
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة متاجر للتمويل 

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 الرياض

 وتقرير المراجع المستقل القوائم المالية

 م2222 ديسمبر 13في كما لمنتهية االمالية لسنة ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  شركة متاجر للتمويل

 (مقفلةشركة مساهمة سعودية )

 الرياض

 اجع المستقلوتقرير المر القوائم المالية

 م2222ديسمبر  13في  كما المنتهيةالمالية لسنة ل  

 

 

 

 

 

 

 

 رقم الصفحة الفهرس

 2-3 تقرير المراجع المستقل 

 1   الماليقائمة المركز  

 4 و الخسائر والدخل الشامل اآلخر أقائمة االرباح  

 5 المساهمينحقوق قائمة التغيرات في  

 6 قائمة التدفقات النقدية 

 12 -7  الماليةيضاحات على القوائم إ 
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  شركة متاجر للتمويل

   مقفلة سعوديةشركة مساهمة 

 الماليقائمة المركز 

 م2222ديسمبر  13في كما  

 (سعودية)بالرياالت ال 

 

 م2223ديسمبر  13  م2222ديسمبر  13  إيضاح 

      الموجودات

      

 620٫790٫24  32,436,213  4 نقد وما في حكمهال

 ٫06940474  2,365,231  5  وموجودات اخرى ت مدفوعة مقدما مصروفا

 3٫027٫0٫٫2  17,347,292  9 موجودات محتجزة محتفظ بها للبيع

 ٫٫07740962  -  34/1 ارصدة مدينة اخرى 

 2402220434  7,952,916  35 ضمانات مرابحة 

 ٫77,٫39,٫33  226,394,139  6 صافي االستثمار في التمويل اإلسالمي

 4027٫0٫3٫  6,495,912  7 ممتلكات ومعدات بالصافي 

 2042٫0324  3,926,757  9/3 حق استخدام االصل 

 2403٫60442  11,219,119  32 ارات عقارية طويلة االجل تثماس

 32٫,277,٫97  127,527,936   الموجودات مجموع 

      

      ن المطلوبات وحقوق المساهمي

 60٫٫309٫٫  9,935,522  33 دائنون تجاريون

 2,32٫,٫47  4,373,923  37 السعودي بنك المركزي مستحقات ال

 ٫77,72٫  223,126  34/2 مخصص الزكاة

 764,34٫  994,266  32  مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى

 ٫39,472,393  327,662,326  35 تسهيالت بنكية بالصافي 

 ٫,43٫,432  3,631,722  9/2 ام عقود ايجار التز

 2,٫٫2,924  4,245,693  36 التزامات منافع الموظفين المحدودة

 ٫2٫,4٫2,٫3٫  329,424,392   المطلوبات  مجموع

      

      حقوق المساهمين

 ٫2٫0٫٫٫0٫٫٫  352٫222٫222  39 رأس المال

 22,347,727  22,199,959  39 احتياطي نظامي

 22,227,429  6,295,362   أرباح مبقاة

 2690332  649,631   حتياطيات اخرى ا

 ٫74,674,764  379,321,714   مجموع حقوق المساهمين

 9732٫,277,٫  127,527,936   مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ة( جزءاً من القوائم المالي29( الى رقم )3اإليضاحات المرفقة من رقم )
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 شركة متاجر للتمويل 

  مقفلة سعوديةشركة مساهمة 

  الخسائر والدخل الشامل اآلخر وأقائمة االرباح 

م2222ديسمبر  13في كما المنتهية  المالية  للسنة  

 (سعودية)بالرياالت ال 

 

 م 2223  م 2222  ايضاح  

    

 

   

 36,٫74,77٫  22,312,677  23 االيرادات من التمويل االسالمي 

 (7,243,467)  (5,611,762)  22 تكلفة التمويل 

 (22,276,336)  (27,299,172)  21 مصاريف عمومية وادارية

 ٫,737,٫٫9  (32,792,451)   رئيسية الربح من العمليات ال)الخسائر( 

 -  2,293,364   ايرادات اخرى

 -  32,793,641   إيرادات من إعادة تقييم عقارات

 -  (39,565,521)   مشكوك في تحصيلها مخصص ديون

 ٫,737,٫٫9  (39,271,369)   قبل الزكاة الشرعيةالسنة ربح صافي ) خسارة ( 

34/3 الشرعية  الزكاة   (223,126)  (2٫٫,٫46) 

 ٫,939,463  (39,474,495)   السنةربح   صافي ) خسارة (

      :عن الفترات الالحقة ريمكن إعادة تصنيفها في قائمة األرباح والخسائ ال بنود

 923٫242  323,293   اكتوارية من أعادة قياس منافع الموظفين المحددة أرباح

 923٫242  323,293   الدخل الشامل األخر للسنة

 2٫720٫484  (39,171,234)   اجمالي الدخل الشامل

 ٫0٫2  (3٫1)  24 الربحية األساسية والمخفضة للسهم)الخسارة( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جزءاً من القوائم المالية 29( الى رقم )3اإليضاحات المرفقة من رقم )
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 شركة متاجر للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة 

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 م2222ديسمبر  13في كما المنتهية المالية للسنة  

 )بالرياالت السعودية( 

 

 

 االجمالي  احتياطيات اخرى  أرباح مبقاة  نظامياحتياطي   رأس المال   

            

 ٫74,627,643  2٫9047٫  23,772,274  2202٫40٫92  ٫2٫0٫٫٫0٫٫٫   م 2٫2٫يناير ٫٫الرصيد 

 ٫09390463  -  ٫09390463  -  -   صافي ربح السنة

 -  -  ( ٫93,946)   ٫93,946  -   المحول الى احتياطي نظامي 

            يمكن إعادة تصنيفها في قائمة األرباح والخسائر عن الفترات الالحقة: بنود ال

 3270462  3270462  -  -  -   األرباح االكتوارية من إعادة قياس منافع الموظفين المحددة

 ٫7406740764  2690332  22,227,429  22,347,727  ٫2٫0٫٫٫0٫٫٫   م2223ديسمبر  13الرصيد في 

            

 (٫7,696,672)  -  (٫7,696,672)  -  -   صافي خسارة السنة 

            بنود ال يمكن إعادة تصنيفها في قائمة األرباح والخسائر عن الفترات الالحقة:

 ٫٫٫,24٫  ٫٫٫,24٫  -  -  -   األرباح االكتوارية من إعادة قياس منافع الموظفين المحددة

 379,321,714  649,631  6,295,362  22,347,727  352٫222٫222   م2222ديسمبر  13الرصيد في 

 

 

 

 

 

 

 ( جزءاً من القوائم المالية 29( الى رقم )3اإليضاحات المرفقة من رقم )
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 شركة متاجر للتمويل

 مقفلةشركة مساهمة سعودية 

 قائمة التدفقات النقدية

 م2222ديسمبر  13في كما المنتهية  المالية للسنة 

 )بالرياالت السعودية(

 

 

 

م2222  م2٫2٫    

       االنشطة التشغيليةالتدفق النقدي من 

  ٫,737,٫٫9  (39,271,369)  قبل الزكاةالسنة ربح )خسارة ( 

  التعديالت:
 

   

  922,42٫   959,929  ك ممتلكات ومعدات استهال

  ٫49,٫23  -  ديون معدومة  

  343,42٫  -  ت ممتلكات ومعداخسائر استبعاد 

  ٫,٫٫٫,222   924,573  موجوداتحق استخدام  طفاءا

  ٫97,4٫4   399,647  مصروفات تمويل مطلوبات منافع الموظفين المحددة 

  ٫٫7,9٫4   99,193  مصروفات تمويل حق استخدام الموجودات 

  6٫7,42٫   137,139  مطلوبات منافع الموظفين المحدودة 

     التغير في:

 (23,٫96,٫٫2)  (7,247,296)  صافي االستثمار بالتمويل االسالمي 

  -   33,996,743  مستحق من الهيئة العامة للزكاة والدخل

 (2,932,624)   622,224  روفات مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى مص

 (2,72٫,4٫٫)   5,933,922  دائنون تجاريون 

  263,232  (54,136)  مستحقة ومطلوبات اخرى روفاتمص

  2,94٫,334  -  طرا  اات عالقةالمستحق ال

 (٫,٫92,9٫7)  (3,163,729)  المسدد من منافع الموظفين المحدودة 

  -  (399,952)  زكاة مدفوعة

 (26,7٫7,794)  (7,226,949)  االنشطة التشغيلية مستخدم فيالي النقدالتدفق صافى 

     

  ة االستثماريةاالنشطالتدفق النقدي من 
 

   

 (4٫6,222)  (32,793,642)  مدفوعات في استثمارات عقارية 

  22٫,٫٫٫   761,226  استبعاد ممتلكات ومعدات متحصالت من 

 (٫,6٫٫,9٫3)  (3,629,934)  شراء ممتلكات ومعداتمدفوعات ل

 (٫,922,222)  (33,657,252)  االنشطة االستثمارية في ستخدمالم يالنقدالتدفق  صافى

     

  االنشطة التمويليةالتدفق النقدي من 
 

   

 (3٫,776,943)  (12,211,267)  قروض طويلة االجل

  ٫   39,622,222  التغير في الودائع

 (٫,924,26٫)  (3,434,263)  المسدد من مطلوبات عقود االيجار

  2,32٫,٫47   3,952,612  دعم من البنك المركزي

 (3٫,632,٫36)  (32,996,696)  المستخدم في االنشطة التمويليةي لنقداالتدفق صافى 

     

 (24,٫٫9,332)  (29,692,995)  ومافي حكمهصافى التغير في النقد 

  ٫٫٫,2٫6,64٫  42,297,326  في اول المدة مافي حكمهالنقد و

  62,٫79,٫24   32,436,213  ومافي حكمه نهاية السنة  النقد

 

 

 

 

 

 ( جزءاً من القوائم المالية 29( الى رقم )3احات المرفقة من رقم )اإليض
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 شركة متاجر للتمويل

 مقفلةسعودية شركة مساهمة 

  المالية القوائم علىيضاحات إ

م2222ديسمبر  13في كما المنتهية  المالية للسنة  

 (سعودية)بالرياالت ال

 

 للشركة النظاميالوضع  ـ 3

ش شررركة مترراجر للتقسررية "الشررركة"  لشررركة مترراجر للتمويرر -٫/٫ نظررام  تأسسررب بموجرر  - مقفلررةسررعودية شررركة مسررا مة  -"سررابقا

الموافرق   ر ٫6٫2 شرعبان ٫7بتراري   ٫٫٫٫٫322٫6الشركات المطبق في المملكة العربية السعودية بموج  سرجل تجراري رقرم 

 .م٫772يناير  ٫٫

لمزاولرة  البنرك المركرزي السرعوديب الشرركة علرى تررخيص مرن م حصرل2٫٫6نروفمبر  ٫2   الموافق ٫634محرم  23بتاري   -

 وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. االستهالكينشاطي التمويل 

م 2٫٫2يوليرو  ٫2 ر  الموافرق ٫633شعبان  ٫2بتاري   227مراقبة شركات التمويل رقم  نظامأصدر مجلس الوزراء السعودي  -

البنرك المركرزي م ولوائحهم التنفيذية الصادرة عرن 2٫٫2يوليو  ٫3   الموافق ٫633شعبان  ٫3بتاري   2٫الملكي رقم والمرسوم 

 لمزاولة أنشطة التمويل في المملكة العربية السعودية. السعودي

متراجر للتمويرل"  الشرركة ليصربح "شرركة اسرمم قررر المسرا مون تعرديل 2٫٫2يناير  2٫   الموافق ٫634ربيع أول  27بتاري   -

باإلضافة الى تعديل غرض الشركة بحيث يصبح غرض الشركة القيام بالتمويل وفقاش ألحكام نظام الشرركات ونظرام مراقبرة شرركات 

بمزاولة أعمال التمويرل البنك المركزي السعودي التمويل والئحته التنفيذية واألنظمة اات العالقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن 

اإلجررراءات النظاميررة لتعررديل النظررام األساسرري والسررجل التجرراري  اسررتكمالوتمويررل المنشررآت الصررغيرة والمتوسررطة. تررم  الكياالسررته

 لعكس التغيرات المشار إليها أعاله.

 .٫٫373الرياض  342٫42طريق الملك فهد ص ب  -العليا  يقع المركز الرئيسي للشركة بحي -

 

 لدى الشركة الفروع التالية: -3/2

   .٫4/٫7/٫636ي  وتار ٫٫٫٫343642الرياض سجل تجاري رقم  شركة متاجر للتمويل فرع -٫

   .٫٫/٫7/٫6٫3وتاري   6٫3٫٫76٫97جدة سجل تجاري رقم  شركة متاجر للتمويل فرع -2

   .٫3/٫7/٫62٫وتاري   2٫2٫٫39373الدمام سجل تجاري رقم  شركة متاجر للتمويل فرع -3

   .٫7/٫7/٫6٫6وتاري   6٫3٫٫3٫٫74مكة المكرمة سجل تجاري رقم  لشركة متاجر للتموي فرع -6

   .٫6/٫٫/٫63٫وتاري   6٫32٫27697الطائف سجل تجاري رقم  شركة متاجر للتمويل فرع -2

 

من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميالدي والقوائم المالية المعروضة  للشركةتبدأ السنة المالية  -3/٫

 م.2٫2٫ديسمبر  3٫م مقارنة بالسنة المنتهية في 2٫22ديسمبر  3٫للسنة المنتهية في 

 

 أسس األعداد -2

 االلتزامبيان  -2/3

الدوليرة للتقريرر المرالي المعتمردة فري المملكرة العربيرة السرعودية واإلصردارات األخررى  معاييرللاعدت القوائم المالية المرفقة طبقا 

 .للمراجعين والمحاسبيندية السعو هيئةال عن الصادرة

 

 أساس القياس -2/2

 .المالية  لألدواتبالتكلفة التاريخية ماعدا القياس بالقيمة العادلة  االستمراريةتم إعداد  ذه القوائم المالية علي أساس مبدأ 
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 شركة متاجر للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 إيضاحات على القوائم المالية

م2222ديسمبر  13في كما للسنة المنتهية    

 )بالرياالت السعودية(

 

 ""تتمه أسس األعداد -2

 

 عملة العرض والنشاط -2/1

مرا  تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي و و العملة المستخدمة للشركة. تم تقري  جميع المبالغ الماليرة ألقررب ريرال سرعودي

  .لم يذكر خال  الك

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات ماستخدا -2/4

يتطل  إعداد القوائم المالية أن تقوم االدارة بإجراء بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية 

القوائم وعلي المبالغ المعروضة لإليرادات والمصروفات واألصول واإللتزامات واإلفصاحات عن اإللتزامات المحتملة بتاري  

المالية ، وبالرغم من أن  ذه التقديرات مبنية علي أفضل المعلومات والمؤشرات الحالية المتوفرة لدي االدارة إال أن النتائج الفعلية 

 النهائية قد تختلف عن  ذه التقديرات.

ديرات المحاسبية في الفترة التي ويتم دراسة تلك التقديرات واالفتراضات بصورة مستمرة وإثبات االثار المترتبة على تعديل التق

يتم فيها  ذا التعديل والفترات المستقبلية التي ستتأثر بهذا التعديل ، وتتمثل اإلفتراضات والتقديرات بشكل خاص في تطبيق 

 السياسات المحاسبية اات التأثير الهام على المبالغ المدرجة بالقوائم المالية.

اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الهامة لحاالت عدم التأكد من  إن التقديرات الهامة الموضوعة من قبل

 التقديرات كانب مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة.

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -2/5

وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية والمبرالغ المشرمولة  يتطل  إعداد القوائم المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات

في التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصراريف. إن التقرديرات واالفتراضرات المتعلقرة بهرا بنراء علري الخبررة السرابقة 

فري وضرع األحكرام حرول القيمرة الدفتريرة والعوامل األخرى التي يعتقرد أنهرا معقولرة فري ظرل الظررو  والنتيجرة التري تعتبرر أساسرا 

 للموجودات والمطلوبات التي ليسب بادية للعيان من مصادر أخري. قد تختلف النتائج الفعلية عن  ذه التقديرات.

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية علي أساس مستمر، ويتم تسرجيل مراجعرة التقرديرات المحاسربية فري الفتررة التري يرتم 

مراجعة التقديرات إاا كان التعديل يؤثر فقة علي تلك الفترة أو في فتررة المراجعرة والفتررات المسرتقبلية إاا كران التعرديل يرؤثر  فيها

 علي كل من الفترات الحالية والفترات المستقبلية.

 

 مبدأ االستمرارية  -2/5/3

مزاولرة أعمالهرا حيرث أظهرر التقيريم برأن الشرركة لرديها قامب إدارة الشرركة برإجراء تقيريم حرول قردرة الشرركة علرى االسرتمرار فري 

الموارد الالزمة لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظرور. إضرافة لرذلك، لريس لردى إدارة الشرركة حالرة مرن عردم اليقرين والتري 

الماليرة علرى أسراس مبردأ  بدور ا يمكن أن تثير شركوكاش جو ريرة حرول قردرة الشرركة علرى االسرتمرار. وعليره فقرد ترم إعرداد القروائم

 االستمرارية.

 

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

يمثل معدل الخصم تقييم مخاطر السوق الحالية على الشركة مع األخذ باالعتبرار مردة االتفاقيرة والمخراطر الفرديرة للموجرودات اات 

 كة.الصلة. يستند احتساب معدل الخصم إلى الظرو  المحيطة بالشر

 

 التقييم االكتواري اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -2/5/1

يتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة )"مكافأة الموظفين"( بموج  برنامج المكافآت المحددة غير الممولة التي يتم تحديد ا  بموجر  

ضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل التقييم اإلكتواري. يشمل التقييم اإلكتواري إعداد العديد من االفترا

 ذه االفتراضات تحديد معدل الخصرم، والزيرادات المسرتقبلية فري الرواتر ، ونسربة الوفيرات. ونظرراش لتعقيرد التقيريم وطبيعتره طويلرة 

اضرات. ترتم مراجعرة جميرع االفتراضرات األجل فإن التزام المكافأة المحرددة غيرر الممولرة شرديد الحساسرية للتغيررات فري  رذه االفتر

 سنويا أو أكثر من مرة في السنة الواحدة عند الضرورة, وقامب الشركة

 بإستخدام حسبة إكتوارية لتحديد مكافأة نهاية الخدمة.
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م2222سمبر دي 13في كما للسنة المنتهية    

 )بالرياالت السعودية(

 
 ""تتمه أسس األعداد -2

 ""تتمه األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -2/5

 

 انخفاض قيمة صافي االستثمار في ذمم مدينة من عقود التمويل االسالمي -2/5/4

سرالمي عنردما يصربح مرن غيرر المحتمرل تحصريل كامرل يتم تقدير المبالغ الممكن تحصريلها مرن الرذمم المدينرة مرن عقرود التمويرل اإل

المبلغ. وفي حالة المبالغ المؤثرة، يتم تقدير كرل مبلرغ علرى حردة، وأمرا المبرالغ غيرر المرؤثرة والتري تجراوزت موعرد اسرتحقاقها فيرتم 

ش ويتم تكوين مخصص لها على أساس طول مدة تجاوز موعد استحقاقها وبناء على معدالت ا  السترداد التاريخية.تقييمها إجماليا

ش في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقع تحصيلها في قائمة الربح أو الخسارة  يتم تسجيل أي فرق بين المبالغ التي يتم تحصيلها فعليا

 لتلك الفترات.

 

 السياسات المحاسبية المطبقة  -1
 

 

 الممتلكات والمعدات -1/3

التكلفة  وجدت. وتتضمنيخية ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التار

 .النفقات العائدة مباشرة القتناء الموجودات

حسبما يكون مالئما، اال عندما يكون من المرجح  ،كأصل مستقلاو احتسابها  لألصلالقيمة الدفترية  فييتم ادراج التكاليف الالحقة 

قياس تكلفة البند بشكل موثوق به. تتم رسملة التكاليف  باإلمكاناة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون ان تتدفق الى المنش

عنصر من بند الممتلكات والمعردات، واالصرل المسرتبدل يرتم اسرتبعاده مرن االسرتخدام. كمرا يرتم تحميرل كافرة نفقرات  إلحالل المتكبدة

 يتم تكبد ا فيه. التيالربح او الخسارة خالل الفترة  على قائمة األخرىاالصالح والصيانة 

ر القيمررة يحمررل االسررتهالك باسررتخدام طريقررة القسررة الثابررب علررى مرردى العمررر اإلنترراجي المقرردر المبررين ادنرراه، بعررد األخررذ فرري االعتبررا

   .المتبقية

 السنوات 

 سنوات 6 سيارات

 سنة 4049 أثاث ومفروشات

 واتسن ٫٫ -سنة  4049 آالت ومعدات

 سنوات ٫٫ تحسينات مباني مستأجرة
 

 يتم تحميل االستهالك لإلضافات من الشهر الذي يكون فيه االصل متاحا لالستخدام. وال يتم تحميل أي استهالك في شهر االستبعاد.

يمترره المقرردرة القابلررة يررتم تخفرريض القيمررة الدفتريررة لألصررول مباشرررة لقيمتهررا القابلررة لالسررترداد إاا كانررب القيمررة الدفتريررة أكبررر مررن ق

يتم تحميل األرباح/ الخسائر من استبعاد الممتلكات والمعدات، إن وجدت، علي قائمة األرباح والخسائر فري الفتررة التري  لالسترداد.

 الموجودات التي لهرا أعمرار إنتاجيرة غيرر محرددة يرتم قيرد ا بتكلفرة االسرتحواا ناقصرا خسرائر االنخفراض المتراكمرة، إن نشأت فيها.

يتم مراجعة وتعديل القيم المتبقيرة واألعمرار اإلنتاجيرة للموجرودات والطررق المسرتخدمة، عنردما يكرون الرك مالئمرا فري كرل  وجدت.

 تاري  قائمة مركز مالي.

 

 مشروعات تحت التنفيذ -1/2

والمعردات حترى تصربح  يتم احتساب تكلفة المشروعات تحب التنفيذ على أساس التكلفة الفعلية ويتم عرضها ضمن بنرد الممتلكرات

 جا زة لالستخدام فيتم رفعها الى الممتلكات والمعدات ويبدء حساب االستهالك الخاص بها وفقا لألعمار اإلنتاجية المقدرة.
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 ""تتمه السياسات المحاسبية المطبقة  -1

 

 حق استخدام موجودات ومطلوبات تأجير -1/1

قامب الشركة باالعترا  بموجودات ومطلوبات جديدة لعقود إيجاراتها التشغيلية ألنواع متنوعة من العقود. يتم توزيع كل  -

م تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يت

تحقيق معدل فائدة دوري ثابب على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. يتم استهالك حق االستخدام األصل على مدى العمر 

 اإلنتاجي لألصل وفترة عقد اإليجار , أيهما أقصر, على أساس القسة الثابب.

ش قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية.   يتم مبدئيا

 يتم قياس حق استخدام الموجودات بالتكلفة التي تتضمن االتي: -٫

 مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار. -

ش أي حواف -  ز إيجار مستلمة.أي دفعات إيجاريه تم سداد ا في أو قبل تاري  بدء العقد ناقصا

 أي تكاليف مباشرة مبدئية.  -

 تكاليف التجديد. -

 تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية: -2

ش أي حوافز إيجار مدينة. -  الدفعات الثابتة )بما في الك الدفعات الثابتة في جو ر ا( ناقصا

 لى مؤشر أو معدل.دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إ -

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

 سعر ممارسة خيار الشراء إاا كان المستأجر متأكدا بشكل معقول من ممارسة  ذا الخيار.  -

 لذلك الخيار. دفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار , إاا كانب مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر -

يتم خصم مدفوعات عقد اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي والذى يمثل السعر الذى سيدفعه المستأجر ليقترض 

 األموال الالزمة للحصول على اصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.

رة األجل وإيجارات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسة الثابب يتم اثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصي

 شهراش أو أقل. ٫2كمصرو  في قائمة الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل  ي عقود إيجار اات فترة إيجار مدتها 

 

 االستثمارات العقارية -1/4

اني أو جزء من بناء أو كليهما المحتفظ بها لدى الشركة للحصول تتضمن االستثمارات العقارية )الممتلكات( األراضي أو المب

على اإليجار أو لتنمية رأس المال أو كليهما يتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائر 

اراإلنتاجية المقدرة لتك االستثمارات. إن وجدت. يتم استهالك التكلفة بطريقة القسة الثابب على مدى األعم -انخفاض في قيمة 

يتم إدراج تكلفة استبدال جزء من االستثمارات العقارية بالقيمة الدفترية للبند إاا كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلة 

الستثمارات العقارية في كامنة يعتد بها. يتم استبعاد القيمة الدفترية لذلك الجزء المستبدل يتم تسجيل تكاليف الخدمة اليومية ل

 قائمة األرباح أو الخسائر حال تكبد ا. 

 

 موجودات محتجزة محتفظ بها للبيع  -1/5

تقوم الشركة في سياق اعمالها االعتيادية بشراء بعض المركبات والموجودات األخرى مقابل تسوية أرصدة التمويل االسالمي. 

لبيع ويتم تسجيلها مبدئيا بالقيمة الدفترية القابلة للتحصيل ألرصدة التمويل يتم اعتبار  ذه الموجودات كموجودات محتفظ بها ل

 االسالمي اات الصلة او القيمة العادلة الحالية للموجودات اات الصلة ناقصا أي تكلفة لبيعها ايهما اقل.

تها الدفترية أو صافي القيمة الحقا لالعترا  المبدئي، يتم إعادة تقييم  ذه الموجودات المملوكة بصورة دورية وتدرج بقيم

الممكن تحقيقها أيهما أقل. يتم إدراج أو تحميل إيرادات اإليجار أو األرباح أو الخسائر المحققة من االستبعاد وخسائر غير محققة 

 . من التقييم على الدخل / الخسارة الشاملة
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 ""تتمه السياسات المحاسبية المطبقة  -1
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات -1/6

 تقوم الشركة في تاري  كل قائمة مركز مالي بإجراء مراجعرة دوريرة للقريم الدفتريرة للموجرودات الملموسرة للتأكرد مرن وجرود أي

دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن انخفاض فري قيمرة  رذه الموجرودات. وفري حالرة وجرود مثرل  رذا الردليل، يرتم تقردير القيمرة 

القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم  ذه الخسرارة. وفري الحراالت التري ال يمكرن فيهرا تقردير القيمرة القابلرة لالسرترداد لرذلك 

 لقيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليها الك األصل. األصل، تقوم الشركة بتقدير ا

وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحردة المردرة للنقديرة بأقرل مرن قيمت ر ه الدفتريرة، عندئرذ تخفرض 

القابلرة لالسرترداد لهرا، ويرتم إثبرات خسرائر االنخفراض مصرروفا  القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلرى القيمرة

 فوراش في قائمة الربح أو الخسارة. 

وإاا ما تم الحقاش عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة، عندئرذ ترتم زيرادة القيمرة الدفتريرة لألصرل أو الوحردة المردرة للنقديرة إلرى 

زيد القيمة الدفترية التي تمب زيادتها عرن القيمرة الدفتريرة التري كران مرن المفتررض القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال ت

تحديد ا فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة الرك األصرل أو الوحردة المولردة للنقديرة فري السرنوات السرابقة. يرتم إثبرات 

 عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة.

 
 

 األدوات المالية -1/7

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

يتم الغاء إثبات الموجودات المالية عندما تفقد الشركة السيطرة على الحقوق التعاقديرة التري تتكرون منهرا الموجرودات الماليرة. يرتم 

 وبات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاؤه.إيقا  إثبات المطل

عند إلغاء االعترا  بأصل مالي أو التزام مالي، يتم االعترا  بالفرق برين القيمرة الدفتريرة والمقابرل المسرتلم )الرذمم المدينرة( أو 

 المدفوع )والمستحق( في قائمة األرباح والخسائر.

 

 وجودات الماليةالم -1/7/3

 المبدئياإلثبات والقياس  (أ

يتم تصنيف الموجودات المالية عند االعترا  المبدئي، كموجودات مالية بالقيمة العادلة مرن خرالل األربراح والخسرائر وقرروض 

وامم مدينة واستثمارات محرتفظ بهرا حترى تراري  االسرتحقاق أو كمشرتقات مصرنفه كرأدوات تحروط فري تحروط فعرال عنردما يكرون 

مالئما. تقوم اإلدارة بتحديد تصنيف الموجودات المالية عند االعتررا  المبردئي. يرتم االعتررا  بكافرة الموجرودات مبردئيا بالقيمرة 

العادلة زائدا، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خرالل األربراح والخسرائر، تكراليف المعرامالت العائردة 

 .جودات الماليةلالستحواا على المو

 مدينو عقود مرابحة 

إن المرابحة  ي عبارة عن اتفاقية تقوم بموجبها الشركة ببيع اصل للعميل بعد ان تكون الشركة قد قامب بشرائه، بناء على وعد 

مرالي من نفس العميل بشراء  ذا االصل من الشركة. يتضمن سعر البيع التكلفة باإلضافة إلي  امش ربح متفق عليه. يتضرمن إج

المبالغ المستحقة بموج  عقود بيع المرابحة مجموع دفعات البيع المستقبلية المتعلقة باتفاقية المرابحة )مدينو عقود بيع المرابحرة 

(. يرتم قيررد الفررق بررين مررديني عقرود بيررع المرابحرة وتكلفررة االصررل المبراع كررربح مرابحرة غيررر مكتسرر ، وألغرراض العرررض يررتم 

 المستحقة بموج  عقود بيع المرابحة.  خصمها من إجمالي المبالغ

 
 القياس الالحق (ب

فري سروق نشرة. بعرد  وغيرر متداولرةموجودات التمويل اإلسالمي  ري موجرودات ماليرة غيرر مشرتقة اات دفعرات ثابترة أو محردده 

لري ناقصرا أي انخفراض التحقق المبدئي، يتم قياس موجودات التمويل اإلسالمي بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفع

في القيمة. يتم تسجيل الذمم المعادة  يكلتها / إعادة جدولتها باألحكام والشروط المعدلة المعتمدة من قبل اإلدارة. وتستند سياسرات 

 وممارسات إعادة الهيكلة إلى مؤشرات أو معايير تشير إلى أن الدفع سيستمر على األرجح.

موالت المدفوعة للوكالء )بما في الك الموظفين الرذين يعملرون كروكالء بيرع( والمستشرارين تتضمن تكاليف المعاملة الرسوم والع

والسماسرة والتجار والرسوم مرن قبرل الهيئرات الرقابيرة وأسرواق األوراق الماليرة ورسروم التحويرل والرسروم. ال تتضرمن تكراليف 

. يرتم إطفراء تكراليف االحتفراظاإلداريرة الداخليرة أو تكراليف المعاملة أقسراط الردين أو الخصرومات أو تكراليف التمويرل أو التكراليف 

 المعاملة المتعلقة بالتمويل اإلسالمي على مدى فترة التمويل.
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 )بالرياالت السعودية(

 

 ""تتمه لسياسات المحاسبية المطبقة ا -1

 "تتمة" األدوات المالية -1/7

 ""تتمه الموجودات المالية -1/7/3

 

 الموجودات المالية استبعاد (ج

 يتم استبعاد أي أصل مالي أو حيثما اقتضي األمر جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة في حالة:

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

انتهراء الحقروق التعاقديرة فري الحصرول علررى التردفقات النقديرة مرن األصرل مرع تعهررد الشرركة بردفع التردفقات النقديرة التري يررتم  -2

 الحصول عليها كاملة دون تأخير جو ري إلى طر  ثالث بموج  اتفاقية "تحويل"، أو

ش  أن تكون الشركة قد تنازلب -3 عن حقها التعاقدي في الحصول على التدفقات النقدية من األصل و)أ( إمرا أنهرا قرد تنازلرب فعليرا

عن كافة مخاطر ومنافع األصل، أو )ب( أنها لم تتنازل عن األصل ولم تحتفظ بمخراطر ومنرافع األصرل الفعليرة ولكنهرا تنازلرب 

 عن السيطرة على األصل.

 عن استبعاد الموجودات المالية في الوقب الذي يتم فيه استبعاد ا.يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة 

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم امكانية استردادها (د

تقوم الشرركة بتقيريم الخسرائر االئتمانيرة المتوقعرة المتعلقرة بموجوداتهرا الماليرة المدرجرة بالتكلفرة المطفرأة علرى اسراس اسرتطالع  

 سائر االئتمانية ما يلي: مستقبلي. يعكس قياس الخ

 قيمة غير متحيزة ومرجحية يتم تحديد ا من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة  -٫

 القيمة الزمنية للموارد  -2

المعلومرات المعقولرة والمدعومررة المتاحرة دون تكلفررة او جهرد غيررر مبرررة فري ترراري  التقريرر حررول االحرداث الماضررية او  -3

 الظرو  االقتصادية المستقبلية. الظرو  الحالية او توقعات 

 تعريف التخلف عن السداد: 

 تعتبر الشركة ان االصل المالي في حالة تخلف عن السداد عندما: 

 ال يكون من المرجح ان المقترض سو  يقوم بسداد التزاماته االئتمانية للشركة بالكامل  -٫

 تماني جو ري للشركة. يوما على اي التزام ائ 7٫يكون المقترض متأخر السداد ألكثر من  -2

 في حالة تخلف عن السداد تضع الشركة في اعتبار ا المؤشرات التالية: عند تقييم ما ااا كان المقترض 

 مثل مخالفة التعهد  –النوعية  -٫

 مثل وضع التأخر عن السداد وعدم سداد االلتزام اآلخر لنفس المصدر للشركة  –الكمية  -2

 داخليا والتي تم الحصول من مصادر خارجية.  بناء على البيانات التي تم تطوير ا -3

قد تتفاوت المخالت في تقييم ما ااا كانب احدى االدوات المالية في حالة تخلف عن السداد وا ميتهرا مرع مررور الوقرب لرتعكس 

 التغيرات في الظرو  

 معايير وضع المراحل: 

مخراطر منخفضرة مرن التخلرف عرن السرداد كمرا ان ( تتمثل في الموجودات المالية حيث يتعرض العمالء ل٫عاملة )مرحلة -٫

 لديها قدرة قوية على الوفاء بالتدفقات النقدية التعاقدية. 

تمثل الذمم المدينة للتمويل االسالمي للشركة بشركل اساسري بيرع التجزئرة وقرروض المسرتهلك لرذلك تعتقرد االدارة ان معلومرات 

في مخاطر االئتمان وبناء على خبرة وتحليل االدارة فران االرصردة التري  يم الزيادةيالتخلف عن السداد  ي االساس االنس  لتق

 يوما ال تتسب  في زيادة جو رية في مخاطر االئتمان وتعتبر عاملة.  4٫تكون متأخرة السداد ألقل من 

فتررة االثنري عشرر وم الشركة بقياس مخصص الخسارة للموجودات المالية العاملة بمبلغ مساو للخسرائر االئتمانيرة المتوقعرة لتق

اقرل مرن اثنري عشرر شرهرا يرتم قيراس الخسرائر المتوقعرة بعمر را االنتراجي شهرا عندما يكون العمر االنتراجي المتوقرع لالصرل 

المتوقع. تتمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة االثنري عشرر شرهرا برالجزء المتوقرع مرن الخسرائر االئتمانيرة المتوقعرة الناتجرة 

 خر في السداد في الموجودات المالية المحتملة خالل اثني عشر شهرا بعد تاري  التقريرعن احداث التأ

ااا  رية في مخاطر االئتمران التري تظهررمثل في الموجودات المالية حيثما يوجد زيادة جو ( وتت2منخفضة االداء )مرحلة -2

دات وتقيس الشركة مخصرص الخسرارة للموجريوما في سداد الدفعات/االقساط التعاقدية.  4٫كان العميل متأخر ألكثر من 

 االداء بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر االنتاجي. المالية منخفضة 

( وتتمثل في الموجودات المالية متأخرة السداد. يحدث التخلف عن سداد اصل مرالي عنردما يخفرق 3غير العاملة ) مرحلة  -3

يوما بعد استحقاقها. تقيس الشركة مخصص الخسارة للموجودات  7٫قساط التعاقدية خالل العميل في تسديد الدفعات / اال

 المالية غير العاملة بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر االنتاجي. 
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م2222ديسمبر  13في  كماللسنة المنتهية    

 )بالرياالت السعودية(

 

 ""تتمه السياسات المحاسبية المطبقة  -1

 ""تتمه األدوات المالية -1/7

 ""تتمه الموجودات المالية -1/7/3

 "تتمه" انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم امكانية استردادها (د

يوجرد توقعرات منطقيرة السرترداد ا. عنرد شرط  الموجرودات  ج الشرركة أنره التيتم شط  الموجرودات الماليرة فقرة عنردما تسرتن

المالية تستمر الشركة في ممارسة انشرطة االنفراا فري محاولرة ألسرترداد الرذمم المدينرة المسرتحقة عنرد االسرترداد وبعرد الشرط  

 سارة الشاملة. اثباتها كما في قائمة الدخل / الخبالصافي ويتم  –تظهر المستردات كجزء من مخصص االنخفاض في القيمة 

 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة: 

 المدخالت الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة في  يكل االجال للمتغيرات التالية: 

 احتمالية التخلف عن السداد  -٫

 الخسارة بافتراض التخلف عن السداد  -2

 التعرض عن التخلف عن السداد  -3

لية التخلف عن السداد عنرد االثبرات المبردئي للموجرودات وفيمرا ااا كران  نراك تغييرر جرو ري تضع الشركة في االعتبار احتما

االنخفاض في القيمة بعرد االخرذ فري فترة تقرير. تم وضع نمواج  على مخاطر االئتمان على اساس االستمرارية على مدى كل

المعلومات السابقة للشركة الرى الرك ويرتم تعرديلهما  االعتبار احتمالية التخلف عن السداد والخسارة من الك التخلف حيث تشير

بحيث يعكسان الناتج المستقبلي المتوقع بما يتضمن عوامل االقتصاد الكلي مثل التضخم ومعدل نمرو النراتج المحلري االجمرالي. 

لررغ الحررالي تسررتمد الشررركة التعرررض عنررد التخلررف عررن السررداد مررن العرررض الحررالي للطررر  المقابررل والتغييرررات المحتملررة للمب

 المسموح به بموج  العقد بما في الك االطفاء. ان التعرض عند التخلف عن السداد ألصل مالي  و اجمالي قيمته الدفترية. 

 بالنسبة للموجودات المالية يتم حساب خسارة االئتمان على انها القيمة الحالية )بمعدل الربح الفعلي( للفرق بين:

 مطلوبة لمنشأة بموج  العقدالتدفقات النقدية التعاقدية ال (أ)

 التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها.  (ب)

 

 المطلوبات المالية -1/7/2

 اإلثبات االولى والقياس  (أ

كمطلوبرات ماليرة بالقيمرة العادلرة مرن خرالل االربراح  37نطراق معيرار المحاسربة الردولي رقرم  فييتم تصنيف المطلوبات المالية 

 لية اخرى، ايهما مالئما. تقوم الشركة بتحديد تصنيف مطلوباتها المالية عن االعترا  المبدئي.والخسائر أو مطلوبات ما

بعرد خصرم صرافي  بالصرافيبكافرة المطلوبرات الماليرة مبردئيا بالقيمرة العادلرة، وفري حالرة القرروض والمسرحوبات  االعتررا يتم 

 التكاليف العائدة مباشرة للمعامالت .

 والقروض والمسحوبات. واألخرىمالية الذمم الدائنة التجارية تتضمن مطلوبات الشركة ال

 

 القياس الالحق (ب

يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أو "المطلوبات الماليرة 

 ". األخرى

 ة من خالل األرباح و الخسائر.لم تخصص الشركة اي مطلوبات مالية كمطلوبات بالقيمة العادل

الرك القرروض والمسرحوبات والرذمم الدائنرة التجاريرة واألخررى( يرتم قياسرها الحقرا بالتكلفرة  فريالمطلوبات المالية األخرى )بما 

 المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.

القسرة على مردى فتررة االتفاقيرة باسرتخدام طريقرة  القروض طويلة األجل والمسحوبات يتم إطفاؤ ابتكاليف المعامالت المتعلقة 

 .الثابب

 المطلوبات المالية استبعاد (ج

يتم إلغاء قيد االلتزام المالي عند الوفاء بره أو انتهراؤه او الغراؤه. وعنرد اسرتبدال الترزام مرالي حرالي لردى الشرركة برآخر مرن نفرس 

ش أو أن شروط االلتزام الحالي تم تعديلها بشكل جو ري، فرإن مثرل  رذا االسرتبدال أو  الجهة المقرضة ولكن بشروط مختلفة تماما

القريم  ما بينالتعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي )السابق( مع االعترا  بالتزام الجديد. يتم تسجيل الفرق 

 لخسارة.الدفترية لهذا االستبدال أو التغيير الجو ري في شروط العقد في قائمة الربح أو ا
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 ""تتمه السياسات المحاسبية المطبقة  -1

 ياس القيمة العادلةق -1/9
أو سداد التزام بين طررفين بمعرفتهمرا ومرلء إرادتهمرا فري معاملرة ترتم علرى  الثمن الذي يمكن مبادلة أصل  يالقيمة العادلة 

أساس نظامي ما بين أطرا  السروق الرئيسرية )أو األكثرر منفعرة( فري تراري  القيراس فري ظرل ظررو  السروق السرائدة )مثرل 
باستعمال أسرلوب تقيريم  على سبيل المثال( بغض النظر إن كان ااك السعر ملحوظاش بصورة مباشرة أو مقدر-السعر الحاضر

 آخر يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام سيتم إما:
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  -
 من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية. -

 ألكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها.يج  أن تكون السوق الرئيسية أو ا
يتم قيراس القيمرة العادلرة لألصرل أو االلترزام باسرتعمال االفتراضرات التري يسرتخدمها أطررا  السروق عنرد تسرعير األصرل أو 

 االلتزام على افتراض أن أطرا  السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.
ل غير المالي في الحسبان قدرة أطرا  السوق على توفير منافع اقتصرادية باسرتخدام األصرل يأخذ قياس القيمة العادلة لألص

فيما يحقق أفضل منفعة منه أو ببيعه إلى طر  آخر مرن أطررا  السروق السرتخدامه فيمرا يحقرق أفضرل منفعرة منره. تسرتخدم 
لقيرراس القيمررة العادلررة وتعظرريم اسررتخدام الشررركة أسررالي  تقيرريم تتناسرر  مررع الظرررو  واألحرروال وتترروافر لهررا بيانررات كافيررة 

 .المعطيات الملحوظة اات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى اكبر حد
يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات للوصول إلى القيمة العادلرة أو اإلفصراح عنهرا فري القروائم الماليرة. كمرا يرتم تصرنيف 

الهيكل الهرمي للقيم العادلة المبين أدناه استنادا إلى معطيات المستوى االدنى الرذي يعتبرر الموجودات والمطلوبات في نطاق 
ش لقياس القيمة العادلة ككل:  جو ريا

 المستوى االول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات او مطلوبات مماثلة. -
الحرد األدنرى مرن المعطيرات الجو ريرة متعلقرة بصرورة مباشررة أو غيرر  المستوى الثاني: أسالي  تقيريم أخررى يكرون فيهرا -

 مباشرة بقياس القيمة العادلة.
 المستوى الثالث: أسالي  تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجو رية غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة. -

 
 المقاصة -1/9

وبات المالية ويدرج المبلغ بالصافي في قائمة المركز المالي فقة عنرد وجرود يتم اجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطل
حق نظامي ملزم اجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى الشركة نيرة لتسرويتها علرى أسراس الصرافي أو 

يف لهرذه الموجرودات والمطلوبرات وبالمثل تتم مقاصة بنود الدخل والمصرار بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.
 القوائم المالية .  فيمع تسجيل صافى المبلغ  بالصافي

 
 العقود بالطرق المنتظمة -1/32

 التيتتطل  تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية  التيالعقود   يالمشتريات والمبيعات بالطرق العادية للموجودات المالية 
السوق . يتم االعترا  بجميع المشرتريات والمبيعرات العاديرة للموجرودات الماليرة  فيسائد تقر ا عموما االنظمة او العر  ال

 تاري  التسوية ، اي التاري  الذي يتم فيه تسليم الموجودات الى او بواسطة الشركة . في
 

 القروض طويلة األجل -1/33
لة للمقابل المستلم جنبا إلى جن  مع تكاليف المعرامالت يتم إثبات القروض طويلة األجل مبدئيا بالتكلفة التي تمثل القيمة العاد

 المرتبطة بها. الحقا يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 
 والضريبة الزكاة -1/32
ش للنظام والتعليمات الصادرة من  - ش  لجمارك يئة الزكاة والضريبة واتخضع الشركة لنظام الزكاة والتي تحدد وفقا ووفقا

 لمعيار الزكاة.

الحد االدنرى لوعراء الزكراة والرذي يتمثرل فري أربعرة أمثرال صرافي الرربح كمرا فري  اساس   يتم احتساب مخصص الزكاة على

فري  -إن وجردت  -ويرتم قيرد التعرديالت التري تطررأ نهاية السنة بعد استبعاد أثر مخصص الزكاة المحمل على صرافي الرربح. 

 فيها اعتماد ربة نهائي .الفترة التي يتم 
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 ""تتمه السياسات المحاسبية المطبقة  -1
 المخصصات لألصول غير المالية -1/31

يكون لدى الشركة التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ عن حردث سرابق ويكرون  نراك احتمرال نشروء  تدرج المخصصات عندما
تكاليف لسداد االلتزام يمكن قياسها بصورة يعتمد عليها. عندما تتوقع الشركة الحصول على تعرويض مقابرل بعرض أو جميرع 

قل ولكن فقة فري حالرة كرون التعرويض يتم تسجيل التعويض كأصل مست -بموج  عقد تأمين على سبيل المثال  -المخصص 
مؤكداش من الناحية الفعلية. يتم عرض المصروفات المتعلقة بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة بالصافي بدون خصم أي 

 تعويض.
 

 توزيعات األرباح والتحويل بين االحتياطيات -1/34
النظام، التي تتم بعد تاري  قائمة المركرز المرالي تعرد أحرداث األرباح واعتماد االحتياطيات، باستثناء االعتمادات التي يطلبها 

"األحرداث بعرد فتررة إعرداد التقرارير "  ٫٫ غير معدلة ويتم تسجيلها في القوائم المالية وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الردولي
 .في السنة التي تتم الموافقة عليها / تحويلها

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -1/35

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

 بغض النظر عما إاا تمب تلك المعامالت بشروط معاِدلة لتلك التي تسود في المعامالت التي تتم على أساس التنافس الحّر أم ال. 

 ة إذا كان ذلك الشخص، أو مقرب من أسرة ذلك الشخص: يتم اعتبار شخص ما ذي عالقة بالشرك

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

 له سيطرة أو سيطرة مشتركة على الشركة؛ أو -ب

 له تأثير مهم على قرارات الشركة وتوجهاتها. -ج

جيه ورقابة أنشطة الشركة بشكل * كبار موظفي اإلدارة  م أولئك األشخاص الذين لهم سلطة ومسؤولية تخطية وتو 

ش أو خال  الك.  مباشر، أو غير مباشر، بما في الك أي مدير، سواء كان تنفيذيا

 
 يتم اعتبار منشأة ما ذات عالقة بالشركة في حال:

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

 لوكة للشركة؛ أوكون المنشأة زميلة أو مم -ب 

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

 تحقق اإليرادات -1/36
بالرردخل مررن التمويررل اإلسررالمي فرري قائمررة األربرراح أو الخسررائر باسررتخدام طريقررة العائررد الفعررال المطبررق علررى  االعترررا يررتم 

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

 التي تنس  مباشرة إلی اقتناء األصول المالية. اإلضافية التكاليفالمعامالت  تكاليفمعدل الربح الفعال. تتضمن 
 المالية، بما في الك الدخل من إطفاء صافي أصول الخدمة. االعتماداتو النقديةوالتدفقات  اإليرادات

 كإيرادات على مدى فترة اتفاقية التمويل. األخرىبأتعاب التأسيس المتعلقة بالتجهيز والخدمات  االعترا يتم 
 

 النقد وما في حكمه -1/37
 ك السح  على المكشو  من البنوك واالستثمارات يتضمن النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك بما في ال    

 التي تستحق خالل فترة تقل عن ثالثة أشهر من تاري  العقد.
 

 مطلوبات المنافع المحددة للموظفين -مكافاة نهاية الخدمة للموظفين -1/39
بمقتضرى نظرام العمرل تمثل  ذه المنافع برنرامج مكافرآت نهايرة الخدمرة للمروظفين. يرتم االسرتدراك لمخصرص نهايرة الخدمرة 

 السعودي لتعويض الموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة.
يتم احتساب صافي التزامات الشرركة فيمرا يتعلرق ببررامج المنرافع المحرددة للمروظفين غيرر الممولرة )"االلتزامرات"( بتقردير 

الفتررات السرابقة ويرتم خصرم المنرافع مبلغ المنافع المستقبلية التي يحصل عليها الموظف مقابل خدماتره فري الفتررة الحاليرة و
لتحديد القيمة الحالية وأي تكاليف خدمات ماضية غير مسجلة. إن معدل الخصم المسرتخدم  رو عائرد السروق علرى السرندات 
الحكومية في تاري  القوائم المالية التي لها تواري  استحقاق تقارب آجال التزامات الشركة. يرتم تحديرد تكلفرة تروفير المنرافع 

وجرر  برررامج المنررافع المحررددة للمرروظفين غيررر الممولررة باسررتخدام طريقررة ائتمرران الوحرردة المتوقعررة لتحديررد القيمررة الحاليررة بم
 اللتزامات الشركة.

تتكررون التزامررات برررامج منررافع المرروظفين المحررددة غيررر الممولررة مررن القيمررة الحاليررة لاللتزامررات معدلررة بررأي تكرراليف تتعلررق 
ش تكراليف لخردمات ماضرية. ال بخدمات سابقة لم يتم إدر اجها بعد وأي مكاس /خسائر اكتوارية غير مسجلة. وال تتوافر حاليا

توجد مكاس / خسائر من إعادة القياس غير مسرجلة لكرون جميرع مكاسر / خسرائر إعرادة القيراس ترم تسرجيلها كرإيرادات أو 
 مصروفات في قائمة الدخل الشامل اآلخر خالل السنة التي نشأت فيها.



٫4 

 

 

 كة متاجر للتمويلشر

 شركة مساهمة سعودية مقفلة
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م2222ديسمبر  13في كما للسنة المنتهية    

 )بالرياالت السعودية(

 

 السياسات المحاسبية المطبقة  "تتمه" -1  
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية -1/39
  كل قائمة مركز مالي لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات في تاري

أو التغيرات في الظرو  إلى أن القيمة الدفترية للموجودات قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجود مثل  ذا 
وجودات إلى قيمتها القابلة المؤشر، وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة، يتم تخفيض الم

 لالسترداد. يتم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة في حساب األرباح والخسائر.
 

 مصروفات بيع وتسويق -1/22
 ي تلك المصروفات الناتجة عن مجهودات المنشأة التي تكبدتها في بيع وتسويق منتجات وخدمات الشركة. وتصنف 

 جميع المصروفات األخرى كمصروفات إدارية وعمومية.
 
 االلتزامات المحتملة -1/23

واألحكام حول إمكانية  تتلقى الشركة المطالبات القانونية من خالل دورة اعتيادية. على اإلدارة إجراء التقديرات
تخصيص مبلغ لتلبية مطالبات في نهاية تاري  المطالبات القانونية والمبلغ الواج  دفعه غير المؤكدة. توقيب وتكاليف 

 المطالبات القانونية يتوقف على اإلجراءات النظامية.
 
 ائم الماليةالمعايير الجديدة والمعدلة المطبقة ولها اثر جوهري على القو -1/22            

 فيما يلي ملخص بالتعديالت المطبقة من قبل الشركة   
 
 تاريخ السريان  الوصف  التفسير-المعيار

 -تعديالت على المعيار متعلقرة بالعقرارات واآلالت والمعردات  ٫4معيار المحاسبة الدولي رقم
 المتحصالت قبل االستخدام المستهد  

 م 2٫22يناير ٫٫ 

تعديالت على المعيار متعلقة باالشارة الى اطار المفرا يم فري   3رير المالي رقم المعيار الدولي للتق
 م 2٫٫4المعاير الدولية للتقرير المالي الصادرة في مارس 

 م 2٫22يناير ٫٫ 

تكلفررة -تعررديالت علررى المعيررار متعلقررة بررالعقود غيررر المجديررة  39معيار المحاسبة الدولي رقم 
 تكلفة الوفاء بالعقد

 م 2٫22ر يناي٫٫ 

التحسرررينات السرررنوية علرررى المعرررايير 
الدوليرررررة للتقريرررررر المرررررالي للررررردورة 

 م2٫2٫-م2٫٫4

 تتضمن التحسينات السنوية تعديالت على ثالثة معايير  ي:  
تطبيق المعرايير الدوليرة  ٫المعيار الدولي للتقرير المالي رقم-

 للتقرير المالي ألول مرة
 االدوات المالية  7 المعيار الدولي للتقرير المالي رقم -
 الزراعة  6٫المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

 م 2٫22يناير ٫٫ 

 
 المعايير الجديدة والمعدلة غير سارية المفعول والغير المطبقة -1/21         

 م المالية: فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادة والغير سارية المفعول والغير مطبقة حتى تاري  اصدار القوائ    
 

 تاريخ السريان  الوصف  التفسير-المعيار
 ٫معيار المحاسبة الدولي رقم 
  4ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

 م 2٫23يناير ٫٫  تعديالت على المعيار متعلقة بتعريف اال مية النسبية  

امرررات تعرررديل الضرررريبة المؤجلرررة المتعلقرررة باالصرررول وااللتز   ٫2معيار المحاسبة الدولي رقم 
 الناشئة من معاملة واحدة 

 م 2٫23يناير ٫٫ 

المعيررار الرردولي للتقريررر المررالي رقررم 
٫9  

  م2٫23يناير ٫٫  عقود التأمين  
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 شركة متاجر للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 إيضاحات على القوائم المالية

م2222ديسمبر  13في كما للسنة المنتهية    

 دية()بالرياالت السعو

 
 م2٫2٫ديسمبر  3٫  م2222ديسمبر  13 

    النقد وما في حكمه -4

 ٫32029٫  354,112 نقد بالصندوق
 6٫074٫0222  32,263,999 حسابات جارية -بنوك 

 620٫790٫24  32,436,213 االجمالي 

 
 م2٫2٫ديسمبر  3٫  م2222ديسمبر  13 

    مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى -5

 ٫370472  694,957 مصروفات مدفوعة مقدما
 2420644  199,569 رسوم مدفوعة مقدما

 99409٫4  3,272,799 سلف مقدمة للموظفين وكبار التنفيذين

 ٫06940474  2,365,231 االجمالي

 
 م2٫2٫ديسمبر  3٫  م2222ديسمبر  13 

    صافي االستثمار في التمويل اإلسالمي -6

 26703240447  296,922,679 مويل*مدينون من عقود ت

 (360672064٫)  (55,961,943) أرباح مؤجلة

 213,256,919  2٫6043٫0٫44 

 (٫204760٫22)  (24,972,539) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  يخصم:

 ٫770٫390٫33  226,394,139 االجمالي 

 

 الحالية إلجمالي االستثمار في التمويل اإلسالمي يمكن توضيحها كما يلي: استحقاق إجمالي االستثمار في التمويل اإلسالمي والقيمة

 م2223م                                                           2222                                                               

           

الحد األدنى لدفعات   البيان

 التقسيط

الحالية للحد  القيمة 

األدنى لدفعات 

 التقسيط

الحد األدنى لدفعات  

 التقسيط

القيمة الحالية للحد  

 األدنى لدفعات التقسيط

 4304760422  ٫٫20٫640666  49,322,43٫  ٫٫6,663,447  ال يتجاوز سنة

 ٫3٫07340233  ٫69024٫0222  ٫63,936,٫٫9  ٫92,694,4٫٫  تجاوز سنة ولم يتجاوز خمس سنوات

  296,922,679   213,256,919  249٫126٫669  234٫913٫399 

 

 .%٫4 %٫٫يتراوح معدل الربح الفعلي للشركة على التمويل اإلسالمي بين  -

تحتفظ الشركة بضمانات في سياق أعمالها االعتيادية فيما يتعلق بالتمويل اإلسالمي )المرابحة( من أجل التخفيف من  -

بها.  ذه الضمانات ليسب قابلة للتحويل بسهولة إلى نقدية وتهد  إلى استرداه والتخلص منها في مخاطر االئتمان المرتبة 

 حالة تعثر العمالء.

م 2٫2٫رير ال سرعودي ) 23٫0٫240434م بلغرب الرذمم المدينرة مرن عقرود التمويرل االسرالمي مبلرغ 2٫22ديسرمبر  3٫في  -

 ٫204760٫22م 2٫2٫ريرر ال سررعودي ) 26049202٫7سررعودي( وبلررغ مخصررص خسررائر العقررود مبلررغ  2٫6043٫0٫44

م  بلغرب 2٫22ديسرمبر  3٫ري  ال سعودي( كما أن الذمم المدينة لعقود التمويل اإلسالمي التي تجاوزت مواعيد استحقاقها في 

ريررررر ال سرررررعودي( مرررررن أصرررررل  رررررذه الرررررذمم المترررررأخرة مبلرررررغ   2٫02٫60924م 2٫2٫ريررررر ال سرررررعودي ) ٫6074604٫4

 ٫2أشهر أو أقل من  4ري  ال سعودي( تجاوزت موعد استحقاقها فترة ٫072٫0649م 2٫2٫ودي )ري  ال سع3027704٫4

ري ال سعودي( تجاوزت مواعيد استحقاقها أكثر من سرنة  ٫60٫240349م 2٫2٫ري  ال سعودي ) 3032302٫6شهر ومبلغ 

 واحدة.
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 شركة متاجر للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

قوائم الماليةإيضاحات على ال  

م2222ديسمبر  13في كما للسنة المنتهية    

 )بالرياالت السعودية(

 
 "تتمة" صافي االستثمار في التمويل اإلسالمي -6

 كانت حركة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  في القيمة كما يلي :
 م2٫2٫ديسمبر  3٫  م2222ديسمبر  13  

 ٫204760٫22  35,694,355  الرصيد في بداية السنة

 -  (32,197,359)  المستخدم خالل السنة

 -  39,565,521  خالل السنة المحمل

 35٫694٫355  24,972,539  الرصيد في نهاية السنة

 :  م بعد األخذ في االعتبار الضمانات التالية2222ديسمبر  13تم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة أعاله كما في 
   )قواعد تصنيف التعرض ٫4/٫6/٫662( وتاري  62٫22233بنك المركزي الصادرة بموج  التعميم رقم )تطبيق تعليمات ال-

 . التمويللمخاطر االئتمان والمخصصات لدى شركات 

 ري ال سعودي 22202660949والتي تقدر بمبلغ وبرنامج كفالة الضمانات العقارية المر ونة لدي الشركة من عمالئها  -
 بالصافي –ات ممتلكات ومعد -7

 سيارات م2222ديسمبر  13
 

اثاث 
 ومفروشات

 
 اآلت ومعدات

تحسينات  
مباني 
 (*) مستأجرة

 
مشروعات)**( 

 تحت التنفيذ

 
 المجموع

 

            التكلفة

 32٫716٫514  2٫699٫423  4٫299٫923  4٫122٫427  3٫172٫965  254٫922 م2٫22يناير ٫٫في  كما

 3,629,934  416,363  -  3,294,926  327927  - إضافات خالل السنة

 (761,226)  (456,664)  -  (126,542)  -  - استبعادات خالل السنة

 31,622,342  2,679,939  4٫299٫923  5,299,733  3,492,792  254٫922 م2222ديسمبر  13

            االستهالك المتراكم

 6٫346٫421  -  2٫112٫742  2٫443٫221  3٫337٫932  254٫926 م2٫22يناير ٫٫في  كما

 959,929    293,292  559,923  329,529  67 التغيرات للسنة

 7,326,232  -  2,624,214  1,222,944  3,226,143  254,991  م2222ديسمبر  13

            صافى القيمة الدفترية

 6,495,912  2,679,939  3,464,797  2,297,767  254,453  7 م2222ديسمبر  13

 

 سيارات م2223ديسمبر  13

 
اثاث 

 ومفروشات

 

 اآلت ومعدات

تحسينات  

مباني 

 (*) مستأجرة

 
مشروعات 

 تحت التنفيذ

 
 المجموع

 

            التكلفة

 ٫٫0792043٫  302470234  304٫40797  302٫20٫2٫  ٫03٫40374  32607٫٫ م2٫2٫يناير ٫٫في  كما

 ٫06٫٫09٫3  24402٫4  3٫0222  ٫0٫2906٫6  240247  - إضافات خالل السنة

المحول إلى الممتلكات 

 والمعدات

-  -  440٫٫3  22٫042٫  (3370423)  - 

 (4390٫٫٫)  (2390٫٫٫)  -  -  -  (٫٫٫0٫٫٫) ستبعادات خالل السنةا

 ٫209340236  20477062٫  60٫44042٫  6032٫0629  ٫03920742  22607٫٫ م2223ديسمبر  13

            الستهالك المتراكما

 206٫90٫32  -  20٫470٫22  20٫430224  ٫0٫٫7022٫  24202٫٫ م2٫2٫يناير ٫٫في  كما

 922042٫  -  243027٫  3990942  74027٫  ٫209٫6 التغيرات للسنة

 (230397)  -  -  -  -  (230397) ستبعادات ا

 40٫6406٫3  -  203320962  2066٫0٫23  ٫0٫٫904٫2  2260424 م2223ديسمبر  13

            صافى القيمة الدفترية

 4027٫0٫3٫  20477062٫  ٫09240٫97  ٫049706٫6  2220٫23  96 م2223ديسمبر  13
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 شركة متاجر للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 إيضاحات على القوائم المالية

م2222ديسمبر  13في كما للسنة المنتهية    

 السعودية()بالرياالت 
 

 "تتمة" بالصافي –ممتلكات ومعدات  -7
 التحسينات في مباني مستأجرة بموج  عقود ايجار مدتها كالتالي: )*( 

 م٫2/٫2/2٫23اشهر تنتهى في  4عقود ايجار مدتها  -
 م. 3٫/٫2/2٫23م و 3٫/٫4/2٫23عقود ايجار مدتها سنة تنتهي ما بين  -
 م٫2/٫2/2٫23سنوات تنتهي في  3عقود ايجار مدتها  -
 م.27/٫6/2٫22سنوات تنتهي في  ٫٫عقود ايجار مدتها  -
 

 .في المبالغ المنصرفة على التاليالمشروعات تحب التنفيذ تتمثل  )**(
 المتبعة في الشركة.  تطوير نظم المعلومات وأمن المعلومات -٫
 تشطي  وتوريد داخلي لمقرات الشركة الجديدة بالرياض وجدة والطائف. -2
 حريقة مراقبة وإنذار وتوريد وتركي  أنظم -3
 
 

 

 عقود إيجار التزام/  اصلحق استخدام  -9

 م2٫2٫ديسمبر  3٫  م2222ديسمبر  13 

    بالصافي -حق استخدام موجودات  -9/3

    المباني:

    التكلفة:

 20464022٫  5,946,252 الرصيد في أول السنة

 20464022٫  5٫946٫252 الرصيد في آخر السنة

    المتراكم:اإلستهالك 

 ٫0746039٫  2,994,922 الرصيد في أول السنة

 ٫0٫٫٫0222  924,573 االستهالك المحمل خالل السنة 

 207760722  1,939,491 الرصيد في آخر السنة

    صافي القيمة الدفترية:

 2042٫0324  3,926,757 كما في آخر السنة

 

 م2٫2٫  م 2222 مطلوبات عقود إيجار -9/2

    مالياإلج

 60٫4202٫٫  2,421,962 الرصيد في أول السنة

 (٫0924026٫)  (3,434,263) المسدد خالل السنة

 20623074٫  3,229,999 الرصيد في آخر السنة

    الفائدة المؤجلة

 6240692  126,757 الرصيد في أول السنة

 (٫٫709٫4)  (99,193) المحمل على المصروفات 

 3٫40929  239,166 ةالرصيد في آخر السن

    القيمة الحالية للمطلوبات

 302470426  3,612,912 الرصيد في أول السنة

ش في نهاية العام السابق  -  3,129,542 رد مصروفات مدفوعة مقدما

 (٫0924026٫)  (3,434,263) المسدد خالل السنة

 ٫٫709٫4  99,193 تكاليف التمويل 

 ٫043٫0432  3,631,722 الرصيد في آخر السنة

    

 79٫0242  642,273 الجزء المتداول

 44٫022٫  971,413 الجزء غير المتداول

 

 

 

 

 



2٫ 

 

 

 شركة متاجر للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 إيضاحات على القوائم المالية

م2222ديسمبر  13في كما للسنة المنتهية    

 )بالرياالت السعودية(

 
 

 

 ها للبيعموجودات محتجزة محتفظ ب -9

ري ر ال سرعودي فري أراضري )ضرمان عقراري( ترم تملكهرا  390٫690272تتمثل  ذه الموجودات المحتفظ بها للبيع والبالغة 

م بشرأن محضرر إثبرات فري إطرار ٫6/٫4/2٫2٫من أحرد عمرالء التمويرل اإلسرالمي بنراء علرى قررار إدارة الشرركة بتراري  

 نتين.معالجة الديون المتعثرة للشركة التي تزيد عن س

م حيرث بلغرب 2٫22ديسرمبر  3٫م للسرنة الماليرة المنتهيرة فري 2٫23 ينراير ٫٫قامب الشركة بتقيريم تلرك األراضري بتراري  

ش لتقرير التقييم الصادر عن  390٫690272القيمة العادلة لها في الك التاري   شرركة اسرناد للتقيريم ري  ال سعودي والك طبقا

 و و مستقل عن الشركة. (323/٫4/946)دين ويحمل ترخيص رقم و ى أحد المقيميين المعتم العقاري 
 

 طويلة االجل –استثمارات عقارية  -32

 م و ي2٫٫2عام  خالل بشرائها الشركة قامب المكرمة مكة في أراضي قطع خمس في قيمة استثمارات البند  ذا يمثل

 مقتناه بغرض زيادة قيمتها .

م حيرث بلغرب 2٫22ديسرمبر  3٫م للسرنة الماليرة المنتهيرة فري 2٫23 ينراير ٫٫قامب الشركة بتقيريم تلرك األراضري بتراري  

ش لتقرير التقييم الصادر عن  3302370334القيمة العادلة لها في الك التاري   شرركة اسرناد للتقيريم ري  ال سعودي والك طبقا

 ن الشركة.و و مستقل ع (323/٫4/946)و ى أحد المقيميين المعتمدين ويحمل ترخيص رقم  العقاري 
 

 دائنون تجاريون -11
 بيا  وقاد ،))المرابحاة التماوييي  الشاركة نشاا  في استخدامها تم موجودات شراء مقابل عموالت بدون الدائنة لذمما تمثل

 4٫229٫022م : 2223ريااال سادود) ) 315381822مبيا   م2223ديسامبر  93فاي  كماا التجااريون رصايد الادائنون
 .ريااال سدود)(

 

 ات مستحقة وأرصدة دائنة أخرىمصروف -32

 م2223ديسمبر  13  م2222ديسمبر  13 

 36303٫4  192,127 مستحقة وإجازات تذاكر مصاريف

 4٫20٫42  531,759 مصروفات مستحقة

 764034٫  994,266 االجمالي 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -31
ضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة والشركات الخاضعة وتمثل األطرا  اات العالقة المسا مين الرئيسيين وأع

 لسيطرة أو تتأثر بشكل كبير من قبل  ذه األطرا  )األطرا  األخرى اات الصلة(.
خالل  ذه السنة قامب الشركة بمعامالت مع األطرا  اات العالقة التالية: )تمب الموافقة على شروط تلك المعامالت من قبل 

 دارة(.مجلس اإل
 

 أهم المعامالت مع أطراف ذات عالقة -31/3
 م2223  م2222  طبيعة المعاملة  طبيعة العالقة  االسم

 209٫40246  -  تمويل *  مسا م  أحمد محمد بانعيم 
 -  4,٫4٫,٫٫٫  مرابحة  طر  او عالقة  مؤسسة سالم عبدالله محمد بانعيم
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 شركة متاجر للتمويل

 مساهمة سعودية مقفلةشركة 

 إيضاحات على القوائم المالية

م2222ديسمبر  13في كما للسنة المنتهية    

 )بالرياالت السعودية(

 

 "تتمه" المعامالت مع األطراف ذات العالقة -31
 رواتب ومكافأت كبار التنفيذين -31/2

وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة بصورة مباشرة  كبار التنفيذيين و م األشخاص الذين يمارسون السلطة والمسئولية في تخطية

 أو غير مباشرة.
 م2223  م2222  طبيعة المعاملة  طبيعة العالقة  االسم

         
مجلس  مسا م ورئيس  بانعيم أحمد محمد

 سابق إدارة
المرررررردرج ضررررررمن -مكافررررررأة المجلررررررس 

 مصروفات عمومية وادارية
 -  2٫6,٫32 

رئررريس مسرررا م نائررر    نعيم احمد بانعيم
 مجلس االدارة

المرررررردرج ضررررررمن -مكافررررررأة المجلررررررس 
 مصروفات عمومية وادارية

 24,72٫  9٫0٫4٫ 

منير مبارك بن 
 عبادى              

المرررررردرج ضررررررمن -مكافررررررأة المجلررررررس  رئيس مجلس اإلدارة       
 مصروفات عمومية وادارية

 24,72٫  - 

الررررررررئيس التنفيرررررررذي   محمد سالم بانعيم
 وعضو مجلس إدارة

المرررررردرج ضررررررمن -كافررررررأة المجلررررررسم 
رواترر  – مصررروفات عموميررة واداريررة

 وعموالت 

 ٫,732,463  29٫0724 

 
* إن  ذه المعامالت من السيد/ أحمد محمد بانعيم تتمثل في مبالغ تم دفعها من قبل المسا م والك لتمويل عمليات الشركة ورأس 

م وتنص على توزيع صافي أرباح التمويل المحققة من عمليات 2٫٫6ناير ي ٫٫مالها العامل بناءش على االتفاقية المبرمة بينهما في 

ش للنس  المحددة في االتفاقية, تقوم الشركة بتحديد المدينون عن عقود التمويل الذين  التمويل بين الشركة واألطرا  اات العالقة وفقا

يلية، كما يتحمل األطرا  اات العالقة أية خسائر تم تمويلهم من قبل األطرا  اات العالقة والك لهد  إحتساب المصاريف التمو

ناتجة عن عدم تحصيل امم عقود التمويل الممولة من قبلهم, يتم تصنيف نصي  األطرا  اات العالقة من أرباح التمويل المحققة 

 (.2٫ضمن بند تكلفة التمويل في قائمة الربح أو الخسارة )إيضاح 

 ٫٫ة بين الشركة والسيد / أحمد محمد بانعيم وباإلشارة إلى االتفاقية المبرمة بينهما في م تم إبرام اتفاقي22/٫2/2٫2٫بتاري   -

, تم االتفاق 2٫/٫2/2٫2٫م( بتاري  2٫2٫-4م والمشار إليها أعاله, وبناء على محضر اجتماع مجلس اإلدارة رقم )2٫٫6يناير 

 محمد بانعيم.على تصفية حساب التمويل الخاصة بالمسا م الرئيسي السيد / أحمد 

( من المبيعات ابتداءا من %٫م تم اعتماد عمولة مبيعات للرئيس التنفيذي بنسبة ) 2٫22اشارة الى قرار مجلس االدارة في  -

 م 2٫22يناير 
 . (عضو مجلس اإلدارة)الرئيس التنفيذي م على 2٫22ديسمبر 3٫كما في يوجد ضمن االرصدة المدينة مبالغ مستحقة للشركة  -

 

 المبلغ  األسم

 ريال سعودي 243,477  محمد سالم بانعيم

 

  وضريبةأمور تتعلق بالزكاة  -34

  مخصص الزكاة  -34/3  

 م . من البنود التالية :2٫22ديسمبر  3٫يتكون الوعاء الزكوي التقريبي للشركة كما في 

 م2٫2٫ديسمبر  3٫  م2222ديسمبر  13 

 909240٫24  9,251,272 إجمالي الوعاء الزكوي

 %20294  %2٫5 معدل إحتساب الوعاء الزكوي

 2٫٫0٫46  223,126 الزكاة 

 

م فقد تم احتساب الزكاة المستحقة ٫6/٫3/2٫٫7   الموافق ٫9/٫9/٫66٫بتاري   22٫2بناء على القرار الوزاري رقم 

العام الربح كما في نهاية  من اجمالي %٫٫من الحد االدنى لوعاء الزكاة والذي يتمثل في أربعة أمثال  %202على أساس 

 الزكوي للمكلف .

 حركة مخصص الزكاة -2/ 34

 م2٫2٫  م2222 

 6430446  399٫952 رصيد أول السنة 

 (6420٫74)  (399,952) التسويات / خالل السنة 

 2٫٫0٫46  223,126 المكون عن السنة

 ٫77072٫  223٫126 رصيد آخر السنة 
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 شركة متاجر للتمويل

 مساهمة سعودية مقفلةشركة 

 إيضاحات على القوائم المالية

م2222ديسمبر  13في كما للسنة المنتهية    

 )بالرياالت السعودية(

 

 "تتمه"  وضريبةأمور تتعلق بالزكاة  -34

   ارصدة مدينة اخرى -34/1

 
 

 م2٫2٫  م2222 

 ٫2064٫046٫  33,996,742 رصيد أول السنة

 (6420٫74)  (33,996,742) التسويات خالل السنة 

 ٫٫07740962  - رصيد آخر السنة 

 

م تم تسوية ارصدة المدينة األخرى و ي عبارة عن رصيد مستحق للشركة لدى  يئة الزكاة والضريبة 2٫22خالل سنة  -

 والجمارك ليكون الرصيد صفر

 
 

 الوضع الزكوى -34/4

 توجد أي ربوطات زكوية متعلقة بها حتى تاريخه.والسنوات السابقة وال  م2٫2٫تم تقديم اإلقرارات الزكوية لعام  -

قامب الشركة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية تماشيا مع نظام  يئة الزكاة والضريبة والجمارك 

 كاملة. م2٫22وم 2٫2٫وتم تقديم اقرارات ضريبة القيمة المضافة لسنة 

 

 بالصافي -تسهيالت بنكية  -35

 م2٫2٫ديسمبر  3٫  م2222ديسمبر  13 

 ٫2204٫٫0666  323,391,924 إجمالي التسهيالت البنكية

 4٫044٫0٫22  64,294,157 الجزء المتداول

 (30464044٫)  )7,241,162) مصاريف تمويلية مؤجلة ناقصا:

 57,242,995  2904360242 

 7٫07270322  57,299,567 الجزء غير المتداول

 (٫٫0٫4402٫٫)  (6,479,456) ريف تمويلية مؤجلةمصا ناقصا:

 52,623٫333  97044٫0٫٫٫ 

 ٫3904720393  327,662,326 صافي -التسهيالت البنكية 

 

حصلب الشركة على تسهيالت بنكية على شكل قروض طويلة األجل من بنوك إسالمية محلية بغررض تمويرل احتياجرات رأس  -

 ٫3904720393م 2٫2٫رير ال سرعودي ) ٫٫904420٫٫4م مبلرغ 2٫22ديسرمبر  3٫م فري المال العامرل ، بلرغ الرصريد القرائ

 ريال سعودي( تحمل  ذه التسهيالت البنكية بالعمولة طبقاش ألسعار الصر  السائدة في السوق.

ازل عن تم تقديم ضمانات مقابل تلك التسهيالت على شكل سندات ألمر وضمانات شخصية من قبل المسا مين للمؤسسين والتن -

 عوائد عقود التمويل.

من قيمة التسرهيالت البنكيرة كودائرع ألجرل )مقيردة( لردى  %٫2فيما يخص اتفاقية تسهيالت البنك األ لي التجاري، يتم احتجاز  - 

م فرإن 2٫22ديسرمبر  3٫البنك، كما أنها غير قابلة للتسييل قبل انتهاء مردة التسرهيالت اات الصرلة بهرا. وبنراء علرى مرا سربق فري 

 ريال سعودي(. 2402220434م 2٫2٫ريال سعودي ) 907220434لدى البنك بمبلغ  ضمانات مرابحةالشركة لديها 
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 شركة متاجر للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 إيضاحات على القوائم المالية

م2222ديسمبر  13في كما للسنة المنتهية    

 )بالرياالت السعودية(
 
 

 منافع الموظفين المحدودة التزامات -36
 :التالي النحو ىعل كانب المالي المركز قائمة في المدرجة المحددة المنفعة التزام في الحركة

 م2٫2٫ديسمبر  3٫  م2222ديسمبر  13 

 8٫535٫245  5,222,726 يناير  ٫٫الرصيد كما في 
 423٫523  137,139 المخصص للسنة

 (923٫242)  (323,293) إعادة قياس منافع الموظفين المحددة الخسائر / )األرباح( االكتوارية من
 303٫235  399,647 (22)ايضاح  -تكاليف تمويل 

 (3٫208٫033)  (3,163,729) المدفوع خالل السنة

 8٫222٫022  4,245,693 ديسمبر 13الرصيد كما في 

 

 م2٫2٫ديسمبر  3٫  م2222ديسمبر  13 االفنراضات المستخدمة في احتساب المخصص كانت كاالتي:

 سنة 4٫  سنة 62 سن التقاعد  

 سنة 96  سنة 74 سن الوفيات في المملكة العربية السعودية

 %302٫  %4٫92 معدل الخصم

 %33  %12 معدل دوران الموظفين

 %202٫  %2٫92 معدل الزيادة السنوية للروات 

 

 تحليل الحساسية في حالة تغير احد العوامل الرئيسية

 م2٫2٫ م2222 

 20٫470696 4,372,213   %٫زيادة في معدل الزيادة السنوية للروات  بنسبة  -

 6042٫0266 1,923,796   %٫نقص في معدل الزيادة السنوية للروات  بنسبة  -

 60426049٫ 1,925,269   %٫بنسبة  معدل الخصمزيادة في  -

 20٫470696 4,373,225   %٫بنسبة  معدل الخصمنقص في  -

 607770٫37 4,247,659   %٫بنسبة  معدل دوران الموظفينزيادة في  -

 20٫2٫0٫47 4,249,659    %٫بنسبة  معدل دوران الموظفيننقص في  -
 
 البنك المركزي السعوديمستحقات  -37

الك من خالل إعداد برنامج و ٫7-في إطار جهود الدولة لتخفيف من األثار المالية االقتصادية المتوقعة الناتجة عن فيروس كوفيد
لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو االقتصادي من خالل حزمة من اإلجراءات بهد  دعم تمويل 

باإلضافة إلى  م 2٫2٫ سبتمبر 3٫المنشآت متنا ية الصغر والمتوسطة, من خالل تمديد البنك المركزي فترة تأجيل الدفعات حتى 
 3٫ري ال سعودي بتاري  في   2032٫0٫47بمبلغ ريال سعودي (  يستحق  الدفعة األولى منه  6,٫9٫,4٫٫بلغ )بم تمويل 
 424,424والدفعة األخيرة مبلغ وقدره ) م2٫23يوليو  ٫4ريال( بتاري   772,٫٫4والدفعة الثانية بمبلغ ) م.2٫23مارس 

  . م2٫23نوفمبر  ٫2ريال( بتاري  
 

 رأس المال -39

ة ريال موزع ٫٫سهم قيمة السهم  ٫20٫٫٫0٫٫٫ريال مقسم الى  ٫2٫0٫٫٫0٫٫٫ل الشركة المكتت  به والمدفوع رأس ما

                                                                      بالكامل على المسا مين كما يلي

 االجمالي  عدد األسهم  قيمة السهم  نسبة الملكية  

 ٫6202٫٫0٫٫٫  ٫6022٫0٫٫٫  ٫٫  72  يد بانعيم أحمد محمد عب

 9064702٫٫  964072٫  ٫٫  6077  محمد أحمد بانعيم

 ٫٫02٫٫  ٫0٫2٫  ٫٫  ٫0٫٫  نعيم أحمد محمد بانعيم

 352٫222٫222  35٫222٫222    322  االجمالي 
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 شركة متاجر للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

المالية إيضاحات على القوائم  

م2222ديسمبر  13في كما للسنة المنتهية    

 )بالرياالت السعودية(

 

   
 االحتياطي النظامي -39
يجوز ان ينص في عقد تأسيس الشركة على تجني  نسبة معينة من صافي االرباح لتكوين احتياطي يخصص لألغراض  -٫

 سيسالتي يحدد ا عقد التأ
رباح في اجتماع الجمعية العامة السنوي ان يقرروا تكوين احتياطيات للشركاء عند تحديد نصي  الحصص في صافي اال -2

والك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر االمكان على الشركاء ولتلك الجمعية ان تقتطع 
 من صافي االرباح مبالغ لتحقيق اغراض اجتماعية لعاملي الشركة

 
  ةمحتمل تعهدات والتزامات -22
 بإجمالي الشركة في المتبعة المعلومات نظم تطوير لتنفيذ الشركات احدى مع بالتعاقد م2٫٫9الشركة خالل عام  قامب-

حتى تاريخه  سعودي ريال ٫04٫40446 مبلغ سداد سعودي، وتم ريال ٫04920٫٫٫ يعادل بما أي دوالرامريكي 2٫٫0٫٫٫
 ٫7 -لظرو  جائحة كوفيد لم ينتهي من تنفيذه حتى تاريخه نظرا الذي الفعلي يلالتشغ في البدء لحين المتبقية سداد القيمة وسيتم

م بالتعاقد مع احدى الشركات لتشطي  وتوريد داخلي لمقر الشركة الجديد بالرياض بإجمالي 2٫٫7قامب الشركة خالل العام  - 
االنتهاء من  لحين دفعات على المتبقية سداد القيمة ريال سعودي وسيتم 3920٫٫٫ريال سعودي، وتم سداد مبلغ  ٫02٫٫0٫٫٫

 (.9)إيضاح  ٫7 -لم ينتهي من تنفيذه حتى تاريخه نظرا لظرو  جائحة كوفيد  اعمال اإلنشاء الذي
ريال سعودي، وتم سداد  97,٫٫٫قامب الشركة خالل العام بالتعاقد مع شركات لتركي  أنظمة مراقبة وأنذار وحريق بإجمالي  -

االنتهاء من اعمال التركي  الذي من المتوقع أن يتم في نهاية  لحين دفعات على المتبقية سداد القيمة سيتمريال سعودي و ٫73,67
 م 2٫23الربع الثاني من 

ري  ال  639,2٫4بإجمالي  (DRمشروع تجهيز البينة التحتية التقنية البديلة) قامب الشركة خالل العام بالتعاقد مع شركة لتنفيذ -
ري  ال سعودي وسيتم سداد القيمة المتبقية على دفعات لحين االنتهاء من أعمال تنفيذ البرنامج الذى  6٫٫,٫39د سعودي , وتم سدا

  م2٫23من المتوقع أن يتم في نهاية الربع األول من 
ري  ال  92,٫64بإجمالي  (SPINEبرنامج تدفق العمل الدارة المبيعات ) قامب الشركة خالل العام بالتعاقد مع شركة لتنفيذ -

ري  ال سعودي وسيتم سداد القيمة المتبقية على دفعات لحين االنتهاء من أعمال تنفيذ البرنامج الذى  34,٫23سعودي , وتم سداد 
  م2٫23من المتوقع أن يتم في نهاية الربع األول من 

 
 اإليرادات من التمويل اإلسالمي -23

 م2٫2٫  م2222 
 ٫360٫790234  359,296,492 إيرادات الفروع 
 (7٫073407٫٫)  (332,974,322) تكلفة البضاعة المباعة 
 47,232,192  620٫4٫0424 
 (36022٫0794)  (19,995,957) أرباح غير محققة من إيرادات العام 
 2706٫202٫2  39,637,597 أرباح محققة من إيرادات سنوات سابقة 
 25,944,212  390٫260٫23 
 (207290٫43)  (5,733,155) خصم مسموح به 

 360٫74077٫  22,312,677 االجمالي  

 
 تكلفة التمويل -22  

 م2٫2٫  م2222 
    

 302620967  5,156,722 البنكية التسهيالت على التمويلية الرسوم
 209٫40246  - (٫3/٫)إيضاح  عالقة اات أطرا  من التمويل على التمويلية الرسوم

 ٫٫709٫4  99,193 (4/2)ايضاح  لموجوداتمصاريف تمويل حق استخدام ا
 ٫9704٫4  399,647 (٫4)إيضاح  -مصاريف تمويل مطلوبات منافع الموظفين المحددة 

 702430467  5,611,762 االجمالي
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 شركة متاجر للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 إيضاحات على القوائم المالية

م2222ر ديسمب 13في كما للسنة المنتهية    

 )بالرياالت السعودية(

 

 عمومية وإدارية اريفمص -21

 م2223  م2222 

 7,2٫٫,344  32,974,413 اجور ومرتبات وما في حكمها 

 3,٫24,6٫4  4,656,165 اتعاب استشارات مهنية 

 44٫,343  3,553,329 رسوم وتصديقات واشتراكات 

 ٫,677,462  3,496,229 تأمين طبي 

 732,226  3,419,139 ي وخدمات امن المعلومات برامج حاس  آل

 76٫,649  3,253,122 كهرباء ومياه و اتف وبريد 

 922,42٫  959,929 استهالكات ممتلكات ومعدات 

 ٫,٫٫٫,222  924,573 استهالك حق استخدام موجودات 

 46٫,٫٫4  754,922 تأمينات اجتماعية 

 772,424  673,177 ايجارات 

 244,423  559,255 االدارة واللجان المنبثقة  مكافآت مجلس

 2٫٫,2٫9  414,923 اصالح وصيانة 

 274,229  225,192 خدمات بنكية 

 ٫٫٫,624  333,223 اعالن وتسويق 

 ٫,924,793  3,622,263 اخرى 

 22,276,336  27,299,172 االجمالى

 

 الربحية األساسية والمخفضة للسهم)الخسارة(  -24

ربح السهم األساسي والمخفضة بتقسيم صافي ربحية السنة العائدة للمسا مين في الشركة على المتوسة المرجح لعدد تم حساب 

 -األسهم القائمة كما يلي:
 م2٫2٫  م2222 

 ٫09390463  (٫7,696,672) ربح السنة )خسارة( صافي
 ٫20٫٫٫0٫٫٫  ٫20٫٫٫0٫٫٫ المتوسة المرجح لعدد األسهم القائمة

 ٫0٫2  (3,1) ربحية السهم األساسية والمخفضة )ري  ال سعودي(( )خسارة

 
 التقارير القطاعية -25

أو يقوم يتقدسم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية  القطاع  و عنصر مميز يقوم بتقديم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال(
 .ويخضع لمخاطر ومنافع تختلف عن أي قطاع آخر معينة،

 

 
 خاطر واألدوات الماليةإدارة الم -26

حس   المستمر، والرصد والقياس طبيعتها تحديد عملية خالل من إدارتها ويتم الشركة أنشطة في اساسي جزء  ي المخاطر
 تتعرض  0للشركة المستمرة للربحية بالنسبة  امة  ي المخاطر إدارة عملية إن 0األخرى وعناصر الرقابة حدود المخاطر
 االئتمان ومخاطر السوق مخاطر على أساسية بصرورة تشتمل التي المالية المخاطر من متنوعة لمجموعة أنشطة الشركة

 0ومخاطر السيولة
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 شركة متاجر للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 إيضاحات على القوائم المالية

م2222ديسمبر  13في كما للسنة المنتهية    

 )بالرياالت السعودية(

 
 

 "تتمه" ة المخاطر واألدوات الماليةإدار -26
 المخاطر إدارة هيكل -26/3   

 اإلدارة: مجلس
كما ان المجلس مسئول  0إنشاء واالشرا  على إطار إدارة المخاطر في الشركة بصورة شاملة عن مسئول اإلدارة مجلس

 عن تطوير ووضع سياسات ادارة المخاطر للشركة.
 

 لجنة االئتمان وإدارة المخاطر
تساعد لجنة االئتمان وإدارة المخاطر المجلس في مراجعة  0تعيين لجنة االئتمان وإدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارةيتم 

المخاطر الكلية التي قد تواجه الشركة وتقييم ومراجعة المخاطر التشغيلية وغير التشغيلية واتخاا قرار بشأن تخفيف 
 العوامل المتعلقة بذلك.

 
 لتزاملجنة المراجعة واال

تقوم لجنة المراجعة بمساعدة مجلس اإلدارة لالضطالع  0لجنة المراجعة وااللتزام يتم تعيينها بواسطة مجلس اإلدارة
 بمسؤولياته فيما يتعلق بتقييم الجودة ونزا ة التقارير وإدارة المخاطر ومراجعتها وسالمة الضوابة الداخلية للشركة.

 
 المراجعة الداخلية
 بفحص الداخلية المراجعة إدارة تقوم 0المخاطر اإلدارية والتشغيلية والمالية بواسطة المراجعة الداخلية تتم مراجعة كافة

 الداخلية المراجعة تقوم 0الداخلية والتوجيهات واألنظمة بالسياسات الشركة تلتزم 0كفاية السياسات واإلجراءات اات العالقة
 المراجعة. للجنة والتوصية نتائجها عن الغواإلب مع اإلدارة األحكام كافة نتائج بمناقشة

 
 مخاطر السوق -26/2

في  للتغيرات نتيجة مالية ما اداة قد تقل  التدفقات من مخاطر أن القيمة العادلة أو التدفقات المستقبلية مخاطر السوق  ى
في  والتغير األداة أو لمصدرل االئتماني التصنيف في بسب  التغير المالية األوراق سوق أسعار معدالت الربح السوقي أو

 السوق. في والسيولة المالية األوراق على والطل  المضاربة، والعرض وأنشطة السوق،
 األخرى . األسعار ومخاطر ومخاطر الفائدة العملة المخاطر: مخاطر من أنواع ثالثة من السوق مخاطر تتكون

 
 مخاطر العمالت -26/2/3

النقدية المستقبلية ألداة مالية بسب  التغيرات في معدالت  التدفقات أو العادلة قيمةال تقلبات مخاطر  ي العمالت مخاطر
تتحمل الشركة مخاطر العملة على  0وتجري المعامالت الرئيسية للشركة بالريال السعودي 0صر  العمالت األجنبية

إلدارة أن  ناك حد أدنى للخسائر الكبيرة وتعتقد ا 0االقتراض بالعملة األجنبية التي تتم بعمالت أخرى غير الريال السعودي
بسب  تقلبات أسعار الصر  حيث إن معظم الموجودات النقدية وااللتزامات بالريال السعودي أو عمالت مرتبطة بالريال 

 السعودي وعليه ال تقوم الشركة بالتحوط لمخاطر العمالت األجنبية .
 

 مخاطر معدالت العمولة الخاصة -26/2/2
العمولة  ي مخاطر تقلبات القيمة الحالية للتدفقات النقدية ألداة مالية بسب  التغيرات في معدالت العمولة مخاطر معدل 

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

 : ال شيء(.2٫2٫) 2٫22ديسمبر  3٫مولة كما في ال توجد  ناك مطلوبات مالية خاضعة لمخاطر معدل الع
 

 مخاطر أسعار أخرى -26/2/1

مخاطر األسعار األخرى  ي مخاطر تقل  القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسب  التغيرات في 

کانب تلك التغيرات ناتجة عن أسعار السوق )بخال  تلك الناتجة عن مخاطر معدل الربح أو مخاطر العمالت( سواء 

عوامل خاصة بالفرد أو األدوات المالية أو مصدر ا، أو العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في 

 ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مالية تخضع لمخاطر أسعار أخرى. 0السوق
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 شركة متاجر للتمويل

 قفلةشركة مساهمة سعودية م

 إيضاحات على القوائم المالية

م2222ديسمبر  13في كما للسنة المنتهية    

 )بالرياالت السعودية(

 
 "تتمه" إدارة المخاطر واألدوات المالية -26

 مخاطر االئتمان -26/1

 ر.اآلخ للطر  مالية بخسائر مما يتسب  بالتزاماته الوفاء في المالية األدوات أطرا  أحد عدم مقدرة مخاطر  ي

ريال سعودي(، تبلغ الموجودات  32٫02770٫97: 2٫2٫ريال سعودي ) 3٫9,229,7٫4من إجمالي الموجودات البالغة 

 ريال سعودي( .  24909440772: 2٫2٫ريال سعودي )224,223,344 الخاضعة لمخاطر االئتمان 

 قامب الشركة بتحليل خطر االئتمان علي النحو التالي:

 م2٫2٫  م2222 إيضاح 

 620٫790٫24  ٫2,6٫4,23٫ 4 قد وما في حكمهنال

 ٫770٫390٫33  2٫4,٫46,3٫7 6 صافي االستثمار في التمويل اإلسالمي

 2402220434  9,722,434 35 ضمانات مرابحة

  226,551,196  24909440772 

 

 صافي االستثمار في التمويل االسالمي -26/1/3

 إجراءات إلدارة لتعرض بوضع الشركة ولذلك قامب 0مخاطر ائتمانية كبيرةيتعرض االستثمار في عقود المرابحة عموما ل

االئتمانية للعمالء وكيفية الحصول على الموافقات االئتمانية ووضع حدود إئتمان  الكفاءة تقييم الك في بما االئتمان لمخاطر

 .والحصول على ضمانات مثل ودائع التأمين وضمانات شخصية

يتم تصنيف الذمم  0يف االئتماني بصورة يومية كأداة إلدارة نوعية المخاطر االئتمانية لمحفظة المرابحةتتبع الشركة آلية التصن

أشهر ألربع مجموعات فرعية طبقا للتصنيف االئتماني الداخلي بالشركة كالتالي: انقضي موعد  4المدينة المستحقة ألكثر من 

 .حصيلها، خسارةاستحقاقها/ تحب المراقبة، دون المستوي، مشكوك في ت

 :أعمار صافي االستثمار في التمويل االسالمي هي كما يلي

 م2223  م2222 

 ٫32,٫٫4,٫74  344,912,215 غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

ش  3٫-٫متأخرة من   32,427,326  19,559,329 يوما

 ٫2,949,762  37,359,235 يوماش  7٫-3٫متأخرة من 

ش يو ٫4٫-7٫متأخرة من   ٫2,٫79,222  9,236,156 ما

ش  34٫-٫4٫متأخرة من   2,27٫,434  9,292,225 يوما

 ٫4,9٫9,4٫2  32,923,699 متأخرة ألكثر من سنة

 213,256,919  2٫6043٫0٫44 

 (٫204760٫22)  (24,972,539) االنخفاض في التمويل اإلسالمي ناقصاً:

 ٫770٫390٫33  226,394,139 الصافي بعد االنخفاض

 %7٫12  32٫761 جمالي معدل التغطية للمحفظةإ

 

المحفظة التي ليسب متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة لها سجل سداد جيد، عندما يكون مالئما، كما في تاري  المركز 

 المالي، فإن الشركة لديها ضمانات كافية لتغطية مخاطر االئتمان ككل بعد عمل مخصص االنخفاض.
 

 مخاطر التركيز
أ مخاطر التركيز عندما يرتبة عدد من األطرا  المقابلة في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة بنفس المنطقة الجغرافية، أو تنش

يكون لها سمات اقتصادية متماثلة مما قد يجعل قدرتهم علي مواجهة االلتزامات التعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في 
التركيز علي مخاطر االئتمان تشير إلي الحساسية النسبية ألداء الشركة  0اسية أو غير االمجاالت االقتصادية، أو الظرو  السي

 تجاه التطورات التي تؤثر علي قطاع أو منطقة جغرافية معينة.
تقوم الشركة بإدارة مخاطر االئتمان من خالل تنويع أنشطة المرابحة لضمان عدم وجود تركيز غير مبرر للمخاطر مع أفراد أو 

 ات من العمالء في مواقع أو أعمال معينة.مجموع
 

 ضمانات محتفظ بها كتأمين وتحسينات ائتمانية أخري
إن مخاطر االئتمان علي إجمالي القيمة المتعلقة باالستثمار في المرابحة تم تقليلها بسب  أن صافي االستثمار في المرابحة 

 ات الممنوحة للعمالء.مضمون من خالل االحتفاظ بر ونات عقارية مقابل بعض المرابح
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 شركة متاجر للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 إيضاحات على القوائم المالية

م2222ديسمبر  13في كما للسنة المنتهية    

 )بالرياالت السعودية(

 
 "تتمه" إدارة المخاطر واألدوات المالية -26

 "تتمه"  مخاطر االئتمان -26/1
 

 ية وذمم مدينة أخريحسابات بنك -26/1/2       
الذمم المدينة  جو ري. إنتودع األموال لدي بنوك لديها تصنيفات ائتمانية جيدة، وبالتالي ال تتعرض لمخاطر االئتمان بشكل 

 األخرى غير جو رية وغير معرضة لمخاطر االئتمان بشكل جو ري.
 

 مخاطر السيولة -26/4     
تنشأ مخاطر السيولة ألنه من  0بة في الوفاء بالتزاماتها المالية حال استحقاقهامخاطر السيولة  ي مخاطر مواجهة الشركة صعو

أن يتعين علي الشركة سداد التزاماتها قبل تاري  توقعها أو أنها ستواجه صعوبة في جمع أموال للوفاء بالتزاماتها اات  الممكن
يولة نهجا لضمان توفر سيولة كافية لديها، بقدر اإلمكان، تتبع الشركة في إدارة الس 0الصلة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها

للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها في ظل الظرو  الطبيعية والصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة في إلحاق 
 .الضرر بسمعة الشركة

المتبقيرة مرن تراري  المركرز المرالي حتري تراري   إن االستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات تم تحديد ا علي أسراس الفتررة
تقرروم اإلدارة  0الفعليررة كمررا  ررو مبررين بترروافر تمويررل سرريولة الشررركة االسررتحقاقات االعتبرراراالسررتحقاقات التعاقديررة وال تأخررذ بعررين 

 .لضمان توافر السيولة الكافية االستحقاقاتبمراقبة محفظة 
 ات الشركة بناءا علي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة:سجل االستحقاقات اللتزام يلخص الجدول أدناه

 م2222
التدفقات النقدية   القيمة الدفترية 

 التعاقدية
 أكثر من سنة  حتى سنة 

        المطلوبات:
 -  9,935,522  9,935,522  9,935,522 دائنون تجاريون
 57,299,567  64,294,157  323,391,924  327,662,326 بالصافي -تسهيالت بنكية 

 -  4,373,923  4,373,923  4,373,923 دعم تمويل من البنك المركزي السعودي
مصررررروفات مسررررتحقة وأرصرررردة دائنررررة 

 أخرى
994,266  994,266  994,266  - 

 -  223,126  223,126  223,126 مخصص الزكاة 
 971,413  642,273  3,631,722  3,631,722 مطلوبات عقود إيجار

 4,245,693  -  4,245,693  4,245,693 مطلوبات منافع الموظفين المحدودة
 62,339,679  79,927,123  343,926,222  329,424,392 االجمالي 

 م2223
التدفقات النقدية   القيمة الدفترية 

 التعاقدية
 أكثر من سنة  حتى سنة 

        المطلوبات:
 -  60٫٫309٫٫  60٫٫309٫٫  60٫٫309٫٫ دائنون تجاريون
 7٫07270322  4٫044٫0٫22  ٫2204٫٫0666  ٫3904720393 بالصافي -تسهيالت بنكية 

 2032٫0٫47  -  2032٫0٫47  2032٫0٫47 دعم تمويل من البنك المركزي السعودي
 -  764034٫  764034٫  764034٫ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 -  ٫77072٫  ٫77072٫  ٫77072٫ مخصص الزكاة 
 44٫022٫  79٫0242  ٫043٫0432  ٫043٫0432 مطلوبات عقود إيجار

 20٫٫20924  -  20٫٫20924  20٫٫20924 مطلوبات منافع الموظفين المحدودة
 7407٫30949  4904٫30632  ٫4409٫902٫2  ٫2٫04٫20٫3٫ االجمالي
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 شركة متاجر للتمويل

 سعودية مقفلة شركة مساهمة

 إيضاحات على القوائم المالية

م2222ديسمبر  13في كما للسنة المنتهية    

 )بالرياالت السعودية(
 
 

 "تتمه" إدارة المخاطر واألدوات المالية -26
 "تتمه" مخاطر السيولة -26/4

 

 تحليل الموجودات والمطلوبات المالية بناءا علي تواريخ االستحقاق
 المالية وفقا للمواعيد المتوقعة السترداد ا أو تسويتها موجودات والمطلوباتيبين الجدول تحليل ال

 م2٫22
التدفقات النقدية  

 التعاقدية
 أكثر من سنة  حتى سنة 

 -  ٫2,6٫4,23٫  ٫2,6٫4,23٫ النقد وما في حكمه
 9,722,434  -  9,722,434 ودائع طويلة األجل

ش وموجودات أخرى  -  2,٫42,2٫3  2,٫42,2٫3 مصاريف مدفوعة مقدما
 ٫63,936,٫٫9  42,62٫,3٫2  2٫4,٫46,3٫7 صافي االستثمار في التمويل االسالمي

 4,672,73٫  -  4,672,73٫ صافي -ممتلكات ومعدات 
 ٫,724,929  -  ٫,724,929 بالصافي -حق استخدام موجودات 

 -  39,٫69,272  39,٫69,272 موجودات محتجزة محتفظ بها للبيع
 33,237,334  -  33,237,334 بالتكلفة  -ثمارات عقارية است

 391,149,969  334,379,249  127,527,936 الموجودات المالية
 -  7,4٫2,2٫٫  7,4٫2,2٫٫ دائنون تجاريون
 2٫,42٫,٫٫٫  29,٫6٫,772  ٫٫9,442,٫٫4 بالصافي -تسهيالت بنكية 

   6,٫9٫,4٫٫  6,٫9٫,4٫٫ مبالغ مستحقة للبنك المركزي
 -  476,٫44  476,٫44 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 -  2٫٫,324  2٫٫,324 مخصص الزكاة 
 793,63٫  46٫,29٫  ٫,4٫3,9٫2 مطلوبات عقود إيجار

 6,٫62,44٫  -  6,٫62,44٫ مطلوبات منافع الموظفين المحدودة
 55,642,221  72,761,959  329,424,392 المطلوبات المالية

 317,729,645  43,435,299  379,321,714 وة االستحقاقفج
 379,321,714  43,435,299  379,321,714 فجوة االستحقاق التراكمية

 م2223
التدفقات النقدية  

 التعاقدية
 أكثر من سنة  حتى سنة 

 -  620٫790٫24  620٫790٫24 النقد وما في حكمه
 902٫٫0٫٫٫  ٫70٫220434  2402220434 ودائع طويلة األجل

ش وموجودات أخرى  ٫3٫0232  ٫03690446  ٫06940474 مصاريف مدفوعة مقدما
مبالغ مستحقة من  يئة الزكاة والضريبة 

 والجمارك
٫٫07740962  ٫77072٫٫  ٫09740972 

 ٫3٫07340233  4402٫٫02٫٫  ٫770٫390٫33 صافي االستثمار في التمويل االسالمي
 4027٫0٫3٫  -  4027٫0٫3٫ صافي -ممتلكات ومعدات 

 2042٫0324  -  2042٫0324 بالصافي -حق استخدام موجودات 
 3٫027٫0٫٫2  -  3٫027٫0٫٫2 موجودات محتجزة محتفظ بها للبيع

 2403٫60442  -  2403٫60442 بالتكلفة  -استثمارات عقارية 
 239٫423٫221  312٫999٫276  152٫299٫279 الموجودات المالية

 -  60٫٫309٫٫  60٫٫309٫٫ اريوندائنون تج
 97044٫0٫٫٫  2904360242  ٫3904720393 بالصافي -تسهيالت بنكية 

 2032٫0٫47  -  2032٫0٫47 مبالغ مستحقة للبنك المركزي
 -  764034٫  764034٫ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 -  6430446  6430446 مخصص الزكاة 
 44٫022٫  79٫0242  ٫043٫0432 مطلوبات عقود إيجار

 20٫٫20924  -  20٫٫20924 مطلوبات منافع الموظفين المحدودة
 97٫945٫556  64٫222٫529  352٫266٫265 المطلوبات المالية
 313٫555٫447  66٫677٫567  399٫211٫234 فجوة االستحقاق

 399٫211٫234  66٫677٫567  399٫211٫234 فجوة االستحقاق التراكمية
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 ركة متاجر للتمويلش

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 إيضاحات على القوائم المالية

م2222ديسمبر  13في كما للسنة المنتهية    

 )بالرياالت السعودية(
 

 "تتمه" إدارة المخاطر واألدوات المالية -26

 القيمة العادلة -26/5

الرك بشرروط تعامرل عادلرة  فريسداد مطلوبات ما بين أطرا  راغبة تم بموجبها بيع موجودات ما أو  التيالقيمة   يالقيمة العادلة  -

نيرة أو شررط  أيشركة عاملة مسرتمرة حيرث ال يوجرد   يالقيمة العادلة يوجد إفتراض أن الشركة  تاري  القياس ، ضمن تعريف في

 .للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية 

طرق التقيريم كمرا يلري  فيتسلسل القيمة العادلة استناداش الى المدخالت المستخدمة  فيويات مختلفة تصنيف القيمة العادلة ضمن مست -

: 

 0تاري  التقييم في: األسعار السوقية المفصح عنها في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن إقتنائها المستوى األول 

الموضرحة فرى المسرتوى األول و رى يمكرن مالحظتهرا بشركل مباشرر )األسرعار مدخالت بخال  االسعار السروقية :  الثانيالمستوى 

 0المماثلة( أو بشكل غير مباشر

مردخالت لموجرودات أو مطلوبرات ال تعتمرد علرى معلومرات السروق القابلرة للمالحظرة وال يمكرن مالحظتهرا بشركل  المستوى الثالث :

 .مباشر أو غير مباشر من السوق 

 م2223م                                                        2222                                                               

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

صافي االستثمار في التمويل 

 اإلسالمي

213,256,919  226,394,139  234٫913٫399  399٫317٫211 

 

                                                               
 

 إدارة مخاطر رأس المال -26/6

إن أ دا  الشركة الرئيسية من إدارة رأس المال  ي للحفاظ على قدرتها على القيام بأعمالها بصفة مستمرة والمحافظة على نس  

 .د مالية مثالية إلى مسا ميهامالية سليمة من أجل دعم أعمالها ولتوفير عوائ

على إدارة الهيكل المالي وإجراء التعديالت الالزمة على ضوء التغيرات في الظرو  االقتصادية وخصائص المخاطر  تعمل الشركة

 مين من أجل الحفاظ أو تعديل  يكل رأس المال، يمكن للشركة أن تقوم بتعديل مبلغ األرباح المدفوعة للمسا 0للموجودات األساسية

لم يتم عمل تغيرات في األ دا  أو السياسات أو العمليات إلدارة رأس  0أو إعادة رأس المال إلى المسا مين أو إصدار أسهم جديدة

 .م2٫2٫م و 2٫2٫ديسمبر  3٫المال خالل السنتين المنتهيتين في 

 المركزيالبنك ية لنظام الشركات وأنظمة تراق  الشركة إجمالي مبلغ التمويل المقدم من الشركة على أساس المتطلبات النظام

التي تتطل  من شركات التمويل التي تعمل في أنشطة تمويل ما عدا التمويل العقاري بالحفاظ على تمويل اجمالي ثالث  السعودي

 .مرات من راس المال

 

 م2223  م2222 

 مرة 3  3,35 إجمالي نسبة التمويل إلي رأس المال* 

  

 .في التمويل اإلسالمي مقسوما علي إجمالي حقوق الملكية( االستثمار* )صافي 
 

 أحداث الحقة -27

وحتى تاري  إعداد  ذه  م2٫22ديسمبر  3٫تعتقد اإلدارة بعدم وجود أي أحداث الحقة  امة منذ تاري  قائمة المركز المالي في 

 القوائم المالية قد يكون لها أثر جو ري على المركز المالي للمنشأة.
 

 تماد القوائم المالية اع -29

 م2٫23فبراير  2٫تم اعتماد إصدار  ذه القوائم المالية من مجلس إدارة الشركة بتاري  

 

 

 

 

 

 

 


	0e93b99fafab72fe1cca7784ddb38a057b930cd1815f1209b6d768ef5023b72f.pdf
	0e93b99fafab72fe1cca7784ddb38a057b930cd1815f1209b6d768ef5023b72f.pdf
	0e93b99fafab72fe1cca7784ddb38a057b930cd1815f1209b6d768ef5023b72f.pdf

