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 الفحص المحدودتقرير 
 المحترمين           المساهمينإلى السادة 

 للتمويلشركة متاجر 

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

 المملكة العربية السعودية -الرياض 

 

 نطاق الفحص
 

)"الشركة"( كما في  مقفلة شركة مساهمة سعودية – متاجر للتمويللقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية المرفقة لشركة 

أشهر  الثالثةوقوائم التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية األولية لفترة  الدخل األولية، وقوائم 2015 مارس 31

لتاريخ، بما في ذلك اإليضاحات من حولها والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المنتهية في ذلك ا

الموجزة. إن هذه القوائم المالية األولية الموجزة هي من مسؤولية إدارة الشركة التي أعدتها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

ها لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. كان فحصنا فحصا محدوداً ( " التقارير المالية األولية "، وقدمت34رقم )

وفقاً لمعيار فحص التقارير المالية األولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويتكون الفحص المحدود 

ر من األشخاص المسؤولين في الشركة عن بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية، واإلستفسا

األمور المالية والمحاسبية. ويعد هذا الفحص اقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها، 

 والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي في القوائم المالية ككل، لذا فإننا ال نبدي مثل هذا الرأي.
 

 التحفظ

وهذذا ييذر متوافذق مذع معيذار المحاسذبة  بإستثناء قائمة المركز المالي األولية ام المقارنةهذه القوائم المالية ال تتضمن أرق إن

 .34الدولي رقم 
 

 نتيجة الفحص
 

بنذذاءاً علذذى و  ر فذذي فقذذرة الذذتحف  أعذذالهوكمذذا هذذو مذذذكاألوليذذة  لهذذذه القذذوائم الماليذذة أرقذذام المقارنذذة عذذدم إدرا باسذذتثناء 
لفحذذذص المحذذذدود الذذذذي قمنذذذا بذذذ ، لذذذم يتبذذذين لنذذذا وجذذذود أيذذذة تعذذذديالت مهمذذذة يتعذذذين إدخالهذذذا علذذذى القذذذوائم الماليذذذة األوليذذذة ا

 (.34الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معيار المحاسبة الدولي رقم )
 

 لفت االنتباه
 

(، ولذذيس 34ار المحاسذذبة الذذدولي رقذذم )نلفذذت اإلنتبذذاه إلذذى أنذذ  تذذم إعذذداد هذذذه القذذوائم الماليذذة األوليذذة المذذوجزة وفقذذاً لمعيذذ
 وفقاً لمعيار التقارير المالية األولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
PKF  البسام والنمر 

 المحاسبون المتحالفون
 

 
 

 إبراهيم أحمد البسام 
 337ترخيص 

 
 هـ1436 .الرياض....................
 2015...الموافق..................
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 للتمويلشركة متاجر  
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 
 

 )غير مراجعة( األولية قائمة المركز المالي

 2015 مارس 31كما في 
 السعودي ( لاير) بال

     
 2015مارس  31  اتيضاحإ 

 )غير مراجعة(
 2014ديسمبر  31

 )مراجعة(
     الموجودات

     موجودات متداولة
 29.368.552   30.996.565  5  ى البنوكوارصدة لد نقد

 233.915.467   238.878.511  6 الجزء المتداول –مدينون عن عقود التمويل ، بالصافي 
 6.549.961   8.867.918   وموجودات اخرىمصاريف مدفوعة مقدما 

 - 2.065.000   مخزون
 26.939.909   26.939.909  8 إستثمارات في أراضي

 296.773.889   307.747.903   ودات المتداولةمجموع الموج
     

     موجودات غير متداولة
 245.402.293   249.913.421  6 مدينون عن عقود التمويل ، بالصافي 

 32.197.975   38.561.375  7 إستثمارات متاحة للبيع
 979.800   918.132   ، صافي ممتلكات ومعدات

 278.580.068   289.392.928   داولةمجموع الموجودات غير المت
     

 575.353.957   597.140.831   مجموع الموجودات

     
     المساهمينالمطلوبات وحقوق 

     مطلوبات متداولة
 6.816.841   9.391.831   دائنون تجاريون

 132.732.052   142.522.791  9 الجزء المتداول –تسهيالت بنكية ، بالصافي 
 51.928.875    52.769.819  10 الجزء المتداول – مساهملمستحق الى ا

 3.904.719   1.304.278   مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى
 7.969.459   9.501.531  11 الزكاة مخصص 

 203.351.946   215.490.250   مجموع المطلوبات المتداولة
     

     مطلوبات غير متداولة
 143.534.528   151.124.078  9  ، بالصافي تسهيالت بنكية
 48.160.228   48.510.755  10 مساهم المستحق الى 

 4.139.727   4.249.737   الخدمة نهايةتعويضات 
 195.834.483   203.884.570   مجموع المطلوبات غير المتداولة

     
 399.186.429   419.374.820   مجموع المطلوبات

     
     المساهمين حقوق

 150.000.000   150.000.000  12 رأس المال
 12.793.674   12.793.674  13 احتياطي ن امي

 13.026.662   14.625.145   أرباح مبقاة
 347.192   347.192   التغير في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع

 176.167.528   177.766.011   المساهمينمجموع حقوق 
     

 575.353.957   597.140.831   المساهمينمجموع المطلوبات وحقوق 

 
 األولية الموجزة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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 للتمويلشركة متاجر  
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 
 

 )غير مراجعة(األولية  قائمة الدخـل
 2015مارس  31في  نتهيةلفترة الثالثة أشهر الم

 السعودي ( لاير) بال

     

 

 اتإيضاح

 

 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 2015مارس  31في 

 )غير مراجعة( 

     

 66.208.736    مرابحات 

 (46.501.390)     المرابحات تكلفة 

 19.707.346    الربح اإلجمالي 

 (18.960.632)    اآلجلة مرابحاتيير محققة من  أرباح

 746.714     السنة مرابحاتمحققة من  أرباح

 14.658.220    سنوات سابقة مرابحاتأرباح محققة من 

    15.404.934 

     المصاريف :

 (4.452.516)    ومية وإدارية ممصاريف ع

 (8.782.399)     مصاريف تمويلية

    (13.234.915) 

 2.170.019     التشغيليةمن العمليات  الربح

 334.979    ، صافي إيرادات أخرى 

 2.504.998    الربح قبل الزكاة 

 (906.515)   11 زكاة 

 1.598.483    الربح الصافي 

     

    17 هم :ربحية الس

 0.14    من العمليات التشغيلية    

 0.11    من الربح الصافي   

 
 
 

 
األولية الموجزة زأ من هذه القوائم الماليةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتج
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 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 
 

 المساهمين األولية )غير مراجعة(حقوق التغيرات في قائمة 
 2015مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 السعودي ( ) باللاير
 

  
   

 
 

 

 
 

 ةمبقاأرباح  نظاميإحتياطي  رأس المــال

التغير في القيمة العادلة 

 إلستثمارات متاحة للبيع

 

 المجمـــوع

 176.167.528 347.192 13.026.662 12.793.674 150.000.000  )مراجعة( 2015يناير  1الرصيد في 

 1.598.483 - 1.598.483 - -  للفترةالربح الصافي 

 177.766.011 347.192 14.625.145 12.793.674 150.000.000  )يير مراجعة( 2015مارس  31الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الموجزة. األولية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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 للتمويلشركة متاجر  

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 
 

 األولية )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية
 2015مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 السعودي ( ) باللاير
 

 

 

 

 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

  2015مارس  31في 

     نشطة التشغيليةاأل
 2.504.998    الربح قبل الزكاة

لتسوية الذربح قبذل الزكذاة إلذى صذافي النقذد المسذتخدم فذي   تعديالت
 :األنشطة التشغيلية 

    

 73.331    استهالكات 
 -    تلكات ومعداتأرباح بيع مم

 121.190    تعويضات نهاية الخدمة 
     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية : 

 (9.474.172)    مدينون عن عقود التقسيط 
 (2.317.957)    مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات اخرى

 (2.065.000)    مخزون
 2.574.990    دائنون تجاريون
 (2.600.440)    حقة ومطلوبات أخرىمصاريف مست

 (11.180)    تعويضات نهاية الخدم  المسددة  
 (11.194.240)    صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 

     
     نشطة االستثماريةاأل

 (6.363.400)    إستثمارات متاحة للبيع
 -    إستثمارات في أراضي
 (11.664)    شراء ممتلكات ومعدات

 -    المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات 
 (6.375.064)    االنشطة االستثماريةالمستخدم في  صافي النقد

     
     نشطة التمويليةاأل

 17.380.289    تسهيالت بنكية طويلة األجل ، صافي
 1.817.028    المستحق إلى شريك 

 19.197.317    االنشطة التمويليةمن  صافي النقد
     

 1.628.013    وارصدة لدى البنوك في النقد التغيرصافي 
 29.368.552    بداية الفترةفي  وارصدة لدى البنوك النقد
 30.996.565    نهاية الفترةفي  وارصدة لدى البنوك النقد

     
   

 
 
 
 
 
 
 
 

ألولية الموجزة.ا  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 
 

  األولية ل القوائم الماليةايضاحات حو

 2015مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 التكوين والنشاط -1

السذجل ب المملكذة العربيذة السذعودية ،مسذجلة فذي الريذاض  شركة مساهمة سذعودية مقفلذة )الشركة( للتقسيطشركة متاجر 

، ومركزهذا الرئيسذي فذي الريذاض 1995ينذاير  11هذـ الموافذق 1415شذعبان  9تذاريخ ب 1010132514جاري رقم الت

مسذجلة بالسذجالت التجاريذة ذات و بالريذاض و الذدائري الشذرقي والطذائف ومكذة المكرمذةولديها فروع في جذدة والذدمام 

علذذى التذذوالي. 1010383482و  4032029479 و  4031031096و 2050037393و 4030094079االرقذذام 

هذذزة أعمذذال تجذذارة الجملذذة والتجزئذذة فذذي السذذيارات والمعذذدات واألثذذا  المنزلذذي واألج نشذذاط الشذذركة الرئيسذذي فذذي يتمثذذل

الكهربائية والمواد الغذائية ومواد البناء والحاسب اآللي والمنتجات الزراعية وشراء األراضي وتطويرها وإقامذة المبذاني 

  ير لصالح الشركة.جتأالوالوحدات السكنية التجارية عليها واستثمارها بالبيع أو 
 

 

رخيص مؤسسذة النقذد العربذي السذعودي علذى تذ 2014نذوفمبر  15هـ الموافذق 1436محرم  23لشركة بتاريخ احصلت 

بممارسة أنشطة التمويل االستهالكي وتمويل المنشات الصغيرة والمتوسذطة فذي المملكذة العربيذة  201411/اش/25رقم 

  .51در بموجب المرسوم الملكي رقم م/االسعودية وفقا الحكام ن ام مراقبة شركات التمويل الص

 

( قرر المساهمون تعديل اسم الشذركة ليصذبح "شذركة متذاجر 2015يناير  20ق هـ )المواف1436ربيع االول  29بتاريخ 

للتمويل" باالضافة الى تعديل يرض الشركة بحيذ  يصذبح يذرض الشذركة القيذام بالتمويذل وفقذا الحكذام ن ذام الشذركات 

ادرة عذن مؤسسذة النقذد ون ام مراقبة شركات التمويل والئحت  التنفيذية واالن مذة ذات العالقذة والقواعذد والتعليمذات الصذ

 وسطة.تالعربي السعودي بمزاولة اعمال التمويل االستهالكي وتمويل المنشات الصغيرة والم

 

 .2015خالل الفترة في تم استكمال االجراءات الن امية لتعديل الن ام االساسي والسجل التجاري 
 

 

 أسس االعداد  -2
 

 أسس القياس 

فقاً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء اإلستثمارات المتاحة للبيذع حيذ  يذتم قياسذها بالقيمذة الموجزة و تعد القوائم المالية األولية

 العادلة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 
 

 األولية ) تتمة ( ايضاحات حول القوائم المالية

 2015مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة(أسس االعداد  -2
 

 

 بيان اإللتزام   

عيذار المحاسذبة وفقذاً لم 2015مذارس  31أعدت القوائم المالية األولية الموجزة المرفقذة  لفتذرة الثالثذة أشذهر المنتهيذة فذي 

إن هذذذه القذذوائم الماليذذة األوليذذة تمثذذل أولذذى القذذوائم الماليذذة التذذي أعذذدت وفقذذاً لمعيذذار  التقذذارير الماليذذة األوليذذة. –34الذذدولي 

بدالًمن القوائم المالية للفترات السابقة التي أعدت وفقاً للمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة  34المحاسبة الدولي 

 ة السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.العربي

 

إن القذذوائم الماليذذة األوليذذة المذذوجزة المرفقذذة ال تحتذذوي علذذى جميذذع المعلومذذات واإليضذذاحات المطلوبذذة فذذي القذذوائم الماليذذة 

 .2014ديسمبر  31السنوية ويجب أن تقرأ بالتزامن مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في 

 

تعتقذذد اإلدارة بذذأن القذذوائم الماليذذة األوليذذة المذذوجزة ت هذذر كافذذة التسذذويات )بمذذا فذذي ذلذذك التسذذويات اإلعتياديذذة المكذذررة( 

الضرورية لكي ت هر بعدل نتائج العمليات عن الفترات األولية المعروضة. إن النتائج األولية ال تعتبر مؤشذراً دقيقذاً علذى 

 النتائج السنوية للشركة.

 

 ألهم السياسات المحاسبية ملخص  -3

 
 

 النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشب  النقدية من النقد في الصندوق ولدى البنوك ، وودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر أو اقل من 
 تاريخ إقتنائها.

 

 التمويلعقود  مدينون عن

  .رابحةالموراق قبض من عمالء أ قيمة التمويل عقود عن  المدينونيمثل رصيد 

 متاحة للبيع ستثماراتإ

تتكون االستثمارات المتاحة للبيع من االستثمار في احد صناديق األهلي كابيتذال والتذي تنذوي اإلدارة اإلحتفذا  بهذا ألكثذر 

من سنة وت هر بالقيمة العادلة، اما األرباح والخسائر يير المحققة فيتم إ هارها مباشذرة ضذمن حقذوق المسذاهمين. ويذتم 

 األرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع ضمن قائمة الدخل.إثبات 

 
 ُيَحّمل أي انخفاض يير مؤقت في قيمة تلك االستثمارات مباشرة على قائمة الدخل.

 

 

 



 للتمويلشركة متاجر 
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 
 

 األولية ) تتمة ( ايضاحات حول القوائم المالية

 2015مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( -3
 

 

 إستثمارات في أراضي

 بالتكلفة ناقصذا أي ت هر اإلستثماراتهذه  ؤها بغرض البيع. إنّ اإلستثمارات في أراضي تكلفة قطع أراضي تم شراتمثل 

 .قيمة، إن وجدت إنخفاض في ال خسارة

 

 الممتلكات والمعدات

حتسذاب االسذتهالكات علذى أسذاس إويجذري  ، كلفة بعد تنزيل االسذتهالكات المتراكمذةتت هر الممتلكات والمعدات بسعر ال

يتم اطفاء التحسذينات علذى المذأجور علذى  طريقة القسط الثابت. بإستخدامدات وذلك الحياة العملية المقدرة للممتلكات والمع

ن الحيذاة العمليذة المقذدرة إ أساس الحياة العملية المقدرة لهذه التحسينات أو المتبقي من مدة عقد اإليجار ، أيهما ينتهي اوالً.

 للبنود الرئيسية لهذه األصول هي على النحو اآلتي :

 السنوات 
 4 راتسيا

 6  ثا  ومفروشاتا
 6 – 4 آالت ومعدات
 أو مدة اإليجار ، أيهما أقل  10 المأجور تحسينات على

 

 

 الموجوداتقيمة  انخفاض

الملموسة ويير الملموسة للتأكد من وجذود  للموجوداتبتاريخ قائمة كل مركز مالي ، تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية 

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تحديد القيمذة المقذدرة القابلذة  الموجودات.قيمة هذه  أي دليل موضوعي على إنخفاض

وفذي الحذاالت التذي ال يمكذن فيهذا  .جة عن تدني قيمة األصذل، إن وجذدتلالسترداد لذلك األصل لتحديد قيمة الخسارة النات

قيمة القابلة لإلسذترداد للوحذدة المذدرة للنقديذة التذي ينتمذي تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لذلك األصل، تقوم الشركة بتقدير ال

 إليها ذلك األصل. 

 

بأقل من قيمتهذا الدفتريذة يذتم تخفذيض القيمذة الدفتريذة  ) أو الوحدة المدرة للنقدية ( إذا قدرت قيمة األصل القابلة لالسترداد

علذى قائمذة  كمصذروفات و الوحذدة المذدرة للنقديذة () أ إلى القيمة القابلة لإلسذترداد. ويذتم تحميذل فذرق تذدني قيمذة األصذل

 .الدخل مباشرة

 

بمقدار هذه الزيذادة، ) أو الوحدة المدرة للنقدية ( إذا زادت القيمة القابلة لالسترداد الحقاً، يتم تعديل القيمة الدفترية لألصل 

فذذرق زيذذادة قيمذذة  تسذذجيل. ويذذتم لنقديذذة (لهذذذا األصذذل ) أو الوحذذدة المذذدرة لعلذذى أن ال تزيذذد عذذن القيمذذة الدفتريذذة األصذذلية 

 .قائمة الدخل مباشرة كإيرادات فياألصل 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( -3
 

 

 

 الخدمة نهايةتعويضات     

الخدمذذة فذذي القذذوائم الماليذذة وفقذذا لمتطلبذذات ن ذذام العمذذل السذذعودي علذذى أسذذاس الفتذذرة التذذي  نهايذذةيذذتم االسذذتدراك لتعويضذذات 

 المو ف في خدمة الشركة.أمضاها 

 

 تحويل العمالت األجنبية

ال السذذعودي بأسذذعار التحويذذل السذائدة عنذذد اجذذراء المعاملذذة . ويذذتم تحويذذل ـيذتم تحويذذل المعذذامالت بالعملذذة األجنبيذذة الذى الريذذ

دي باألسعار السذائدة ال السعوـبالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الى الري النقدية الموجودات والمطلوبات

 دراجها ضمن قائمة الدخل.إفي نهاية العام . ان األرباح والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم 

 

 تحقيق االيرادات

ن العمذذوالت إ. علذذى تذذاريخ اسذذتحقاق القسذذطبطريقذذة العائذذد الفعلذذي بنذذاء  تمويذذل المرابحذذاتتحتسذذب العمذذوالت المكتسذذبة عذذن 

 التمويذذل         عذذن عقذذود  المذذدينينجلذذة يذذتم طرحهذذا مذذن رصذذيد اآل المرابحذذاتالمؤجلذذة والتذذي تمثذذل االيذذرادات ييذذر المحققذذة مذذن 

 المتبقية على العمالء . قساطوالتي تمثل رصيد األ المرابحةالناتجة عن عملية ( وراق القبض أ) 

 

 المصاريف

ل مباشذذر بمصذذاريف بشذذك تتعلذذقلمباشذذرة وييذذر المباشذذرة والتذذي ال المصذذاريف العموميذذة واالداريذذة المصذذاريف ا تتضذذمن

ساس أعلى  المرابحات، اذا دعت الحاجة لذلك، بين المصاريف العمومية واالدارية وتكلفة وزيع المصاريفيتم تااليرادات و

 .ثابت

 

 اةالزكـ

. سـتحقاقلمبدأ اإل اً اك للزكاة وفقستدرم اإلتخضع الشركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .  يت

حتساب مخصص الزكاة على أساس الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل، ايهما أعلى، ويجري تسذجيل ايذة فروقذات إيتم 

 عتماد الربط النهائي حي  يتم حينئذ اقفال المخصص .إبين المخصص والربط النهائي عند 
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 حاسبية )تتمة(ملخص ألهم السياسات الم -3

 

 المخصصات 

( نتيجذة لحذد  سذابق ومذن ن ذامي او متوقذع )  ماليذة عنذدما يكذون للشذركة إلتزامذا قائمذاتتحقق المخصصذات فذي القذوائم ال

 .موثوقةبصورة  هللمنافع االقتصادية لتسوية قيمة اإللتزام الذي يمكن تقدير تدفقاتالمحتمل ان يكون هناك 

 

 االيجارات التشغيلية 

الذذدفعات بموجذذب عقذذود اإليجذذارات التشذذغيلية كمصذذاريف فذذي قائمذذة الذذدخل بطريقذذة القسذذط الثابذذت علذذى مذذدى فتذذرة تقيذذد 

 .اإليجارات

 

  المؤجلةمصاريف التمويل 

للتسذهيالت البنكيذة  جمذالياإل بالتسهيالت البنكية والمخصذومة مذن الرصذيدالخاصة  المؤجلة التمويليةتم إطفاء المصاريف ي

 درة لإلنتفاع بهذه التسهيالت.على الفترة المق

 

 المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات -4
 

 :هي كاالتي 2015يناير  1المعايير الجديدة السارية المفعول اعتبارا من هذه إن 
 

 القطاعات التشغيلية -( 8المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

 ، وتوضح:تطبق هذه التعديالت بأثر رجعي

االحكام التي قامت بها اإلدارة عند اتباع أسس التجميع المنصوص عليها في  عناالفصاح  الشركةبأن  يجب على   -

( مع وصف موجز للقطاعات التشغيلية التي تم 8)رقم ( من المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية 12الفقرة )

مش الربح( المستخدمة للتأكد فيما إذا كانت القطاعات تجميعها والخصائص االقتصادية )مثل المبيعات وها

 "متشابه ".

بأن  يجب فقط االفصاح عن تسوية موجودات القطاعات إلى إجمالي الموجودات وذلك في حالة االبالغ عن التسوية   -

 إلى رئيس العمليات كصانع القرار، تماماً مثل االفصاحات المطلوبة بالنسبة لمطلوبات القطاعات.
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 )تتمة( المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات -4

 –( 38الممتلكات واآلالت والمعدات، ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) –( 16معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 الموجودات غير الملموسة

( 38ر المحاسبة الدولي رقم )(، ومعيا16تطبيق التعديل بأثر رجعي، ويوضح بأنه في معيار المحاسبة الدولي رقم )

يجوز إعادة تقويم األصل بالرجوع إلى البيانات القابلة للمالحظة وذلك إما بتعديل إجمالي القيمة الدفترية لألصل 

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

ح المبلغ الناتج يساوي القيمة السوقية. إضافة إلى ذلك، يمثل االستهالك أو االطفاء المتراكم الفرق بين االجمالي ليصب

 والقيمة الدفترية لألصل.

 االفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة –( 24المحاسبة الدولي رقم ) معيار -

عن أة التي تقدم خدمات كبار موظفي اإلدارة( هي عبارة طبق التعديل بأثر رجعي ويوضح بأن شركة االدارة )المنشي

جهة ذات عالقة تخضع لالفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة. إضافة إلى ذلك، يتعين على المنشأة التي تستخدم 

 شركة االدارة االفصاح عن المصاريف المتكبدة بشأن خدمات االدارة.

 

 قياس القيمة العادلة –( 13المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

طبق التعديل بأثر رجعي، ويوضح بأن االستثناء المتعلق بالمحفظة المنصوص عليه في المعيار الدولي الخاص ي

ألخرى التي تقع ( ال يطبق على الموجودات والمطلوبات المالية فحسب بل على العقود ا13بالتقارير المالية رقم )

(، 39( األدوات المالية )أو معيار المحاسبة الدولي رقم )9ضمن نطاق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 .إذ ينطبق ذلك(

 

 األدوات المالية –( 9المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

 

دولية اإلصدار النهائي للمعيار الدولي الخاص ، صدر عن مجلس معايير المحاسبة ال2014خالل شهر يوليو 

األدوات المالية والذي يعكس كافة مراحل مشروع األدوات المالية، وحل محل معيار  - (9بالتقارير المالية رقم )

وكافة االصدارات السابقة للمعيار الدولي الخاص  -ثبات والقياس اإل: األدوات المالية –( 39المحاسبة الدولي رقم )

(. لقد استحدث المعيار متطلبات جديدة بشأن التصنيف والقياس، واالنخفاض في القيمة 9تقارير المالية رقم )بال

 ( على الفترات السنوية التي تبدأ في9ومحاسبة تغطية المخاطر. يسري المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

معلومات المقارنة على أن عرض يجب تطبيقه بأثر رجعي ا كم، ويسمح باالتباع المبكر له. 2018يناير  1أو بعد 

( )لألعوام 9غير إلزامي. يسمح باالتباع المبكر لإلصدارات السابقة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

ي . سيكون التباع المعيار الدول2015فبراير  1( إذا كان تاريخ االتباع األولي لها قبل 2013و  2010و  2009

، ولن يكون له أثر بالشركة( أثر على تصنيف وقياس الموجودات المالية الخاصة 9الخاص بالتقارير المالية رقم )

 للشركة.على تصنيف وقياس المطلوبات المالية 
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 )تتمة( المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات -4

 

رة وغير السارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. الصاد ذات الصلة نقدم أدناه المعايير والتفسيرات

 تعتزم الشركة إتباع هذه المعايير إذ ينطبق ذلك، عند سريانها.

(  38الممتلكات واآلالت والمعدات، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )ال -

 الطرق المقبولة في إحتساب االستهالك واالطفاءمن حيث  ،الموجودات غير الملموسة

( 38( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16التعديالت المبادئ المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم )هذه توضح  -

نه( بدالً من االيرادات تعكس شكل المنافع االقتصادية الناتجة عن تشغيل عمل ما )الذي يعتبر األصل جزءاً ممن حيث أن 

المنافع االقتصادية المستنفذة عن طريق استخدام األصل. ونتيجة لذلك، ال يمكن استخدام الطريقة المبنية على اإليرادات في 

إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وأنه في حاالت محدودة جداً يمكن فقط استخدامها في إطفاء الموجودات غير 

ويسمح باالتباع المبكر لها. ال  ،2016يناير  1ستقبالً على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد الملموسة. تسري التعديالت م

إستهالك يتوقع بأن يكون لهذه التعديالت أي أثر على الشركة لعدم قيامها بإتباع الطريقة المبنية على االيرادات في إحتساب 

 .الموجودات غير المتداولةوإطفاء 

 

 البنوك  النقد وأرصدة لدى -5
 

 تتمثل النقد وأرصدة لدى البنوك  فيما يلي : أ  (

 

  2015مارس  31  

 )غير مراجعة(

 2014ديسمبر  31

 )مراجعة(

 576.650 899.692   نقد بالصندوق 

 28.791.902 30.096.873   أرصدة لدى البنوك 

   30.996.565 29.368.552 

 

تصذنيف ائتمذاني جيذد. إن القيمذة الدفتريذة المفصذح عنهذا اعذاله تقذارب تودع الحسابات الجارية لذدى أطذراف أخذرى ذات 

 القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي األولية. 
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 ، صافي التمويلالمدينون عن عقود  -6
 

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

  2015 مارس 31

 الجزء المتداول  

 وديالسع باللاير

 الجزء غير المتداول

 السعودي باللاير

 المجموع

 السعودي باللاير

 635.961.002 315.088.029 320.872.973  التمويلمدينون عن عقود 

 5.412.379 - 5.412.379  أطراف ذات عالقة – التمويلمدينون عن عقود 

 641.373.381 315.088.029 326.285.352  المجموع

     ينزل :

 (124.041.900) (65.174.608) (58.867.292)  جلةأرباح مؤ

 ( 28.539.549)   - ( 28.539.549)    مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 488.791.932 249.913.421 238.878.511  2015 مارس 31الرصيد في 

  

       2014ديسمبر  31

 622.960.244   306.927.345   316.032.899    التمويلمدينون عن عقود 

 5.412.379   -   5.412.379  أطراف ذات عالقة – التمويلمدينون عن عقود 

 628.372.623   306.927.345   321.445.278    المجموع

     ينزل :

 (120.515.314) ( 61.525.052)   ( 58.990.262)    أرباح مؤجلة

 ( 28.539.549)  - ( 28.539.549)    مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

  479.317.760 245.402.293 233.915.467    2014ديسمبر  31الرصيد في 

 

 هي كما يلي : التمويلن عن عقود يالمؤجلة وصافي المدين رباحواأل التمويلن تفاصيل المدينون عن عقود إ ب (

مدينون عن عقود  
 التمويل

 السعودي باللاير

 
 المؤجلة رباحاأل

 السعودي باللاير

ن عن يالمدين صافي
 التمويلعقود 
 السعودي باللاير

    : 2015مارس  31
 267.418.060 (58.867.292) 326.285.352 السنة االولى  

 105.312.948 (33.336.812) 138.649.760 السنة الثانية  
 93.500.983 (20.784.644) 114.285.627 السنة الثالثة  
 31.283.185 (7.614.813) 38.897.998 السنة الرابعة  
 17.501.264 (2.568.855) 20.070.119 السنة الخامسة  
 2.315.041 (869.484) 3.184.525 اكثر من خمس سنوات  
 641.373.381 (124.041.900) 517.331.481 

    

 507.857.309 (120.515.314) 628.372.623 : 2014سنة 
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 متاحة للبيعال ستثماراتإلا -7

تذذم وقذذد  ،هلذذي كابيتذذال األحذذد صذذناديق أ ، المخذذاطر مذذنخفضسذذتثماري إالشذذركة فذذي صذذندوق  سذذتثماراتإيمثذذل هذذذا البنذذد  -أ

  .( 8) إيضاح  كأحد شروط إتفاقية تمويل موقعة مع أحد البنوك المحليةاالكتتاب ب  

 هي كما يلي : 31إن حركة اإلستثمارات المتاحة للبيع كما في 

 بالرياالت السعودية 
 2015مارس  31 

 عة()غير مراج
 2014ديسمبر  31

 )مراجعة(
 29.250.783   32.197.975   التكلفة

 2.600.000   6.363.400 إضافات خالل السنة
 38.561.374 31.850.783 

 202.555   - أول السنة –التغير في القيمة العادلة 
 144.637   - خالل السنة –التغير في القيمة العادلة 
 347.192   - آخر السنة –التغير في القيمة العادلة 

 32.197.975   38.561.374 القيمة العادلة
 

 للبيع ضمن قائمة التغيرات في حقوق المساهمين. ةالمتاح اتتم إدرا  التغير في القيمة العادلة لإلستثمار

 تحديد القيمة العادلة ومستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: -ب

 
 لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: تستخدم الشركة المستويات التالية

 
 المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس األداة )أي: بدون تعديل أو إعادة تسعير(.

 
المستوى الثاني: األسعار المتداولذة فذي سذوق نشذط لموجذودات ومطلوبذات مماثلذة أو أي أسذاليب تقذويم أخذرى تحذدد كافذة 

 ا الهامة وفقاً لمعلومات السوق.مدخالته

 

 المستوى الثال : أساليب التقويم التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوق.  

 يعرض الجدول التالي تحليل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقاً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

 
 بالريال السعودي  

 )غير مراجعة( 2015مارس  31  
 اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  

         اإلستثمارات المتاحة للبيع
 38.561.374  -  38.561.374  -  صناديق إستثمارية

 38.561.374  -  38.561.374  -  إجمالي اإلستثمارات المتاحة للبيع
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  رات في أراضياستثما -8

وهذي مقتنذاة    2012أراضذي فذي مكذة المكرمذة قامذت الشذركة بشذرائها خذالل العذام  5البند قيمة إستثمارات فذي  يمثل هذا

 .البيعلغرض 
 

 قيمذة البيذعصذافي المحصذل مذن  الفذرق بذينتشذكل  هذذه اإلسذتثماراتبيذع أو إسذتبعاد  أو الخسائر الناجمذة عذن األرباحإن 

 .قائمة الدخل  في  الخسائر عند تحققها ويتم إدرا  هذه األرباح /القيمة الدفترية و

 
 

 ، صافي  التسهيالت البنكية -9

 السعودي باللاير 
 2014ديسمبر  31 2015مارس  31 

 143.551.843   153.911.906 الجزء المتداول 
 (10.819.791)  (11.389.115) ناقصاً : مصاريف تمويلية مؤجلة 

 142.522.791   132.732.052 
   

  149.564.240   157.678.161 ر المتداول الجزء يي
 (   6.029.712)   (6.554.083) ناقصا: مصاريف تمويلية مؤجلة 

 151.124.078   143.534.528 
 276.266.580   293.646.869 إجمالي القروض طويلة االجل 

 

 عئبضذذاوراء سذذيارات شذذالشذذركة علذذى تسذذهيالت بنكيذذة مذذن بنذذوك محليذذة علذذى شذذكل مرابحذذات إسذذالمية بغذذرض  حصذذلت

 وضذماناتسذندات ألمذر  على شكلتلك التسهيالت  ضمانات مقابل . وتم تقديمللشركة لتمويل رأس المال العامل وعقارات

. والتنازل عن عوائد عقود التمويل شقيقة والرهن على محف ة اإلستثمار مؤسسةو المؤسسين ل المساهمينمن قب شخصية

 السائدة في السوق. العموالت ألسعار قاً للعموالت وف لتسهيالتتخضع هذه ا

 

 : 31المنتهية في  الفترةفيما يلي حركة المصاريف التمويلية المؤجلة خالل 

 السعودي باللاير 

 2014ديسمبر  31 2015مارس  31 

 16.090.235 16.849.503 يناير  1رصيد ، 

 12.606.472 4.503.166 السنةالفترة / إضافات خالل 

 (11.847.204) (3.409.471) السنة الفترة / المصاريف التمويلية خالل المحمل على 

 16.849.503 17.943.198  االجمالي 
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 أطراف ذات عالقة معامالت مع ال  -10

العالقذذة التاليذذة . إن شذذروط هذذذه  ذو أطذذرافبذذإجراء معذذامالت مذذع  مذذارس 31المنتهيذذة فذذي  الفتذذرةقامذذت الشذذركة خذذالل 

 الدائنين التجاريين العاديين .والت تتشاب  مع المدينين المعام

 العالقة  مـــــــاالس

 مساهم  محمد أحمد بانعيم

 مساهم  بانعيم محمد براهيم صالحإ

 مساهم  أحمد محمد بانعيم
 

 السنة: فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة وأرصدتها في نهاية الفترة /

  

مبالغ المعامالت لفترة 

الثالثة أشهر المنتهية 

 الرصيد كما في في

 طبيعة المعامالت الجهة ذات العالقة

 2015مارس  31

 ) غير مراجعة (

 2015مارس  31

 ) غير مراجعة (

              2014ديسمبر  31

 ) مراجعة (

     

574.802.101 4.750.276 مصاريف تمويل  أعضاء مجلس االدارة  100.089.103 

 

زكااااة محملاااة الاااى حسااااب 

 625.557 المساهم 
- - 

(923.991.2) 2.167.744 776.249 رواتب ومكافات    

 576.735 345.990 235.149 مزايا قصيرة األجل اإلدارة  كبار موظفي

 1.273.780 1.521.453 32.785 مكافأة نهاية الخدمة  

     

 

ورأس  الشذركة ويذل عمليذاتموذلذك لت الشذريك أحمذد بذانعيم قبذل مذندفعهذا  تذم مبذال القذة ذات ع طرف الى المستحقيمثل 

يذذتم . الشذريك أحمذذد بذانعيموبذين الشذذركة  التمويذذلالمحققذة مذذن عمليذات  التمويذذل أربذاحصذذافي توزيذع  ويذذتم.   العامذل مالهذا

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

 

 مما يلي : 31يتمثل المستحق الى اطراف ذات عالقة كما في 

 السعودي باللاير 

مارس  31 

2015 

ديسمبر  31 
2014 

 100.089.103  101.280.574 أحمد محمد بانعيم 

 (51.928.875)  (52.769.819) الجزء المتداول : ينزل

 48.160.228  48.510.755 الجزء يير المتداول 
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 اةــالزكمخصص     -11

 هي كما يلي : مارس 31المنتهية في  للفترةإن العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة 

 السعودي باللاير 

 2014ديسمبر  31  2015مارس  31 

 264.204.313    276.256.631 أول المدة –حقوق المساهمين 

  31.979.218    32.668.096 أول المدة –مخصصات 

 25.895.650     2.626.188 للسنة صافي المعدلالربح ال

    

        : ينزل

 (3.300.797)    (918.132) ، صافي ممتلكات ومعدات

 -  (38.561.375) استثمارات متاحة للبيع

 -  (26.939.909) استثمارات في اراضي

   245.131.499    318.778.384  
 

 .31المنتهية في  للفترة /  السنةالزكاة  وعاءتم تعديل بعض هذه المبال  للوصول إلى 
 

 : هي كما يلي 31لسنة المنتهية في للفترة / ان حركة مخصص الزكاة إ

 السعودي باللاير 

 2014ديسمبر  31 2015مارس  31 

 4.862.392   7.969.459 يناير  1 ، رصيد

 (4.661.725)  - لسنة ا الفترة / المسدد خالل

 5.202.405   906.515 للسنة ة /للفتر مخصص الزكاة

 2.566.387   625.557 من الزكاة المساهمحصة 

 7.969.459   9.501.531  31 فيرصيد 

 

ولذم تقذوم   2013شهادة الزكاة النهائيذة لعذام  كما حصلت على 2013لنهاية عام ربوطاتها الزكوية على  حصلت الشركة

 .م2014بتقديم االقرار الزكوي لعام  االولية  القوائم المالية هالشركة حتى تاريخ اعداد هذ

 رأس المال     -12

لاير سذعودي للسذهم  10مليذون سذهم بقيمذة اسذمية  15مليذون لاير سذعودي مقسذم الذى  150يبل  رأس مال الشركة مبلذ  

 الواحد.

 

 االحتياطي النظامي  -13

، تقوم الشركة بتكوين احتياطي ساسي للشركةوالن ام األمع متطلبات ن ام الشركات في المملكة العربية السعودية  اً شياتم

حتيذاطي ييذر ن هذذا اإلإ. بالمئة مذن رأس المذال 50حتياطي من الربح الصافي حتى يبل  هذا اإل بالمئة 10 ن امي بنسبة

 .أرباحصبة قابل للتوزيع كأن
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 (شركة مساهمة سعودية مقفلة) 
 

 األولية ) تتمة ( ايضاحات حول القوائم المالية

 2015مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 18 

 مصاريف التسهيالت البنكية  -14

ت مدفوعذذة عذذن التسذذهيالال تعلقذذة بالمصذذاريف اإلداريذذةالممصذذاريف التسذذهيالت البنكيذذة  تتضذذمن المصذذاريف التمويليذذة

 مذذارس 31المنتهيذذة فذي  الفتذرةتذذم خذالل . نكيذةهذا علذى مذذدة التسذهيالت البطفاؤإيذذتم و الممنوحذة للشذركة مذذن قبذل البنذوك

  .لاير سعودي  622.652 الدخل بمبل  تحميل قائمة 2015
 

 التشغيلية  االيجارات -15

قائمذة تحميذل  2015 مذارس 31المنتهيذة فذي  الفتذرةخذالل تم  حي  ،يجارات التشغيليةبعقود اإليجار مصاريف اإل تتعلق 

 .ال سعودي كمصروف عن عقود االيجارات التشغيليةـري  573.750 الدخل بمبل  وقدره
 

 المعلومات القطاعية   -16

لمعلومات المالية الخاصة تتعلق المعلومات القطاعية بنشاط واعمال الشركة والتي أعدتها إدارة الشركة كأساس إلعداد ا

 شيها مع طرق إعداد التقارير الداخلية .ابها لتم

 
طاعات على بنود تتعلق ل نتائج القتتم المعامالت بين القطاعات بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتم

 بصورة مباشرة بقطاع معين وبنود يمكن توزيعها على القطاعات المختلفة.

 للفترة، وإجمالي الربح  2015 مارس 31كما في  لمنتجات الشركة مالي الموجودات والمطلوباتفيما يلي بياناً بإج

 : 2014ديسمبر  31المنتهية في السابقة  بالسنة مقارنة  المنتهية في ذلك التاريخ

  عوديـسال لايربال  

  2015  

 اإلجمالي  ئعبضا سيارات عقارات 

 66.208.736 60.730 66.148.006 - خالل السنةالمبيعات 
 19.707.346 13.360 19.693.986 - خالل السنةالربح اإلجمالي 

 488.791.932 7.910.938 435.116.019 45.764.975  التمويلالمدينون عن عقود 
 597.140.831 9.664.531 531.566.754 55.909.546 الموجودات  مجموع
 418.468.306 383.840 418.084.466 - المطلوباتمجموع 

 

  سـعوديال لايربال  

  2014  

 اإلجمالي  بضائع سيارات عقارات 

 349.019.479   5.885.072     338.784.407   4.350.000 المبيعات خالل السنة
 87.392.337   1.588.295   84.004.042   1.800.000 الربح اإلجمالي خالل السنة

 479.317.760     9.103.497   423.465.110   46.749.153  التمويلالمدينون عن عقود 
 575.353.957   10.927.476   508.310.659     56.115.822 مجموع الموجودات 
 299.097.326   5.043.298   290.326.232   3.727.796 مجموع المطلوبات

 

 تعتبر المملكة العربية السعودية السوق الرئيسي لمنتجات الشركة.

ن نشاط الشركة بموجب الن ام االساسي للشركة يتمثل في تمويل السذيارات والبضذائع فقذط بذدون إ 2015إبتداء من عام 

 .تمويل العقارات واالراضي
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 السهم يةربح -17

من الربح الصذافي بتقسذيم الذربح مذن العمليذات التشذغيلية والذربح الصذافي والسهم من العمليات التشغيلية  ربحيةتم احتساب 

  .2015 مارس 31سهم كما في  15.000.000ح لعدد األسهم والبالغة على المتوسط المرج

 القيمة العادلة  -18

ترية المدرجة في القوائم المالية للشركة، ال تختلف جوهريا عن القيمة الدف للموجودات والمطلوباتن القيمة العادلة إ

 .المالية
 

 وإدارة المخاطراألدوات المالية   -19

 مخاطر االئتمان 

ؤدي إلذى خسذارة ماليذة للطذرف ئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزامات  بشأن أداة مالية والذي يذتمثل مخاطر اال

، الموافقذة للعمذالء. قامت الشركة بوضذع إجذراءات إلدارة مخذاطر االئتمذان والتذي تتضذمن تقيذيم المذالءة االئتمانيذة اآلخر

الممولة والمتعلقة بالعقذارات ات مثل صك ملكية الموجودات المعتمدة للقرض، تحديد حدود االئتمان، الحصول على ضمان

 والحصول على تأمين وضمانات شخصية. 

 

للتأكذد مذن عذدم وجذود  التقسذيطتقوم الشركة بإدارة مخاطر االئتمان التي تتعذرض لهذا مذن خذالل محاولذة تنويذع نشذاطات 

 .نةالعمالء في مواقع أو أنشطة معيتركيز يير الزم لمخاطر االئتمان مع 
 

مذن خذالل احتفذا  الشذركة التقسذيط عقذود  بالمذدينون عذنيتم تخفيض مخاطر االئتمان الناتجة عن إجمالي المبال  المتعلقة 

 .ضمانات شخصيةاألصول الممولة والمتعلقة بالعقارات باإلضافة إلى بصكوك ملكية 

 

 مخاطر أسعار العموالت 

. تبذرز مخذاطر تيجذة للتقلبذات فذي أسذعار العمذوالتادات المسذتقبلية نإن مخاطر أسعار العموالت هو عدم التأكد من اإليذر

أسعار العموالت عندما يكون هناك عدم توافذق فذي الموجذودات والمطلوبذات الخاضذعة لتعذديل معذدالت العمذوالت ضذمن 

تثمار حيذ  فترة زمنية محددة. إن أكثر البنود عرضة لمخاطر أسعار العمذوالت هذي األنشذطة المتعلقذة بذاالقتراض واالسذ

 التقلبات في أسعار العموالت على قائمة الدخل. تؤثر

 

إن الفجذذوة فذذي أسذذعار العمذذوالت هذذي مقيذذاس متعذذارف عليذذ  لمخذذاطر العمذذوالت. وتنشذذأ الفجذذوة االيجابيذذة عنذذدما تزيذذد 

أ الفجذوة الموجودات الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت عن المطلوبات المثيلذة لهذا فذي فتذرة زمنيذة معينذة. فذي حذين تنشذ

 السلبية عندما تزيد المطلوبات عن الموجودات الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت خالل فترة زمنية معينة.
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 وإدارة المخاطر ) تتمة (األدوات المالية    -19

 مخاطر السيولة 

يولة عنذد وجذود ما على تلبيذة متطلبذات التمويذل الخاصذة بهذا. تحذد  مخذاطر السذ شركةتمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة 

 .ى شح مفاجئ في بعض مصادر التمويلمستوى االئتمان مما يؤدي إل في نخفاضإضطراب في السوق أو إ

 

تقوم الشركة بالحد من مخاطر السيولة وذلك بالتأكيد من توفر التسهيالت البنكية. تنص سياسة الشركة الخاصة بالمبيعذات 

مذذن تذذاريخ بيذذع السذذيارات  سذذنوات 4وة مذذن تذذاريخ بيذذع العقذذارات سذذن 12ن يذذتم تحصذذيل األرصذذدة المدينذذة خذذالل أعلذذى 

 .نشوئهايوم من تاريخ  30. تسدد الذمم الدائنة التجارية خالل والبضائع األخرى 

 

 مخاطر العمالت

مخذذاطر العمذذالت تتمثذذل فذذي التقلبذذات التذذي تطذذرأ فذذي قيمذذة األدوات الماليذذة نتيجذذة للتغيذذرات فذذي أسذذعار صذذرف العمذذالت 

تعتقد اإلدارة أن مخاطر الخسارة الناتجة عن تقلبات أسعار العمالت األجنبية مخاطر يير جوهريذة ألن الشذركة  األجنبية.

 .تتعامل بصورة رئيسية باللاير السعودي

 

 أرقام المقارنة -20

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

 

 وجزةإعتماد القوائم المالية األولية الم -21
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