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 شركة متاجر للتمويل  
 ( ةشركة مساهمة سعودية مقفل)
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   شركة متاجر للتمويل
 ( مقفلة سعوديةشركة مساهمة )

 )غير مراجعة( الماليقائمة المركز 
 م 2022 يونيو 30كما في 

 ( لاير سعودي) 

 
 

 م 2021سمبردي 31  م 2022يونيو30 إيضاح  
 )مراجعة(   )غير مراجعة(   

     الموجودات 
  42,097,126   50,071,314 4 مه في حك ماد وقن 

  26,552,836   22,552,836   مقيدة  –ودائع طويلة األجل 
  1,478,896    4,028,676   مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 
  11,996,742   - 3/ 7 مبالغ مستحقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل 

  199,137,033    190,730,371 5 ميسل إلل ا موي ار في الت صافي االستثم
  6,590,131   6,628,260  ممتلكات ومعدات ـ بالصافي 

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

  31,290,102    31,290,102   يعموجودات محتجزة محتفظ بها للب 

  350,299,079    336,457,772   تدا الموجو   وعمجم

     المطلوبات وحقوق المساهمين 
     المطلوبات  

  4,003,700   1,937,800   دائنون تجاريون
  948,381   296,652   مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

  199,950   48,616 2/ 7 مخصص الزكاة  
  137,695,373   132,190,430  8 بالصافي  – تسهيلت بنكية

  1,630,832   1,630,832   عقود إيجار  التزامات
  5,002,726   4,111,755   التزامات منافع الموظفين المحدودة 

  2,321,169   4,171,801  البنك المركزي السعودي 

  151,802,131   144,387,886  مجموع المطلوبات 

     المساهمين  وقحق
  150,000,000    150,000,000  9 رأس المال 

  22,389,959    22,389,959   احتياطي نظامي 
  25,559,657   19,132,595  أرباح مبقاة
  547,332    547,332   أخرى احتياطيات 

  198,496,948   192,069,886  مجموع حقوق المساهمين 

  350,299,079   336,457,772   اهمينمجموع المطلوبات وحقوق المس

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ( شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 عة( رة )غير مراجألرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر األولية المختصقائمة ا
 م 2022 ويوني 30  في لمنتهيةأشهر ا الستةلفترة 

 ( لاير سعودي) 

 
 2021يونيو -ابريل   2022يونيو -ابريل   2021يونيو -يناير   2022يونيو -يناير  إيضاح  
 )غير مراجعة(   )غير مراجعة(   )غير مراجعة(   )غير مراجعة(   

         
 7,780,191  4,165,637  17,734,744  9,723,161 10 من التمويل اإلسالمي  ت اإليرادا

         
 (1,531,658)  (419,129)  (4,393,852)  (1,690,863) 11 تكلفة التمويل 

 ()5,486,143  (6,384,701)  (10,866,952)  (12,318,278)  وإدارية مصاريف عمومية 
         

 ( 7,017,801)  ( 6,803,830)  (15,260,804)  ( 14,009,141)  واالعباء ف  المصاري مجموع  

 762,390  (2,638,193)  2,473,940  (4,285,980)  ليات التشغيلية العم من الخسارة( الربح)

 -  484,570  -  624,398  أخرى  اتايراد
 -  ( 2,716,864)  -  (2,716,864)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 762,390  (4,870,487)  2,473,940  (6,378,446)  قبل الزكاة (الخسارة) الربح

 (74,511)  (26,569)  (124,851)  ( 48,616) 1/ 7 الزكاة
         

 687,879  (4,897,056)  2,349,089  (6,427,062)  إجمالي الدخل الشامل  

         
األساسية    (سارة الخ) الربحية 

 والمخفضة للسهم 
 (0.43)  0.16  (0.33)  0,05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( )غير مراجعة ةرالمختصلية األو ( جزءاً من القوائم المالية18( الى رقم )1قم )فقة من رضاحات المريإلا
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 ل  يمتاجر للتمو كةشر
 ( ة سعودية مقفلةمهامسشركة )

 لمساهمين األولية المختصرة )غير مراجعة(اقائمة التغيرات في حقوق 
 م 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 

 ( ديسعو لاير) 

 
 

حقوق وع مجم  احتياطيات اخرى   أرباح مبقاة   احتياطي نظامي  س المالأر 
 اهمينسمال

          
 196٫429٫463  217٫690  23٫995٫598  22٫216٫175  150.000,000 (مراجعة) م2021يناير 1في  الرصيد

 2.349.089  -  2.349.089  -  - صافي ربح الفترة

 198٫778٫552  217٫690  26٫344٫687  22٫216٫175  150٫000000 )غير مراجعة( م2021يونيو30الرصيد في 

          
 198.496.948  547.332  25,559,657  22,389,959  150.000,000 م 2022يناير 1في  الرصيد

 (6,427,062)  -  (6,427,062)  -  - صافي خسارة الفترة

 192٫069٫886  547٫332  19٫132٫595  22,389,959  150٫000,000 م 2022يونيو30الرصيد في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غير مراجعة( مختصرة )لاة ولياأل اليةالمائم القو( جزءاً من 18) ( الى رقم1)اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 شركة متاجر للتمويل  
 ( شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 األولية المختصر )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية
 م 2022 يويون 30  أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 ( لاير سعودي) 

 
 م 2021يونيو30  م 2022يونيو30 

     شغيلالت لياتلنقدي من عمفق االتد
 2.473.940  ( 6٫378٫446) لزكاةقبل ا الفترة حرب ة /ارخس

    تعديل صافي الدخل إلى صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

 300.372  463٫393 ومعدات  تاستهلك ممتلكا
 276.261  214٫258 مةخدهاية ت نيضاتعو
 633.031  - استبعاد موجودات ثابتة ئر خسا

 505.276  - وجودات إطفاء حق استخدام م
 59.859  - ار تمويليمصاريف تمويل عقود إيج

 (5٫700٫795 )  4.248.739 

    دات والمطلوباتي الموجوالتغير ف 
      نقص )زيادة(
 (1.698.429)  8٫406٫662 ميتمويل اإلسلال ار فيمثصافي االست

 ( 590.656)  ( 2٫549٫780) وأرصدة مدينة أخرى  مصروفات مدفوعة مقدما  
 -  11٫996٫742   أخرى نة يدارصدة م

    
    زيادة: )نقص( 

 (1.517.250)  ( 2٫065٫900) دائنون تجاريون
 ( 500.901)  ( 651٫729) ى ائنة أخرأرصدة دمستحقة ومصروفات 

 ( 251.862)  ( 1٫105٫229) تعويضات نهاية الخدمة مدفوعة 
 -  ( 199٫950) زكاة مدفوعة 

 ( 310.359)  8٫130٫021 ج عن عمليات التشغيل تانال م في()المستخد النقدي صافي التدفق

    
    ت االستثماري من عملياالتدفق النقد

 ( 612.888)  ( 501٫522) تلكات ومعداتمدفوعا ت لشراء مم
 ( 484.787)  - مدفوعات في استثمارات عقارية 

 (1.097.675)  ( 501٫522) عمليات االستثمار (في تخدم المس)صافي التدفق النقدي 

    
    التدفق النقدي من عمليات التمويل

 -  4٫000٫000 ودائع مقيدة 
 -  1٫850٫632 دعم البنك المركزي

 5.757.191  - قة لع طراف ذاتحق ألالمست
 (1.422.083)  - المسدد من مطلوبات عقود إيجار 

 -  ( 5٫504٫943) قروض طويلة اجل  

 4.335.108  345٫689 تمويل لاعمليات  (في تخدم المس) ديصافي التدفق النق 

 2.927.074  7٫974٫188 صافي التغير في األرصدة النقدية

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

 103.131.535  50٫071٫314    نيو يو 30ي حكمه في النقد وما ف 

 
 

 األولية المختصرة )غير مراجعة(  المالية من القوائجزءاً م (18رقم )( الى 1ة من رقم )ت المرفقاإليضاحا



 اجر للتمويل  شركة مت
 ( قفلةماهمة سعودية  شركة مس)

 األولية المختصرة )غير مراجعة( الماليةوائم ت حول القاحاإيض
 م 2022 يونيو 30في  منتهية أشهر ال الستةلفترة 

 (لاير سعودي) 
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 للشركة النظاميالوضع  ـ1 
للتمويل  -1/1 متاجر  متاجر    شركة  شركة  مساهمة    -كة"  شر"ال  تقسيطلل"سابقا   ست تأس  -  فلةقمسعودية  شركة 

اريخ بت  1010132514قم  تجاري ر  لسعودية بموجب سجلالمملكة العربية ابق في  ركات المطلشنظام ا  بموجب
 م. 1995يناير  11الموافق  هـ1415 بانعش 09
الموافق  1436محرم    23بتاريخ    - من2014نوفمبر    15هـ  ترخيص  على  الشركة  ي  كزالمرالبنك    م حصلت 

 ة.ة العربية السعوديلمتوسطة في المملكة وانشآت الصغيرلموتمويل ا كيتهلاالستمويل لمزاولة نشاطي ال السعودي
التمويل رقم    امظنودي  لسعالوزراء ا س  ر مجلأصد  - الموافق  1433شعبان    12بتاريخ    259مراقبة شركات  هـ 

ولوائحهم م  2012يوليو    03وافق  هـ الم1433ن  شعبا   13بتاريخ    51م والمرسوم الملكي رقم  2012يوليو    02
 ة. ة السعوديالعربي لتمويل في المملكةأنشطة ا  لمزاولة ي السعوديالبنك المركزعن ة لتنفيذية الصادرا
الشركة ليصبح "شركة   اسمم قرر المساهمون تعديل  2015يناير    20هـ الموافق  1436ربيع أول    29خ  يربتا  -

 ألحكام نظام قا  يام بالتمويل وفالشركة القلشركة بحيث يصبح غرض  غرض ا  يلتعد  ة الىفامتاجر للتمويل" باإلض
رة عن  علقة والقواعد والتعليمات الصاد لمة ذات اية واألنظ التنفيذ والئحته  بة شركات التمويل  لشركات ونظام مراقا

 استكمالم  سطة. تتووالمغيرة  صلوتمويل المنشآت ا  االستهلكيبمزاولة أعمال التمويل    البنك المركزي السعودي
 ه. المشار إليها أعل اري لعكس التغيراتاسي والسجل التجستعديل النظام األالنظامية لاإلجراءات 

 .11393الرياض   365162طريق الملك فهد ص ب  -العليا  يحبللشركة  ز الرئيسيالمركع يق -
 لدى الشركة الفروع التالية: -1/2
 هـ.08/09/1434 خيوتار 1010383482تجاري رقم ل ض سجالريا لشركة متاجر للتموي فرع -1
 هـ.10/09/1413 وتاريخ 4030094079 جدة سجل تجاري رقم اجر للتمويلة متكشر فرع -2
 هـ.13/09/1421وتاريخ  2050037393الدمام سجل تجاري رقم  ويلللتم رة متاجركش فرع -3
 هـ.19/09/1414وتاريخ  4031031096رقم  يمكة المكرمة سجل تجار شركة متاجر للتمويل فرع -4
 هـ.04/01/1431اريخ وت 4032029479رقم  ائف سجل تجاريلطا ر للتمويلمتاج شركة فرع -5

 مة ث هاحداأ -1/3
األعمال واألنشطة   اضطراب( مما تسبب في  19-جائحة كرونا المستجد )كوفيد    انتشرت م،  2021سنة  ع  في مطل

العالم،    االقتصادية مستوى  في  مبعلى  السعودمملكة  الذلك  ا  العالممل  ذتتخواية،  العربية  اإلكة  من  جراءات ديد 
 .حةتلك الجائتجة عن رتبة الناثار السلبية المتلموجهة كافة اآل االحترازية

تقييم    لبطتوقد   إعادة  الشركة  إدارة  من  القوائم    االفتراضاتذلك  على  المطبقة  الرئيسية  والمصادر  والتقديرات 
في  للفترة  المنتهية في    المختصرةاألولية  لمالية  القوائم ا  و  م.2021  ديسمبر  31ي  تهية فمنة الللسن  ةكالمالية للشر

افة اآلثار على عمليات وأنشطة الشركة، وبناء على  ك  ة بتقييممت اإلدارسنة، قاوخلل تلك ال  م.2022  مارس   31
تك فلم  التقييم  فيهذا  جوهرية  تعديلت  أي  إجراء  إلى  حاجة  هناك  الالقوائ  ن  للفترلية  مام  المختصرة  ة  األولية 

في  المنتهي الت  م.2022  مارس  31في  ة  عدم  لحالة  ونظرا   تغييرولكن،  أي  فإن  الراهنة،  في  مستقبل  أكد  ي 
لألصو لاو  اتتراضاالف الدفترية  القيم  على  جوهرية  تعديلت  إجراء  تتطلب  نتائج  عنه  تنشأ  قد  و/أو  تقديرات  ل 

عدم التأكد بشأن    مع وجود حالة من قف الراهن  سريع في المولتطور الظرا  لونية،  ستقبلملفي الفترات ا  االلتزامات
 لية.بق المست اتلى التطوربناء ع اإلدارة في تقييم التأثير المستقبل، فستستمر

 
 أسس األعداد -2
 االلتزامبيان   -2/1

  لي" التقرير الما(  34  )ي رقم  ولالد  حاسبةملاعدت القوائم المالية المالية األولية المختصرة المرفقة وفقا لمعيار ا
الدول)  األولي"  المالمعيار  للتقرير  األي  الحد  يحدد  الذي  التقريرالي  لمحتويات  البا ليموتع(اليالم  دنى    نك ت 
  لدخل ويجب عرض هذه القوائم المالية جنبا الى جنب مع سعودي، للمحاسبة عن الزكاة وضريبة اال  يزالمرك

للسن المالية  في  كم هية  المنت  ةالقوائم  والم  2021ديسمبر    31ا  هذا   ،  المالي  تتضمن  المعلوماتالقوائم  كافة   ة 
م إلعداد  الالمطلوبة  من  كاملة  الجموعة  اقوائم  وفقمالية  للتقارلمعدة  السياسايا  إدراج  تم  ولكن  المالية  ت ر 

لف  سبيةالمحا هامة  ال  والمعاملت  األحداث  لتفسير  المحددة  التفسيرية  المرف  يراتالتغ  مهواإليضاحات  كز  ي 
 ات السابقة المعروضة. فترة مقارنة باللي للشركماال المالي واألداء
ال القوائم  إرفاقها مع  تاحات والميع اإليضتشمل ج  المختصرة ال  مالية األوليةإن  العادة  يتم في  المي    الية القوائم 

ف  كما  للشركة  السنوية  المالية  القوائم  مع  قراءتها  يجب  ولذلك  بعض    م،   2021  سمبردي  31  يالسنوية  إن 
اإل وا  المعلومات مهيضاحات  تعتبر  األولمة  لتي  المالية  القوائم  المخللفهم  (غية  اإلفتصرة  تم  مراجعة)  صاح  ير 

 . (18الى ) (1) مقحات من رباإليضا اعنه



 شركة متاجر للتمويل  
 ( مقفلةسعودية  شركة مساهمة )

 عة(ر مراجغيختصرة )لماألولية ا القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م 2022 يونيو 30شهر المنتهية في  أ الستةلفترة 

 (سعوديلاير ) 

 

7 
 

 "تتمة" أسس األعداد -2
 أساس القياس -2/2

 لــألدوات ادلةمة العتاريخية ماعدا القياس بالقياللفة  بالتك  ةاالستمراريأساس مبدأ    علىتم إعداد هذه القوائم المالية  
 ة.المالي

 دة والغير مطبقة المعايير والتفسيرات الجدي -2/3
ز التنفيذ حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة  ولكن لم تدخل حيصدرت    ت التيل ر والتعديالمعاييفيما يلي  

المعا تأثيرات  بتقييم  حاليا   الشركة  والييتقوم  المذلتعدير  قوائمت  على  أدناه  الكورة  تتوقع  ومع    ماليةها  أن  ذلك 
 . مالية على القوائم اليكون جوهريا   التأثير إن وجد لن

  أو    نبدأً مة ات السنويفترة للساري
 بعد

 المعايير الجديدة والتعديالت 

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

 
"عرض  1لي الدو )التعديلت على المعيار ماتزالتالانيف صت ●

 مالية"(.القوائم ال

تاريخ  /االختياريمتاح للتطبيق 
 سمىل غير مالسريان مؤجل الى أج

األصول بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع  ةمو مساهأ بيع ●
 راومعي 10المشترك )التعديلت على المعيار الدولي للتقرير المالي  

 (.28لدولي ا اسبةالمح
 

 لنشاطرض واعملة الع -2/4
 ألقــرب لماليــةا ع المبالغريب جميتم تقة المستخدمة للشركة.   السعودي وهو العملالمالية باللاير  تم عرض القوائم

 لاير سعودي ما لم يذكر خلف ذلك.
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -2/5
 ق السياسات المحاســبيةثر في تطبيات تؤفتراضات واام وتقديرارة وضع أحكن اإلدم  اليةم المئايتطلب إعداد القو

يف. إن التقــديرات واالفتراضــات مصــارلاادات ويــروبــات واإلوالمطل  ر للموجوداتمولة في التقريوالمبالغ المش
تيجــة التــي ف والنروالظــ  فــي ظــل ةالخبرة السابقة والعوامل األخرى التي يعتقد أنها معقول علىالمتعلقة بها بناء  

مصادر للعيان من    لتي ليست باديةت والمطلوبات امة الدفترية للموجودام حول القيألحكاوضع اا في  تعتبر أساس
 لفعلية عن هذه التقديرات.ئج ااتلف النختخري. قد تأ

ي سبية فحاالم ديراتقتأساس مستمر، ويتم تسجيل مراجعة ال  علىيتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية  
تــرات المراجعة والف  أو في فترة  تلك الفترة  علىان التعديل يؤثر فقط  يرات إذا كالتقداجعة  ها مرالفترة التي يتم في

 كل من الفترات الحالية والفترات المستقبلية. علىل يؤثر تعديلاا كان إذمستقبلية ال
 

 االستمرارية مبدأ -2/5/1
التقيــيم بــأن حيث أظهــر    مالهالة أعاومز  في  االستمرارركة على  رة الشقدحول  تقييم    قامت إدارة الشركة بإجراء

لذلك، ليس لدى إدارة الشركة افة  ضإنظور. لملمستقبل اها في اار في أعمالللزمة للستمرديها الموارد االشركة ل
وعليه فقــد   .رتمرااالس  ىلحول قدرة الشركة ع  حالة من عدم اليقين والتي بدورها يمكن أن تثير شكوكا  جوهرية

 .ستمراريةالاساس مبدأ على أالية م المتم إعداد القوائ
 مة الحاليةالحتساب القي مصتحديد معدل الخ -2/5/2

والمخــاطر الفرديــة  االتفاقيةالحالية على الشركة مع األخذ باالعتبار مدة لسوق طر ااخقييم مت خصمعدل اليمثل م
 ركة.ى الظروف المحيطة بالشم إلخصالدل مع ابستاحللموجودات ذات الصلة. يستند 

 موظفينللة مكافأة نهاية الخدم اللتزاماتتواري التقييم االك -2/5/3
نامج المكافآت المحددة غير الممولة التي يتم الموظفين"( بموجب بر  افأةكمدمة )" لخة نهاية اة مكافأيتم تحديد تكلف

ف عــن د تختلــ التــي قــ  ضــاتاالفترالعديد مــن إعداد ا  ريإلكتواييم اقتالتقييم اإلكتواري. يشمل ال  تحديدها بموجب
فــي  ةيمســتقبلالالزيــادات لخصــم، وتحديــد معــدل افتراضــات االه قبل. وتشــمل هــذورات الفعليــة فــي المســتالتطــ 

 ةلــ المحــددة غيــر المموالرواتب، ونسبة الوفيات. ونظرا  لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل فإن التــزام المكافــأة  
ة ســنمن مرة فــي ال فتراضات سنويا أو أكثرجميع اال مراجعة. تتم اضاته االفترات في هذة للتغيرسيالحسا  شديد

 لشركةوقامت ا الضرورة،عند الواحدة 
 إكتوارية لتحديد مكافأة نهاية الخدمة.  ةبحس دامتخباس
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3
السياســات   طبيق هــذهه. تم تية ادنامبنالمالية األولية  القوائم  ه  داد هذفي اع  ةان السياسات المحاسبية الهامة المطبق

 لك.ذعلى غير  الك ينصات المعروضة ميع السنوجمى ورة متسقة علالمحاسبية بص
 

 

 الممتلكات والمعدات -3/1
القي انخفاض  المتراكم وخسائر  االستهلك  ناقصا  التاريخية  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  إن  ةمتظهر  وجدت.  ، 

 .وداتاء الموجة القتنة مباشرائدالتكلفة النفقات الع تضمنوت
بما يكون ملئما، اال عندما سح ،ستقلمكأصل بها احتساو ا لألصلالقيمة الدفترية   يفيتم ادراج التكاليف اللحقة  

د لفة البنــ تكقياس  إلمكانابيكون من المرجح ان تتدفق الى المنشاة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون  
 دات، واالصــل المســتبدلمعــ العنصر من بند الممتلكــات و  إلحلل  بدةالمتكيف  التكال  م رسملةتت  بشكل موثوق به.

على قائمة الربح او الخســارة   األخرىيتم تحميل كافة نفقات االصلح والصيانة  كما    .مالستخداابعاده من  يتم است
 .هيتم تكبدها في التيخلل الفترة 

 فــيذ  اه، بعــد األخــ تــاجي المقــدر المبــين ادنــ عمر اإلنمدى ال  ابت علىالثاستخدام طريقة القسط  ك بهلستاال  يحمل
  .بقيةالمتر القيمة االعتبا

 السنوات 
 4 سيارات

 6.67 أثاث ومفروشات 
 10 - 6.67 آالت ومعدات 

 10 تحسينات مباني مستأجرة 
 

لك م تحميــل أي اســتهام. وال يتاالصل متاحا للستخد يهلذي يكون فشهر الايتم تحميل االستهلك لإلضافات من 
كانت القيمة الدفترية إذا  تردادلسة لتها القابلرة لقيممباش فترية لألصوللدا يتم تخفيض القيمة في شهر االستبعاد.
إن  ت،ات والمعــداممتلكــ لايــتم تحميــل األربــاح/ الخســائر مــن اســتبعاد  قدرة القابلة للســترداد.أكبر من قيمته الم

ة دإنتاجية غير محــد ارعمالموجودات التي لها أ ة التي نشأت فيها.لخسائر في الفتروا األرباحقائمة  علىوجدت، 
يــتم مراجعــة وتعــديل القــيم المتبقيــة  ا خسائر االنخفاض المتراكمــة، إن وجــدت.ناقص تحواذالسة ايدها بتكلفيتم ق

 لي.خ قائمة مركز مافي كل تاريما يكون ذلك ملئما دعنلمستخدمة، طرق الاواألعمار اإلنتاجية للموجودات و
 
 مشروعات تحت التنفيذ -3/2

 ة ويــتم عرضــها ضــمن بنــد الممتلكــاتعليــ فللفــة التكس ايــذ علــى أســات التنفالمشــروعات تحــ   كلفــةت  ابيتم احتس
الخاص بها   كاالستهل  ابحس  أبديووالمعدات حتى تصبح جاهزة للستخدام فيتم رفعها الى الممتلكات والمعدات  

 قدرة.جية الماإلنتا مارلألعوفقا 
 تأجير  موجودات ومطلوباتحق استخدام  -3/3
التشغيلية ألنواع متنوعة من العقود. يتم   اإيجاراته  دودة لعقديج  تومطلوبا  اتبموجود  باالعتراف  الشركة  متقا 

  رة على مدىل على الربح أو الخساويتكلفة التمتحميل    توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم
  تهلك اس  يتملكل فترة.  لتزام  المتبقي من اال  صيدلر ا  حيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت علىفترة اإليجار ب

ا العمر اإلنتاجي لألصل وفترة عقد  حق  القسط   أقصر،أيهما    اإليجار،الستخدام األصل على مدى  على أساس 
 الثابت.

 ساس القيمة الحالية. أد اإليجار على  عن عق اشئةالن ات والمطلوباتجودوملاا  قياس مبدئي ميت
 :تياالتتضمن  فة التيبالتكل الموجودات امخديتم قياس حق است -1
 .اإليجارالمبدئي لمطلوبات  قياس لامبلغ  -
 تلمة.ار مسجيتم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصا  أي حوافز إ إيجاريهأي دفعات  -
  يف مباشرة مبدئية.كالت يأ -
 .التجديد تكاليف -
 تالية: دفوعات اإليجار اللمة ن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحاليضمتت -2
 في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقصا  أي حوافز إيجار مدينة.  امة )بابتالثالدفعات  -
 معدل. شر أوؤمدفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى  -
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 تتمة""ية الهامةالسياسات المحاسبلخص  م -3
 "تتمة" تأجير موجودات ومطلوبات ستخدامحق ا -3/3
 يمة المتبقية. الق تاب ضمانوجبم ل المستأجر ا من قبمبالغ المتوقع دفعهلا -
 راء إذا كان المستأجر متأكدا بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار.  شسعر ممارسة خيار ال -
 ك الخيار. عكس ممارسة المستأجر لذل يجار تت مدة اإلإذا كان ر،اإليجانهاء عقد إبصة اخللغرامات اعات افد -

سيدفعه المستأجر   الذييمثل السعر    والذي  فياضاإل  تراضقاالدام معدل  ر باستخمدفوعات عقد اإليجا  مصيتم خ
 وأحكام مماثلة.وط رشبة مماثلة تصاديقاة ئما بقيمة مماثلة في بي أصلليقترض األموال اللزمة للحصول على 

ساس  ة على أمنخفضة القيم  جوداتوملاوإيجارات    ة بعقود اإليجار قصيرة األجلتبطمدفوعات المراثبات الم  يت
الربح أو  في    فوت كمصرابلثالقسط ا الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة قائمة 

 . شهرا  أو أقل 12إيجار مدتها 
 العقاريةت االستثمارا -3/4

االست العتتضمن  )الممتلكاثمارات  بناءقارية  من  أو جزء  المباني  أو  األراضي  بها    وأ  ت(  المحتفظ  لدى  كليهما 
هما يتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة بعد خصم  تنمية رأس المال أو كليأو ل  راإليجاى  علركة للحصول  الش

ثابت على  بطريقة القسط الك التكلفة  إن وجدت. يتم استهل  -  اض في قيمةانخف  رئاالستهلك المتراكم وأي خسا
  مارات العقارية بالقيمة ستثالازء من  ج  التكلفة استبدإدراج    ك االستثمارات. يتمت ل  المقدرة  ةاألعمار اإلنتاجيمدى  

ذلك  ة الدفترية ليم ستبعاد القيتم ا  .الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلة كامنة يعتد بها
المستبدلالجز تكال  ء  تسجيل  العقاريةيتم  للستثمارات  اليومية  الخدمة  أو    يف  يف  األرباح  حال    الخسائرقائمة 
 .  تكبدها

 دات محتجزة محتفظ بها للبيع وجمو -3/5
والموجودات   المركبات  بعض  بشراء  االعتيادية  اعمالها  سياق  في  الشركة  أمقابل    األخرىتقوم  ة  رصدتسوية 

  ا بالقيمة الدفترية يئ دوجودات محتفظ بها للبيع ويتم تسجيلها مبذه الموجودات كمم اعتبار ه يل االسلمي. يتالتمو
قيمة العادلة الحالية للموجودات ذات الصلة ناقصا  سلمي ذات الصلة او الل االي وة التمصدرة للتحصيل ألالقابل

اقل. ايهما  لبيعها  تكلفة  المبدللع  اقالح  أي  هذ،  ئيتراف  تقييم  إعادة  الموجودايتم  المملوكة بصوره  دورية  ت  ة 
أو صافي الدفترية  بقيمتها  تحقيقهلا  وتدرج  الممكن  أيهماقيمة  إ  ا  يتم  تح  اجدرأقل.  إييمأو  أو ل  اإليجار  رادات 

  شاملة.لاارة  سخاح أو الخسائر المحققة من االستبعاد وخسائر غير محققة من التقييم على الدخل / الاألرب
 لموجوداتاالنخفاض في قيمة ا -3/6
أكــد لتل ات الملموســةللموجــودية للقيم الدفترية رودكز مالي بإجراء مراجعة اريخ كل قائمة مروم الشركة في تقت

ارة ناتجة عن انخفاض في قيمة هذه الموجودات. وفــي حالــة وجــود مثــل أي دليل على وقوع أي خسوجود    من
. وفي الحاالت التي ال يمكن حجم هذه الخسارةصل لتحديد  لذلك األة للسترداد  بللقيمة القادير اقتهذا الدليل، يتم  

داد للوحــدة المــدرة القيمــة القابلــة للســتر قــديرتبلشــركة  ا  ومك األصــل، تقــ داد لذليمة القابلة للسترقلافيها تقدير  
 للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل. 

مــن قيمتــــه الدفتريــة،  رة للنقدية بأقللوحدة المدو اصل أللسترداد لألل  مبلغ القابها اليفوفي الحاالت التي يقدر  
هــا، ويــتم إثبــات مة القابلة للسترداد لالقي ىدية إلنقللحدة المدرة أو الو الدفترية لذلك األصل  ةعندئذ تخفض القيم

 خسائر االنخفاض مصروفا فورا  في قائمة الربح أو الخسارة. 
قيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة ئــذ تــتم زيــادة اللقيمــة، عندخسارة االنخفاض فــي ا  يدحقا  عكس قتم ال  اوإذا م
التي تمت زيادتها عن القيمــة تزيد القيمة الدفترية    أال  ىلله، ع  ادردقابلة للستعدلة الدية إلى القيمة المقنلالمدرة ل

ة ل أو الوحــدذلك األصفاض في قيمة  نخخسارة اال  إثبات  مالدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يت
أو ح ربفــي قائمــة الــ القيمــة خســارة االنخفــاض فــي  ديــ ية في الســنوات الســابقة. يــتم إثبــات عكــس قالمولدة للنقد

 رة.اسالخ
 

 األدوات المالية -3/7
 .اةاقدية لألدالتع تابالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا في االلتزام االعترافيتم 

ي تتكــون منهــا تــ لاد الشــركة الســيطرة علــى الحقــوق التعاقديــة ماليــة عنــدما تفقــ موجــودات اليــتم الغــاء إثبــات ال
المحــدد فــي العقــد أو إلغائــه أو   بــااللتزامم الوفاء  لوبات المالية عندما يتالمط  تف إثباقاإيمالية. يتم  ودات الالموج
 انتهاؤه.

والمقابــل المســتلم  ريــةالقيمــة الدفتفرق بــين البــ  االعتــرافمــالي، يــتم    مالتزاي أو  ل مالصأب  االعترافعند إلغاء  
 ئرساألرباح والخقائمة افوع )والمستحق( في دملمدينة( أو ا)الذمم ال
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 "تتمة"ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3
 الموجودات المالية -3/7/1
 يالمبدئ اإلثباتوالقياس   (أ

دات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلل األربــاح المبــدئي، كموجــو  افد االعتــريتم تصنيف الموجودات المالية عن
صــنفه كــأدوات قات متشــ ق أو كماتحقت محــتفظ بهــا حتــى تــاريخ االســ اراستثمة وانديمم مض وذوالخسائر وقرو

ات الماليــة عنــد االعتــراف وجــودالم فينتصــ  بتحديــدتحوط في تحوط فعــال عنــدما يكــون ملئمــا. تقــوم اإلدارة 
مدرجــة ليــر اغلية  مالموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا، في حالة الموجودات الالعتراف بكافة اا  دئي. يتمالمب

 .اليف المعاملت العائدة للستحواذ على الموجودات الماليةر، تكئاح والخسارببالقيمة العادلة من خلل األ
  ةحمدينو عقود مراب

للعميــل بعــد ان تكــون الشــركة قــد قامــت   أصــلالشــركة ببيــع  ا  م بموجبهــ رابحة هي عبارة عن اتفاقية تقوالمإن  
 إلــى باإلضــافةكلفة تلالبيع ا سعرء هذا االصل من الشركة. يتضمن بشراميل عنفس البشرائه، بناء على وعد من 

المرابحــة مجمــوع دفعــات البيــع بيــع    دوهامش ربح متفق عليه. يتضمن إجمــالي المبــالغ المســتحقة بموجــب عقــ 
حــة مرابع اليــ عقــود ب. يتم قيد الفــرق بــين مــديني المرابحة(لمرابحة )مدينو عقود بيع  علقة باتفاقية امتقبلية الالمست

ألغراض العرض يتم خصمها من إجمالي المبــالغ المســتحقة سب، وتكة غير محراببح موتكلفة االصل المباع كر
 . ةحبموجب عقود بيع المراب

 
 قياس الالحقلا (ب

فــي  ةوغيــر متداولــ ر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو محــدده وجودات مالية غيــ م  سلمي هيموجودات التمويل اإل
المطفأة باســتخدام طريقــة معــدل كلفة  تللمي باساإلموجودات التمويل  ئي، يتم قياس  لمبدقق احعد التسوق نشط. ب

ألحكام والشروط باجدولتها ل الذمم المعادة هيكلتها / إعادة تسجي  متالفائدة الفعلي ناقصا أي انخفاض في القيمة. ي
مؤشرات أو معايير تشير إلى أن إلى كلة يدة الهالمعدلة المعتمدة من قبل اإلدارة. وتستند سياسات وممارسات إعا

 ألرجح.على ا رع سيستمفالد
وظفين الذين يعملون كوكلء بيع( ك الملذتتضمن تكاليف المعاملة الرسوم والعموالت المدفوعة للوكلء )بما في 

يــل لتحواورســوم جار والرسوم من قبل الهيئات الرقابيــة وأســواق األوراق الماليــة والسماسرة والت  ينالمستشارو
الخصــومات أو تكــاليف التمويــل أو التكــاليف اإلداريــة   ين أودلــ أقســاط ا  ملــةالرسوم. ال تتضــمن تكــاليف المعاو

 مدى فترة التمويل.ل اإلسلمي على ويقة بالتميتم إطفاء تكاليف المعاملة المتعل. اظفتحاالالداخلية أو تكاليف 
 
 الموجودات المالية استبعاد (ج

 وعة أصول مالية مماثلةمجم نجزء مأو لي ثما اقتضي األمر جزء من أصل ماو حيلي أاأصل م يتم استبعاد أي
 في حالة:

 النقدية من األصل، أو  دفقاتتلانتهاء الحقوق التعاقدية في الحصول على ا -1
ديــة قات النل مع تعهد الشركة بدفع التدفقول على التدفقات النقدية من األصتعاقدية في الحصالق  الحقو  انتهاء  -2

 "تحويل"، أو رف ثالث بموجب اتفاقيةى طلإوهري ر جأخييتم الحصول عليها كاملة دون ت التي
( إما أنها قد )أاألصل و ي الحصول على التدفقات النقدية منقدي فاعأن تكون الشركة قد تنازلت عن حقها الت -3
م تحــتفظ بمخــاطر ومنــافع ل ولــ األصــ   ازل عننازلت فعليا  عن كافة مخاطر ومنافع األصل، أو )ب( أنها لم تتنت

 ألصل.ازلت عن السيطرة على اتن اهولكن ليةلفعاألصل ا
 ا.استبعادهت المالية في الوقت الذي يتم فيه وجودامليتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد ا

 
 لية وعدم امكانية استردادهالموجودات الماانخفاض قيمة ا ( د

علــى إمكانيــة حــدوث عي وضــ يــل مودل نــاكمركز مالي لتحديد ما إذا كــان ه ئمةقا خيكل تاريتم إجراء تقييم في  
ندئــذ إدراج أي خســارة مــن االنخفــاض يتم ع  لفاض في قيمة أصل مالي معين. في حالة وجود مثل هذا الدليانخ

 أو الخسارة. يتم تحديد االنخفاض في القيمة كما يلي:في قائمة الربح ة في القيم
مة العادلة الفرق بين التكلفة والقيهو  ةالقيمفي اض رجة بالقيمة العادلة، فإن االنخفمدالت ادلموجوفي حالة ا -1

 ارة.ق إدراجها في قائمة الربح أو الخسمة سبيقناقصا  أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في ال
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 "تتمة"محاسبية الهامةالسياسات اللخص  م -3
يمــة قلمدرجــة واالاض فــي القيمــة هــو الفــرق بــين القيمــة خفــ ناال فــإن  في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة،  -2
 ألصل مالي مماثل.السوق  حالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة طبقا  لمعدل العائد الحالي فيال
ق بــين القيمــة المدرجــة مطفــأة، فــإن االنخفــاض فــي القيمــة هــو الفــررجة بالتكلفة المدالجودات في حالة المو  -3
 لمطبق.صلي األاالفائدة ر صومة بسعلية للتدفقات النقدية المخحاالة مالقيو
 

 المطلوبات المالية -3/7/2
 اإلثبات االولى والقياس   (أ

ة بالقيمــة العادلــة مــن كمطلوبــات ماليــ   39  قــمدولي رنطاق معيار المحاسبة الــ   فيلمالية  بات اوليتم تصنيف المط
الماليــة  امطلوباتهــ ف الشركة بتحديد تصــني ا ملئما. تقومهماي، ىاخر لوبات ماليةخلل االرباح والخسائر أو مط

 عن االعتراف المبدئي.
 عــدب فيبالصــا ادلــة، وفــي حالــة القــروض والمســحوباتة العمــ يبكافة المطلوبات المالية مبدئيا بالق  االعترافيتم  

 للمعاملت.شرة كاليف العائدة مباخصم صافي الت
 حوبات.مسوالقروض وال واألخرىائنة التجارية لدا ممذة التتضمن مطلوبات الشركة المالي

 قياس الالحقلا (ب
ن خــلل األربــاح والخســائر أو دلــة مــ اعيعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة ال

 ". األخرىمالية اللوبات  "المط
 .والخسائرح باراأل خللتخصص الشركة اي مطلوبات مالية كمطلوبات بالقيمة العادلة من  مل

والمســحوبات والــذمم الدائنــة التجاريــة واألخــرى( يــتم قياســها ذلك القروض  يف)بما    ىرخالمطلوبات المالية األ
 .يةالفعل طفأة باستخدام طريقة معدل الفائدةة المفلالحقا بالتك

تفاقيــة باســتخدام الا رةتــ دى فالقروض طويلة األجل والمسحوبات يتم إطفاؤها على مبالمتعلقة    تتكاليف المعامل
 .تالقسط الثابطريقة 
 
 ت الماليةالمطلوبا داعباستج( 

ركة لشــ لــدى ا  ه. وعنــد اســتبدال التــزام مــالي حــاليالغاؤ  ويتم إلغاء قيد االلتزام المالي عند الوفاء به أو انتهاؤه ا
عــديلها بشــكل تتــم  يلحــالجهــة المقرضــة ولكــن بشــروط مختلفــة تمامــا  أو أن شــروط االلتــزام الامن نفس    بآخر

لتعامل معه كإلغــاء قيــد لللتــزام المــالي األصــلي )الســابق( مــع ل يتم اتعديلاال أو  بدستجوهري، فإن مثل هذا اال
دال أو التغيير الجــوهري فــي شــروط تبذا االسة لهالدفتريالقيم  نما بياالعتراف بالتزام الجديد. يتم تسجيل الفرق 

 العقد في قائمة الربح أو الخسارة.
 ياس القيمة العادلةق  -3/8
مبادلــة أصــل أو ســداد التــزام بــين طــرفين بمعرفتهمــا ومــلء إرادتهمــا فــي لذي يمكن  الثمن ا  هي  لةدالقيمة العا-

عــة( فــي تــاريخ القيــاس فــي ظــل نفو األكثــر موق الرئيســية )أســ معاملة تتم على أساس نظامي ما بين أطــراف ال
لحوظا  بصورة سعر مالنظر إن كان ذاك ال بيل المثال( بغضعلى س-ظروف السوق السائدة )مثل السعر الحاضر

رة أو مقدر باستعمال أسلوب تقييم آخر يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيــع األصــل أو تحويــل مباش
 م سيتم إما:اااللتز

 الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  وقمن خلل الس-
 ة.غياب السوق الرئيسيل و االلتزام في ظصل أمن خلل السوق األكثر منفعة لأل-
 الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها.جب أن تكون السوق ي-
ا أطراف السوق عند تسعير مهال االفتراضات التي يستخدميتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستع -

 لهم. ضل مصالح اقتصاديةأف يعملون بما يحققلسوق األصل أو االلتزام على افتراض أن أطراف ا
العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على تــوفير منــافع اقتصــادية   يأخذ قياس القيمة -

طرف آخر من أطــراف الســوق الســتخدامه فيمــا  لىفضل منفعة منه أو ببيعه إأباستخدام األصل فيما يحقق  
بيانــات حــوال وتتــوافر لهــا واأل تتناسب مــع الظــروف ييملشركة أساليب تقخدم ايحقق أفضل منفعة منه. تست

كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات الملحوظــة ذات العلقــة وتقلــيص اســتخدام المعطيــات 
 .حد أكبرر الملحوظة إلى يغ

الماليــة. ئم  ح عنهــا فــي القــواإلفصــام قياس جميع الموجودات والمطلوبات للوصول إلى القيمة العادلة أو ايت -
وبات في نطاق الهيكــل الهرمــي للقــيم العادلــة المبــين أدنــاه اســتنادا إلــى الموجودات والمطل  تصنيفكما يتم  

 :كل لقياس القيمة العادلة كا  معطيات المستوى االدنى الذي يعتبر جوهري
 بات مماثلة.طلوة لموجودات او مالنشطالمستوى االول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق     -



 شركة متاجر للتمويل  
 ( مقفلةسعودية  شركة مساهمة )

 عة(ر مراجغيختصرة )لماألولية ا القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م 2022 يونيو 30شهر المنتهية في  أ الستةلفترة 

 (سعوديلاير ) 

 

12 
 

 "ةالهامة "تتممحاسبية السياسات اللخص  م -3 -
 "تتمة" القيمة العادلةياس  ق  -3/8
 
صورة مباشرة المعطيات الجوهرية متعلقة ب  م أخرى يكون فيها الحد األدنى منالمستوى الثاني: أساليب تقيي -

 .لعادلةأو غير مباشرة بقياس القيمة ا
ييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية غيــر ملحوظــة لقيــاس تقليب  أسا  المستوى الثالث: -

 .العادلة لقيمةا
 
 المقاصة -3/9

المركز المالي فقــط  درج المبلغ بالصافي في قائمةالموجودات والمطلوبات المالية وييتم اجراء مقاصة بين مبالغ 
ة وكذلك عندما يكون لــدى الشــركة نيــة لتســويتها رجالمدالغ  ء مقاصة لتلك المبم اجراعند وجود حق نظامي ملز

ود الــدخل وبالمثــل تــتم مقاصــة بنــ  طلوبــات فــي آن واحــد.الملتســديد  جــوداتعلــى أســاس الصــافي أو بيــع المو
  المالية.القوائم  فيالمبلغ  صافيجيل مع تس بالصافيات والمطلوبات والمصاريف لهذه الموجود

 
 ظمةعقود بالطرق المنتال -3/10

ل الفتــرة خــل  لموجوداتليم اتتطلب تس  التيالعقود    هييات والمبيعات بالطرق العادية للموجودات المالية  ترالمش
والمبيعــات  تم االعتــراف بجميــع المشــترياتيــ  الســوق. فــيظمة او العرف الســائد تقرها عموما االن  التيالزمنية  

 الشركة.م فيه تسليم الموجودات الى او بواسطة يتلذي يخ ااي التار التسوية،تاريخ  فيالعادية للموجودات المالية 
 

 القروض طويلة األجل -3/11
جنبا إلى جنب مع تكاليف القيمة العادلة للمقابل المستلم طويلة األجل مبدئيا بالتكلفة التي تمثل    روضثبات القيتم إ
 ل الفائدة الفعلي.عدقة مطري المطفأة باستخدام لتكلفةاملت المرتبطة بها. الحقا يتم إدراجها باالمع

 
 والضريبة  زكاةال -3/12
 والضريبة والجمارك  هيئة الزكاةلنظام والتعليمات الصادرة من   لحدد وفقا  لتي تتخضع الشركة لنظام الزكاة وا   -

 ر الزكاة.ووفقا  لمعيا
الــربح  فيل صــاأمثاي يتمثل في أربعة ة والذالحد االدنى لوعاء الزكا  اساس  الزكاة على  ـ يتم احتساب مخصص

 -التعديلت التي تطــرأ يد ويتم ق. الربحكما في نهاية السنة بعد استبعاد أثر مخصص الزكاة المحمل على صافي 
 ئي.نهارة التي يتم فيها اعتماد ربط في الفت -إن وجدت 

 
 غير الماليةالمخصصات لألصول   -3/13

شــع عــن حــدث ســابق ويكــون هنــاك ناني(  و ضــمة التزام )نظامي أالشرك  تدرج المخصصات عندما يكون لدى
يهــا. عنــدما تتوقــع الشــركة الحصــول علــى عل رة يعتمــدا بصــواحتمال نشوء تكاليف لسداد االلتزام يمكــن قياســه

يتم تسجيل التعــويض كأصــل  -ال وجب عقد تأمين على سبيل المثبم  -ض مقابل بعض أو جميع المخصص  تعوي
الناحيــة الفعليــة. يــتم عــرض المصــروفات المتعلقــة ن ا  مــ مؤكــدحالــة كــون التعــويض قــط فــي مســتقل ولكــن ف

 بدون خصم أي تعويض.في رة بالصاالخسابالمخصص في قائمة الربح أو 
 
 اح والتحويل بين االحتياطياتتوزيعات األرب -3/14
مــالي الركــز الم م بعد تاريخ قائمــةلتي تت، االنظام يطلبهااستثناء االعتمادات التي رباح واعتماد االحتياطيات، باأل

"األحــداث بعــد  10 لدوليبة ار المحاسمعيا تعد أحداث غير معدلة ويتم تسجيلها في القوائم المالية وفقا لمتطلبات
 .ة عليها / تحويلهارير " في السنة التي تتم الموافقفترة إعداد التقا

 امالت مع أطراف ذات عالقةمع -3/15
و خدمات أو التزامات أو تمويل بين الشركة وتلك الجهة ذات  أ  رد،موا  ات ذات علقة تحويلمع جه  تشمل المعاملت
س ود في المعاملت التي تتم على أساالمعاملت بشروط معاِدلة لتلك التي تس  ت تلكا إذا تم ظر عمالعلقة بغض الن

ال. أم  الحّر  إذا  تمي    التنافس  بالشركة  عالقة  ذي  ما  ا  كان  اعتبار شخص  أذلك  من  مقرب  أو   ذلكسرة  لشخص، 
 في الشركة؛   *أحد أعضاء كبار موظفي اإلدارة -أ لشخص:ا
 شركة؛  لى المشتركة عيطرة له سيطرة أو س -ب
 لشركة وتوجهاتها.له تأثير مهم على قرارات ا -ج
ة الشركة بشكل ذين لهم سلطة ومسؤولية تخطيط وتوجيه ورقابة أنشطأولئك األشخاص ال  هم   كبار موظفي اإلدارة*  

 ن تنفيذيا  أو خلف ذلك. اء كامباشر، بما في ذلك أي مدير، سو يرمباشر، أو غ
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 "ةالهامة "تتممحاسبية السياسات اللخص  م -3
 " تتمة" امالت مع أطراف ذات عالقةمع -3/15

 

 بالشركة في حال:  عالقة ات  يتم اعتبار منشأة ما ذ

 و شتركين؛ أن ملك مركة أعضاء في المجموعة نفسها أو مملوكتين مكون المنشأة والش  -أ 

 كون المنشأة زميلة أو مملوكة للشركة؛ أو  -ب  

   تخضعان للسيطرة المشتركة.  لشركةالشركة، أو العكس أو المنشأة واة كون المنشأة تخضع لسيطر - ج

 اتتحقق اإليراد -3/16
طبــق لفعــال المالعائد اقائمة األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة   لتمويل اإلسلمي فيبالدخل من ا  العترافايتم  

 على الرصيد غير المسدد على مدى فترة العقد.
العائد عل المعاملة والرسومى  يتضمن حساب معدل  تكاليف  المستلمة والتي تعتبر جزءا ال والع  الشراء  موالت 

م من  تتضمن  الرب  عدليتجزأ  الفعال.  مباشرة    اإلضافية   اليفالتكالمعاملت    ليفتكاح  تنسب   اقتناء  الى التي 
 المالية. األصول 
 ء صافي أصول الخدمة. فا، بما في ذلك الدخل من إطةالمالي واالعتمادات النقديةوالتدفقات  اإليرادات

 اقية التمويل.ات على مدى فترة اتفإيرادك ىاألخرتعاب التأسيس المتعلقة بالتجهيز والخدمات بأ افاالعتريتم 
 النقد وما في حكمه -3/17

البنــوك  وق ولدى البنــوك بمــا فــي ذلــك الســحب علــى المكشــوف مــنفي الصند  مه النقديتضمن النقد وما في حك
 تاريخ العقد. هر منستحق خلل فترة تقل عن ثلثة أشت واالستثمارات التي

 ظفينلمومطلوبات المنافع المحددة ل -3/18
ظــام بمقتضــى ن ة الخدمــةلمخصص نهاي االستدراكيتم  الخدمة للموظفين.نامج مكافآت نهاية تمثل هذه المنافع بر

 تهم المتجمعة.العمل السعودي لتعويض الموظفين عن فترات خدم
 مــات"(تزاج المنافع المحددة للموظفين غيــر الممولــة )"االلببرامفي التزامات الشركة فيما يتعلق  صايتم احتساب  

الســابقة ويــتم والفترات الحالية يحصل عليها الموظف مقابل خدماته في الفترة ع المستقبلية التي بتقدير مبلغ المناف
 دائهو ع مسجلة. إن معدل الخصم المستخدم يروأي تكاليف خدمات ماضية غ خصم المنافع لتحديد القيمة الحالية

التزامات الشركة.   استحقاق تقارب آجالية التي لها تواريخ  المالئم  السوق على السندات الحكومية في تاريخ القوا
م طريقــة ائتمــان ج المنــافع المحــددة للمــوظفين غيــر الممولــة باســتخداموجب براملمنافع بيتم تحديد تكلفة توفير ا

 الشركة. زاماتقعة لتحديد القيمة الحالية اللتتوالوحدة الم
تكــاليف  بــأيمــات معدلــة مــة الحاليــة لللتزاغير الممولة من القيحددة المتتكون التزامات برامج منافع الموظفين 

ر حاليــا  تكــاليف وأي مكاسب/خســائر اكتواريــة غيــر مســجلة. وال تتــواف  راجها بعدم يتم إدتتعلق بخدمات سابقة ل
قيــاس غيــر مســجلة لكــون جميــع مكاســب/ خســائر إعــادة دة الة. ال توجد مكاسب/ خسائر من إعــاضيلخدمات ما

 فيها.الدخل الشامل اآلخر خلل السنة التي نشأت  و مصروفات في قائمةتسجيلها كإيرادات أ اس تملقيا
 
 اض قيمة الموجودات غير الماليةانخف -3/19

في القيمة عندما تشــير   اضالنخفايخ كل قائمة مركز مالي لتحديد  ارة الدفترية للموجودات في تيتم مراجعة القيم
. فــي حالــة للســتردادال تكــون قابلــة  تريــة للموجــودات قــد  إلى أن القيمة الدف  لظروفي ااألحداث أو التغيرات ف

المقــدرة، يــتم تخفــيض  تردادللســ ما تزيــد القيمــة الدفتريــة عــن القيمــة القابلــة ؤشــر، وعنــدهــذا الم وجــود مثــل
 والخسائر. رباحاأل في القيمة في حساب االنخفاض. يتم تسجيل خسارة دسترداللموجودات إلى قيمتها القابلة ال
 
 تسويقصروفات بيع وم -3/20

منتجــات وخــدمات الشــركة.   تســويقي بيــع وتكبــدتها فــ أة التي  هي تلك المصروفات الناتجة عن مجهودات المنش
 دارية وعمومية.إ المصروفات األخرى كمصروفاتوتصنف جميع  

 
 

 ة وإدارية:عموميمصروفات   -3/21
لتــي ال تعتبــر مــن مباشــر بــاإلدارة وا فات التي تتعلق بشكلمصرو  ة منعمومية واإلداريتتكون المصروفات ال

 التكاليف المباشرة.
 
 لةالمحتم  باتالمطلو -3/22

انيــة راء التقديرات واألحكام حول إمكإج. على اإلدارة  اعتياديةرة  تتلقى الشركة المطالبات القانونية من خلل دو
دة. توقيــت اجــب دفعــه غيــر المؤكــ قانونية والمبلــغ الوات الطالبتخصيص مبلغ لتلبية مطالبات في نهاية تاريخ الم

 النظامية اإلجراءاتقف على وتكاليف المطالبات القانونية يتو
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 النقد وما في حكمه  -4
 م 2021ديسمبر31  م 2022يونيو30 

    
 135.571  122٫566 وق ندنقد بالص

 41.961.555  49٫948٫748 بات جارية حسا -ك بنو

 42.097.126  50,071,314 اإلجمالي  

 
 ويل اإلسالمي ماالستثمار في التافي ص  - 5

 
ها مي يمكن توضيحفي التمويل اإلسال االستثماريمة الحالية إلجمالي المي والقتمويل اإلسلفي ا  االستثمارإجمالي    قاقاستح

 يلي: اكم
 م 2021ديسمبر31  م 2022يونيو30 

حد األدنى لدفعات  لا البيان 
 يط التقس

الحالية  يمة  الق 
للحد األدنى  

 لدفعات التقسيط 

الحد األدنى   
 لدفعات التقسيط 

الحالية  القيمة  
للحد األدنى  

 قسيط الت  ت لدفعا

 83.894.655  102.046.444  83٫326٫786   102٫166٫623  جاوز سنة ال يت 
يتجاوز   ولم  ز سنةتجاو

 خمس سنوات 
141٫778٫681  122٫167٫420  147.280.225  130.936.533 

 214.831.188  249.326.669  205٫494٫206  243٫945٫304 إلجمالي  ا

 
 (.% 16,  %10م 2020) %16 %10المي بين ل اإلسويلتمبح الفعلي للشركة على ا يتراوح معدل الر-

ال  - أعماتحتفظ  سياق  في  بضمانات  )الا  لها شركة  اإلسالمي  بالتمويل  يتعلق  فيما  أجلمالعتيادية  من   رابحة( 

ومن    التخفيف نقدية  إلى  بسهولة  للتحويل  قابلة  ليست  الضمانات  هذه  بها.  المرتبط  االئتمان   إلى  تهدفمخاطر 

 الة تعثر العمالء. ها في حمنص استرداه والتخل

الذمم2022  يونيو   30في   بلغت  التمويل    م  عقود  من  مبلغ  سالاإلالمدينة  )205.494.206مي  م:  2021لاير 

م  214,831,188 وبلغ  مبلغ    ئر اخصص خسالاير(  لاير(    15,694,155م:  2021)  14.763.835لعقود 

تجا التي  اإلسالمي  التمويل  لعقود  المدينة  الذمم  أن  بلغت2022  يو يون  30في    استحقاقهامواعيد  وزت  كما   م 

مبلغ    لاير(  21,514,758:م  2021)   لاير  18,328,836 المتأخرة  الذمم  هذه  أصل    لاير   1,788,829من 

  9,490,334  شهر ومبلغ  12هر أو أقل من  أش  6فترة    استحقاقهاتجاوزت موعد    (لاير  1,950,487  :م2021)

 أكثر من سنة واحدة.  استحقاقهامواعيد وزت  لاير( تجا  14,156,367 :م 2021) لاير

 
 :لقيمة كما يليا يعة ف المتوق لخسائر االئتمانية كانت حركة مخصص ا

 م 2021ديسمبر31  م 2022يونيو30 
 15.694.155  15.694.155 السنة /فترةلداية ا الرصيد في ب

 -  (3.647.184) السنة /لفترةا المستخدم خلل 
 -  2.716.864 السنة /لفترةاخلل  المحمل

 15٫694٫155  14٫763٫835 السنة/ الفترةالرصيد في نهاية 

 م 2021ديسمبر31  م 2022يونيو30 

 249.326.669  243٫945٫304 ينون من عقود تمويل* مد
 (34.495.481)  ( 38٫451٫098) أرباح مؤجلة 

 205٫494٫206  214.831.188 

    
 (15.694.155)  ( 14٫763٫835) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة   يخصم:

 199.137.033  190٫730٫371 مالي اإلج

    سم كاآلتي: قي 
 68.200.500  68٫562٫951 اول الجزء المتد

 130.936.533  122٫167٫420 الجزء غير المتداول 
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 "تتمة"  في التمويل اإلسالمي االستثمار صافي   - 5
 

الخسائر   احتساب  كما    لمتوقعةا   االئتمانيةتم  في  2022  ويوني   30في  أعاله  األخذ  بعد    الضمانات  االعتبارم 
 : ـالتالية

 ريــال. 154٫501٫308الئها والتي تقدر بمبلغ الشركة من عم الضمانات العقارية المرهونة لدي -
  توتعهدا  نات الكفالء الضامنين لكافة العمالء بموجب توقيعهم على سنداتلضمانات الغير ملموسة مثل ضماا - 

 من قيمة التعويض %50في االعتبار  وتؤخذ ة المبالغ المستحقة على مكفوليهم في حالة تعثرهم بسداد كاف
 
 طراف ذات العالقةمع األمعامالت ال -6
األ وت المسمثل  العلقة  ذات  مجلس  طراف  وأعضاء  الرئيسيين  العلاهمين  اإلدارة  وموظفي  للشركة  اإلدارة  يا 

 كبير من قبل هذه األطراف )األطراف األخرى ذات الصلة(. شكل ر بأثتتطرة أو والشركات الخاضعة لسي
ا مع  بمعاملت  الشركة  قامت  السنة  هذه  ذخلل  ال ألطراف  )تمات  التالية:  تلك الموافت  علقة  شروط  على  قة 

 لت من قبل مجلس اإلدارة(.المعام
 
 ذات عالقةأهم المعامالت مع أطراف   6/1

طبيعة  االسم 
 العالقة

 غ المعاملة مبل املةمعيعة البط

 م 2021ديسمبر31  م 2022يونيو30   
      

أحمد محمد 
 بانعيم 

 5,718,564  - تمويل *  مساهم

م اهلمديونية الخاصة بالمسا أقفال  
هم نعيم  أحمد بانعيم والمسا محمد

 أحمد بانعيم 

-  (7,325,920) 

لمساهم  صافي تصفية حسابات ا  
 الرئيسي

-  (2,937,228) 

ة في المساهم  يونيالمد لاقفا  
 الرئيسي / أحمد محمد بانعيم 

-  (2,325,920) 

نعيم أحمد 
 بانعيم

 (5,000,000)  - سلف مساهم

ساهم  لمال المديونية في ا اقف  
 يم لرئيسي / أحمد محمد بانعا

-  5,000,000 
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 "تتمة" طراف ذات العالقةمع األمعامالت ال -6
 
 كبار التنفيذين رواتب ومكافآت  -6/2
لمسئولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة  ة واالسلطمارسون ن ير التنفيذيين وهم األشخاص الذيكبا

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
 

 مبلغ المعاملة  عاملةالم بيعةط عالقةطبيعة ال االسم 
 م 2021ديسمبر31  م 2022يويون30   

 أحمد محمد
 بانعيم

المدرج  -المجلس مكافأة مساهم 
ة ميمصروفات عمو نضم

 وإدارية 

-  448,220 

 

 احمد نعيم
 بانعيم

ئيس  نائب ر - مساهم
 دارةاال جلسم

مدرج  -مكافأة المجلس
ضمن مصروفات عمومية 

 وإدارية 

56,951  71,181 

منير  
مبارك بن 

 عبادي

مدرج  -مكافأة المجلس دارةاإل مجلس رئيس
ضمن مصروفات عمومية 

 وإدارية 

56,951  - 

محمد سالم 
 بانعيم

إدارة  ضو مجلس ع
 ورئيس تنفيذي 

المجلس  مكافأةو رواتب
 موالت عو

656,317  - 

 
 
 

    وضريبةأمور تتعلق بالزكاة   -7

    مكونات الوعاء الزكوى -7/1

 م. من البنود التالية: 2022 يونيو 30التقريبي للشركة كما في ي وعاء الزكن الويتكو
 م 2021ونيوي30  م 2022يونيو30 

    
 9.890.923  3٫889٫264 الزكوي اء  مالي الوعإج

 123.637  48٫616 الزكاة  

القر  -  بحتساافقد تم    م 2019/ 03/ 14موافق  ال  هـ 07/07/1440يخ  بتار  2215ار الوزاري رقم  بناء على 
  أمثال صافي   أربعةلوعاء الزكاة والذي يتمثل في    االدنىمن الحد    %2.578قة على أساس  تحالزكاة المس
 المحمل على صافي الربح.  اةزكلستبعاد أثر مخصص ابعد ا ةلسناي نهاية الربح كما ف

-  
 الزكاة  حركة مخصص -7/2
 م 2021ديسمبر31  م 2022ونيوي30 

    
 463,884  199,950  فترةالد أول رصي

 (465,098)  (199,950) الفترةل لخ التسويات /
 201,164  48٫616 فترةالمكون عن ال

 199,950  48٫616 فترة رصيد آخر ال
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   " تتمة" يبةأمور تتعلق بالزكاة وضر -7

 ة والجمارك ريبضحقة من هيئة الزكاة والستمبالغ م -7/3
 

 
 

 

 م 2021ديسمبر31  م 2022يونيو30 

    
 12.461.840   11,996,742  الفترةد أول رصي

 -  (199,950) خلل الفترة/المسدد 
 (465,098)  (11,796,792) الفترة خلل التسويات /

  11,996,742   - رة تف يد آخر الصر

لل  تفاقيةهـ تم عمل ا26/6/1440بتاريخ    - الدائن  الزكاة والضرشرتسوية الرصيد  رك والجمابة  يكة لدى هيئة 
ى  م وذلك بناء عل2017م وحتى سنة  2014لاير سعودي للسنوات المالية من سنة    16.656.829وقدرة  مبلغ  

رقم  ال الز05/1440/ 30اريخ  تب  1440/1/7504خطاب  هيئة  للشركة من  الوارد  والجمارك  هـ  والضريبة  كاة 
ال الماوزي  هـ وقرار معالي20/03/1440خ  ( بتاري26الملكي رقم )م/ مرسوم  بشأن  ( بتاريخ 1260) رقم    لية ر 

من    %10قع  م فقط بوا2018ف الزكوي ألنشطة التمويل لعام  هـ المتضمن التوجيه بتسوية الموق05/04/1440
 لة التسوية. دمعا
تم  - فقد  أعله  ذكر  ما  على  أخ  وبناء  كإيرادات  المبلغ  هذا  مقاتسجيل  هيئةرى  من  مستحقة  مبالغ  لزكاة  ا  بل 

 والضريبة والجمارك. 
م في المبالغ المستحقة من 2021ديسمبر    31يد مخصص الزكاة للسنة المالية المنتهية في  ية رصتسو ما تم  ك  -

 . وتم تصفية الحساب ديلاير سعو 11,996,742يكون الصافي بعد التسوية ليبة والجمارك كاة والضرالز هيئة
 الوضع الزكوى  -7/4
تق  - اإلتم  لعام  ديم  الزكوية  السابقة و2021قرارات  والسنوات  تم  بها حتى أي ربوجد  وال  متعلقة  طات زكوية 

 تاريخه.
ال  قامت الشركة بالتسجيل في ضريبة- المملكة  الزكاة ظة تماشيا مع نة السعوديعربيالقيمة المضافة في  ام هيئة 

تقديم   وتم  والجمارك  المضافة  والضريبة  القيمة  ضريبة  و2020لسنة  اقرارات  يونيو   30وحتى  م  2021م 
 كاملة.  م2022

 
 بالصافي  -بنكية  هيالتتس -8
 م 2021ديسمبر31  م 2022يونيو30 

    
 إجمالي التسهيلت البنكية 

 
148٫577٫382  152,610,444 

  61,681,122  64٫122٫334 داول الجزء المت
 (3,846,860)  ( 7٫084٫682) مصاريف تمويلية مؤجلة :ناقصا

  57,834,262  57٫037٫652 الصافي المتداول 

    

  90,929,322  84٫455٫048 متداولير الجزء غال
 (11,068,211)  (9.302.270) تمويلية مؤجلة ريفصام ناقصا:

  79,861,111  75.152.778 صافي غير المتداول  ال

 137,695,373  132٫190٫430 صافي  -التسهيالت البنكية 

محلية بغرض تمويل   الميةوك إسن بنكل قروض طويلة األجل مشالشركة على تسهيالت بنكية على    حصلت  -

رأ المال  احتياجات  في  العامل،س  القائم  الرصيد  مبلغ  2022  يو يون  30  بلغ  م  2021)  132,190,430م 

 وق.ستحمل هذه التسهيالت البنكية بالعمولة طبقاً ألسعار الصرف السائدة في اللاير( 137,695,373

ت  - مقابل  ضمانات  تقديم  على  لتم  التسهيالت  سنداتك  المساهمين وضما  ألمر  شكل  قبل  من  شخصية  نات 

 ل.عن عوائد عقود التموي لتنازلمؤسسين والل
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 رأس المال  -9

المكتتب به والمد الى    150.000.000فوع  رأس مال الشركة  السهم  سه  15.000.000لاير مقسم    10م قيمة 
 مساهمين كما يلي: على ال لملاير موزعة بالكا

 م 2021يونيو30  م 2022نيويو30  

     
الملكية   نسبة 

% 
قيمة  
 السهم

 االجمالي  ياالجمال  سهمعدد األ

يد أحمد محمد عب
  بانعيم

95 10 14.250.000  142٫500٫000  142.500.000 

 7.489.500  7٫489٫500  748.950 10 4.99 حمد أحمد بانعيمم
  نعيم أحمد محمد

 نعيماب
0.01 10 1.050  10٫500  10.500 

 
 

100  15٫000٫000  150٫000٫000  150.000.000 

 
 يل اإلسالمي ادات من التمواإلير -10
 
 م 2021يونيو30  م 2022يونيو30 

 أشهر( 6)  (أشهر 6) 
 62.095.668  55٫349٫572 رادات الفروعإي 
 ( 42.320.310)  ( 38٫235٫400) ة تكلفة البضاعة المباع  

 19.775.358  17٫114٫172 يجمالاإل

    

 ( 11.627.073)  ( 15٫710٫887) الحالي  العام حباارمن أرباح غير محققة  

 11.372.648  11٫755٫270 سنوات سابقة مبيعات ققة منأرباح مح 

 (1.786.189)  ( 3٫435٫394) خصم مسموح به 

 17.734.744  9٫723٫161 اإلجمالي 

 
 لتمويل تكلفة ا -11
 م 2022يونيو30 

 أشهر( 6)
 م 2021يويون30 

 أشهر( 6)
    

 -  1,690,863 البنكية التسهيلت على  لتمويليةا سومالر

 4,393,852  - علقة  ذات فارأط من التمويل على تمويليةال الرسوم  

 4,393,852  1,690,863 اإلجمالي 
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 مصاريف تمويلية مؤجلة-12
 م 2022نيويو30 

 (أشهر 6)
 م 2021يونيو30 

 أشهر( 6)
    

  17,649,312  14.915.071 ل الفترةرصيد او

 -  2,927,950 خلل الفترة إضافات

 (2,734,241)  (1,456,069) المحمل على الفترة

 14.915.071   16٫386٫952 اية الفترةالرصيد في نه

 عات األرباحتوزي -13
 يريــــال ســعود 54.353.000أربــاح بمقــدار م وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع 27/09/2020بتاريخ  

د عــن ي تزيــ لقــة والتــ ساهمين وذلك من أجل سداد التعثرات الخاصــة بــأطراف ذات عبقاة على المرباح المن األم
( بتــاريخ 42002772رقــم )  نــك المركــزي الســعوديالبمــن  عة الصــادرة  مماندم الم وذلك وفقا  لخطاب عيو  720
 م.06/09/2020الموافق  هــ18/01/1442
 لسهمل ةضاألساسية والمخفبحية رال -14

ط ة على المتوسمساهمين في الشركألساسي والمخفضة بتقسيم صافي ربحية السنة العائدة للاب ربح السهم اتم حس
 -يلي: كما ئمة القاالمرجح لعدد األسهم 

 م 2022يونيو30 
 أشهر( 6)

 م 2021يونيو30 
 أشهر( 6)

    
 2.349.089  (6,427,062) صافي ربح الفترة

 15,000,000  15,000,000 لقائمةا هم سسط المرجح لعدد األلمتوا
 0٫16  ( 0٫43) سعودي(  م األساسية والمخفضة )ريــالربحية السه

 رير القطاعيةالتقا -15
نتجات أو خدمات )قطاع أعمال( ويخضع لمخاطر ومنافع تختلف عن أي  يم ميقوم بتقدصر مميز  عن  القطاع هو

بمقطا الشركة  تقوم  آخر  أرع  أسااقبة  أعماطاي كقسعمالها بشكل  تقاريع  أن  اإلدارة  ترى  لذلك  وتبعا   واحد  ر  ل 
 . فقطية  المملكة العربية السعودل الشركة في تعم .بق على الشركةقطاعات األعمال ال تنط

 واألدوات المالية اطرلمخإدارة ا -16
 دوالرص والقياس بيعتهاط تحديد عملية خلل من دارتهاإ ويتم الشركة  أنشطة في كامن جزء هي المخاطر
 للربحية بةبالنس هامة هي خاطرالم إدارة عملية إن .خرىاأل وعناصر الرقابة حسب حدود المخاطر مر،المست

 يةأساس بصرورة تملتش يالت ةالمالي اطرالمخ نم ةوعمتن لمجموعة ة طة الشركنشأ تتعرض  .للشركة لمستمرةا
 .ولةالسي طراومخ االئتمان اطرومخ وقالس اطرمخ ىعل

 خاطر الم ةدارإ لكهي -16/1
 اإلدارة مجلس
عنبص مسئول اإلدارة مجلس شاملة  واال ورة  إدارإنشاء  إطار  على  المخاطر  شراف  ان    .الشركة  في ة  كما 

 .ات ادارة المخاطر للشركةاستطوير ووضع سي ول عنئالمجلس مس
 ارة المخاطر تمان وإدالئالجنة 

 إدارة المخاطر المجلس نة االئتمان وتساعد لج  .دارةاإل  من قبل مجلس  رة المخاطريتم تعيين لجنة االئتمان وإدا
الكلية    راجعة في م التشغيليةالمخاطر  المخاطر  الت   التي قد تواجه الشركة وتقييم ومراجعة  اذ شغيلية واتخوغير 

 . بذلكقة ل أن تخفيف العوامل المتعقرار بش
 جنة المراجعة وااللتزام ل

واال المراجعة  يتم  لجنة  بوالتزام  الم  .اإلدارةمجلس  سطة  تعيينها  لجنة  مجلتقوم  بمساعدة  اإلدار راجعة  ة  س 
بمسؤولياتهلل المخا  ضطلع  وإدارة  التقارير  ونزاهة  الجودة  بتقييم  يتعلق  ومراجفيما  وسلمة  طر  عتها 

 . لداخلية للشركةالضوابط ا
 الداخليةعة جالمرا

والتشغ اإلدارية  المخاطر  كافة  مراجعة  والماليتتم  ايلية  بواسطة  اللمراجة   مراجعةال إدارة  تقوم  .داخليةعة 
السكفاي فحصب الداخلية العلقة  ياسات واإلجراءاتة   توالتوجيها واألنظمة بالسياسات الشركة تلتزم  .ذات 
 للجنة والتوصية نتائجها عن واإلبلغ  مع اإلدارة األحكام فةاك نتائج بمناقشة داخليةال راجعةالم تقوم .ليةالداخ
 . عةالمراج
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 تمة""ت واألدوات المالية رلمخاطإدارة ا -16
 مخاطر السوق  -16/2

 يجةنت ما  ماليه  اداة من  تقلب التدفقات  قد  ات المستقبليةلتدفقدلة أو اطر أن القيمة العامخا السوق هى  مخاطر
الربح للتغيرات أو  في معدالت   انياالئتم صنيفالت في رتغبلابسبب   المالية األوراق سوق أسعار السوقي 
 والسيولة  المالية األوراق على والطلب ربة، والعرضالمضا وأنشطة في السوق، والتغير ألداةا أو للمصدر

 . السوق في
مخاطر  من أنواع ثلثة  نم السوق مخاطر ونتتك الفائدة عملةال المخاطر:   ألسعارا ومخاطر  ومخاطر 

 األخرى.
 

 مخاطر العمالت -16/2/1
يرات في اة مالية بسبب التغالنقدية المستقبلية ألد التدفقات أو ةالعادل القيمة تتقلبا مخاطر هي ملتالع مخاطر
األمعدال العملت  صرف  الرئيستجري  و  .جنبيةت  باللايرالمعاملت  للشركة  السعوديية  ا  .  لشركة  تتحمل 

قد اإلدارة وتعت  .للاير السعودير ايالتي تتم بعملت أخرى غاألجنبية  راض بالعملة  مخاطر العملة على االقت
ه حأن  للناك  أدنى  تقلد  بسبب  الكبيرة  حيخسائر  الصرف  أسعار  المبات  معظم  إن  النقدية ث  وجودات 
بالاللتزاماوا أو  ت  السعودي  السعودي وعليه عملت مرتبطة بلاير  لمخا  اللاير  بالتحوط  الشركة  تقوم  طر ال 

 ألجنبية.االعملت 
 

 ولة الخاصةلعمامخاطر معدالت  -16/2/2
مع ممخاطر  هي  العمولة  الخاطر  دل  للتدفقات  تقلبات  الحالية  ماليقيمة  ألداة  التغيرالنقدية  بسبب  في ة  ات 
طويلة األجل التي تحمل لتزامات قروض الشركة  صورة رئيسية باسوقية المتعلقة بصة الولة الخامعدالت العم

 متغيرة. عمولة خاصة  معدالت
 .(: ال شيء2020) 2021مبر ديس 31لعمولة كما في خاضعة لمخاطر معدل اية ل توجد هناك مطلوبات ماال

 
 ىمخاطر أسعار أخر -16/2/3

األسع األخرى  مخاطر  تقلب  مخاط  هيار  التد  لقيمةار  أو  ا العادلة  النقدية  المفقات  لألداة  بسبب  لمستقبلية  الية 
النا  السوق )بخلفالتغيرات في أسعار   الربتلك   كانتء  مخاطر العملت( سوا  أو  ح تجة عن مخاطر معدل 

التغ اناتجة عن  يرات  تلك  أو  بالفرد  أو  عوامل خاصة  المالية  الألدوات  أو  التي تؤثر عمصدرها،  لى  عوامل 
الممااألدوجميع   المالية  المتداولة  ات  السوقثلة  لد   .في  يوجد  مالية تخضعال  أدوات  أي  الشركة  لمخاطر    ى 
 . ر أخرىأسعا

 مخاطر االئتمان -16/3
 للطرف  مالية خسائرب تسببمما   بالتزاماته الوفاء في  الية الم األدوات  رافأط  أحد  عدم مقدرة طرمخا هي

 .اآلخر
 في التمويل االسالميصافي االستثمار  -16/3/1
إجراءات إلدارة   بوضع الشركة  ولذلك قامت  .ئتمانية كبيرةر اطالمرابحة عموما لمخا  دار في عقوتعرض االستثمي

الموافقات  الحصووكيفية  للعملء    مانيةالئتا الكفاءة ميتقي ذلك في بما ماناالئت لمخاطر لتعرض االئتمانية  ل على 
 .صيةن وضمانات شخانات مثل ودائع التأميوالحصول على ضم ائتمانووضع حدود 

يتم    .تماني بصورة يومية كأداة إلدارة نوعية المخاطر االئتمانية لمحفظة المرابحةالئاالشركة آلية التصنيف    تتبع
الذمم   المساتصنيف  من  ألكث  تحقةلمدينة  ألربأش  6ر  مجمهر  طبقا  ع  فرعية  الداخلي  وعات  االئتماني  للتصنيف 
 .خسارة ها،لمستوي، مشكوك في تحصيل بة، دون ا تحت المراق /انقضي موعد استحقاقها بالشركة كالتالي:
 مخاطر التركيز

ة س المنطقة بنفأنشط  بهة، أو فيشامقابلة في أنشطة متتنشأ مخاطر التركيز عندما يرتبط عدد من األطراف ال
اقتصادية متماثلة مما قد يجعل قدرتهم  أو يكون لها سما  افية،الجغر الت  علىت   عاقدية تتأثرمواجهة االلتزامات 

مما المجا  ثلبشكل  في  غيرهات  البالتغيرات  أو  السياسية  الظروف  أو  مخاطر   علىالتركيز    .االقتصادية، 
تشي الن  إلىر  االئتمان  اسبالحساسية  ألداء  التي  التطورا  تجاه  لشركةية  منطق  علىتؤثر  ت  أو  جغرافية قطاع  ة 

 .معينة
مخاطر   بإدارة  الشركة  تنويتقوم  خلل  من  المراالئتمان  أنشطة  لضماع  غير  ن  ابحة  تركيز  وجود   بررمعدم 

 .للمخاطر مع أفراد أو مجموعات من العملء في مواقع أو أعمال معينة
 أخري تمانيةحسينات ائوت  ت محتفظ بها كتأمينضمانا
ثمار في  ها بسبب أن صافي االستة المتعلقة باالستثمار في المرابحة تم تقليلإجمالي القيم  علىتمان  طر االئإن مخا
 .ت عقارية مقابل بعض المرابحات الممنوحة للعملءناو همن خلل االحتفاظ برن ابحة مضموالمر
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 "تتمة" ماليةواألدوات ال  إدارة المخاطر -16
 تتمة""  انمخاطر االئتم -16/3

 

 مم مدينة أخريحسابات بنكية وذ -16/3/2
  ن جوهري. إاالئتمان بشكل    تتعرض لمخاطر  يدة، وبالتالي النية جت ائتما بنوك لديها تصنيفا  األموال لدي  تودع
 . يراطر االئتمان بشكل جوهمعرضة لمخجوهرية وغير م المدينة األخرى غير الذم
 

 القيمة العادلة -16/5
لــك ذ  فــين أطــراف راغبــة  طلوبات مــا بــيجودات ما أو سداد متم بموجبها بيع مو  التيالقيمة    هيلة  القيمة العاد  -

ة عاملــة شــرك هــيأن الشركة  تراضافوجد  ة يتعريف القيمة العادل  ضمن  القياس،خ  تاري  فيمل عادلة  ط تعابشرو
 سلبية.وط ة بشرأو إجراء معامل ماديا من حجم عملياتهاحد لنية أو شرط ل أييوجد  مستمرة حيث ال

 فــية  لمــدخلت المســتخدمالــى اتنادا   القيمة العادلة اســ   تسلسل  فيلفة  لة ضمن مستويات مختتصنيف القيمة العاد  -
 يلي:ييم كما  طرق التق
 اقتنائهــايمكــن  ثلــةاموجــودات أو مطلوبــات ممعنها في أسواق نشطة ل  ألسعار السوقية المفصحا  ول:األ  المستوى

 .يخ التقييمتار في
ا بشــكل يمكــن ملحظتهــ  وهــيل المســتوى األو  فيلسوقية الموضحة  مدخلت بخلف االسعار ا  الثاني:ستوى  الم

 .ير مباشرلة( أو بشكل غ)األسعار المماث  مباشر
وال يمكــن  حظــةات الســوق القابلــة للملات ال تعتمد علــى معلومــ لت لموجودات أو مطلوبمدخ ث:ثالــ الالمستوى  

 السوق.ر من مباش كل مباشر أو غيرملحظتها بش
  

 ر رأس المالإدارة مخاط -16/6
أهد الإن  الشركة  رأاف  إدارة  من  المالرئيسية  ل  س  قدرتهاهي  على  ب  لحفاظ  القيام  مستمرة  على  بصفة  أعمالها 

 . إلى مساهميهاية لتوفير عوائد مالية مثامن أجل دعم أعمالها ولعلى نسب مالية سليمة  محافظةوال
االقتصادية    ات في الظروفزمة على ضوء التغيرل المالي وإجراء التعديلت اللالهيكشركة على إدارة  تعمل ال

للمالمخاط  وخصائص األساسيةر  الحفا  .وجودات  أجل  أو تعديل هيكل رأس  من  يمالمظ  تقوم ال،  أن  للشركة  كن 
لم يتم عمل    .ةجديد  ن أو إصدار أسهمأس المال إلى المساهمية ردفوعة للمساهمين أو إعاديل مبلغ األرباح المدبتع

م  2020مبر  ديس  31تهيتين في  المن  السنتينرة رأس المال خلل  لعمليات إلداف أو السياسات أو اتغيرات في األهدا
 . م2021و

إج الشركة  مبلغمالتراقب  ال  ي  من  المقدم  المتطلبالتمويل  أساس  على  الششركة  لنظام  النظامية  وأنظمة   كاترات 
التي تعمل في  تطلب  التي ت   السعودي  المركزيالبنك   التمويل  الع  أنشطة تمويل ما عدامن شركات  قاري التمويل 

 . المال ثلث مرات من راسمالي مويل اجبالحفاظ على ت
 
 

 أحداث الحقة -17
م وحتى  2021بر  يسمد  31المركز المالي في    هامة منذ تاريخ قائمة  م وجود أي أحداث الحقةارة بعددتعتقد اإل
 . نشأةالمركز المالي للم مالية قد يكون لها أثر جوهري على ئم الإعداد هذه القواتاريخ 

 

 لية  عتماد القوائم الماا -18
 م 2022 يوليو22تاريخ ب من مجلس إدارة الشركة وائم الماليةاد إصدار هذه القاعتم تم

 
 

 
 


