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 للتمويلشركة متاجر  
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 

  ليةاألو قائمة المركز المالي

 2017يونيو  30كما في 
 السعودي( لاير)رال

      
 2016 ديسمرر 31  2017يونيو  30   
 )مرارعة(  )غير مراجعة(  اتيضاحإ 

 (9المعدلة )ايضاح      الموجودات

      موجودات متداولة

 17,367,113  14,445,168  3  وارصد  لدى الرنوك نقد
 255,132,111  234,556,660  4 مدينون  ن  قود التمويل، رالصافي 

 3,992,547  3,835,634   ومورودات هخرىمصاريف مدفو ة مقدما 
 -  1,902,000   مخزون

 26,939,909  26,939,909   إستثمارات في هراضي

 303,431,680  281,679,371   مجموع الموجودات المتداولة

      
      موجودات غير متداولة

 38,542,236  41,742,236  5 قيد م –ودائع ألرل 
 215,340,352  222,034,801  4 مدينون  ن  قود التمويل، رالصافي 

 2,816,431  2,690,975   ، رالصافيممتلكات ومعدات

 256,699,019  266,468,012   مجموع الموجودات غير المتداولة

 560,130,699  548,147,383   مجموع الموجودات

      
      المساهمينوبات وحقوق المطل

      مطلوبات متداولة
 10,318,990  16,095,968   دائنون تراريون

 113,585,046  105,436,219  5 تس يالت رنكية، رالصافي 
 65,349,540  55,849,438  6 المستحق الى هطراف ذات  القة 

 3,551,951  2,162,517   هخرى وهرصد  دائنةمصاريف مستحقة 
 12,364,709  2,996,286  7 الزكا  خصص م

 205,170,236  182,540,428   مجموع المطلوبات المتداولة

      
      مطلوبات غير متداولة

 97,113,258  109,876,657  5  تس يالت رنكية، رالصافي
 47,861,179  45,999,993  6 المستحق الى هطراف ذات  القة

 5,329,519  5,589,264   الخدمة ن ايةتعويضات 

 150,303,956  161,465,914   مجموع المطلوبات غير المتداولة

 355,474,192  344,006,342   مجموع المطلوبات

      
      المساهمينحقوق 

 150,000,000  150,000,000   رهس المال
 16,243,423  16,243,423   احتياطي نظامي

 38,413,084  37,897,618   هرراح مرقا 

 204,656,507  204,141,041   المساهمينمجموع حقوق 

 560,130,699  548,147,383   المساهمينمجموع المطلوبات وحقوق 
 

 
  األولية إن اإليضاحات المرفقة تشكل رز اً و يترزه من هذا القوائم المالية
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 للتمويلشركة متاجر  
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 

 مراجعة()غير  األولية الشاملقائمة الدخل 
 2017يونيو  30في  والستة أشهر المنتهيتين لفترة الثالثة أشهر

 السعودي( لاير)رال

          

 
  

 لفترة الثالثة أشهر 

 يونيو 30المنتهية في 

 أشهر  الستةلفترة  

 يونيو 30المنتهية في 

 2016  2017  2016  2017  إيضاح 

 (9المعدلة )ايضاح      
 

 (9المعدلة )ايضاح   

          اإليرادات 

 34,937,121  31,776,709  19,140,228  16,437,044  8 إيرادات التمويل

 976,859  -  616,552  -   إيرادات الرسوم والعمووت

   16,437,044  19,756,780  31,776,709  35,913,980 

          المصاريف

 (11,855,584)  (12,309,866)  (6,524,066)  (6,426,497)   مصاريف  مومية وإدارية 

 (16,818,333)  (17,286,765)  (8,776,321)  (9,017,415)  6,5 مصاريف تمويلية 

   (15,443,912)  (15,300,387)  (29,596,631)  (28,673,917) 

 7,240,063  2,180,078  4,456,393  993,132   الربح من العمليات التشغيلية 

 -  154,274  -  4,190   ايرادات اخرى 

 7,240,063  2,334,352  4,456,393  997,322   صافى ربح الفترة
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 للتمويلشركة متاجر 

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 

 مراجعة(غير ) األولية ئمة التدفقات النقديةقا
 2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 السعودي( )راللاير

     

     

  2016يونيو  30  2017يونيو  30  

     نشطة التشغيليةاأل

 7,240,063  2,334,352  صافى ررح الفتر 

المحصل من  نقدإلى صافي ال صافى ررح الفتر لتسوية  تعديالت
 األنشطة التشغيلية:

    

 159,250  270,635  است الكات 

 282,977  275,308  تعويضات ن اية الخدمة 

     التغيرات في المورودات والمطلورات التشغيلية : 

 29,913,295  13,881,002  مدينون  ن  قود التمويل 

 (1,876,627)  156,913  مصاريف مدفو ة مقدماً ومورودات اخرى

 (890,000)  (1,902,000)  مخزون

 (3,628,565)  5,776,978  دائنون تراريون

 (766,854)  (1,389,434)  مصاريف مستحقة ومطلورات هخرى

 (7,821,636)  (12,218,241)  زكا  مسدد  

 (44,733)  (15,563)  تعويضات ن اية الخدمه المسدد   

 22,567,170  7,169,950  التشغيلية األنشطة المحصل من صافي النقد 

     

     نشطة االستثماريةاأل

 14,981,374  -  استثمارات متاحة للريع

 (240,636)  (145,179)  شرا  ممتلكات ومعدات

 14,740,738  (145,179)  االنشطة االستثمارية ( المحصل منالمستخدم في) صافي النقد

     

     نشطة التمويليةاأل

 (21,925,935)  4,614,572  س يالت رنكية طويلة األرل ، صافيت

 (4,600,000)  (3,200,000)  مقيد  –ودائع ألرل 

 (12,105,901)  (11,361,288)  المستحق إلى هطراف ذات  القة 

 (38,631,836)  (9,946,716)  االنشطة التمويلية المستخدم في صافي النقد

     

 (1,323,928)  (2,921,945)  وأرصدة لدى البنوك دفي النق التغيرصافي 

 12,217,873  17,367,113  رداية الفتر في  وارصد  لدى الرنوك النقد

 10,893,945  14,445,168  نهاية الفترةفي  وارصدة لدى البنوك النقد
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 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 

 مراجعة()غير  األولية المساهمينحقوق التغيرات في قائمة 
 2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 السعودي( )راللاير

  

 أرباح مبقاة إحتياطي نظامي رأس المال 

ادلة التغير في القيمة الع

يعإلستثمارات متاحة للب لمجموعا   

2017       

  204,656,507          -                    39,045,159        15,611,348        150,000,000         2017يناير  1الرصيد في 

    -                           -                   (632,075)            632,075               -                         (9تسوية على ارصدة السنة السابقة )ايضاح 

  204,656,507          -                    38,413,084        16,243,423        150,000,000        اجمالى الدخل الشامل بعد التسوية

 2,334,352 - 2,334,352    -                         -                         صافى الدخل الشامل للفترة

 (2,849,818) - (2,849,818)    -                         -                         (7زكاة الفترة )ايضاح 

 204,141,041 - 37,897,618  16,243,423        150,000,000         2017يونيو  30الرصيد في 

2016       

  191,762,166        512,550           26,913,014        14,336,602        150,000,000         2016يناير  1الرصيد في 

    -                           -                   (589,614)            589,614               -                         (9السارقة )ايضاح  السنةتسوية  لى ارصد  

  191,762,166        512,550           26,323,400        14,926,216        150,000,000        مالى الدخل الشامل رعد التسويةار

  7,240,063              -                    7,240,063            -                         -                         صافى الدخل الشامل للفتر 

 (2,910,812)             -                   (2,910,812)           -                         -                         (7زكا  الفتر  )ايضاح 

  196,091,417        512,550           30,652,651        14,926,216        150,000,000        2016يونيو  30الرصيد في 

 
 األولية إن اإليضاحات المرفقة تشكل رز اً و يترزه من هذا القوائم المالية



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 

 ايضاحات حول القوائم المالية األولية )غير مراجعة(

 2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
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 التكوين والنشاط .1

 ،مسزرلة فزي الريزا  شزركة مسزاهمة سزعودية مقفلزةهزي  )الشزركة( "للتقسزيطللتمويل "سارقاً شركة متارر شركة متارر 

. 1995ينزاير  11هزـ الموافزق 1415شعران  9تاريخ و 1010132514راري رقم السرل التر المملكة العررية السعودية

ه مزال ترزار   فزي)قرل الحصول  لى ترخيص ملسسة النقد العرري السعودي "الملسسة"( نشاط الشركة الرئيسي  يتمثل

لحاسز  الرملة والترزئة في السيارات والمعدات واألثاث المنزلزي واألر زز  الك ررائيزة والمزواد الغذائيزة ومزواد الرنزا  وا

اآللي والمنترات الزرا يزة وشزرا  األراضزي وتطويرهزا وإقامزة المرزاني والوحزدات السزكنية التراريزة  لي زا واسزتثمارها 

  ير لصالح الشركة.رتأالرالريع هو 
 

رقززززم  الملسسززززة لززززى تززززرخيص  (2014نززززوفمرر  15الموافززززق ) هززززـ 1436محززززرم  32شززززركة رتززززاريخ الحصززززلت 

المملكززة العرريززة ت الصززغير  والمتوسززطة فززي لتمويززل اوسززت الكي وتمويززل المنشزز ا نشززاطيرممارسززة  201411/اش/25

  .السعودية

( قرر المساهمون تعديل اسم الشزركة ليصزرح "شزركة متزارر 2015يناير  20هـ )الموافق 1436رريع اوول  29رتاريخ 

حكزام نظزام الشزركات أل ل وفقزاً   الشزركة القيزام رالتمويزللتمويل" راوضافة الى تعديل غر  الشركة رحيزث يصزرح غزر

ة النقزد نظمزة ذات العالقزة والقوا زد والتعليمزات الصزادر   زن ملسسزت التمويل ووئحته التنفيذية واألونظام مراقرة شركا

را ات تزم اسزتكمال اورز وسزطة.ت مزال التمويزل اوسزت الكي وتمويزل المنشزات الصزغير  والمالعرري السزعودي رمزاولزة ه

 .التغيرات المشار إلي ا ه الاساسي والسرل التراري لعكس النظام األالنظامية لتعديل 
 

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

 

الصزادر  -ليتوافزق مزع نظزام الشزركات الرديزد وتقوم الشركة رإتخاذ اإلررا ات الالزمة لتعزديل النظزام األساسزى للشزركة 

 . هـ28/01/1437رتاريخ  3رالمرسوم الملكي رقم م/

 التاريخ )هرري( السرل التراري الفرع

 هـ8/9/1434 1010383482 الريا 

 هـ10/9/1413 4030094079 رد  

 هـ13/9/1421 2050037393 الدمام

 هـ19/9/1414 4031031096 مكة المكرمة 

 هـ4/1/1431 4032029479 الطائف 



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 

 األولية )تتمة( يةايضاحات حول القوائم المال

 2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
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 بيان االلتزام .2
 

( "التقزارير الماليزة األوليزة" وتعليمزات ملسسزة النقزد 34وفقزاً لمعيزار المحاسزرة الزدولي رقزم )مالية األولية وائم اله دت الق

 العرري السعودي للمحاسرة  ن الزكا  وضريرة الدخل.
 
 

يززة السززنوية، إن القزوائم الماليززة األوليززة المززورز  و تشزتمل  لززى كافززة المعلومززات واإلفصززاحات المطلورزة فززي القززوائم المال

، والتزي كانزت هيضزا 2016ديسزمرر  31و ليه، ير  هن تقره رنراً إلى رن  مع القوائم الماليزة السزنوية للشزركة كمزا فزي 

  القوائم المالية األولى والمعد  وفقا للمعايير الدولية الخاصة رالتقارير المالية.

 

 أسس العرض والقياس

فيما  دا اإلسزتثمارات المتاحزة للريزع حيزث يزتم  ،تكلفة التاريخية وافترا  اوستمراريةتم إ داد القوائم المالية وفقاً لمرده ال

 .قياس ا رالقيمة العادلة

 

 عملة العرض والنشاط

 تعر  القوائم المالية راللاير السعودي وهي العملة الوظيفية للشركة، كافة المرالغ تم تقرير ا ألقر  لاير سعودي.

 
 

 لمتبعةالسياسات المحاسبية ا

السياسززات المحاسززرية المترعززة  نززد إ ززداد  القززوائم الماليززة األوليززة هززي نفسزز ا المطرقززة  نززد إ ززداد القززوائم الماليززة السززنوية 

 فيما  دا مايلى: 2016ديسمرر  31ركة والمنت ية في المرارعة للش

  الزكاة 

ي تعميمزززا رديزززدا رقزززم هصزززدرت ملسسزززة النقزززد العررزززي السزززعود 2017هرريزززل  11الموافزززق  1438ررززز   14فزززي 

رشززأن السياسززة المحاسززرية للزكززا  وضززريرة الززدخل التززي ذكززر في ززا هنززه يرزز  تحميل ززا مراشززر   لززى  381000074519

 رصزرف النظزر  زن هيكزل ملكيت زا للفتزرات الحاليزة والفتزر  المقارنزة، وسيسزري التمويزللرميزع شزركات  المرقزا األررزاح 

 القزوائم هزذاه زالا فزي إ زداد  د يزالرد ةيالمحاسر اسةيولذلك، فقد ا تمدت الشركة الس، 2017يناير  1مفعوله ا ترارا من 

 (.9 ضاحيالمقارنة وفقا لذلك )إ ةيالمال اناتيالمورز  وه دت الر ةيالمرحل ةالمالي

  خسائر االنخفاض لمدينو عقود التمويل واستبعاد االعتراف بايرادات الحسابات المتعثرةمخصص 

ياسة محاسرية رديد  فى ا داد هذا القوائم المالية المرحلية حيث قامزت راترزاع يليزة رديزد  لوضزع الحزد ا تمدت الشركة س

اودنى من المخصصات  لى التعرضات القائمة المتعثر  وفقا و مزار المتزأخرات والمشزار الي زا فزى التعمزيم الزوارد مزن 

 .381000046342 رقمر 2017يناير  25 الموافق 1438رريع اوخر  27 ملسسة النقد العررى السعودى فى

يززوم حتززى تتحقززق تلززك  90قامززت الشززركة راسززترعاد او تززراف رززاويرادات المسززتقرلية للحسززارات المتعثززر  ألكثززر مززن كمززا 

 اويرادات فعليا.



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 

 األولية )تتمة( يةايضاحات حول القوائم المال

 2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
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 )تتمة( بيان االلتزام .2

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

وليزة وفزق المعزايير الدوليزة الخاصزة رالتقزارير الماليزة اسزتخدام رعز  األحكزام والتقزديرات يتطل  إ داد القوائم الماليزة األ

واوفتراضات المحاسرية التزي يمكزن هن تزلثر  لزى مرزالع المورزودات والمطلورزات المفصزح  ن زا، كمزا يتطلز  ذلزك مزن 

ذا اوحكام والتقديرات واوفتراضزات رشزكل اإلدار  استخدام األحكام  ند تطريق السياسات المحاسرية للشركة، يتم تقدير ه

مستمر وذلك  لى هساس خرر  الشركة و وامل هخرى تشتمل  لزى الحصزول  لزى المشزور  الم نيزة وتوقعزات ل حزداث 

المستقرلية التي يعتقد رأن ا معقولة وفقاً للظزروف الحاليزة، لزذلك فزإن النتزائع الفعليزة قزد تختلزف  زن هزذا التقزديرات. كزذلك 

 النتززززززززززززززائع األوليززززززززززززززة ملشززززززززززززززر رالضززززززززززززززرور   لززززززززززززززى النتززززززززززززززائع السززززززززززززززنوية للعمليززززززززززززززات.وتعززززززززززززززد 
 

 

 المعايير الدولية المحدثة والمنشورة ذات العالقة بعمليات الشركة

 فيما يلي المعايير الدولية الرديد  الخاصة رالتقارير المالية والتي تعترر ذات  القة رعمليات الشركة وتم نشرها:
 
 

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

وهو يحل محل المعيار  الدولي  .( اطاراً شامالً لتحديد يلية وتوقيت او تراف راويرادات15يضع المعيار الدولي رقم )
( "ررنامع وو  13رقم ) ( " قود اإلنشا ات"، والمعيار الدولي11( "اإليرادات"، والمعيار الدولي رقم )18رقم )

 ستقوم إدار  الشركة رتطريق هذا المعيار ارتدا  من تاريخ التطريق اإللزامي. العمال ".
 

 

  م(2018يناير  1"  )التطبيق اإللزامي بتاريخ األدوات المالية"( 9الدولي الخاص رقم )المعيار 

دار الن ائي للمعيار الدولي الخاص رالتقارير ، صدر  ن مرلس معايير المحاسرة الدولية اإلص2014ش ر يوليو خالل 
معيار الدولي المحل  هو يحلاألدوات المالية والذي يعكس كافة مراحل مشروع األدوات المالية، و - (9المالية رقم )

رقم  وكافة اوصدارات السارقة للمعيار الدولي الخاص رالتقارير المالية"، ثرات والقياساإل: األدوات المالية"( 39رقم )
المعيار متطلرات رديد  رشأن التصنيف والقياس، واونخفا  في القيمة ومحاسرة تغطية المخاطر.  ث(. لقد استحد9)

 ستقوم إدار  الشركة رتطريق هذا المعيار ارتدا  من تاريخ التطريق اإللزامي.

 
 النقد وأرصدة لدى البنوك  .3

 
 

 باللاير السعودي  

 2016 ديسمرر 31  2017يونيو  30  

 )مرارعة(  )غير مراجعة(  

 284,980  324,245  نقد رالصندوق  

 17,082,133  14,120,923  هرصد  لدى الرنوك  

  14,445,168  17,367,113 
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10 

 

 صافيبال، التمويلالمدينون عن عقود  .4
 

 يتمثل المدينون  ن  قود التمويل فيما يلي : ه  (

 مراجعة()غير  2017يونيو  30

 متداول الجزء ال 

 باللاير السعودي

 الجزء غير المتداول

 باللاير السعودي

 المجموع

 باللاير السعودي

 569,649,363 280,140,777 289,508,586  مدينون  ن  قود التمويل

 36,744,982 - 36,744,982  هطراف ذات  القة –مدينون  ن  قود التمويل 

 606,394,345 280,140,777 326,253,568  المرموع

     ينزل :

 (121,263,335) (58,105,976) (63,157,359)  هرراح ملرلة

 (28,539,549) - (28,539,549)  مخصص خسائر اونخفا 

 456,591,461 222,034,801 234,556,660  2017يونيو  30الرصيد في 

 
 

  )مرارعة( 2016 ديسمرر 31

 الرز  المتداول

 راللاير السعودي

 الرز  غير المتداول

 راللاير السعودي

 المرموع

 راللاير السعودي

 575,878,391 274,393,988 301,484,403  مدينون  ن  قود التمويل

 41,744,982 - 41,744,982  هطراف ذات  القة –مدينون  ن  قود التمويل 

 617,623,373 274,393,988 343,229,385  المرموع

     ينزل :

 (118,611,361) (59,053,636) (59,557,725)  هرراح ملرلة

 (28,539,549) - (28,539,549)  سائر اونخفا خمخصص 

 470,472,463 215,340,352 255,132,111  2016ديسمرر  31الرصيد في 

 

 
 إن تفاصيل المدينون  ن  قود التمويل واألرراح الملرلة وصافي المدينين  ن  قود التمويل هي كما يلي :   (

نون عن عقود مدي 
 التمويل

 باللاير السعودي

 
 األرباح المؤجلة
 باللاير السعودي

صافي المدينين عن 
 عقود التمويل

 باللاير السعودي
    : مراجعة()غير  2017يونيو  30
 263,096,209 63,157,359 326,253,568 السنة اوولى   
 177,820,920 53,664,080 231,485,000 السنة الثانية و السنة الثالثة  
 43,503,308 4,251,789 47,755,097 السنة الرارعة و السنة الخامسة  
 710,573 190,107 900,680 اكثر من خمس سنوات  

 606,394,345 121,263,335 485,131,010 

    
 499,012,012 118,611,361 617,623,373 :)مرارعة(  2016ديسمرر  31
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 صافي بال، التسهيالت البنكية .5

 

 

 باللاير السعودي 

 2016 ديسمرر 31  2017يونيو  30 
 )مرارعة(  )غير مراجعة( 

 124,480,067  117,509,292 الرز  المتداول 

 (10,895,021)  (12,073,073) ناقصاً : مصاريف تمويلية ملرلة 

 105,436,219  113,585,046 

    

 103,998,696  118,282,029 الرز  غير المتداول 

 (6,885,438)  (8,405,372) ناقصا: مصاريف تمويلية ملرلة 

 109,876,657  97,113,258 

 210,698,304  215,312,876 إرمالي القرو  طويلة اورل 
 

 

 و قزارات عئرضزاوشزرا  سزيارات الشزركة تسز يالت رنكيزة مزن رنزوك محليزة  لزى شزكل مرارحزات إسزالمية رغزر   لدى

 تزم تقزديم. تخضع هذا التس يالت للعمووت وفقاً ألسعار العمووت السزائد  فزي السزوق  .للشركة عامللتمويل رهس المال ال

والتنزازل  زن  الملسسزين ل المسزاهمينمزن قرز شخصزية وضزماناتسندات ألمزر   لى شكلتلك التس يالت  ضمانات مقارل

( فإنززه يرزز  رتحويززل نسززرة الترزاري وهلززيإضززافة  لزى ذلززك )فيمززا يخززص اتفاقيزة تسزز يالت الرنززك ا . وائزد  قززود التمويززل

 قرزل انت زا  مزد غيزر قارلزة للتسزييل كمزا هن زا  فزي الرنزك،لديه ألرل )مقيد ( إلى وديعة الرنكية ( من قيمة التس يالت 10%)

  .  الرنكية التس يالت

 

 :المصاريف التمويلية الملرلةفيما يلي حركة 

 باللاير السعودي 

 2016 ديسمرر 31  2017يونيو  30 

 )مرارعة(  )غير مراجعة( 

 20,781,461  17,780,459 يناير  1رصيد ، 

 13,983,676  11,090,748 إضافات خالل الفتر 

 (16,984,678)  (8,392,762) المحمل  لى المصاريف التمويلية خالل الفتر  

 17,780,459  20,478,445 اورمالي  
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 وأرصدتهاعالقة الطراف ذات األمعامالت مع ال  .6

 

 اعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية –أ 

 

 العالقة  االســـــــم

 ورئيس مرلس اإلدار  مساهم  هحمد محمد رانعيم 

 ومدير  ام و ضو مرلس إدار  مساهم  محمد هحمد رانعيم 

 ونائ  المدير العام و ضو مرلس إدار  مساهم  إرراهيم صالح محمد رانعيم 

  ضو مرلس إدار   صالح محمد رانعيم  ثمان 

  ضو مرلس إدار   نعيم احمد محمد رانعيم 
 

 

 خالل الفتر  أل ضا  مرلس اودار  واإلدار  التنفيذية للشركة والمكاف ت والعمووتيظ ر الردول التالي الروات  

 

 

 باللاير السعودي 

 كما فى الرصيد  ة اشهر المنتهية فىستمبلغ المعامالت لفترة ال 

 طبيعة المعامالت
 

 2017يونيو  30
 )غير مراجعة(

 2016يونيو  30
  )غير مرارعة(

 2017يونيو  30
 )غير مراجعة(

 2016ديسمرر  31
 )مرارعة(

  2,608,862  -  2,110,016 1,258,588  رواتب وعموالت اإلدارة

 -  -  250,000 250,000  مكافات مجلس االدارة
 

 ات عالقةمن أطراف ذتمويل  –ب 

 

  القة ريان م كاآلتي: ذاتاطراف  رالحصول  لى تمويل من يونيو 30قامت الشركة خالل الفتر  المنت ية في 

 العالقة  االســـــــم

 ورئيس مرلس اإلدار  مساهم  هحمد محمد رانعيم
 

 مليزات الشزركة ورهس مال زا  الشزريك هحمزد رزانعيم وذلزك لتمويزلمن قرل إن هذا المعامالت هي  رار   ن مرالغ تم دفع ا 

تزنص اوتفاقيزة  الزدائنين الترزاريين العزاديين.مزع إن شروط هذا المعامالت تتشاره   .العامل رنا   لى اوتفاقية المررمة رين م

 لى توزيع صافي هرراح التمويل المحققة من  مليات التمويل رين الشركة واألطراف ذات العالقة وفقاً للنس  المحزدد  فزي 

تفاقية. تقوم الشركة رتحديزد المزدينون  زن  قزود التمويزل الزذين تزم تمزويل م مزن قرزل األطزراف ذات العالقزة وذلزك ل زدف او

احتسا  المصاريف التمويلية، كما يتحمزل األطزراف ذات العالقزة هيزة خسزائر ناترزة  زن  زدم تحصزيل ذمزم  قزود التمويزل 

 الممولة من قرل م.
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 )تتمة( القة وأرصدتهاالمعامالت مع األطراف ذات الع .6

 من أطراف ذات عالقة )تتمة(تمويل  –ب 

األطزراف ذات العالقزة مزن هررزاح التمويزل المحققزة ضزمن رنزد المصزاريف التمويليزة فزي قائمزة الزدخل نصزي  يتم تصنيف  

 مما يلي: القة طراف ذات الشامل. يتمثل المستحق الى ه

 

  8,894,003 الفتزر رلغت المصاريف التمويلية الناشئة من تمويل األطراف ذات العالقزة لعمليزات الشزركة والمحملزة  لزى 

 لاير سعودي(. 8,111,989: 2016يونيو  30لاير سعودي )
 

 طراف ذات عالقةألتمويل  -ج

 .(4)ايضاح  (هشخاصوشركات شقيقة هطراف ذات  القة )قامت الشركة رتمويل 
 

 اةــالزكمخصص     .7

 إن العناصر الرئيسية لو ا  الزكا  هي كما يلي :

 السعودي باللاير 

 2016ديسمرر  31  2017يونيو  30 
 )مرارعة(  )غير مراجعة( 

 191,249,615   204,656,507       هول المد  –حقوق المساهمين 

 38,877,699   33,869,068         هول المد  –مخصصات 

 25,518,970   3,868,248             للفتر  / السنة الررح الصافي المعدل

    : ينزل

 (2,816,431)  (2,690,975)           صافي،  ممتلكات ومعدات

           239,702,848    252,829,853 
 

 

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

 باللاير السعودي 

 2016ديسمرر  31  2017يونيو  30 

 )مرارعة(  )غير مراجعة( 

 13,865,599  12,364,709 يناير  1 ، رصيد

 (7,821,636)  (12,218,241) الفتر  / السنةمسدد خالل ال

 6,320,746  2,849,818 للفتر  / السنة  مخصص الزكا 

 12,364,709  2,996,286 رصيد كما في ن اية الفتر  / السنة
 

  .2016لال وام حتى الزكا  الن ائية  وش اداترروطات ا الزكوية  لى  حصلت الشركة

 السعودي باللاير 

 2016 ديسمرر 31  2017يونيو  30 

 )مرارعة(  )غير مراجعة( 

 113,210,719  101,849,431 هحمد محمد رانعيم

 (65,349,540)  (55,849,438) ينزل : الرز  المتداول

 47,861,179  45,999,993 الرز  غير المتداول
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 ات التمويلدايرا .8

 

 للاير السعوديبا 

 2016يونيو  30  2017يونيو  30 

 )غير مرارعة(  )غير مراجعة( 

 158,073,208  121,785,920 ارمالى المريعات

 (109,077,803)  (83,551,250) يخصم : تكلفة المريعات

 48,995,405  38,234,670 ارمالى الررح

 (45,181,927)  (34,927,858) يةالحال الفتر ارراح غير محققة من مريعات  ن 

 3,813,478  3,306,812 يةالحال الفتر ارراح محققة من مريعات 

 31,123,643  28,469,897 سارقة ا وامارراح محققة من مريعات 

 34,937,121  31,776,709 الفتر ارمالى اورراح المحققة خالل 
 

 

 

 سنوات / فترات سابقة تعديالت .9

 

( 381000074519المقارنزة فزى ضزو  تعمزيم ملسسزة النقزد العررزى السزعودى )رقزم  تم تعديل ارصد  رع  الحسزارات

 ، وفيما يلى ريان رتلك التعديالت:(2)ايضاح  ة الدخلالسياسة المحاسرية للزكا  وضرير فيما يخص

 كما يلى: 2016ديسمرر  31قائمة الدخل الشامل للسنة المنت ية فى التعديل  لى 

  التسوية قبل  التسوية  بعد التسوية
 ربح السنة قبل الزكاة 19,068,210  -  19,068,210

 الزكاة (6,320,746)  6,320,746  -

 صافى ربح السنة 12,747,464  6,320,746  19,068,210
 

 كما يلى: 2016ديسمرر  31حقوق المساهمين كما فى  قائمة التغيرات فىالتعديل  لى 

  قبل التسوية  التسوية  بعد التسوية

 2016ديسمبر  31االحتياطى النظامى كما فى  15,611,348  632,075  16,243,423

 2016ديسمبر  31االرباح المبقاة كما فى  39,045,159  (632,075)  38,413,084

 

 كما يلى: 2015ديسمرر  31التعديل  لى قائمة الدخل الشامل للسنة المنت ية فى 

  قبل التسوية  التسوية  بعد التسوية
 ربح السنة قبل الزكاة 21,325,420  -  21,325,420

 الزكاة (5,896,140)  5,896,140  -

 صافى ربح السنة 15,429,280  5,896,140  21,325,420
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 تعديالت سنوات / فترات سابقة )تتمة( .9

 
 كما يلى: 2015ديسمرر  31حقوق المساهمين كما فى التعديل  لى قائمة التغيرات فى 

  قبل التسوية  التسوية  يةبعد التسو

 2015ديسمبر  31االحتياطى النظامى كما فى  14,336,602  589,614  14,926,216

 2015ديسمبر  31االرباح المبقاة كما فى  26,913,013  (589,614)  26,323,399
 

تعزديل الزكزا  مزن نتيرزة  2015ديسزمرر  31و  2016ديسزمرر  31 للسنة المنت ية وكمزا فزىالتسويات المشار الي ا ا الا 

 .(2)ايضاح ت فى حقوق المساهمين فى ضو  تعديل السياسة المحاسرية للزكا  راالتغي الى قائمة الشامل قائمة الدخل

 

 أرقام المقارنة  .10

لتتناسز  مزع  زر   للفتر  السزارقةتم إ اد  تروي  رع  هرقام المقارنة (، 9ما دا التعديالت المشار الي ا ا الا )ايضاح 

  .الحالية الفتر رقام ه

 

 األوليةإعتماد القوائم المالية    .11

 (.هـ1438 ذو القعد  4 )الموافق 2017 يوليو 27من قرل مرلس اإلدار  رتاريخ األولية ه تمدت القوائم المالية 


