  (1,507,959)  قبل الزكاة الخسارة )الربح(

 (50,340)  ( 22.047) 1-7 الزكاة

     

 -  -  امل االخر للفترة  الدخل الش

 1,661,210  ( 1,530,006)  إجمالي الدخل الشامل 

     

 0,11  (0.10)  األساسية والمخفضة للسهم  (سارةالخ) الربحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( رة )غير مراجعةاألولية المختص ( جزءاً من القوائم المالية18( الى رقم )1اإليضاحات المرفقة من رقم )
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 ل  متاجر للتموي كةشر

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 لمساهمين األولية المختصرة )غير مراجعة(اقائمة التغيرات في حقوق 

 م 2022مارس  31لفترة الثالث أشهر المنتهية في  

 ( لاير سعودي) 

 
 

مجموع حقوق   احتياطيات اخرى   أرباح مبقاة   احتياطي نظامي  رأس المال 
 مساهمينال

          
 196.429.463  217.690  23.995.598  22.216.175  150٫000,000 )مراجعة( م2021/ 01/ 01الرصيد  

 1,661,210  -  1,661,210  -  - صافي ربح الفترة

 198,090,673  217.690  25,656,808  22.216.175  150.000000 )غير مراجعة(  م31/3/2021الرصيد في 

          
 198.496.948  547.332  25,559,657  22,389,959  150٫000,000 م 2022/ 01/ 01  الرصيد

 ( 1,530,006)  -  ( 1,530,006)  -  - صافي خسارة الفترة

 196,966,942  547.332  24,029,651  22,389,959  150.000,000 م 31/3/2022الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 
 

 غير مراجعة( ة المختصرة )ولياأل اليةالقوائم الم( جزءاً من 18) ( الى رقم1اإليضاحات المرفقة من رقم )
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 شركة متاجر للتمويل  

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 األولية المختصر )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية

 م 2022مارس  31لفترة الثالث أشهر المنتهية في  

 ( لاير سعودي) 

 
 م 31/3/2021  م 31/3/2022 إيضاح 

     ليات التشغيل لنقدي من عمفق االتد
 1,711,550  (1,507,958)  لزكاةقبل ا الفترةربح  خسارة /

تعديل صافي الدخل إلى صافي التدفق النقدي مننن عمليننات 
 التشغيل

    

 177,845  216,428  استهالك ممتلكات ومعدات 
 141,346  107,480  منافع الموظفين المحددة 

  (1,184,050)  2,030,741 

     دات والمطلوباتي الموجوالتغير ف 
     نقص )زيادة(  

 11,136,609  3,704,127  صافي االستثمار في التمويل االسالمي
 (1,127,360)  (1,279,955)  مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى 

     
     زيادة: )نقص( 

 (2,870,540)  ( 459,600)  دائنون تجاريون
 1,561,226  -  القة طراف ذات عحق ألالمست

 ( 615,693)  ( 838,132)  ائنة أخرى أرصدة دمستحقة ومصروفات 
 ( 203,066)  ( 248,578)  المسدد من منافع الموظفين المحددة

الناتج عن عمليات   )المستخدم في( صافي التدفق النقدي
 التشغيل

 (306,188 )  9,911,917 

     
     ت االستثمارالتدفق النقدي من عمليا

 ( 43,043)  ( 390,273)  تلكات ومعداتمدفوعا ت لشراء مم
 ( 481,787)  -  مدفوعات في استثمارات عقارية 

 ( 524,830)  ( 390,273)  عمليات االستثمار (المستخدم في)صافي التدفق النقدي 

     
     التدفق النقدي من عمليات التمويل

 -  992,006  دعم البنك المركزي
 -  ( 16,047,788)  ةفي التسويات البنكي التغير صافي 

 -  ( 15,055,782)  عمليات التمويل  (المستخدم في) صافي التدفق النقدي

 9,387,087  (15,752,243)  صافي التغير في األرصدة النقدية

 100,204,461   42,097,126  اول المدة النقد وما في حكمه في 

 109,591,548   26,344,883   مارس  31النقد وما في حكمه في 

 
 
 

 األولية المختصرة )غير مراجعة(  ( جزءاً من القوائم المالية18( الى رقم )1اإليضاحات المرفقة من رقم )
 



 شركة متاجر للتمويل  

 (قفلةمشركة مساهمة سعودية )

 األولية المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2022مارس  31لفترة الثالث أشهر المنتهية في  

 ( لاير سعودي) 
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 للشركة  النظاميالوضع  ـ1 

للتمويل  -1/1 متاجر  "الشركة"    شركة  للتقسيط  متاجر  شركة  مساهمة    -"سابقاً  ست  تأس  -  مقفلةسعودية  شركة 

ا  بموجب المطلشنظام  في  ركات  السعودية بموجب سجل تجاري رقم  بق  العربية  بتاريخ   1010132514المملكة 

 م. 1995يناير  11الموافق   هـ1415 شعبان 09

الموافق  1436محرم    23بتاريخ    - من  2014نوفمبر    15هـ  ترخيص  على  الشركة  حصلت  المركزي  م  البنك 

 لمتوسطة في المملكة العربية السعودية.ة وانشآت الصغيرلموتمويل ا  كيتهالاالسلمزاولة نشاطي التمويل  السعودي

  02هـ الموافق  1433شعبان    12بتاريخ    259مراقبة شركات التمويل رقم    نظامأصدر مجلس الوزراء السعودي    -

لتنفيذية  م ولوائحهم ا2012يوليو    03هـ الموافق  1433شعبان    13بتاريخ    51م والمرسوم الملكي رقم  2012يوليو  

 لمزاولة أنشطة التمويل في المملكة العربية السعودية. ي السعوديالبنك المركزعن ة  الصادر

أول    29بتاريخ    - الموافق  1436ربيع  تعديل  2015يناير    20هـ  المساهمون  قرر  ليصبح "شركة    اسمم  الشركة 

ً يام بالتمويل وفمتاجر للتمويل" باإلضافة الى تعديل غرض الشركة بحيث يصبح غرض الشركة الق  ألحكام نظام قا

لشركات ونظام مراقبة شركات التمويل والئحته التنفيذية واألنظمة ذات العالقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن  ا

السعودي المركزي  التمويل    البنك  أعمال  تم    االستهالكيبمزاولة  والمتوسطة.  الصغيرة  المنشآت   استكمال وتمويل 

 اري لعكس التغيرات المشار إليها أعاله.اسي والسجل التجستعديل النظام األاإلجراءات النظامية ل

 . 11393الرياض  365162طريق الملك فهد ص ب  -العليا  يقع المركز الرئيسي للشركة بحي -

 لدى الشركة الفروع التالية: -1/2

 هـ.08/09/1434يخ وتار 1010383482الرياض سجل تجاري رقم   شركة متاجر للتمويل فرع -1

 هـ.10/09/1413وتاريخ  4030094079جدة سجل تجاري رقم   اجر للتمويلة متكشر فرع -2

 هـ.13/09/1421وتاريخ  2050037393الدمام سجل تجاري رقم   شركة متاجر للتمويل فرع -3

 هـ.19/09/1414وتاريخ  4031031096مكة المكرمة سجل تجاري رقم   شركة متاجر للتمويل فرع -4

 هـ.04/01/1431وتاريخ  4032029479رقم  ائف سجل تجاريلطا  ر للتمويلمتاج شركة فرع -5

 أحداث هامة -1/4

األعمال واألنشطة    اضطراب( مما تسبب في  19-جائحة كرونا المستجد )كوفيد    انتشرت م،  2021سنة  في مطلع  

السعودية،    االقتصادية العربية  المملكة  ذلك  في  بما  العالم،  مستوى  العالممل  واتخذتعلى  اإلكة  من  جراءات ديد 

 .لموجهة كافة اآلثار السلبية المترتبة الناتجة عن تلك الجائحة االحترازية

تقييم   إعادة  الشركة  إدارة  من  ذلك  تطلب  القوائم    االفتراضاتوقد  على  المطبقة  الرئيسية  والمصادر  والتقديرات 

في للفترة  المنتهية في    المختصرةاألولية  لمالية  القوائم ا  و  م.2021  ديسمبر  31المالية للشركة للسنة المنتهية في  

وخالل تلك السنة، قامت اإلدارة بتقييم كافة اآلثار على عمليات وأنشطة الشركة، وبناء على    م. 2022  مارس  31

ة  األولية المختصرة للفترة  المنتهين هناك حاجة إلى إجراء أي تعديالت جوهرية في القوائم المالية  هذا التقييم فلم تك

في    م.2022  مارس  31في  في   مستقبلي  تغيير  أي  فإن  الراهنة،  التأكد  عدم  لحالة  ونظراً    االفتراضات ولكن، 

لألصو  الدفترية  القيم  على  جوهرية  تعديالت  إجراء  تتطلب  نتائج  عنه  تنشأ  قد  و/أو  والتقديرات  في   االلتزاماتل 

الراهن   الموقف  في  السريع  للتطور  ونظراً  المستقبلية،  منالفترات  حالة  وجود  المستقبل،   مع  بشأن  التأكد  عدم 

 المستقبلية.  فستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناء على التطورات

 

 أسس األعداد -2

 االلتزامبيان   -2/1

 " التقرير المالي(  34  )اعدت القوائم المالية المالية األولية المختصرة المرفقة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

الدول )  األولي" المالمعيار  للتقرير  الماليي  التقرير  لمحتويات  األدنى  الحد  يحدد  الذي  البنك وتعليما (الي    ت 

ا الزكاة وضريبة  للمحاسبة عن  السعودي،  مع المركزي  الى جنب  جنبا  المالية  القوائم  هذه    لدخل ويجب عرض 

في   كما  المنتهية  للسنة  المالية  هذا  2021ديسمبر    31القوائم  تتضمن  وال  المالي  م،  المعلوماتالقوائم  كافة   ة 

 سبيةالمطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة وفقا للتقارير المالية ولكن تم إدراج السياسات المحا

المالي واألداء  المركز  في  التغيرات  لفهم  ال هامة  األحداث والمعامالت  لتفسير  المحددة  التفسيرية    واإليضاحات 

 ات السابقة المعروضة.فترة مقارنة بالالمالي للشرك

الم القوائم  مع  إرفاقها  العادة  في  يتم  والتي  اإليضاحات  جميع  تشمل  ال  المختصرة  األولية  المالية  القوائم   اليةإن 

في   كما  للشركة  السنوية  المالية  القوائم  مع  قراءتها  يجب  ولذلك  بعض    2021ديسمبر    31السنوية  إن  م، 

 ية المختصرة (غير مراجعة) تم اإلفصاح عنها للفهم القوائم المالية األولمة  لتي تعتبر مهواإليضاحات ا  المعلومات

 .(18الى ) (1باإليضاحات من رقم )



 شركة متاجر للتمويل  

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 عة(ختصرة )غير مراجاألولية الم إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2022مارس  31لفترة الثالث أشهر المنتهية في  

 ( سعوديلاير ) 
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 "تتمة" أسس األعداد -2

 أساس القياس -2/2

 لــألدوات ادلــةبالتكلفة التاريخية ماعدا القياس بالقيمــة الع  االستمراريةأساس مبدأ    علىتم إعداد هذه القوائم المالية  

 ة.المالي

 المعايير والتفسيرات الجديدة والغير مطبقة -2/3

المعايير والتعديال  القوائم المالية للشركة  ت التي صدرت ولكن لم تدخل حيفيما يلي  التنفيذ حتى تاريخ إصدار  ز 

ال قوائمها  على  أدناه  المذكورة  والتعديالت  المعايير  تأثيرات  بتقييم  حالياً  الشركة  تتوقع  ومع    ماليةتقوم  أن ذلك 

 . يكون جوهرياً على القوائم المالية التأثير إن وجد لن

 المعايير الجديدة والتعديالت  بدأً من   أو بعدسارية للفترات السنوية 

 "عقود التأمين". 17المعيار الدولي للتقرير المالي   ● م 2021يناير  1

الدو  االلتزاماتتصنيف    ●  المعيار  على  "عرض    1لي  )التعديالت 

 مالية"(. القوائم ال

تاريخ   /االختياريمتاح للتطبيق 

 السريان مؤجل الى أجل غير مسمى

أ  ● المشروع  و مساه بيع  أو  الزميلة  المستثمر وشركته  مة األصول بين 

المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  على  )التعديالت  ومعيار    10المشترك 

 (. 28المحاسبة الدولي  
 

 لنشاطعملة العرض وا -2/4

لماليــة ألقــرب ال السعودي وهو العملة المستخدمة للشركة. تم تقريب جميع المبــالغ االمالية بالري  تم عرض القوائم

 لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -2/5

 ق السياســات المحاســبيةثر في تطبيــ ات تؤفتراضيتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وا

ادات والمصــاريف. إن التقــديرات واالفتراضــات والمبالغ المشمولة في التقريــر للموجــودات والمطلوبــات واإليــر

الخبرة السابقة والعوامل األخرى التي يعتقد أنهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف والنتيجــة التــي   علىالمتعلقة بها بناء  

ت والمطلوبات التي ليست بادية للعيــان مــن مصــادر مة الدفترية للموجودام حول القيألحكاوضع اتعتبر أساسا في  

 لف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.أخري. قد تخت

أساس مستمر، ويتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاســبية فــي   علىيتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية  

تلك الفترة أو فــي فتــرة المراجعــة والفتــرات  علىان التعديل يؤثر فقط يرات إذا كالتقداجعة  الفترة التي يتم فيها مر

 كل من الفترات الحالية والفترات المستقبلية. علىا كان التعديل يؤثر المستقبلية إذ
 

 االستمرارية مبدأ -2/5/1

التقيــيم بــأن حيــث أظهــر  مالهــالــة أعفي مزاو االستمرارقامت إدارة الشركة بإجراء تقييم حول قدرة الشركة على 

نظور. إضافة لذلك، ليس لدى إدارة الشــركة ديها الموارد الالزمة لالستمرار في أعمالها في المستقبل المالشركة ل

. وعليه فقد تم االستمرارحول قدرة الشركة على   حالة من عدم اليقين والتي بدورها يمكن أن تثير شكوكاً جوهرية

 .ستمراريةالاساس مبدأ على أالية إعداد القوائم الم

 

 تحديد معدل الخصم الحتساب القيمة الحالية -2/5/2

والمخــاطر الفرديــة  االتفاقيــةالحالية على الشركة مع األخذ باالعتبار مــدة قييم مخاطر السوق يمثل معدل الخصم ت

 معدل الخصم إلى الظروف المحيطة بالشركة. احتسابللموجودات ذات الصلة. يستند 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين اللتزاماتتواري التقييم االك -2/5/3

نامج المكافآت المحددة غير الممولة التــي يــتم دمة )"مكافأة الموظفين"( بموجب بريتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخ

ف عــن د تختلــ التــي قــ  االفتراضــاتالتقييم اإلكتواري. يشمل التقييم اإلكتواري إعــداد العديــد مــن    تحديدها بموجب

مستقبلية في الرواتــب، قبل. وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم، والزيادات الورات الفعلية في المستالتط

المحــددة غيــر الممولــة شــديد ونسبة الوفيــات. ونظــراً لتعقيــد التقيــيم وطبيعتــه طويلــة األجــل فــإن التــزام المكافــأة  

من مرة في السنة الواحدة   فتراضات سنويا أو أكثرجميع اال  مراجعة. تتم  الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات

 وقامت الشركة الضرورة،عند 

 حسبة إكتوارية لتحديد مكافأة نهاية الخدمة. دامباستخ
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3

السياســات  طبيــق هــذهه. تــم تية ادنــاان السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في اعداد هذه القوائم المالية األولية مبن

 لك.ورة متسقة على جميع السنوات المعروضة مالك ينص على غير ذالمحاسبية بص
 

 

 الممتلكات والمعدات -3/1

إن   القيمة،  انخفاض  وخسائر  المتراكم  االستهالك  ناقصا  التاريخية  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  وجدت.  تظهر 

 .وداتاء الموجة القتنة مباشرالتكلفة النفقات العائد وتتضمن

حسبما يكون مالئمــا، اال عنــدما   ،ستقلكأصل ماو احتسابها    لألصلالقيمة الدفترية    فييتم ادراج التكاليف الالحقة  

قيــاس تكلفــة البنــد   باإلمكانيكون من المرجح ان تتدفق الى المنشاة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون  

عنصر من بند الممتلكات والمعدات، واالصل المستبدل يــتم   إلحالل  بدةالمتكيف  التكال  م رسملةبشكل موثوق به. تت

على قائمة الربح او الخسارة خالل  األخرىالستخدام. كما يتم تحميل كافة نفقات االصالح والصيانة استبعاده من ا

 يتم تكبدها فيه. التيالفترة 

اه، بعــد األخــذ فــي تــاجي المقــدر المبــين ادنــ عمــر اإلنمــدى ال  ابت علىيحمل االستهالك باستخدام طريقة القسط الث

   .المتبقيةر القيمة االعتبا

 السنوات 

  4 سيارات

   6.67 أثاث ومفروشات 

   10 - 6.67 آالت ومعدات 

   10 تحسينات مباني مستأجرة 
 

الك م تحميــل أي اســتهاالصل متاحا لالســتخدام. وال يــتيتم تحميل االستهالك لإلضافات من الشهر الذي يكون فيه  

ة لالسترداد إذا كانت القيمــة الدفتريــة يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصول مباشرة لقيمتها القابل في شهر االستبعاد.

إن يــتم تحميــل األربــاح/ الخســائر مــن اســتبعاد الممتلكــات والمعــدات،  قــدرة القابلــة لالســترداد.أكبر من قيمته الم

الموجودات التي لها أعمار إنتاجيــة غيــر محــددة  ة التي نشأت فيها.لخسائر في الفترقائمة األرباح وا علىوجدت، 

يــتم مراجعــة وتعــديل القــيم المتبقيــة  ة االستحواذ ناقصا خســائر االنخفــاض المتراكمــة، إن وجــدت.يتم قيدها بتكلف

 لي.خ قائمة مركز ماما يكون ذلك مالئما في كل تاريواألعمار اإلنتاجية للموجودات والطرق المستخدمة، عند

 

 مشروعات تحت التنفيذ -3/2

والمعدات  س التكلفة الفعلية ويتم عرضها ضمن بند الممتلكاتيتم احتساب تكلفة المشروعات تحت التنفيذ على أسا

الخــاص بهــا وفقــا حســاب االســتهالك  ويبــد   حتى تصبح جاهزة لالستخدام فيتم رفعها الى الممتلكــات والمعــدات  

 قدرة.جية الماإلنتا لألعمار

 تأجير  موجودات ومطلوباتحق استخدام  -3/3

التشغيلية ألنواع متنوعة من العقود. يتم    اإيجاراتهجديدة لعقود    تومطلوبا   بموجوداتباالعتراف    قامت الشركة 

  ل على الربح أو الخسارة على مدى توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التموي

يتم استهالك  المتبقي من االلتزام لكل فترة.    حيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيدفترة اإليجار ب

عقد   وفترة  لألصل  اإلنتاجي  العمر  مدى  على  األصل  االستخدام  القسط   أقصر،أيهما    اإليجار،حق  أساس  على 

 الثابت. 

 ساس القيمة الحالية. أد اإليجار على الناشئة عن عق لموجودات والمطلوباتايتم مبدئياً قياس 

 :تياالبالتكلفة التي تتضمن  الموجوداتيتم قياس حق استخدام  -1

 .اإليجارمبلغ القياس المبدئي لمطلوبات   -

 تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة. إيجاريهأي دفعات  -

 ي تكاليف مباشرة مبدئية. أ -

 . التجديد تكاليف -

 ن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية: ضمتت -2

 ما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقصاً أي حوافز إيجار مدينة.الثابتة )بالدفعات  -

 دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل.  -
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 تتمة""ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3

 "تتمة" تأجير موجودات ومطلوبات ستخدامحق ا -3/3

 بموجب ضمانات القيمة المتبقية. المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر  -

 راء إذا كان المستأجر متأكدا بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار.  شسعر ممارسة خيار ال -

 ك الخيار.عكس ممارسة المستأجر لذليجار تت مدة اإلإذا كان اإليجار،نهاء عقد إدفعات الغرامات الخاصة ب -

سيدفعه المستأجر   الذييمثل السعر    والذياإلضافي    تراضقاالم مدفوعات عقد اإليجار باستخدام معدل  يتم خص

 ة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة. ئما بقيمة مماثلة في بي أصلليقترض األموال الالزمة للحصول على  

ال اثبات  المريتم  القيمة على أساس    موجوداتالوإيجارات    ة بعقود اإليجار قصيرة األجلتبطمدفوعات  منخفضة 

ا أو  القسط  الربح  قائمة  في  فترة  لثابت كمصروف  ذات  إيجار  عقود  األجل هي  اإليجار قصيرة  عقود  الخسارة. 

 شهراً أو أقل.  12إيجار مدتها 

 االستثمارات العقارية -3/4

الع  االستثمارات  )الممتلكاتتضمن  بناءقارية  من  جزء  أو  المباني  أو  األراضي  لدى    أو  ت(  بها  المحتفظ  كليهما 

هما يتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة بعد خصم  على اإليجار أو لتنمية رأس المال أو كليالشركة للحصول  

قيمة   انخفاض في  المتراكم وأي خسائر  التكلفة    -االستهالك  الإن وجدت. يتم استهالك  القسط  ثابت على  بطريقة 

  ال جزء من االستثمارات العقارية بالقيمة لتك االستثمارات. يتم إدراج تكلفة استبدالمقدرة    ةاألعمار اإلنتاجيمدى  

الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلة كامنة يعتد بها. يتم استبعاد القيمة الدفترية لذلك  

المستبدل تكال  الجزء  تسجيل  العقارية  يتم  لالستثمارات  اليومية  الخدمة  حال  يف  الخسائر  أو  األرباح  قائمة  في 

 .  تكبدها

 موجودات محتجزة محتفظ بها للبيع   -3/5

والموجودات   المركبات  بعض  بشراء  االعتيادية  اعمالها  سياق  في  الشركة  أرصدة   األخرىتقوم  تسوية  مقابل 

يتم اعتبار ه الموجودات كمالتمويل االسالمي.  للبيع ويتم تسجيلها مبدذه  الدفترية وجودات محتفظ بها  بالقيمة  ئيا 

قيمة العادلة الحالية للموجودات ذات الصلة ناقصا أي  رصدة التمويل االسالمي ذات الصلة او الالقابلة للتحصيل أل

ة دورية وتدرج ت المملوكة بصورالحقا لالعتراف المبدئي، يتم إعادة تقييم هذه الموجودا  تكلفة لبيعها ايهما اقل.

الدفترية أو صافي   إبقيمتها  أقل. يتم  أيهما  الممكن تحقيقها  إيرادات اإليجار أو األربالقيمة  اح أو دراج أو تحميل 

  الشاملة.الخسائر المحققة من االستبعاد وخسائر غير محققة من التقييم على الدخل / الخسارة 

 االنخفاض في قيمة الموجودات -3/6

للتأكــد  ورية للقــيم الدفتريــة للموجــودات الملموســةكز مالي بإجراء مراجعة داريخ كل قائمة مروم الشركة في تقت

ارة ناتجة عن انخفاض في قيمة هذه الموجودات. وفي حالة وجود مثل هــذا من وجود أي دليل على وقوع أي خس

. وفي الحاالت التي ال يمكــن فيهــا حجم هذه الخسارةالدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد  

داد للوحدة المدرة للنقدية التي وم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترلقيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل، تقتقدير ا

 ينتمي إليها ذلك األصل. 

مــن قيمتــــه الدفتريــة،   رة للنقديــة بأقــلوفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المد

هــا، ويــتم إثبــات للنقدية إلى القيمة القابلــة لالســترداد لالدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة    عندئذ تخفض القيمة

 خسائر االنخفاض مصروفا فوراً في قائمة الربح أو الخسارة. 

قيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المــدرة ئذ تتم زيادة الوإذا ما تم الحقاً عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة، عند

التي تمت زيادتها عن القيمــة الدفتريــة رداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية نقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لالستلل

ة المولــدة التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمــة ذلــك األصــل أو الوحــد

 ربح أو الخسارة.د خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الية في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيللنقد
 

 األدوات المالية -3/7

 بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا في االلتزامات التعاقدية لألداة. االعترافيتم  

لتي تتكون منها الموجودات د الشركة السيطرة على الحقوق التعاقدية امالية عندما تفقيتم الغاء إثبات الموجودات ال

 المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاؤه. بااللتزامم الوفاء إيقاف إثبات المطلوبات المالية عندما يتالمالية. يتم 

والمقابل المستلم )الــذمم   ريةالقيمة الدفتبالفرق بين    االعترافمالي، يتم    التزامبأصل مالي أو    االعترافعند إلغاء  

 سائر.مدفوع )والمستحق( في قائمة األرباح والخمدينة( أو الال
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 الموجودات المالية -3/7/1

 المبدئياإلثبات والقياس   (أ

دات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح المبــدئي، كموجــو  يتم تصنيف الموجودات الماليــة عنــد االعتــراف

ق أو كمشــتقات مصــنفه كــأدوات تحقاض وذمم مدينــة واســتثمارات محــتفظ بهــا حتــى تــاريخ االســ والخسائر وقرو

الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي.  تصنيف بتحديدتحوط في تحوط فعال عندما يكون مالئما. تقوم اإلدارة 

ليــة غيــر المدرجــة بالقيمــة لموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا، فــي حالــة الموجــودات الماالعتراف بكافة ايتم ا

 .ح والخسائر، تكاليف المعامالت العائدة لالستحواذ على الموجودات الماليةرباالعادلة من خالل األ

 مدينو عقود مرابحة 

للعميل بعد ان تكون الشركة قد قامت بشرائه،   أصلالشركة ببيع  إن المرابحة هي عبارة عن اتفاقية تقوم بموجبها  

هــام   إلــى باإلضــافةالبيــع التكلفــة ســعر بناء على وعد من نفس العميل بشراء هذا االصل من الشركة. يتضــمن 

ربح متفق عليه. يتضمن إجمالي المبالغ المستحقة بموجــب عقــود بيــع المرابحــة مجمــوع دفعــات البيــع المســتقبلية 

. يتم قيد الفرق بين مديني عقود بيع المرابحة وتكلفــة االصــل المرابحة(لمرابحة )مدينو عقود بيع علقة باتفاقية االمت

ة غير مكتسب، وألغراض العرض يتم خصمها من إجمالي المبــالغ المســتحقة بموجــب عقــود رابحالمباع كربح م

 بيع المرابحة. 

 
 القياس الالحق (ب

فــي  ةوغيــر متداولــ ر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو محــدده وجودات مالية غيموجودات التمويل اإلسالمي هي م

المي بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقــة معــدل اإلسسوق نشط. بعد التحقق المبدئي، يتم قياس موجودات التمويل  

ألحكــام الفائــدة الفعلــي ناقصــا أي انخفــاض فــي القيمــة. يــتم تســجيل الــذمم المعــادة هيكلتهــا / إعــادة جــدولتها با

المعدلة المعتمدة من قبل اإلدارة. وتستند سياسات وممارسات إعادة الهيكلة إلــى مؤشــرات أو معــايير والشروط  

 ع سيستمر على األرجح.الدفتشير إلى أن 

تتضمن تكاليف المعاملة الرسوم والعموالت المدفوعة للوكالء )بما فــي ذلــك المــوظفين الــذين يعملــون كــوكالء 

جــار والرســوم مــن قبــل الهيئــات الرقابيــة وأســواق األوراق الماليــة ورســوم والسماسرة والت  بيع( والمستشارين

أقســاط الــدين أو الخصــومات أو تكــاليف التمويــل أو التكــاليف ملــة التحويل والرســوم. ال تتضــمن تكــاليف المعا

مــدى فتــرة ل اإلســالمي علــى  . يتم إطفاء تكاليف المعاملة المتعلقــة بالتمويــ االحتفاظاإلدارية الداخلية أو تكاليف  

 التمويل.

 

 الموجودات المالية  استبعاد (ج

لي أو جــزء مــن مجموعــة أصــول ماليــة لي أو حيثما اقتضي األمر جزء من أصــل مــايتم استبعاد أي أصل ما

 في حالة: مماثلة

 انتهاء الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من األصل، أو  -1

ل مــع تعهــد الشــركة بــدفع التــدفقات ول على التــدفقات النقديــة مــن األصــ تعاقدية في الحصانتهاء الحقوق ال  -2

 "تحويل"، أو أخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقيةدية التي يتم الحصول عليها كاملة دون تالنق

( إما أنهــا أن تكون الشركة قد تنازلت عن حقها التعاقدي في الحصول على التدفقات النقدية من األصل و)أ  -3

األصــل ولــم تحــتفظ بمخــاطر نازلت فعلياً عن كافة مخاطر ومنــافع األصــل، أو )ب( أنهــا لــم تتنــازل عــن قد ت

 ألصل.لفعلية ولكنها تنازلت عن السيطرة على اومنافع األصل ا

 يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد الموجودات المالية في الوقت الذي يتم فيه استبعادها.

 

 لية وعدم امكانية استردادهالموجودات الماانخفاض قيمة ا ( د

نــاك دليــل موضــوعي علــى إمكانيــة حــدوث قائمة مركز مالي لتحديــد مــا إذا كــان ه  يتم إجراء تقييم في كل تاريخ

فاض في قيمة أصل مالي معين. في حالة وجود مثل هذا الدليل يتم عندئذ إدراج أي خسارة من االنخفــاض فــي انخ

 أو الخسارة. يتم تحديد االنخفاض في القيمة كما يلي:في قائمة الربح القيمة 

مــة اض في القيمــة هــو الفــرق بــين التكلفــة والقيدات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن االنخففي حالة الموجو -1

 العادلة ناقصاً أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة سبق إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة.
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 "تتمة"محاسبية الهامةالسياسات اللخص  م -3

مدرجة والقيمة الحاليــة الفي حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة، فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة    -2

 للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة طبقاً لمعدل العائد الحالي في السوق ألصل مالي مماثل.

ق بين القيمة المدرجة والقيمة مطفأة، فإن االنخفاض في القيمة هو الفررجة بالتكلفة الفي حالة الموجودات المد  -3

 الفائدة األصلي المطبق.ر الحالية للتدفقات النقدية المخصومة بسع
 

 المطلوبات المالية -3/7/2

 اإلثبات االولى والقياس   (أ

ة بالقيمة العادلة من خالل كمطلوبات مالي  39نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم    فييتم تصنيف المطلوبات المالية  

الماليــة عــن  مطلوباتهــاف لوبات مالية اخرى، ايهما مالئمــا. تقــوم الشــركة بتحديــد تصــنياالرباح والخسائر أو مط

 االعتراف المبدئي.

خصم   عدب  بالصافيبكافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والمسحوبات    االعترافيتم  

 للمعامالت.شرة كاليف العائدة مباصافي الت

 حوبات.مسوالقروض وال واألخرىتتضمن مطلوبات الشركة المالية الذمم الدائنة التجارية 

 القياس الالحق (ب

يعتمد قياس المطلوبات المالية علــى تصــنيفها كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر أو 

 ". األخرى"المطلوبات المالية 

 .والخسائرتخصص الشركة اي مطلوبات مالية كمطلوبات بالقيمة العادلة من خالل األرباح  لم

والمسحوبات والذمم الدائنة التجارية واألخرى( يتم قياسها الحقا ذلك القروض    فيرى )بما  خالمطلوبات المالية األ

 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.

القروض طويلة األجل والمسحوبات يتم إطفاؤها علــى مــدى فتــرة االتفاقيــة باســتخدام بت المتعلقة  تكاليف المعامال

 .تالقسط الثابطريقة 

 

 ت الماليةالمطلوبا  استبعادج( 

يتم إلغاء قيد االلتزام المالي عند الوفاء به أو انتهاؤه او الغاؤه. وعند استبدال التزام مالي حالي لدى الشــركة بــآخر 

الجهة المقرضة ولكن بشروط مختلفة تماماً أو أن شروط االلتزام الحالي تم تعديلها بشكل جــوهري، فــإن من نفس  

لتعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي )الســابق( مــع االعتــراف بــالتزام ال أو التعديل يتم استبدمثل هذا اال

تبدال أو التغيير الجوهري في شروط العقد في قائمة الربح القيم الدفترية لهذا االس  نما بيالجديد. يتم تسجيل الفرق  

 أو الخسارة.
 
 ياس القيمة العادلةق  -3/8
مبادلة أصل أو سداد التزام بين طرفين بمعرفتهما وملء إرادتهما فــي معاملــة الثمن الذي يمكن  هيلة  دالقيمة العا-

نفعة( في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق تتم على أساس نظامي ما بين أطراف السوق الرئيسية )أو األكثر م
رة أو مقدر مباشالنظر إن كان ذاك السعر ملحوظاً بصورة    على سبيل المثال( بغض-السائدة )مثل السعر الحاضر

 باستعمال أسلوب تقييم آخر يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام سيتم إما:
 وق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو من خالل الس-
 غياب السوق الرئيسية.ل من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظ-
 الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها.يجب أن تكون السوق -
مها أطراف السوق عنــد تســعير يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستعمال االفتراضات التي يستخد -

 ضل مصالح اقتصادية لهم.أف األصل أو االلتزام على افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق
العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف الســوق علــى تــوفير منــافع اقتصــادية   يأخذ قياس القيمة -

لى طرف آخــر مــن أطــراف الســوق الســتخدامه فيمــا باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو ببيعه إ
بيانــات تتناســب مــع الظــروف واألحــوال وتتــوافر لهــا  يــيميحقق أفضل منفعة منه. تستخدم الشركة أساليب تق

كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم اســتخدام المعطيــات الملحوظــة ذات العالقــة وتقلــيص اســتخدام المعطيــات 
 .حد أكبرغير الملحوظة إلى 

المالية. كمــا ئم  يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات للوصول إلى القيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوا -
وبات في نطاق الهيكل الهرمي للقيم العادلة المبين أدناه اســتنادا إلــى معطيــات يتم تصنيف الموجودات والمطل

 كل:المستوى االدنى الذي يعتبر جوهرياً لقياس القيمة العادلة ك
 بات مماثلة.طلوالمستوى االول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات او م    -
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م أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية متعلقة بصــورة مباشــرة المستوى الثاني: أساليب تقيي -
 أو غير مباشرة بقياس القيمة العادلة.

تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيــات الجوهريــة غيــر ملحوظــة لقيــاس المستوى الثالث: أساليب   -
 .القيمة العادلة

 
 المقاصة -3/9

الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ بالصافي في قائمة المركــز المــالي فقــط يتم اجراء مقاصة بين مبالغ  
رجة وكذلك عنــدما يكــون لــدى الشــركة نيــة لتســويتها عند وجود حق نظامي ملزم اجراء مقاصة لتلك المبالغ المد

ــدخل وبالمثــل تــتم مقاصــة بنــ  طلوبــات فــي آن واحــد.المعلــى أســاس الصــافي أو بيــع الموجــودات لتســديد  ود ال
  المالية.القوائم  فيالمبلغ  صافيمع تسجيل  بالصافيوالمصاريف لهذه الموجودات والمطلوبات  

 
 العقود بالطرق المنتظمة  -3/10
ل الفتــرة خــال تتطلب تســليم الموجــودات  التيالعقود    هيتريات والمبيعات بالطرق العادية للموجودات المالية  المش

يــتم االعتــراف بجميــع المشــتريات والمبيعــات  الســوق. فــيظمــة او العــرف الســائد  تقرها عموما االن  التيالزمنية  
 الشركة.يتم فيه تسليم الموجودات الى او بواسطة اي التاريخ الذي  التسوية،تاريخ  فيالعادية للموجودات المالية 

 
 القروض طويلة األجل  -3/11

القيمة العادلة للمقابل المستلم جنبا إلى جنب مــع تكــاليف طويلة األجل مبدئيا بالتكلفة التي تمثل    روضيتم إثبات الق
 عدل الفائدة الفعلي.المعامالت المرتبطة بها. الحقا يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة م

 
 والضريبة  زكاةال  -3/12

-   ً   والضريبة والجمارك   هيئة الزكاةلنظام والتعليمات الصادرة من   لتخضع الشركة لنظام الزكاة والتي تحدد وفقا

 ووفقاً لمعيار الزكاة. 

في الــربح الحد االدنى لوعاء الزكاة والذي يتمثل في أربعــة أمثــال صــا  اساس  ـ يتم احتساب مخصص الزكاة على

 -التعــديالت التــي تطــرأ  يد  ويتم قكما في نهاية السنة بعد استبعاد أثر مخصص الزكاة المحمل على صافي الربح.  

 نهائي.رة التي يتم فيها اعتماد ربط  في الفت -إن وجدت 

 
 المخصصات لألصول غير المالية  -3/13

ناشــع عــن حــدث ســابق ويكــون هنــاك تدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التــزام )نظــامي أو ضــمني(  
يهــا. عنــدما تتوقــع الشــركة الحصــول علــى عل احتمال نشوء تكاليف لســداد االلتــزام يمكــن قياســها بصــورة يعتمــد

يــتم تســجيل التعــويض كأصــل   -بموجب عقد تأمين على سبيل المثال    -ض مقابل بعض أو جميع المخصص  تعوي
ن الناحية الفعلية. يتم عرض المصروفات المتعلقــة بالمخصــص مستقل ولكن فقط في حالة كون التعويض مؤكداً م

 بدون خصم أي تعويض.في في قائمة الربح أو الخسارة بالصا
 
 اح والتحويل بين االحتياطياتتوزيعات األرب  -3/14

المــالي ، التي تتم بعــد تــاريخ قائمــة المركــز النظام يطلبهااألرباح واعتماد االحتياطيات، باستثناء االعتمادات التي 
"األحــداث بعــد  10 لــدوليبة اتعد أحداث غير معدلة ويتم تسجيلها في القوائم المالية وفقا لمتطلبات معيار المحاســ 

 .رير " في السنة التي تتم الموافقة عليها / تحويلهافترة إعداد التقا
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -3/15

أو خدمات أو التزامات أو تمويل بين الشركة وتلك الجهة ذات    تشمل المعامالت مع جهات ذات عالقة تحويل موارد،

إذا تم  النظر عما  التي تس  ت تلكالعالقة بغض  لتلك  التي تتم على أساس المعامالت بشروط معاِدلة  المعامالت  ود في 

ال. أم  الحّر  إذاي    التنافس  بالشركة  عالقة  ذي  ما  شخص  اعتبار  ذلك  كان  تم  أسرة  من  مقرب  أو  الشخص،   ذلك 

   الشخص:

 في الشركة؛ أو  *أحد أعضاء كبار موظفي اإلدارة -أ

 شركة؛ أو لى الله سيطرة أو سيطرة مشتركة ع -ب

 لشركة وتوجهاتها. له تأثير مهم على قرارات ا  -ج
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كبار موظفي اإلدارة هم أولئك األشخاص الذين لهم سلطة ومسؤولية تخطيط وتوجيه ورقابة أنشطة الشركة  *  

 ير مباشر، بما في ذلك أي مدير، سواء كان تنفيذياً أو خالف ذلك.بشكل مباشر، أو غ
 بالشركة في حال:  عالقةيتم اعتبار منشأة ما ذات  

 ركة أعضاء في المجموعة نفسها أو مملوكتين من مالك مشتركين؛ أو كون المنشأة والش -أ 

 كون المنشأة زميلة أو مملوكة للشركة؛ أو  -ب 

   ة الشركة، أو العكس أو المنشأة والشركة تخضعان للسيطرة المشتركة.كون المنشأة تخضع لسيطر -ج 

 تحقق اإليرادات  -3/16
قائمة األرباح أو الخسائر باستخدام طريقــة العائــد الفعــال المطبــق   بالدخل من التمويل اإلسالمي في  العترافايتم  

 على الرصيد غير المسدد على مدى فترة العقد.
عل العائد  معدل  حساب  ال  يتضمن  جزءا  تعتبر  والتي  المستلمة  والعموالت  والرسوم  المعاملة  تكاليف  الشراء  ى 

معدل من  تتضمن  الرب  يتجزأ  الفعال.  مباشرة    اإلضافية  اليفالتكالمعامالت    تكاليفح  تنسب  اقتناء   الىالتي 
 األصول المالية. 

 فاء صافي أصول الخدمة. ، بما في ذلك الدخل من إطالمالية واالعتمادات النقديةوالتدفقات  اإليرادات
 ات على مدى فترة اتفاقية التمويل.إيرادك األخرىبأتعاب التأسيس المتعلقة بالتجهيز والخدمات  االعترافيتم 
 النقد وما في حكمه  -3/17

يتضمن النقد وما في حكمه النقد فــي الصــندوق ولــدى البنــوك بمــا فــي ذلــك الســحب علــى المكشــوف مــن البنــوك 
 تستحق خالل فترة تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ العقد. واالستثمارات التي

 ظفينمطلوبات المنافع المحددة للمو  -3/18
لمخصــص نهايــة الخدمــة بمقتضــى نظــام  االستدراكيتم  الخدمة للموظفين.تمثل هذه المنافع برنامج مكافآت نهاية  

 العمل السعودي لتعويض الموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة.
 مــات"(صافي التزامات الشركة فيما يتعلق ببرامج المنافع المحددة للمــوظفين غيــر الممولــة )"االلتزايتم احتساب  

يحصل عليها الموظف مقابل خدماته في الفترة الحاليــة والفتــرات الســابقة ويــتم بتقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي  
 دهــو عائــ ير مسجلة. إن معدل الخصم المستخدم خصم المنافع لتحديد القيمة الحالية وأي تكاليف خدمات ماضية غ

التزامــات الشــركة.   ية التي لها تواريخ استحقاق تقارب آجالالمالالسوق على السندات الحكومية في تاريخ القوائم  
يتم تحديد تكلفة توفير المنافع بموجــب بــرامج المنــافع المحــددة للمــوظفين غيــر الممولــة باســتخدام طريقــة ائتمــان 

 توقعة لتحديد القيمة الحالية اللتزامات الشركة.الوحدة الم
تكــاليف  بــأيمــات معدلــة غير الممولــة مــن القيمــة الحاليــة لاللتزاحددة تتكون التزامات برامج منافع الموظفين الم

تتعلق بخدمات سابقة لم يتم إدراجهــا بعــد وأي مكاسب/خســائر اكتواريــة غيــر مســجلة. وال تتــوافر حاليــاً تكــاليف 
اس ضية. ال توجد مكاسب/ خسائر من إعادة القياس غير مسجلة لكون جميع مكاسب/ خسائر إعادة القيلخدمات ما

 الدخل الشامل اآلخر خالل السنة التي نشأت فيها. تسجيلها كإيرادات أو مصروفات في قائمة تم
 
 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  -3/19

فــي القيمــة عنــدما تشــير  االنخفاضاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات في ت
. في حالة وجــود لالستردادال تكون قابلة  إلى أن القيمة الدفترية للموجودات قد    لظروفاألحداث أو التغيرات في ا

الموجــودات إلــى المقدرة، يــتم تخفــيض    لالستردادمثل هذا المؤشر، وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة  
 والخسائر. رباحفي القيمة في حساب األ  االنخفاض. يتم تسجيل خسارة لالستردادقيمتها القابلة 

 
 تسويقمصروفات بيع و  -3/20

منتجــات وخــدمات الشــركة.   تســويقهي تلك المصروفات الناتجة عن مجهودات المنشــأة التــي تكبــدتها فــي بيــع و
 إدارية وعمومية. وتصنف جميع المصروفات األخرى كمصروفات

 
 مصروفات عمومية وإدارية:  -3/21

لتــي ال تعتبــر مــن فات التي تتعلــق بشــكل مباشــر بــاإلدارة وامصرو  عمومية واإلدارية منتتكون المصروفات ال
 التكاليف المباشرة.

 
 المحتملة  المطلوبات  -3/22

إجراء التقديرات واألحكــام حــول إمكانيــة . على اإلدارة  اعتياديةتتلقى الشركة المطالبات القانونية من خالل دورة  
دة. توقيــت قانونيــة والمبلــغ الواجــب دفعــه غيــر المؤكــ ات التخصيص مبلغ لتلبية مطالبات في نهاية تاريخ المطالبــ 
 النظامية وتكاليف المطالبات القانونية يتوقف على اإلجراءات

 
 



 شركة متاجر للتمويل  

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 عة(ختصرة )غير مراجاألولية الم إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2022مارس  31لفترة الثالث أشهر المنتهية في  

 ( سعوديلاير ) 
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 النقد وما في حكمه  -4

 م 31/12/2021  م 31/3/2022 

    

 135.571  75,515 ندوقنقد بالص
 41.961.555  26,269,368 حسابات جارية  -بنوك 

 42.097.126  26,344,883 اإلجمالي  

 
 ويل اإلسالمي االستثمار في التم صافي   - 5

 

ها في التمويل اإلسالمي يمكـن توضـيح االستثمارلتمويل اإلسالمي والقيمة الحالية إلجمالي في ا االستثمارإجمالي   استحقاق

 يلي: اكم

 م 31/12/2021  م 31/3/2022 

حد األدنى لدفعات  ال البيان 

 التقسيط 

القيمة الحالية للحد   

األدنى لدفعات  

 التقسيط 

الحد األدنى لدفعات   

 التقسيط

القيمة الحالية للحد   

ت  األدنى لدفعا

 التقسيط

 83.894.655  102.046.444  82,498,665   99,604,167  ال يتجاوز سنة 

 130.936.533  147.280.225  126,131,413   144,418,568  ولم يتجاوز خمس سنوات   ز سنةتجاو

 244,022,735  208,630,078  249.326.669  214.831.188 

 

 (.% 16,  %10م 2020) %16 %10ويل اإلسالمي بين يتراوح معدل الربح الفعلي للشركة على التم-

 

أعما  - سياق  في  بضمانات  الشركة  اتحتفظ  )اللها  اإلسالمي  بالتمويل  يتعلق  فيما  أجلالعتيادية  من   مرابحة( 

وتهدف نقدية  إلى  بسهولة  للتحويل  قابلة  ليست  الضمانات  هذه  بها.  المرتبط  االئتمان  مخاطر  من   إلى  التخفيف 

 منها في حالة تعثر العمالء. استرداه والتخلص 

التمويل  2022مارس    31في   المدينة من عقود  الذمم  بلغت  م:  2021لاير )  208,630,078مي مبلغ  اإلسالم 

العقود مبلغ      214,831,188 لاير(    15,694,155م:  2021)  13,197,172لاير( وبلغ مخصص خسائر 

تجاوز  التي  اإلسالمي  التمويل  لعقود  المدينة  الذمم  أن  في  كما  إستحقاقها  مواعيد  بلغت 2022مارس    31ت  م 

18,526,236  ( :2021لاير   مبلغ    ( منلاير  21,514,758م  المتأخرة  الذمم  هذه    لاير   1,832,139أصل 

فترة    1,950,487م:  2021) إستحقاقها  موعد  تجاوزت  من    6لاير(  أقل  أو  ومبلغ    12أشهر  شهر 

 ت مواعيد إستحقاقها أكثر من سنة واحدة.لاير( تجاوز 14,156,367م:  2021لاير ) 10,993,697

 : لقيمة كما يليا عة فيالمتوق كانت حركة مخصص الخسائر االئتمانية 
 م 31/12/2021  م 31/03/2022 

 15.694.155  15.694.155 الرصيد في بداية السنة 
 -  (2,496,983) المستخدم خالل السنة 

 -  - خالل السنة  المحمل
 15.694.155  13.197.172 الرصيد في نهاية السنة

 

 م 31/12/2021  م 31/3/2022 

 249.326.669  244,022,735 مدينون من عقود تمويل*

 (34.495.481)  ( 35,392,657) أرباح مؤجلة 

 208,630,078  214.831.188 

    

 (15.694.155)  ( 13,197,172) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة   يخصم:

 195,432,906  199.137.033 

    سم كاآلتي:يق

 68.200.500  69,301,493 الجزء المتداول 

 130.936.533  126,131,413 الجزء غير المتداول 



 شركة متاجر للتمويل  

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 عة(ختصرة )غير مراجاألولية الم إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2022مارس  31لفترة الثالث أشهر المنتهية في  

 ( سعوديلاير ) 
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 "تتمة"  االستثمار في التمويل اإلسالميصافي   - 5
 

 :  التالية الضمانات االعتبارم بعد األخذ في 2022 رس ما 31المتوقعة أعاله كما في  االئتمانيةائر تم احتساب الخس
 ريــال.  147.440.973الضمانات العقارية المرهونة لدي الشركة من عمالئها والتي تقدر بمبلغ   -   
        بموجب توقيعهم على سندات وتعهدات لضمانات الغير ملموسة مثل ضمانات الكفالء الضامنين لكافة العمالء  ا   -   
 .من قيمة التعويض %50في االعتبار  وتؤخذ كافة المبالغ المستحقة على مكفوليهم في حالة تعثرهم  دادبس
 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -6

يا للشركة والشركات وتمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العل
 شكل كبير من قبل هذه األطراف )األطراف األخرى ذات الصلة(.ر بالخاضعة لسيطرة أو تتأث

ت الموافقة على شروط تلك المعامالت  خالل هذه السنة قامت الشركة بمعامالت مع األطراف ذات العالقة التالية: )تم
 من قبل مجلس اإلدارة(.

 
 
 ذات عالقةأهم المعامالت مع أطراف  6/1

 مبلغ المعاملة يعة المعاملةطب طبيعة العالقة االسم 
 م 31/12/2021  م 31/3/2022   
      

 5,718,564  - تمويل *  مساهم أحمد محمد بانعيم  

أقفال المديونية الخاصة    
اهم محمد أحمد بانعيم  بالمس

 والمساهم نعيم أحمد بانعيم  

-  (7,325,920) 

ــفية حســـابات    ــافي تصـ صـ
 لمساهم الرئيسي ا

-  (2,937,228) 

يونية فــي المســاهم المد  اقفال  
 الرئيسي / أحمد محمد بانعيم  

-  (2,325,920) 

 (5,000,000)  - سلف  مساهم نعيم أحمد بانعيم 
لمســاهم اقفال المديونية فــي ا  

 الرئيسي / أحمد محمد بانعيم
  5,000,000 

 
 رواتب ومكافآت كبار التنفيذين  -6/2

ة والمسئولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة بصورة  السلطر التنفيذيين وهم األشخاص الذين يمارسون كبا

 مباشرة أو غير مباشرة. 
 
 مبلغ المعاملة طبيعة المعاملة طبيعة العالقة االسم 

 م 2021//31/3  م 31/3/2022   
      

مساهم  بانعيم  أحمد محمد
  ورئيس

 مجلس إدارة 

 ومكافــأة مــوالتوع رواتــب
ــس ــمن  -المجلــ ــدرج ضــ المــ

 ة وإدارية ميمصروفات عمو

-  448,220 

مــدرج ضــمن   -مكافأة المجلس مساهم بانعيم  احمد نعيم
 مصروفات عمومية وإدارية 

-  71,181 

 

 م 2022أطراف ذات عالقة خالل الربع األول من عام ال توجد تعامالت مع  -

 

 

 

 

 



 شركة متاجر للتمويل  

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 عة(ختصرة )غير مراجاألولية الم إيضاحات حول القوائم المالية

 م 2022مارس  31لفترة الثالث أشهر المنتهية في  

 ( سعوديلاير ) 
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   أمور تتعلق بالزكاة وضريبة  -7

     مكونات الوعاء الزكوى -7/1

 م. من البنود التالية: 2022 مارس 31ي التقريبي للشركة كما في ويتكون الوعاء الزك

 م 31/3/2021  م 31/3/2022 

    

 13,692,400  3,527,543 إجمالي الوعاء الزكوي

 50,340  22,047 الزكاة  

القر - على  رقم  بناء  الوزاري  تم    م2019/ 14/03موافق  ال  هـ 07/07/1440بتاريخ    2215ار    احتساب فقد 

المس أساس  الزكاة  على  الحد    %2.578تحقة  في    االدنىمن  يتمثل  والذي  الزكاة    أمثال صافي   أربعةلوعاء 

 لزكاة المحمل على صافي الربح. بعد استبعاد أثر مخصص ا السنةالربح كما في نهاية 

 الزكاة  حركة مخصص -7/2

 م 31/12/2021  م 31/3/2022 

    

 463,884  199,950 د أول السنة  رصي

 (465,098)  -  الل السنةخ التسويات /

 201,164  22,047 المكون عن السنة 

 199,950  221,997 رصيد آخر السنة  

 ضريبة والجمارك مبالغ مستحقة من هيئة الزكاة وال -7/3
 

 

 

 

 م 31/12/2021  م 31/3/2022 

    

 12.461.840   11,996,742  رصيد أول السنة 

 (465,098)  - خالل السنة التسويات /

  11,996,742    11,996,742  صيد آخر السنة  ر

 

والضر26/6/1440بتاريخ    - الزكاة  هيئة  لدى  للشركة  الدائن  الرصيد  تسوية  اتفاقية  عمل  تم  والجمارك هـ  يبة 

المالية من سنة    16.656.829مبلغ وقدرة   م وذلك بناء على  2017م وحتى سنة  2014لاير سعودي للسنوات 

رقم   والجمارك 30/05/1440تاريخ  ب  1440/1/7504الخطاب  والضريبة  الزكاة  هيئة  من  للشركة  الوارد  هـ 

)م/ رقم  الملكي  المرسوم  بتاريخ  26بشأن  معالي20/03/1440(  وقرار  )   هـ  رقم  المالية  بتاريخ  1260وزير   )

من    %10قع  م فقط بوا2018ف الزكوي ألنشطة التمويل لعام  هـ المتضمن التوجيه بتسوية الموق05/04/1440

 دلة التسوية.معا

الزكاة   - هيئة  من  مستحقة  مبالغ  مقابل  أخرى  كإيرادات  المبلغ  هذا  تسجيل  تم  فقد  أعاله  ذكر  ما  على  وبناء 

 والضريبة والجمارك. 

المنتهية في    - المالية  المبالغ المستحقة من 2021ديسمبر    31كما تم تسوية رصيد مخصص الزكاة للسنة  م في 

 لاير سعودي. 11,996,742ليكون الصافي بعد التسوية يبة والجمارك هيئة الزكاة والضر

 الوضع الزكوى  -8/4

لعام    - الزكوية  اإلقرارات  تقديم  ت2020تم  وال  السابقة  والسنوات  حتى م  بها  متعلقة  زكوية  ربوطات  أي  وجد 

 تاريخه.

في ضريبة- بالتسجيل  الشركة  السعودي  قامت  العربية  المملكة  في  المضافة  نالقيمة  مع  تماشيا  الزكاة  ة  هيئة  ظام 

 م كاملة. 2021م و2020والضريبة والجمارك وتم تقديم اقرارات ضريبة القيمة المضافة لسنة 

 

 

 

 



 شركة متاجر للتمويل  

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
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 ( سعوديلاير ) 
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 بالصافي  -تسهيالت بنكية  -8

 م 31/12/2021  م 31/3/2022 

    

 152,610,444  135,290,922 إجمالي التسهيالت البنكية

  61,681,122  57,391,503 الجزء المتداول 

 (3,846,860)  ( 4,146,696) مصاريف تمويلية مؤجلة :ناقصا

 53,244,807  57,834,262  

  90,929,322  77,899,419 الجزء غير المتداول 

 (11,068,211)  (9,496,641) صاريف تمويلية مؤجلةم ناقصا:

 68,402,778  79,861,111  

 137,695,373  121,647,585 صافي  -التسهيالت البنكية 

تسهيالت بنكية على شــكل قــروض طويلــة األجــل مــن بنــوك إســالمية محليــة بغــرض لت الشركة على  حص    -

ــائم فــي  ــغ الرصــيد الق ــل احتياجــات رأس المــال العامــل، بل ــغ م مب2022مــارس  31تموي  121,647,585ل

طبقــاً ألســعار الصــرف الســائدة فــي  لاير( تحمــل هــذه التســهيالت البنكيــة بالعمولــة137,695,373م 2021)

 لسوق.ا

يم ضمانات مقابل تلــك التســهيالت علــى شــكل ســندات ألمــر وضــمانات شخصــية مــن قبــل المســاهمين تم تقد  -

 .عن عوائد عقود التمويل لتنازلللمؤسسين وا

 
 رأس المال   -9

لاير   10م قيمة السهم  سه  15.000.000لاير مقسم الى    150.000.000رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع  

 مساهمين كما يلي: مل على الموزعة بالكا

 م 31/3/2021  م 31/3/2022  

     

نسبة الملكية   

% 

قيمة 

 السهم

 االجمالي  االجمالي  عدد األسهم

 142.500.000  142.500.000  14.250.000 10 95   أحمد محمد عبيد بانعيم

 7.489.500  7.489.500  748.950 10 4.99 محمد أحمد بانعيم 

 10.500  10.500  1.050 10 0.01 انعيم نعيم أحمد محمد ب

 100  15.000.000  150.000.000  150.000.000 

 
 اإليرادات من التمويل اإلسالمي  -10
 

 م 31/3/2021  م 31/3/2022 
 أشهر( 3)  (أشهر 3) 

 29,380,376  27,940,858 إيرادات الفروع 
 ( 20,137,960)  ( 19,122,000) ة تكلفة البضاعة المباع 

 8,818,858  9,242,416 

 (8.954,590)  ( 8,606,273) أرباح غير محققة من إيرادات العام 

 10,886,892  7,709,097 سنوات سابقة  إيرادات أرباح محققة من 

 7,921,682  11,174,718 
 (1,220,165)  ( 2,364,158) خصم مسموح به  

 5,557,524  9,954,553 
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 تكلفة التمويل -11
 م 31/3/2022 

 أشهر( 3)

 م 31/3/2021 

 أشهر( 3)
    

 -  1,271,734 البنكية  التسهيالت على التمويلية الرسوم

 2,862,194  - عالقة  ذات أطراف من التمويل على التمويلية الرسوم  

 2,862,194  1,271,734 اإلجمالي 

 
 مصاريف تمويلية مؤجلة -12
 م 31/3/2022 

 (أشهر 3)

 م 31/3/2021 

 أشهر( 3)
    

  17,649,312   14,915,071 رصيد اول الفترة 

 (2,734,241)  (1,271,734) المحمل على الفترة

  14,915,071   13,643,337 الرصيد في نهاية الفترة

 

 عات األرباح توزي -13

من  يريــال سعود 54.353.000م وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع أرباح بمقدار  27/09/2020بتاريخ  

يوم  720ي تزيد عن ساهمين وذلك من أجل سداد التعثرات الخاصة بأطراف ذات عالقة والتاألرباح المبقاة على الم

( بتـــاريخ 42002772رقـــم ) نـــك المركـــزي الســـعوديالبوذلـــك وفقـــاً لخطـــاب عـــدم الممانعـــة الصـــادرة مـــن 

 م.06/09/2020الموافق  هــ18/01/1442
 

 للسهم  ةربحية األساسية والمخفضال -14

ألساسي والمخفضة بتقسيم صافي ربحية السنة العائدة للمساهمين في الشركة على المتوسط تم حساب ربح السهم ا

 -يلي: المرجح لعدد األسهم القائمة كما 
 م 31/3/2022 

 أشهر( 3)
 م 31/3/2021 

 أشهر( 3)

    
 1,661,210  ( 1,530,006) صافي ربح الفترة

 15,000,000  15,000,000 هم القائمةسلمتوسط المرجح لعدد األا
 0.11  ( 0.10) م األساسية والمخفضة )ريــال سعودي(ربحية السه

 
 التقارير القطاعية  -15

يقوم بتقديم م نتجات أو خدمات )قطاع أعمال( ويخضع لمخاطر ومنافع تختلف عن أي  القطاع هو عنصر مميز 
بم الشركة  تقوم  آخر  أساقطاع  بشكل  أعمالها  تقاريسراقبة  أن  اإلدارة  ترى  لذلك  وتبعاً  واحد  أعمال  كقطاع  ر ي 

 . تعمل الشركة في المملكة العربية السعودية فقط .قطاعات األعمال ال تنطبق على الشركة
 

 واألدوات المالية اطرإدارة المخ -16
 والرصد والقياس طبيعتها تحديد عملية خالل من إدارتها ويتم الشركة  أنشطة في كامن جزء هي المخاطر
الرقابة حسب حدود المخاطر المستمر،  للربحية بالنسبة هامة هي المخاطر إدارة عملية إن .خرىاأل وعناصر 
 يةأساس بصرورة تملتش يالت ةالمالي اطرالمخ نم ةوعمتن لمجموعة أنشطة الشركة  تتعرض  .للشركة المستمرة

 .السيولة اطرومخ االئتمان اطرومخ وقالس اطرمخ ىعل
 

 المخاطر  إدارة لكهي -16/1
 اإلدارة مجلس
عنبص مسئول اإلدارة مجلس شاملة  المخاطر   ورة  إدارة  إطار  على  واالشراف  ان   .الشركة  فيإنشاء  كما 

 .ات ادارة المخاطر للشركةالمجلس مسئول عن تطوير ووضع سياس
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 "تتمة"  واألدوات المالية إدارة المخاطر -16
 "تتمة"  المخاطر إدارة هيكل -16/1
 

 الئتمان وإدارة المخاطر الجنة 
 تساعد لجنة االئتمان وإدارة المخاطر المجلس   .رة المخاطر من قبل مجلس اإلدارةيتم تعيين لجنة االئتمان وإدا
الكلية   المخاطر  واتخاذ  في مراجعة  التشغيلية  التشغيلية وغير  المخاطر  وتقييم ومراجعة  الشركة  تواجه  قد  التي 

 .قة بذلكلقرار بشأن تخفيف العوامل المتع
 

 لجنة المراجعة وااللتزام
واال المراجعة  اإلدارةلجنة  مجلس  بواسطة  تعيينها  يتم  مجل  .لتزام  بمساعدة  المراجعة  لجنة  اإلدارة  تقوم  س 
فيما يتعلق بتقييم الجودة ونزاهة التقارير وإدارة المخاطر ومراجعتها وسالمة الضوابط   لالضطالع بمسؤولياته

 . الداخلية للشركة
 
 عة الداخليةجالمرا

والتشغ اإلدارية  المخاطر  كافة  مراجعة  الداخليةتتم  المراجعة  بواسطة  والمالية   المراجعة إدارة  تقوم  .يلية 
واإلجراءات فحصب الداخلية السياسات  العالقة  كفاية   والتوجيهات  واألنظمة بالسياسات الشركة تلتزم  .ذات 
 للجنة والتوصية نتائجها عن واإلبالغ  مع اإلدارة األحكام فةاك نتائج بمناقشة الداخلية المراجعة تقوم  .الداخلية
 . المراجعة
 
 مخاطر السوق  -16/2

العا مخاطر السوق هى القيمة  التدفقات المستقبليةمخاطر أن  التدفقات من  قد  دلة أو   نتيجة ما  ماليه  اداة تقلب 
أو للتغيرات السوقي  الربح  معدالت   االئتماني التصنيف في تغبرلابسبب   المالية األوراق سوق أسعار في 
 في  والسيولة المالية  األوراق على والطلب المضاربة، والعرض وأنشطة في السوق، والتغير األداة أو  للمصدر
 .السوق
 األخرى. األسعار ومخاطر ومخاطر الفائدة العملة المخاطر: مخاطر من أنواع ثالثة نم السوق مخاطر تتكون
 

 مخاطر العمالت  -16/2/1
النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في  التدفقات أو العادلة القيمة تقلبات مخاطر هي العمالت مخاطر

األ العمالت  صرف  الرئيس  .جنبيةمعدالت  المعامالت  السعوديوتجري  بالريال  للشركة  الشركة    .ية  تتحمل 
العملة على االقتراض بالعملة األجنبية التي تتم بعمالت أخرى غ وتعتقد اإلدارة   .ر الريال السعودييمخاطر 

اللتزامات  خسائر الكبيرة بسبب تقلبات أسعار الصرف حيث إن معظم الموجودات النقدية واأن هناك حد أدنى لل
أو   السعودي  العمالت بالريال  لمخاطر  بالتحوط  الشركة  تقوم  ال  وعليه  السعودي  بالريال  مرتبطة  عمالت 

 األجنبية. 
 

 لعمولة الخاصةامخاطر معدالت  -16/2/2
قيمة الحالية للتدفقات النقدية ألداة مالية بسبب التغيرات في معدالت مخاطر معدل العمولة هي مخاطر تقلبات ال

صورة رئيسية بالتزامات قروض الشركة طويلة األجل التي تحمل معدالت  ولة الخاصة السوقية المتعلقة بالعم
 متغيرة. عمولة خاصة 

 . (: ال شيء2020) 2021ديسمبر  31ية خاضعة لمخاطر معدل العمولة كما في لال توجد هناك مطلوبات ما
 

 مخاطر أسعار أخرى  -16/2/3

األخرى   األسعار  تقلب  مخاط  هيمخاطر  التد  القيمةر  أو  بسبب  العادلة  المالية  لألداة  المستقبلية  النقدية  فقات 

تلك    كانتأو مخاطر العمالت( سواء    حالتغيرات في أسعار السوق )بخالف تلك الناتجة عن مخاطر معدل الرب

التي تؤثر عالتغيرات ناتجة عن   العوامل  أو  المالية أو مصدرها،  بالفرد أو األدوات  لى جميع  عوامل خاصة 

المما المالية  السوقاألدوات  في  المتداولة  أسعار   .ثلة  لمخاطر  تخضع  مالية  أدوات  أي  الشركة  لدى  يوجد  ال 

 . أخرى

 مخاطر االئتمان  -16/3

مقدرة مخاطر هي  للطرف مالية بخسائر تسببمما   بالتزاماته الوفاء في المالية األدوات أطراف أحد عدم 

 .اآلخر
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 "تتمة"  واألدوات المالية إدارة المخاطر -16

 "تتمة" طر االئتمانمخا -6/3

 في التمويل االسالميصافي االستثمار   -16/3/1

إجراءات إلدارة   بوضع الشركة  ولذلك قامت  .ر ائتمانية كبيرةطيتعرض االستثمار في عقود المرابحة عموما لمخا

للعمالء   الكفاءة تقييم ذلك في بما االئتمان لمخاطر لتعرض الموافقات  االئتمانية  على  الحصول  االئتمانية  وكيفية 

 . انات مثل ودائع التأمين وضمانات شخصيةوالحصول على ضم ائتمانووضع حدود 

التصنيف   آلية  الشركة  المرابحةاتتبع  المخاطر االئتمانية لمحفظة  يتم   .الئتماني بصورة يومية كأداة إلدارة نوعية 

من   ألكثر  المستحقة  المدينة  الذمم  طبقا  أش  6تصنيف  فرعية  مجموعات  ألربع  الداخلي هر  االئتماني  للتصنيف 

 .ها، خسارةلانقضي موعد استحقاقها/ تحت المراقبة، دون المستوي، مشكوك في تحصي بالشركة كالتالي:

 
 مخاطر التركيز

المنطق بنفس  أنشطة  في  أو  أنشطة متشابهة،  في  المقابلة  يرتبط عدد من األطراف  التركيز عندما  ة  تنشأ مخاطر 
سما لها  يكون  أو  قدرتهم  الجغرافية،  يجعل  قد  مما  متماثلة  اقتصادية  تتأثر    علىت  التعاقدية  االلتزامات  مواجهة 

مخاطر االئتمان    على التركيز    .ت االقتصادية، أو الظروف السياسية أو غيرهاالبشكل مماثل بالتغيرات في المجا
 . ة جغرافية معينةقطاع أو منطق علىت التي تؤثر الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورا إلىتشير 

مخاطر   بإدارة  الشركة  غير  تقوم  تركيز  وجود  عدم  لضمان  المرابحة  أنشطة  تنويع  خالل  من  برر ماالئتمان 
 . للمخاطر مع أفراد أو مجموعات من العمالء في مواقع أو أعمال معينة

 

 ضمانات محتفظ بها كتأمين وتحسينات ائتمانية أخري
ها بسبب أن صافي االستثمار في  ة المتعلقة باالستثمار في المرابحة تم تقليلإجمالي القيم  علىطر االئتمان  إن مخا

 .ونات عقارية مقابل بعض المرابحات الممنوحة للعمالء هالمرابحة مضمون من خالل االحتفاظ بر
 

 حسابات بنكية وذمم مدينة أخري  -16/3/2
 ن جوهري. إتتعرض لمخاطر االئتمان بشكل    ت ائتمانية جيدة، وبالتالي التودع األموال لدي بنوك لديها تصنيفا

 .يرم المدينة األخرى غير جوهرية وغير معرضة لمخاطر االئتمان بشكل جوهالذم
 

 القيمة العادلة  -16/5

لــك ذ فــيتم بموجبها بيع موجودات مــا أو ســداد مطلوبــات مــا بــين أطــراف راغبــة   التيالقيمة    هيالقيمة العادلة    -

شــركة عاملــة   هــيأن الشــركة    تــراضافضمن تعريف القيمة العادلة يوجد    القياس،خ  تاري  فيبشروط تعامل عادلة  

 سلبية.حد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط لنية أو شرط ل أيمستمرة حيث ال يوجد 

 فــية تناداً الــى المــدخالت المســتخدمتسلســل القيمــة العادلــة اســ  فيتصنيف القيمة العادلة ضمن مستويات مختلفة   -

 يلي:طرق التقييم كما  

 فــي اقتنائهاثلة يمكن األسعار السوقية المفصح عنها في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مما األول:المســتوى  

 .تاريخ التقييم

ا بشــكل يمكــن مالحظتهــ  وهــيالمســتوى األول  فــيمدخالت بخالف االسعار السوقية الموضــحة   الثاني:المستوى  

 .لة( أو بشكل غير مباشرمباشر )األسعار المماث

حظــة وال يمكــن الت لموجودات أو مطلوبــات ال تعتمــد علــى معلومــات الســوق القابلــة للمالمدخ الثالــ :المستوى  

 السوق.مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر من 
  

 إدارة مخاطر رأس المال  -16/6

رأ إدارة  من  الرئيسية  الشركة  أهداف  قدرتهاإن  على  للحفاظ  هي  المال  مستمرة    س  بصفة  بأعمالها  القيام  على 

 . ية إلى مساهميهالعلى نسب مالية سليمة من أجل دعم أعمالها ولتوفير عوائد مالية مثا والمحافظة

االقتصادية  الظروف  في  التغيرات  الالزمة على ضوء  التعديالت  وإجراء  المالي  الهيكل  إدارة  على  الشركة  تعمل 

األساسية  وخصائص للموجودات  يم  .المخاطر  المال،  رأس  هيكل  تعديل  أو  الحفاظ  أجل  تقوم من  أن  للشركة  كن 

المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدةدبتعديل مبلغ األرباح المدفوعة للمساهمين أو إعا لم يتم عمل    .ة رأس 

م  2020مبر  ديس  31السنتين المنتهيتين في  تغيرات في األهداف أو السياسات أو العمليات إلدارة رأس المال خالل  

 . م2021و

البنك  كات وأنظمة  رالتمويل المقدم من الشركة على أساس المتطلبات النظامية لنظام الش  تراقب الشركة إجمالي مبلغ

العقاري بالحفاظ   السعودي  المركزي التي تتطلب من شركات التمويل التي تعمل في أنشطة تمويل ما عدا التمويل 

 . المال مويل اجمالي ثالث مرات من راسعلى ت
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 أحداث الحقة -17

بعد اإلدارة  في  تعتقد  المالي  المركز  قائمة  تاريخ  منذ  هامة  أحداث الحقة  أي  وجود  وحتى 2021يسمبر  د  31م  م 

 .تاريخ إعداد هذه القوائم المالية قد يكون لها أثر جوهري على المركز المالي للمنشأة
 

 لية اعتماد القوائم الما  -18

 م 2022أبريل 21 وائم المالية من مجلس إدارة الشركة بتاريخ تم اعتماد إصدار هذه الق

 

 

 

 


