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   شركة متاجر للتمويل
 ( ةهمة سعودية مقفلمسا شركة)

 القوائم المالية وتقرير الفحص للقوائم األولية المختصرة  

 م 2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 
 

 صفحة الفهرس 

  

  

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

  

 2 (عةراج )غير م المالي قائمة المركز

  

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

  

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

  

 5 األولية المختصر )غير مراجعة( قائمة التدفقات النقدية

  

 22 –6 )غير مراجعة( رةتصمخال وليةأل ا لماليةإيضاحات حول القوائم ا 
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   شركة متاجر للتمويل
 ( مقفلة سعوديةشركة مساهمة )

 )غير مراجعة( الماليقائمة المركز 
 م2022 سبتمبر 30كما في 

 ( لاير سعودي) 

 
 م 2021سمبردي 31  م 2022سبتمبر   30 إيضاح  
 )مراجعة(   )غير مراجعة(   

     الموجودات 
  42,097,126   34,473,670 4 مه في حك ماود قن 

  26,552,836   22,552,836  مقيدة  –ودائع طويلة األجل 
  1,478,896   3,619,450   مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 

  11,996,742   - 3/ 7 مبالغ مستحقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل 
  199,137,033   188,272,889 5 يمسل إلل ا موي ار في الت صافي االستثم

  6,590,131   6,564,268  ممتلكات ومعدات ـ بالصافي 
  2,851,328    2,851,328   أصول استخدام حق

  28,304,885    28,304,885    بالتكلفة – عقارية استثمارات
  31,290,102    31,290,102   يعللب  بها محتفظ محتجزة موجودات

  350,299,079   317,929,428   تا دوجو الم   وعمجم

     المطلوبات وحقوق المساهمين 
     المطلوبات  

  4,003,700    4,504,300   تجاريون دائنون
  948,381    446,504   أخرى  دائنة وأرصدة  مستحقة  مصروفات
  199,950    115,790  2/ 7   الزكاة مخصص 
  137,695,373    116,722,062  8 افي بالص – بنكية تسهيالت
  1,630,832    1,630,832   إيجار  عقود  التزامات
  5,002,726    3,980,690   المحدودة  الموظفين منافع التزامات
  2,321,169    4,171,801   السعودي  المركزي البنك

  151,802,131   131,571,979  مجموع المطلوبات 

     ين المساهم وقحق
  150,000,000    150,000,000  9 المال  رأس

  22,389,959    22,389,959   نظامي  احتياطي
  25,559,657    13,420,158   مبقاة أرباح

  547,332   547,332  أخرى احتياطيات 

  198,496,948   186,357,449  مجموع حقوق المساهمين 

  350,299,079   317,929,428  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( جرة )غير مراألرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر األولية المختصقائمة ا
 م2022 سبتمبر 30 في لمنتهيةا أشهر ةلتسعاتي الثالثة ولفتر

 ( لاير سعودي) 

 
  سبتمبر-يناير  إيضاح  

2022 
  سبتمبر-يناير 

2021 
  سبتمبر -ليويو 

2022 
 سبتمبر-ليويو 

2021 
 )غير مراجعة(   )غير مراجعة(   )غير مراجعة(   )غير مراجعة(   

         
 8,175,180  5,5135,71  4,92925,90  15,438,674 10 من التمويل اإلسالمي  ت اإليرادا

         
 ( 3,093,107)  ( 1,216,760)  ( 7,486,959)  ( 2,907,623) 11 تكلفة التمويل 

 ( 6,647,602)  ( 5,608,050)  (17,514,554)  ( 17,926,328)  وإدارية مصاريف عمومية 
         

 ( 7099,740,)  ( 016,824,8)  (25,001,513)  ( 20,833,951)  واالعباء ف  المصاري مجموع  

 ( 1,565,529)  ( 1,109,297)  908,411  ( 5،395،277)  ليات التشغيلية العم من الخسارة( الربح)

 -  349,585  -  973,983  أخرى  اتايراد
 -  ( 4,885,551)  -  ( 7,602,415)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ( 1,565,529)  ( 632,645,5)  08,4119  ( 12,023,709)  الزكاة قبل (الخسارة) الربح

 55،597  (67,174)  (69,254)  ( 115,790) 1/ 7 الزكاة
         

 ( 1,509,932)  ( 5,712,437)  839,157  ( 12,139,499)  إجمالي الدخل الشامل  

         
 (0.01)  (0.03)  0.005  (0.081)  األساسية والمخفضة للسهم   (سارة الخ) الربحية 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(مراجعة غير) ةرالمختص ليةاألو المالية القوائم من جزءا  ( 18) رقم الى( 1) قمر نم فقةالمر حاتاضيإلا
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 ل  يمتاجر للتمو كةرش
 ( ة سعودية مقفلةمهامسشركة )

 لمساهمين األولية المختصرة )غير مراجعة(اقائمة التغيرات في حقوق 
 م 2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  لفترة التسعة

 ( ديوعس لاير) 

 
 

حقوق  وع  مجم  احتياطيات اخرى   مبقاة  (خسائر ) أرباح   احتياطي نظامي   س المال أر 
 اهمين سمال

          

 196٫429٫463  217٫690  23٫995٫598  22٫216٫175  150٫000,000 (مراجعة) م2021يناير 1في  الرصيد

 839,157  -  839,157  -  - صافي ربح الفترة

 197,268,620  217٫690  24,834,755  22٫216٫175  150٫000000 مراجعة(ير )غ م2021 ربسبتم 30ي ف  الرصيد

          

 198٫496٫948  547٫332  25,559,657  22,389,959  150٫000,000 م 2022يناير 1في  الرصيد

 (12،139،499)  -  (12،139،499)  -  - الفترة خسارة صافي

 186,357,449  547٫332  13,420,158  22,389,959  150٫000,000 م 2022 برسبتم 30 في الرصيد

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

(ةعغير مراجمختصرة )لا ة ولياأل اليةالمائم القون ( جزءاً م18) ( الى رقم1)اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 متاجر للتمويل  شركة 
 ( شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 ة(جعارمير )غختصر مال األولية  قائمة التدفقات النقدية
 م2022 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ( لاير سعودي) 

 م 2021سبتمبر30  م 2022سبتمبر   30 

     شغيلالت لياتلنقدي من عمفق االتد

 908,411  ( 12,023,709) لزكاةقبل ا الفترة حرب ة /ارخس

    غيلشلتتعديل صافي الدخل إلى صافي التدفق النقدي من عمليات ا

 546,168  710,176 ت ومعدا تممتلكا لكهاست

 383,283  335,126 مةخدهاية ت نيضاتعو

 363,621  - استبعاد موجودات ثابتة ئر خسا

 757,914  - وجودات إطفاء حق استخدام م

 89,789  - ار تمويليمصاريف تمويل عقود إيج

 152,398  - ديون معدومة 

 (10،978،407 )  3،201،584 

    اتدات والمطلوب وجمولاي ر ف التغي

      ص )زيادة(قن

 (2,046,689)   10,864,144 مدينون عن عقود التقسيط 

 (5,465,735)  (2,140,554) مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى 

 -   11,996,742 ارصدة مدينة اخرى 

    زيادة: )نقص( 

 ( 5,417,750)  500,600 دائنون تجاريون

 (96,245)  (501,877) ى أخر ائنةد ةدصأرو ةمستحق تافرومص

 (515,111)  (1,357,162) مدفوعة  الخدمة نهاية  تعويضات

  -  (199,950) مدفوعة  زكاة

 (10,417,399)  8,183,536 عمليات التشغيل  م في()المستخدالناتج من  النقدي صافي التدفق

    

    ت االستثماري من عملياالتدفق النقد

 ( 504,787)  - ي ضاأرفي ارات متثاس

 ( 752,127)  ( 684,313) عداتت ومتلكامدفوعا ت لشراء مم

 250,000  - عداتوم تتلكامم متحصل من بيع

 ( 1,006,914)  ( 684,313) االستثمار عمليات (في تخدم المس) النقدي التدفق صافي

    

    التمويل عمليات من النقدي التدفق

 (10,665,018)  ( 20,973,311) قروض طويلة األجل 

 -  1,850,632 المركزي البنك دعم

 (77,453)  - قة الع ذات طرافأل حقالمست

 ( 1,482,646)  -  إيجار  عقود مطلوبات من المسدد

 -  4،000،000 مقيدة ودائع 

 12،147،664  ( 15,122,679) تمويل لا عمليات ج منالنات ديالنق  التدفق صافي

 (23,571,977)  (7,623,456) ةقدي نال صدةراأل في  التغير صافي

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

  76,632,484   34,473,670    سبتمبر 30 في حكمه يف  وما النقد

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



 اجر للتمويل  شركة مت
 ( قفلةمودية  اهمة سعشركة مس)

 ير مراجعة(األولية المختصرة )غ الماليةوائم ت حول القاحاإيض
 م 2022سبتمبر  30في  ةلفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهي

 (لاير سعودي) 
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 ركةشلل اميظنالع ضوال ـ1 
للتمويل  -1/1 متاجر  متاجر    شركة  شركة  مساهمة    -كة"  شر"ال  تقسيطلل"سابقاً  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  1436  محرم  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  - وافق  مال  ـه1433  نشعبا  12  يخربتا  259مراقبة شركات 
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   اسمتعديل    نهمواسالم  ررم ق 2015  يراين  20هـ الموافق  1436ربيع أول    29خ  يربتا  -

ً يام بالتمويل وفالشركة القلشركة بحيث يصبح غرض  غرض ا  يلتعد  ة الىفامتاجر للتمويل" باإلض  ألحكام نظام قا
  ن ع   ةرعلقة والقواعد والتعليمات الصاد لمة ذات اية واألنظ التنفيذ والئحته  بة شركات التمويل  لشركات ونظام مراقا
 استكمالم  سطة. تتووالمغيرة  صلوتمويل المنشآت ا  االستهلكيبمزاولة أعمال التمويل    يودعسلزي ا كربنك الملا

 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.13/09/1421خ وتاري 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   اضطرابفي    تسبب  ا( مم19-د  يكوف جائحة كرونا المستجد )  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

تق  لبطتوقد   إعادة  الشركة  إدارة  من  والمصاقديروالت  تتراضافاال  ييمذلك  القوائم  ات  على  المطبقة  الرئيسية  در 
في  للفترة  المنتهية في    المختصرةاألولية  لمالية  القوائم ا  و  م.2021  ديسمبر  31ي  تهية فمنة الللسن  ةكالمالية للشر

ى  ل ناء عوب،  ةشركافة اآلثار على عمليات وأنشطة الك  ة بتقييممت اإلدارسنة، قاوخلل تلك ال  م.2022  مارس   31
فلم  الت  هذا فيتكقييم  جوهرية  تعديلت  أي  إجراء  إلى  حاجة  هناك  الالقوائ  ن  للفترلية  مام  المختصرة  ة  األولية 

في  المنتهي الت  م.2022  مارس  31في  ة  عدم  لحالة  ونظراً  تغييرولكن،  أي  فإن  الراهنة،  في  مستقبل  أكد  ي 
تتطلبلاو  اتتراضاالف نتائج  عنه  تنشأ  قد  عجوهر  تعديلت  اءرإج  تقديرات  القيم  ية  لألصو لى  و/أو  الدفترية  ل 

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

 
 أسس األعداد -2
 امتزلاالبيان   -2/1

  لي" التقرير الما(  34  )ي رقم  ولالد  حاسبةملية المالية األولية المختصرة المرفقة وفقا لمعيار المالئم االقوا  اعدت
الدول)  األولي"  المالمعيار  للتقرير  األي  الحد  يحدد  الذي  التقريرالي  لمحتويات  البا ليموتع  (اليالم  دنى    نكت 

 سعودي،  ال يزالمرك
 
 
 
 
 
 



 ويل  شركة متاجر للتم
 ( مقفلةسعودية  مساهمة  شركة)

 عة(اجر مرغيختصرة )لماألولية ا ائم الماليةوقالإيضاحات حول 
 م 2022مبر سبت 30رتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في لفت
 (سعوديلاير ) 
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 "ةتتم" األعداد أسس -2

 "ةتتم" امتزلاال  بيان -2/1
للسن  مع  جنب  الى  جنبا  المالية  القوائم  ههذ  عرض   بويج  خللدا   ةريبوض  الزكاة  عن  للمحاسبة المالية    ة القوائم 

جموعة  المطلوبة إلعداد م  ة كافة المعلوماتالقوائم المالي  تتضمن هذا   ، وال م  2021ديسمبر    31ا في  كمهية  المنت
احات التفسيرية  يضواإل   يةسبحامال  تولكن تم إدراج السياساالية  الم  ريا للتقارفقلمعدة ومالية اقوائم الكاملة من ال

لف ال هامة  لتفسير األحداث والمعاملت  المرف  يراتالتغ  مهالمحددة  المالي واألداءي  للشركماال  كز  ة مقارنة لي 
 ات السابقة المعروضة. فتربال

ال القوائم  اإلتشمل ج  المختصرة ال  مالية األوليةإن  ا   يتم  يتاحات واليضميع  إرفاقها مع  في    ية الملا ئم  القوالعادة 
ف نويالس كما  للشركة  السنوية  المالية  القوائم  مع  قراءتها  يجب  ولذلك  بعض    م،   2021  سمبردي  31  ية  إن 

اإل وا  المعلومات مهيضاحات  تعتبر  األولمة  لتي  المالية  القوائم  المخللفهم  (غية  اإلفتصرة  تم  مراجعة)  صاح  ير 
 . (18الى ) (1) مقحات من رضاباإلي اعنه

 
 لقياسس اأسا -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
القوائم المالية للشركة  ر  إصداخ  رياى تحت  نفيذالت  زخل حيلم تدولكن  صدرت    ت التيل ر والتعديالمعاييفيما يلي  

المعاتقو تأثيرات  بتقييم  حالياً  الشركة  والييم  المذلتعدير  قوائمت  على  أدناه  الكورة  تتوقع  ومع    ماليةها  أن  ذلك 
 . مالية على القوائم اليكون جوهرياً  التأثير إن وجد لن

 ديالت عوالتيدة ايير الجدمعال بعد أو نبدأً مة ات السنويفترة للساري
 "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

ع رومش الو أميلة زه الشركتالمستثمر و األصول بين ةمو مساهأ بيع ●
 راومعي 10ير المالي  المشترك )التعديلت على المعيار الدولي للتقر

 (.28لدولي ا اسبةالمح
 

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

 ذلك. فخل يذكرلم  عودي مالاير س
 

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

ت اتراضــ االفات والتقــديريف. إن  مصــارلاادات ويــروبــات واإلوالمطل  ر للموجوداتمولة في التقريوالمبالغ المش
تيجــة التــي ف والنروالظــ  فــي ظــل ةالخبرة السابقة والعوامل األخرى التي يعتقد أنها معقول علىبناء    هاب  قةعلتالم

مصادر للعيان من    لتي ليست باديةت والمطلوبات امة الدفترية للموجودام حول القيألحكاوضع اا في  تعتبر أساس
 ت.ديراالتقعن هذه لفعلية ئج ااتلف النختخري. قد تأ
ي سبية فحاالم ديراتقتأساس مستمر، ويتم تسجيل مراجعة ال  علىاألساسية    يرات واالفتراضاتلتقدا  عةجمرام  تي

تــرات المراجعة والف  أو في فترة  تلك الفترة  علىان التعديل يؤثر فقط  يرات إذا كالتقداجعة  ها مرالفترة التي يتم في
 المستقبلية. اتترلفوا حاليةلات الفتركل من ا 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

 لشركةرة اإدايس لدى  لذلك، لافة  ضإنظور. لملمستقبل اها في اار في أعمالللزمة للستمرديها الموارد االشركة ل
وعليه فقــد   .رتمرااالس  ىلحول قدرة الشركة ع  ريةيقين والتي بدورها يمكن أن تثير شكوكاً جوهالم  عدن  محالة  

 .ستمراريةالاساس مبدأ على أالية م المتم إعداد القوائ
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 "ةتتم" الهامة لمحاسبيةا لسياساتا  ملخص -3
 "تتمة"بية الهامةام والتقديرات واالفتراضات المحاسحكاأل -2/5
 

 مة الحاليةالحتساب القي مصتحديد معدل الخ -2/5/2
والمخــاطر الفرديــة  االتفاقيةمدة  ارتبعاالبألخذ كة مع االشرالحالية على لسوق طر ااخقييم مت خصمعدل اليمثل م

 ركة.ى الظروف المحيطة بالشم إلخصالدل مع ابستاحللموجودات ذات الصلة. يستند 
 

 موظفينللة مكافأة نهاية الخدم اللتزاماتتواري االك  التقييم -2/5/3
ير الممولة التي يتم ددة غحلماافآت  مج المكانبر  بالموظفين"( بموج  افأةكمدمة )" لخة نهاية اة مكافأيتم تحديد تكلف

 ف عــند تختلــ التــي قــ  ضــاتاالفترالعديد مــن إعداد ا  ريإلكتوام اييقتالتقييم اإلكتواري. يشمل ال  تحديدها بموجب
فــي  ةيمســتقبلالالزيــادات لخصــم، وتحديــد معــدل افتراضــات االه قبل. وتشــمل هــذورات الفعليــة فــي المســتطــ الت

 ةلــ المحــددة غيــر الممويم وطبيعته طويلة األجل فإن التــزام المكافــأة  قيلتا  يدق لتعظراً ت. ونفياولالرواتب، ونسبة ا
ة ســنمن مرة فــي ال فتراضات سنويا أو أكثرع االجمي مراجعة. تتم اضاته االفترات في هذة للتغيرسيالحسا  شديد

 لشركةوقامت ا الضرورة،عند الواحدة 
 دمة. الخهاية ة نأفإكتوارية لتحديد مكا ةبحس دامتخباس
 
 لمحاسبية الهامةلسياسات املخص ا -3

السياســات   هــذه  يقطبه. تم تية ادنامبنالمالية األولية  القوائم  ه  داد هذاع  يف  ةان السياسات المحاسبية الهامة المطبق
 لك.ذعلى غير  الك ينصات المعروضة ميع السنوجمى ورة متسقة علالمحاسبية بص

 
 

 تالممتلكات والمعدا -3/1
اتظه ولممتلكر  االبات  اعدلماات  ناقصا  التاريخية  القيلتكلفة  انخفاض  المتراكم وخسائر  وجدت.  إن    ،ةمستهلك 
 .وداتلموجا اءة القتنة مباشرائدالتكلفة النفقات الع تضمنوت

ا عندم بما يكون ملئما، االسح ،ستقلمكأصل بها احتساو ا لألصلالقيمة الدفترية   يفيتم ادراج التكاليف اللحقة  
د لفة البنــ تكقياس  انمكإلابلبند ويكون  فق الى المنشاة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة باتتد  نا  جحرالم  ن منيكو

 دات، واالصــل المســتبدلمعــ العنصر من بند الممتلكــات و  إلحلل  بدةالمتك  يفالتكال  م رسملةتت  بشكل موثوق به.
على قائمة الربح او الخســارة   رىاألخ  نةياصوال  صلحت االنفقا  يتم تحميل كافةكما    .مالستخداابعاده من  يتم است

 .هيتم تكبدها في التيخلل الفترة 
 فــيذ  اه، بعــد األخــ تــاجي المقــدر المبــين ادنــ اإلنر  عممدى ال  ابت علىالثاستخدام طريقة القسط  ك بهلستاال  يحمل

  .بقيةالمتر القيمة االعتبا
 

 السنوات البيان 

 4 سيارات

 6,67 ت أثاث ومفروشا 

 6,67-10 ومعدات آالت 

 10 تحسينات مباني مستأجرة 
 

لك أي اســتهم تحميــل ام. وال يتاالصل متاحا للستخد يهلذي يكون فشهر الايتم تحميل االستهلك لإلضافات من 
  في شهر االستبعاد.

 يمتــهأكبــر مــن ق الدفتري  ة القيم  ة كان    إذا  تردادالس   ل  ةالقابل  تهالقيم  رةمباش  لألصول  فتريةلدا  قيمةلا  يضتخف  يتم
قائمــة  علــىإن وجدت،  ت،ات والمعداممتلكلايتم تحميل األرباح/ الخسائر من استبعاد  للسترداد. لقابلةقدرة امال

ة يــدها بتكلفــ ة يــتم قدإنتاجيــة غيــر محــد ارعملها ألتي الموجودات ا ة التي نشأت فيها.رفي الفتلخسائر وا األرباح
ديل القيم المتبقية واألعمــار اإلنتاجيــة جعة وتعيتم مرا .توجد ا خسائر االنخفاض المتراكمة، إنصناق تحواذالسا

 لي.امركز م خ قائمةفي كل تاريما يكون ذلك ملئما دعنلمستخدمة، طرق الاللموجودات و
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 مشروعات تحت التنفيذ -3/2
 ة ويــتم عرضــها ضــمن بنــد الممتلكــاتيــ علفللفــة التكس ايــذ علــى أســات التنفالمشــروعات تحــ   كلفــةت  ابتساح  يتم
الخاص بها   كهلستاال  ابحس  أبديوستخدام فيتم رفعها الى الممتلكات والمعدات  تصبح جاهزة للحتى    اتعدموال

 قدرة.جية الماإلنتا مارلألعوفقا 
 
 ير أجت اتموجودات ومطلوبحق استخدام  -3/3
تم د. يوعقال  ة منالتشغيلية ألنواع متنوع  اإيجاراته  دوعقدة لديج  تومطلوبا  اتبموجود  باالعتراف  الشركة  متقا 

  رة على مدىل على الربح أو الخساويتمة التكلفتحميل    وتكلفة التمويل. يتمتوزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات  
  ك تهل اس  يتملكل فترة.  لتزام  المتبقي من اال  صيدلر ا  بت علىي ثاحيث يتم تحقيق معدل فائدة دورفترة اإليجار ب

ا العمر احق  القسط   أقصر،أيهما    اإليجار،وفترة عقد  صل  ألل  جياإلنتالستخدام األصل على مدى  على أساس 
 الثابت.

 ساس القيمة الحالية. أد اإليجار على  عن عق اشئةالن ات والمطلوباتجودوملاياس اً قمبدئي ميت
 :تياالتتضمن  فة التيبالتكل الموجودات امخدحق استياس يتم ق -1
 .اإليجارالمبدئي لمطلوبات  قياس لاغ مبل -
 .تلمةار مسجيتم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إ يهإيجارت عافأي د -
  يف مباشرة مبدئية.كالت يأ -
 .التجديد تكاليف -
 تالية: دفوعات اإليجار اللمة الحالييمة ن مطلوبات اإليجار صافي القضمتت -2
 فز إيجار مدينة. حوا يأ اً صناق في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( امبة )ابتالثالدفعات  -
 ل.معد شر أوؤمدفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى  -
 يمة المتبقية. الق تاب ضمانجوبم ل المستأجر ا من قبمبالغ المتوقع دفعهلا -
 تأجر متأكدا بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار.  كان المسء إذا  ارشلار اخي ارسةسعر مم -
 ك الخيار. عكس ممارسة المستأجر لذل يجار تت مدة اإلإذا كان ر،اإليجانهاء عقد إبصة اخللغرامات اعات افد -
 جرألمسته افعيد س  الذييمثل السعر    والذي  فياضاإل  اضرتقاالدام معدل  ر باستخمدفوعات عقد اإليجا  مصم ختي
 وأحكام مماثلة.وط رشبة مماثلة تصاديقاة ئما بقيمة مماثلة في بي أصلعلى  األموال اللزمة للحصول يقترضل
ساس  ة على أمنخفضة القيم  جوداتوملاات  وإيجار  ة بعقود اإليجار قصيرة األجلتبطمدفوعات المراثبات الم  يت

الربح أو  في    فوت كمصربالثالقسط ا  األجل هي عقود إيجار ذات فترةيرة  صق   ارجاإليود  . عقالخسارةقائمة 
 . شهراً أو أقل 12إيجار مدتها 

 
 العقاريةت االستثمارا -3/4

االست العتتضمن  )الممتلكاثمارات  بقارية  من  أو جزء  المباني  أو  األراضي  بها    وأ  ناءت(  المحتفظ  لدى  كليهما 
بعد خصم    رات العقارية بالتكلفةالستثماا  سقيا  ميت  همايتنمية رأس المال أو كلأو ل  راإليجاى  علول  ركة للحصالش

 إن وجدت.   - اض في قيمةانخف رئاالستهلك المتراكم وأي خسا
تكلفة  إدراج    ستثمارات. يتماالك  تل  قدرةلما  ةاألعمار اإلنتاجيدى  م  على   ثاب ال  القسط  بطريقة  التكلفة  كاستهال  يتم
افع اقتصادية مستقبلة  ان من المحتمل تدفق مند إذا كبنلية لالدفتر  مارات العقارية بالقيمةستثالازء من  ج  التبداس

يف الخدمة اليومية للستثمارات يتم تسجيل تكال  ء المستبدلذلك الجزة الدفترية ليم ستبعاد القيتم ا  .كامنة يعتد بها
 . دهاحال تكب الخسائرمة األرباح أو ائق يف عقاريةال
 
 دات محتجزة محتفظ بها للبيع وجمو -3/5

االعتيادية  سياق  فية  كالشرتقوم   والموجودات    اعمالها  المركبات  بعض  أمقابل    األخرىبشراء  ة  رصدتسوية 
  بالقيمة الدفترية   ايئ ديلها مبوجودات محتفظ بها للبيع ويتم تسجذه الموجودات كمم اعتبار ه يل االسلمي. يتالتمو
اقصا  للموجودات ذات الصلة نلحالية  ا   ةعادل قيمة السلمي ذات الصلة او الل االي وة التمصدرتحصيل ألللة  القابل

اقل. ايهما  لبيعها  تكلفة  المبدللع  اقالح  أي  هذ،  ئيتراف  تقييم  إعادة  الموجودايتم  المملوكة بصوره  دورية  ت  ة 
الدفترية   بقيمتها  تحقيقهيقلا  أو صافيوتدرج  الممكن  أيهمامة  إقلأ  ا  يتم  تح  اجدر.  إييمأو  أو ل  اإليجار  رادات 

  شاملة.لاارة  سخغير محققة من التقييم على الدخل / المن االستبعاد وخسائر  المحققةر ئلخسااح أو ااألرب
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 لموجوداتاالنخفاض في قيمة ا -3/6
أكــد لتل ات الملموســةدوجــوللمية للقيم الدفترية رود كز مالي بإجراء مراجعةاريخ كل قائمة مرركة في تالشوم  قت

وفــي حالــة وجــود مثــل  ي قيمة هذه الموجودات.نخفاض فا نجة عارة ناتأي دليل على وقوع أي خسوجود    من
. وفي الحاالت التي ال يمكن الخسارةهذه  حجم  صل لتحديد  لذلك األة للسترداد  بللقيمة القادير اقتهذا الدليل، يتم  

درة لمــ احــدة داد للوالقيمــة القابلــة للســتر قــديرتبلشــركة  ا  ومك األصــل، تقــ للذ  داديمة القابلة للسترقلا  فيها تقدير
 ذلك األصل.  قدية التي ينتمي إليهاللن

مــن قيمتــــه الدفتريــة،  ية بأقللنقدرة للوحدة المدو اصل أللسترداد لألل  مبلغ القابها اليفوفي الحاالت التي يقدر  
 اتبــ م إثهــا، ويــتمة القابلة للسترداد لالقي ىدية إلنقللحدة المدرة وال أو دفترية لذلك األصللا  ةمعندئذ تخفض القي

 في قائمة الربح أو الخسارة.  االنخفاض مصروفا فوراً خسائر 
قيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة يــادة التم زئــذ تــ لقيمــة، عندخسارة االنخفاض فــي ا  يدحقاً عكس قتم ال  اوإذا م

لقيمــة ها عن ادتات زيالتي تمتزيد القيمة الدفترية    أال  ىلله، ع  ادردقابلة للستلة اعدلدية إلى القيمة المقنللالمدرة  
ة ل أو الوحــدذلك األصفاض في قيمة  نخخسارة اال  إثبات  مان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتالدفترية التي ك

أو ح ربفــي قائمــة الــ  يمــةالقخســارة االنخفــاض فــي  ديــ قية في الســنوات الســابقة. يــتم إثبــات عكــس ة للنقدمولدال
 رة.اسالخ

 

 األدوات المالية -3/7
 .اةاقدية لألدالتع تاوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا في االلتزامات والمطلموجودالب فاعترااليتم 

ي تتكــون منهــا تــ لا د الشــركة الســيطرة علــى الحقــوق التعاقديــةدما تفقــ ة عنــ ماليــ موجــودات اليــتم الغــاء إثبــات ال
د فــي العقــد أو إلغائــه أو محــدال  زامتلالبــاء  م الوفالوبات المالية عندما يتالمط  تف إثباقاإيمالية. يتم  لت اوداالموج

 انتهاؤه.
والمقابــل المســتلم  ريــةلدفتمــة االقيفرق بــين البــ  االعتــرافمــالي، يــتم    مالتزاي أو  ل مالصأب  االعترافعند إلغاء  

 ئرساألرباح والخامة قائفوع )والمستحق( في دملامدينة( أو )الذمم ال
 
 ليةات الماالموجود -3/7/1
 يالمبدئ اإلثباتوالقياس   (أ

دات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلل األربــاح المبــدئي، كموجــو  افد االعتــرعنيتم تصنيف الموجودات المالية  
صــنفه كــأدوات قات متشــ مو كق أاتحقخ االســ ا حتــى تــاريت محــتفظ بهــ اراستثمة وانديمم مذض ووالخسائر وقرو

ات الماليــة عنــد االعتــراف وجــودالم فينتصــ  بتحديــدمــا. تقــوم اإلدارة ملئ ونيكــ  نــدماتحوط في تحوط فعــال ع
لموجــودات بكافة االعتراف  ا  يتم.  دئيمبال  االعتراف  عند  المالية  اتوجودالم  فينتص  بتحديد  اإلدارة  تقومدئي.مبال

ح اربــ عادلــة مــن خــلل األمدرجــة بالقيمــة الليــر اغليــة مامبــدئيا بالقيمــة العادلــة زائــدا، فــي حالــة الموجــودات ال
 .ت الماليةجوداولما ىذ علاليف المعاملت العائدة للستحوار، تكئاوالخس

  ةحرابمدينو عقود م
للعميــل بعــد ان تكــون الشــركة قــد قامــت   أصــلبيــع  الشــركة با  م بموجبهــ قورابحة هي عبارة عن اتفاقية تالمإن  

 إلــى باإلضــافةكلفة تلالبيع ا سعرمن ن الشركة. يتضء هذا االصل مبشراميل عنفس البشرائه، بناء على وعد من 
المرابحــة مجمــوع دفعــات البيــع بيــع    دوعقــ   المبــالغ المســتحقة بموجــب  مــاليجإ  منض. يتهامش ربح متفق عليه

حــة مرابع اليــ عقــود ب. يتم قيد الفــرق بــين مــديني المرابحة(لمرابحة )مدينو عقود بيع  فاقية اعلقة باتمتقبلية الستالم
تحقة المســ  لغبــامي الألغراض العرض يتم خصمها من إجمالسب، وتكة غير محراببح مصل المباع كروتكلفة اال

 . ةحراببموجب عقود بيع الم
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 "تتمة" ةحرابمدينو عقود م
 
 قياس الالحقلا (أ

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

ألحكام والشروط باجدولتها ة ل الذمم المعادة هيكلتها / إعادتسجي  مت. يقصا أي انخفاض في القيمةي نالفعال  ائدةالف
أن يير تشير إلى مؤشرات أو معاإلى كلة يدة الهالمعدلة المعتمدة من قبل اإلدارة. وتستند سياسات وممارسات إعا

 ألرجح.على ا رع سيستمفالد
 وظفين الذين يعملون كوكلء بيع(ك الملذفي المدفوعة للوكلء )بما  والتملعوا  رسومتتضمن تكاليف المعاملة ال

يــل لتحواورســوم جار والرسوم من قبل الهيئات الرقابيــة وأســواق األوراق الماليــة والسماسرة والت  ينالمستشارو
ريــة إلدااف  لياالتكــ الخصــومات أو تكــاليف التمويــل أو    ين أودلــ أقســاط ا  ملــةمعاضــمن تكــاليف الالرسوم. ال تتو

 مدى فترة التمويل.ل اإلسلمي على ويقة بالتمعليتم إطفاء تكاليف المعاملة المت. اظفتحاالالداخلية أو تكاليف 
 
 الموجودات المالية استبعاد  (ب

 وعة أصول مالية مماثلةمجم نجزء مأو لي صل مامر جزء من أثما اقتضي األو حيلي أاأصل م يتم استبعاد أي
 في حالة:

 النقدية من األصل، أو  دفقاتتللى االحصول ع التعاقدية في لحقوقا  ءاتهان -1
ديــة قات النل مع تعهد الشركة بدفع التدفقول على التدفقات النقدية من األصتعاقدية في الحصالق  الحقو  اءانته  -2

 "تحويل"، أو رف ثالث بموجب اتفاقيةى طلإوهري ر جأخيدون تعليها كاملة يتم الحصول  التي
( إما أنها قد )أاألصل و مني الحصول على التدفقات النقدية قدي فاعالت ازلت عن حقهاشركة قد تنتكون ال  نأ -3
طر ومنــافع م تحــتفظ بمخــال ولــ األصــ   ازل عننازلت فعلياً عن كافة مخاطر ومنافع األصل، أو )ب( أنها لم تتنت

 ألصل.ازلت عن السيطرة على اتن اهولكن ليةلفعصل ااأل
 ا.استبعادهه ت المالية في الوقت الذي يتم فيوجوداملا ادبعو خسائر ناتجة عن استأرباح أ يأ راجيتم إد

 
 لية وعدم امكانية استردادهالموجودات الماانخفاض قيمة ا (د

علــى إمكانيــة حــدوث عي وضــ يــل مودل نــاكان هحديد ما إذا كــ مركز مالي لت ئمةقا خيكل تاريتم إجراء تقييم في  
ض ندئــذ إدراج أي خســارة مــن االنخفــايتم ع  للدليفي حالة وجود مثل هذا ا  ين.مع  يلماصل  فاض في قيمة أانخ

 أو الخسارة. يتم تحديد االنخفاض في القيمة كما يلي:في قائمة الربح ة في القيم
 مــة العادلــةالفرق بين التكلفــة والقيهو  ةالقيمفي اض نخفعادلة، فإن االرجة بالقيمة المدالت  ادلموجولة افي حا -1

 ارة.خسق إدراجها في قائمة الربح أو المة سبيقالرة ناتجة عن االنخفاض في خسا أي اً قصنا
يمــة قلمدرجــة واالمــة القيفــرق بــين يمــة هــو الاض فــي القخفــ ناال فــإن  في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة،  -2
 ألصل مالي مماثل.السوق  طبقاً لمعدل العائد الحالي فيومة مخصلاة بليحالية للتدفقات النقدية المستقال
ق بــين القيمــة المدرجــة مطفــأة، فــإن االنخفــاض فــي القيمــة هــو الفــررجة بالتكلفة المدالجودات الموفي حالة   -3
 لمطبق.صلي األاالفائدة ر بسعمة وصية المخقات النقدلية للتدفحاالة مالقيو
 

 ليةالمطلوبات الما -3/7/2
 اس  ولى والقيثبات االإلا (أ

ة بالقيمــة العادلــة مــن كمطلوبــات ماليــ   39  قــمدولي رة الــ نطاق معيار المحاسب  فيلمالية  بات اوليتم تصنيف المط
الماليــة  امطلوباتهــ ف صــنييد تالشركة بتحد تقوم ا ملئما.هماي، ىاخر لوبات ماليةخلل االرباح والخسائر أو مط

 عن االعتراف المبدئي.
 عــدب فيبالصــا وباتادلــة، وفــي حالــة القــروض والمســحة العمــ يالمالية مبدئيا بالق  لمطلوباتبكافة ا  فارتعااليتم  

 للمعاملت.شرة كاليف العائدة مباخصم صافي الت
 حوبات.مسوالروض والق واألخرىارية ائنة التجلدا ممذة التتضمن مطلوبات الشركة المالي
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 قياس الالحقلا (ب

ن خــلل األربــاح والخســائر أو دلــة مــ اعها كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة الصنيفى تلعة  الييعتمد قياس المطلوبات الم
 ". األخرىمالية اللوبات  المط" 
 .لخسائراوح باراأل خلللة من تخصص الشركة اي مطلوبات مالية كمطلوبات بالقيمة العاد مل

خــرى( يــتم قياســها واأل ريــةاجلتة اوالمســحوبات والــذمم الدائنــ ذلك القروض  يف)بما    ىرخاأل  اليةالمطلوبات الم
 .يةالفعل ائدةطفأة باستخدام طريقة معدل الفة المفلالحقا بالتك

باســتخدام  قيــةتفاالا رةتــ دى فعلى م  القروض طويلة األجل والمسحوبات يتم إطفاؤهابالمتعلقة    تتكاليف المعامل
 .تلثاباسط القطريقة 
 
 ت الماليةالمطلوبا داعباستج( 

ركة لشــ لــدى ا  حــاليه. وعنــد اســتبدال التــزام مــالي  الغاؤ  وي عند الوفاء به أو انتهاؤه المالم اازلتااليتم إلغاء قيد  
شــكل ها بعــديلتتــم  يلحــالتــزام اجهــة المقرضــة ولكــن بشــروط مختلفــة تمامــاً أو أن شــروط االللامن نفس    بآخر

األصــلي )الســابق( مــع الي المــ  مزالتــ لتعامل معه كإلغــاء قيــد للل يتم اتعديلاال أو  بدستاال  هذا  جوهري، فإن مثل
دال أو التغيير الجــوهري فــي شــروط تبذا االسة لهالدفتريالقيم  نبيما جديد. يتم تسجيل الفرق االعتراف بالتزام ال

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

عــة( فــي تــاريخ القيــاس فــي ظــل نفو األكثــر موق الرئيســية )أســ أساس نظامي ما بين أطــراف المعاملة تتم على  
لحوظاً بصورة سعر من كان ذاك الالنظر إ بيل المثال( بغضسعلى -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.لسوق الرئيسيغياب ال و االلتزام في ظأصل من خلل السوق األكثر منفعة لأل-
 الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها.جب أن تكون السوق ي-
تسعير ا أطراف السوق عند  مهال االفتراضات التي يستخدميتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستع -

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

الســوق الســتخدامه فيمــا طرف آخر من أطــراف  لىفضل منفعة منه أو ببيعه إأباستخدام األصل فيما يحقق  
بيانــات حــوال وتتــوافر لهــا واأل تتناسب مــع الظــروف ييملشركة أساليب تقاخدم يحقق 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 القــوااإلفصــ دات والمطلوبات للوصول إلى القيمة العادلة أو ام قياس جميع الموجويت -
وبات في نطاق الهيكــل الهرمــي للقــيم العادلــة المبــين أدنــاه اســتنادا إلــى الموجودات والمطل  تصنيفكما يتم  

 :كل لقياس القيمة العادلة كاً معطيات المستوى االدنى الذي يعتبر جوهري
 .ةبات مماثلطلولموجودات او مة النشطألسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق المستوى االول: ا -
صورة مباشرة المعطيات الجوهرية متعلقة ب  م أخرى يكون فيها الحد األدنى منالمستوى الثاني: أساليب تقيي -

 .لعادلةأو غير مباشرة بقياس القيمة ا
ر ملحوظــة لقيــاس غيــ   حد األدنى من المعطيات الجوهريةأخرى يكون فيها ال  ييمتقب  ليأسا  المستوى الثالث: -

 .العادلة لقيمةا
 

 المقاصة -3/9
المركز المالي فقــط  درج المبلغ بالصافي في قائمةالموجودات والمطلوبات المالية وييتم اجراء مقاصة بين مبالغ 
ى الشــركة نيــة لتســويتها كذلك عندما يكون لــدة ورجمدالالغ  ء مقاصة لتلك المبم اجراعند وجود حق نظامي ملز

ود الــدخل وبالمثــل تــتم مقاصــة بنــ  طلوبــات فــي آن واحــد.الملتســديد  جــوداتصــافي أو بيــع الموال علــى أســاس
  المالية.القوائم  فيالمبلغ  صافيجيل مع تس بالصافيات والمطلوبات والمصاريف لهذه الموجود
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 "تتمة" الهامة محاسبيةال السياسات  لخصم -3
 

 ظمةعقود بالطرق المنتال -3/10
ل الفتــرة خــل  لموجوداتليم اتتطلب تس  التيود  لعقا  هيالعادية للموجودات المالية  يات والمبيعات بالطرق  ترمشال

والمبيعــات  تم االعتــراف بجميــع المشــترياتيــ  الســوق. فــيظمة او العرف الســائد تقرها عموما االن  التيالزمنية  
 الشركة.الى او بواسطة  م فيه تسليم الموجوداتيتي لذيخ ااي التار التسوية،تاريخ  فية العادية للموجودات المالي

 
 روض طويلة األجلالق -3/11

جنبا إلى جنب مع تكاليف القيمة العادلة للمقابل المستلم طويلة األجل مبدئيا بالتكلفة التي تمثل    روضثبات القيتم إ
 ل الفائدة الفعلي.عدم قةطري المطفأة باستخدام لتكلفةها بااملت المرتبطة بها. الحقا يتم إدراجالمع

 
 والضريبة  زكاةال -3/12
ً لتي تلنظام الزكاة وا   ركة تخضع الش  -  والضريبة والجمارك  هيئة الزكاةلنظام والتعليمات الصادرة من   لحدد وفقا

 ر الزكاة.ووفقاً لمعيا
الــربح  فيصــال أمثاي يتمثل في أربعة ة والذالزكاالحد االدنى لوعاء    اساس  الزكاة على  ـ يتم احتساب مخصص

 -التعديلت التي تطــرأ يد ويتم ق. الربحالمحمل على صافي اة لسنة بعد استبعاد أثر مخصص الزككما في نهاية ا
 ئي.نهارة التي يتم فيها اعتماد ربط في الفت -إن وجدت 

 

 غير الماليةالمخصصات لألصول   -3/13
هنــاك شــع عــن حــدث ســابق ويكــون  نا(  نيو ضــمة التزام )نظامي أالشرك  ن لدىتدرج المخصصات عندما يكو

 يها. عل رة يعتمدا بصولتزام يمكن قياسهاالاحتمال نشوء تكاليف لسداد 
 
 المالية غير  لألصول  المخصصات -3/13

 س  بيل عل  ى ت  أمين عق  د وجببم -  المخصص  جميع  أو  بعض  مقابل  ضتعوي  على  الحصول  الشركة  تتوقع  عندما
الناحيــة الفعليــة. يــتم ن مــ  اً مؤكــدحالة كون التعــويض قط في  مستقل ولكن ف  كأصل  تعويضال  تسجيل  يتم  -  الثالم

 بدون خصم أي تعويض.في رة بالصاالخساقائمة الربح أو  في عرض المصروفات المتعلقة بالمخصص
 
 اح والتحويل بين االحتياطياتتوزيعات األرب -3/14
مــالي الز ركــ الم م بعد تاريخ قائمــةلتي تت، االنظام يطلبهات التي استثناء االعتمادابرباح واعتماد االحتياطيات، األ

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

 
 ات عالقةامالت مع أطراف ذمع -3/15

ات  و خدمات أو التزامات أو تمويل بين الشركة وتلك الجهة ذأ  ،ردموا  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  ذ  تمي    التنافس  ما  إذااعتبار شخص  بالشركة  عالقة  ا  كان  ي  أذلك  من  مقرب  أو   كذلسرة  لشخص، 
 لشخص: ا
 في الشركة؛   *أحد أعضاء كبار موظفي اإلدارة -أ 

 شركة؛  لى المشتركة عيطرة ه سيطرة أو سل -ب
 لشركة وتوجهاتها.له تأثير مهم على قرارات ا -ج
ة الشركة بشكل تخطيط وتوجيه ورقابة أنشطلهم سلطة ومسؤولية  ذين  أولئك األشخاص ال  هم   كبار موظفي اإلدارة*  

 . ن تنفيذياً أو خلف ذلكاء كاباشر، بما في ذلك أي مدير، سوم يرمباشر، أو غ
 بالشركة في حال:  عالقة ات  يتم اعتبار منشأة ما ذ

 و شتركين؛ أك من ملركة أعضاء في المجموعة نفسها أو مملوكتين مكون المنشأة والش  -أ 

 ة أو مملوكة للشركة؛ أو كون المنشأة زميل  -ب  

   تخضعان للسيطرة المشتركة.  لشركةالشركة، أو العكس أو المنشأة واة ن المنشأة تخضع لسيطروك - ج
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 "تتمة" الهامة محاسبيةال السياسات  لخصم -3
 اتتحقق اإليراد -3/16

طبــق لفعــال المئد االعاالخسائر باستخدام طريقة قائمة األرباح أو    لتمويل اإلسلمي فيبالدخل من ا  العترافايتم  
 سدد على مدى فترة العقد.على الرصيد غير الم

العائد عل  نضميت المعاملة والرسومى  حساب معدل  تكاليف  المستلمة والتي تعتبر جزءا ال والع  الشراء  موالت 
م من  تتضمن  الرب  عدليتجزأ  الفعال.  مباشرة    التي  اإلضافية   اليفالتكالمعاملت    ليفتكاح   اقتناء  الى تنسب 

 المالية. صول األ
 ء صافي أصول الخدمة. فاا في ذلك الدخل من إطمب ،ةالمالي واالعتمادات نقديةالوالتدفقات  اإليرادات

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

وك نــ لبا ذلــك الســحب علــى المكشــوف مــن  وق ولدى البنــوك بمــا فــيفي الصند  مه النقدحكيتضمن النقد وما في  
 تاريخ العقد. هر منستحق خلل فترة تقل عن ثلثة أشت واالستثمارات التي

 
 ظفينلمومطلوبات المنافع المحددة ل -3/18

ظــام بمقتضــى ن ة الخدمــةخصص نهايلم االستدراكيتم  الخدمة للموظفين.نامج مكافآت نهاية تمثل هذه المنافع بر
 لمتجمعة.ام تهعويض الموظفين عن فترات خدمالعمل السعودي لت

 مــات"(تزاج المنافع المحددة للموظفين غيــر الممولــة )"االلببرامفي التزامات الشركة فيما يتعلق  صايتم احتساب  
الســابقة ويــتم والفترات الحالية الفترة  ف مقابل خدماته فييحصل عليها الموظع المستقبلية التي بتقدير مبلغ المناف

 مسجلة.  يرتكاليف خدمات ماضية غ أيو نافع لتحديد القيمة الحاليةخصم الم
يــة التــي لهــا تــواريخ المالئم السوق على السندات الحكومية فــي تــاريخ القــوا دائع هو  المستخدم  الخصم  معدل  إن

ج المنافع المحــددة للمــوظفين موجب براملمنافع بتوفير ا  ة. يتم تحديد تكلفةالتزامات الشرك  تقارب آجالاستحقاق  
 الشركة. زاماتقعة لتحديد القيمة الحالية اللتتوقة ائتمان الوحدة الميطرم غير الممولة باستخدا

كــاليف ت بــأيمــات معدلــة يــة لللتزامــة الحالغير الممولة من القيحددة المتتكون التزامات برامج منافع الموظفين 
يــاً تكــاليف لحار وأي مكاسب/خســائر اكتواريــة غيــر مســجلة. وال تتــواف  راجها بعدم يتم إدسابقة ل  تتعلق بخدمات

قيــاس غيــر مســجلة لكــون جميــع مكاســب/ خســائر إعــادة دة الة. ال توجد مكاسب/ خسائر من إعــاضيلخدمات ما
 فيها.تي نشأت آلخر خلل السنة الالدخل الشامل ا ت في قائمةو مصروفاتسجيلها كإيرادات أ اس تملقيا

 
 اض قيمة الموجودات غير الماليةانخف -3/19

في القيمة عندما تشــير   اضالنخفايخ كل قائمة مركز مالي لتحديد  ارفترية للموجودات في تدالة  يتم مراجعة القيم
. فــي حالــة لســتردادلال تكــون قابلــة  وجــودات قــد  تريــة للمإلى أن القيمة الدف  لظروفي ااألحداث أو التغيرات ف

المقــدرة، يــتم تخفــيض  دداترللســ 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
 
 تسويقيع وصروفات بم -3/20

منتجــات وخــدمات الشــركة.   تســويقي بيــع وتكبــدتها فــ أة التي  ات المنشت الناتجة عن مجهودهي تلك المصروفا
 دارية وعمومية.إ وفات األخرى كمصروفاترمصالوتصنف جميع  

 
 ة وإدارية:عموميمصروفات   -3/21

 لتــي ال تعتبــر مــناإلدارة وامباشــر بــ  فات التي تتعلق بشكلمصرو  ة منعمومية واإلداريتتكون المصروفات ال
 .التكاليف المباشرة

 
 لةالمحتم  باتالمطلو -3/22

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

 .النظامية اإلجراءاتقف على ونية يتويف المطالبات القانوتكال
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 النقد وما في حكمه  -4
 م 2021سمبري د31  م 2022سبتمبر30 

 135٫571  166,956 وق ندنقد بالصال
 41٫961٫555  34,306,714 جارية ال بات حساال  -ك بنوال

 42٫097٫126  34,473,670 اإلجمالي  

 

 يل اإلسالمي وماالستثمار في التي افص  - 5

 

ها مي يمكن توضيحفي التمويل اإلسال االستثماريمة الحالية إلجمالي المي والقتمويل اإلسلفي ا  االستثمارإجمالي    قاقاستح
 يلي: اكم
 م 2022سبتمبر30 

 
 م 2021ديسمبر31 

حد األدنى  لا البيان 
 يط لدفعات التقس

الحالية للحد  يمة  الق 
األدنى لدفعات  

 التقسيط 

  الحد األدنى  
 ت التقسيط دفعال

الحالية للحد  القيمة  
  ت األدنى لدفعا

 قسيطالت 

  سنة   جاوزيت  ال
106,278,005  

  86,840,583   102٫046٫444  83٫894٫655 

  يتجاوز  ولم  سنة زتجاو
 نوات س خمس 

 
140,807,610  

  120,142,986   147٫280٫225  130٫936٫533 

 214٫831٫188  249٫326٫669   206,983,569   247,085,615   إلجماليا
 

 (.%16,  %10م 2020) %16 %10المي بين ل اإلسوي لتمبح الفعلي للشركة على ايتراوح معدل الر-

ال  - فيتحتفظ  بضمانات  أعما  شركة  يتعالعتي ا  لهاسياق  فيما  بال ادية  )اللق  اإلسالمي  أجلمتمويل  من  من   التخفيف  رابحة( 

ها في  من ص  استرداه والتخل  إلى  تهدف لتحويل بسهولة إلى نقدية وليس  قابلة ل  تمخاطر االئتمان المرتبط بها. هذه الضمانا

 الة تعثر العمالء. ح

الذمم2022  سبتمبر  30في   بلغ   عق  م  من  التمويل  المدينة  م:  2021)  لاير  206,983,569مبلغ  مي  سالاإلود 

أن الذمم كما  لاير(    15,694,155م:  2021)18,710,680لعقود مبلغ  ئر اخصص خسالاير( وبلغ م  214,831,188

تجا التي  اإلسالمي  التمويل  لعقود  بلغ  2022  سبتمبر  30في    استحقاقهامواعيد  وزت  المدينة    م 

هذ  لاير(  21,514,758:م  2021)لاير19,862,621 أصل  المتأمن  الذمم  مب ه    : م2021)  لاير  3,147,488لغ  خرة 

موعد    (لاير  1,950,487 أأش  6فترة    استحقاقهاتجاوزت  أو  و  12  نمقل  هر    : م2021)  لاير  8,643,068  مبلغشهر 

 أكثر من سنة واحدة.  استحقاقهامواعيد وزت لاير( تجا 14,156,367
 

 :ما يليلقيمة ك ا يعة ف المتوق لخسائر االئتمانية كانت حركة مخصص ا
 م 2021ديسمبر 31  م 2022تمبرسب30 

 15٫694٫155  15٫694٫155 السنة /فترةلا  دايةب في الرصيد
 -  ( 4,585,890) لسنة ا/لفترةا  لالخ خدمالمست
 -  7,602,415 السنة /لفترةا خالل المحمل
 15٫694٫155  18,710,680 السنة/ الفترة نهاية في الرصيد

 

 م 2021ديسمبر31  م 2022مبرسبت30 

 249٫326٫669  247,085,615 ينون من عقود تمويل* مد
 (34٫495٫481)  ( 40,102,046) ة أرباح مؤجل 

 206,983,569  214٫831٫188 

    
 (15٫694٫155)  ( 18,710,680) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة   يخصم:

 199٫137٫033  188,272,889 الي ماإلج

    تي: سم كاآلقي 
 68٫200٫500   68,129,903  اول المتد الجزء

 130٫936٫533   120,142,986  المتداول  غير  الجزء
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 تتمة" " يل اإلسالمي في التمواالستثمار ي صاف  - 5
 

الخسائر     ت الضمانا  تبارع اال  م بعد األخذ في2022  سبتمبر  30في  أعاله كما    لمتوقعةا   االئتمانيةتم احتساب 
 :  التالية

 ري  ال. 159,905,625الئها والتي تقدر بمبلغ الشركة من عم الضمانات العقارية المرهونة لدي -
  توتعهدا العمالء بموجب توقيعهم على سندات لكافة فالء الضامنيننات الكلموسة مثل ضمالضمانات الغير ما - 

 من قيمة التعويض %50في االعتبار  وتؤخذ حالة تعثرهم  م فييهلوة المبالغ المستحقة على مكفكافبسداد
 

 طراف ذات العالقةمع األمعامالت ال -6
األ وت المسمثل  العلقة  ذات  الطراف  مجلس  اهمين  وأعضاء  اإلدوموظفاإلدارة  رئيسيين  العلي  للشركة  ارة  يا 

 ة(. خرى ذات الصلف األراطكبير من قبل هذه األطراف )األشكل ر بأثتتطرة أو والشركات الخاضعة لسي
ا مع  بمعاملت  الشركة  قامت  السنة  هذه  ذخلل  ال ألطراف  )تمات  التالية:  تلك الموافت  علقة  شروط  على  قة 

 بل مجلس اإلدارة(.لت من قالمعام
 

 ذات عالقةأطراف   الت معلمعامأهم ا 6/1
طبيعة  االسم 

 العالقة
 غ المعاملة مبل املةمعيعة البط

 م 2021سمبردي 31  م 2022 سبتمبر  30   

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

لمديونية الخاصة  ا أقفال  
أحمد بانعيم  م محمداهبالمس

 يم أحمد بانعيم هم نعوالمسا

-  (7,325,920 ) 

صفية حسابات  في تصا  
 لمساهم الرئيسي ا

-  (2,937,228 ) 

ة في المساهم  يونيالمد لاقفا  
 د بانعيم محم مدحأالرئيسي / 

-  (2,325,920 ) 

 ( 5,000,000)  - سلف مساهم نعيم أحمد بانعيم 

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

-  5,000,000 

 
 

 ار التنفيذين كبرواتب ومكافآت  -6/2
لمسئولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة  ة واالسلطسون مارن يالذيم األشخاص هور التنفيذيين كبا

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
 مبلغ المعاملة  عاملةالم بيعةط عالقةطبيعة ال االسم 

 م 2021ديسمبر31  م 2022تمبرسب30   

 أحمد  محمد
 بانعيم 

  ن المدرج ضم -سالمجل  مكافأة مساهم
 إدارية و  ةمي مصروفات عمو

-  448,220 

 احمد نعيم
 بانعيم 

ئيس  نائب ر- مساهم
 دارة اال جلس م

مدرج ضمن   -مكافأة المجلس
 مصروفات عمومية وإدارية 

56,951  71,181 

منير مبارك 
 بن عبادي

ن  مدرج ضم -فأة المجلسمكا رة دا اإل مجلس رئيس
 مصروفات عمومية وإدارية 

56,951  - 

حمد سالم  م
 بانعيم 

ة  راإدضو مجلس ع
 فيذيورئيس تن 

المجلس   افأة مكو رواتب
 موالت عو

887،815  - 
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    وضريبةأمور تتعلق بالزكاة   -7

    مكونات الوعاء الزكوى -7/1

 د التالية: م. من البنو2022 رسبتمب 30التقريبي للشركة كما في ي وعاء الزكن الويتكو
 م 2021 سبتمبر 30  م 2022مبرسبت30 

    

 908,411  6,175,470 ي وكالزاء  مالي الوعإج

 69,254  115,790   ةالزكا

القر  -  بحتساافقد تم    م 2019/ 03/ 14موافق  ال  هـ 07/07/1440يخ  بتار  2215ار الوزاري رقم  بناء على 
  أمثال صافي   أربعةلزكاة والذي يتمثل في  لوعاء ا  االدنىحد  من ال  %2٫578قة على أساس  تحالزكاة المس

 مل على صافي الربح. المح اةكزلر مخصص استبعاد أثا بعد ةلسناي نهاية ح كما فالرب
-  
 الزكاة  حركة مخصص -7/2
 م 2021ديسمبر31  م 2022سبتمبر30 

    

 463,884  199,950  فترةالد أول رصي

 (465,098)  (199,950) الفترةل لخ التسويات /

 201,164  115,790 فترةال  عن كونالم

 199,950  115,790 فترة لا آخر رصيد

 
 

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

 
 

 

 م 2021ديسمبر31  م 2022سبتمبر30 

    

 12٫461٫840   11,996,742  الفترةد أول رصي

 -  (199,950) خلل الفترة/المسدد 

 (465,098)  (11,796,792) ةالفتر خلل التسويات /

  11,996,742   - رة تف ال يد آخرصر

لل  تفاقيةهـ تم عمل ا26/6/1440بتاريخ    - الدائن  الزكاة والضرشرتسوية الرصيد  رك والجمابة  يكة لدى هيئة 
ى  م وذلك بناء عل2017م وحتى سنة  2014ات المالية من سنة  للسنو  لاير سعودي  16٫656٫829وقدرة  مبلغ  

رال هيئة    للشركةالوارد  هـ  05/1440/ 30اريخ  تب  1440/1/7504قم  خطاب  والجمارك  الزمن  والضريبة  كاة 
ال الماوزي  هـ وقرار معالي20/03/1440خ  ( بتاري26الملكي رقم )م/ مرسوم  بشأن  ( بتاريخ 1260) رقم    لية ر 

من    %10قع  بوام فقط  2018ف الزكوي ألنشطة التمويل لعام  ن التوجيه بتسوية الموقالمتضمهـ  05/04/1440
 وية. ستلة الدمعا

موبنا  - على  ذكر  ء  فقد ا  أخ  تم  أعله  كإيرادات  المبلغ  هذا  مقاتسجيل  هيئةرى  من  مستحقة  مبالغ  لزكاة  ا  بل 
 والضريبة والجمارك. 

م في المبالغ المستحقة من 2021ديسمبر    31تهية في  ة المنيد مخصص الزكاة للسنة الماليية رصتسو ما تم  ك  -
 . وتم تصفية الحساب ديسعولاير  11,996,742تسوية صافي بعد اللايكون ليبة والجمارك لضركاة واالز هيئة

 
 
 الوضع الزكوى  -7/4
تق  - اإلتم  لعام  ديم  الزكوية  السابقة و2021قرارات  والسنوات  تم  بأي ربوجد  وال  متعلقة   ها حتى طات زكوية 

 تاريخه.
ا   قامت الشركة بالتسجيل في ضريبة- الالقيمة المضافة في  الزكاةم هيئاظاشيا مع نمتة  ة السعوديعربيلمملكة   ة 

تقديم    والضريبة وتم  المضافة  والجمارك  القيمة  ضريبة  و2020لسنة  اقرارات   سبتمبر  30وحتى  م  2021م 
 كاملة.  م2022
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 بالصافي  -بنكية  هيالتتس -8
 م 2021ديسمبر31  م 2022سبتمبر30 

    

 إجمالي التسهيلت البنكية 
 

131,892,254  152,610,444 

  61,681,122  62,879,062 ول ادالجزء المت

 (3,846,860)  ( 7,476,443) مصاريف تمويلية مؤجلة :ناقصا

  57,834,262  55,402,619 الصافي المتداول 

    

  90,929,322  69,013,192 متداولير الجزء غال

 (11,068,211)  ( 7,693,749) تمويلية مؤجلة ريفصام ناقصا:

  79,861,111  61,319,443 افي غير المتداول  صال

 137,695,373  116,722,062 صافي  -يالت البنكية التسه

 

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

رأاحتياجا في  العامل،المال  س  ت  القائم  الرصيد  مبلغ  2022  سبتمبر   30  بلغ  م  2021)  116,722,062م 

 وق.سلعمولة طبقا  ألسعار الصرف السائدة في الت البنكية باالتسهياله تحمل هذلاير( 137,695,373

ت  - مقابل  ضمانات  تقديم  على  لتم  التسهيالت  سنداتك  المساهموضما  ألمر  شكل  قبل  من  شخصية  ين نات 

 ل.عن عوائد عقود التموي لتنازلؤسسين واملل

 

 
 رأس المال  -9

المكتتب به والمرأس ما الى  لاير مقس  150٫000٫000وع  فدل الشركة  السهم  سه  15٫000٫000م    10م قيمة 
 مساهمين كما يلي: على ال لملاير موزعة بالكا

 م 2021 مبرسبت  30  م 2022  سبتمبر 30  

     
  نسبة 

 الملكية 
قيمة  
 مالسه

 االجمالي   ي االجمال  سهم األعدد 

 142٫500٫000  142٫500٫000  14٫250٫000 10 95  بانعيميد أحمد محمد عب

 7٫489٫500  7٫489٫500  748٫950 10 4٫99 انعيمأحمد بمد حم

 10٫500  10٫500  1٫050 10 0٫01 نعيم ا ب نعيم أحمد محمد

 100  15٫000٫000  150٫000٫000  150٫000٫000 
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 يل اإلسالمي ادات من التمويراإل -10
 
 م 2021 سبتمبر 30  م 2022سبتمبر30 

 أشهر(  9)  ( أشهر  9) 

 90,645,832   83,948,614 فروعال اداتريإ 

 (61,684,710)  (58,325,900) ة المباع  البضاعة تكلفة 

 28,961,122   25,622,714 يجمالاإل

    

 (24,792,899)  ( 22,116,783) لي الحا العام حباارمن أرباح غير محققة  

 23,997,872  16،510،218 بقةسنوات سا مبيعات ققة منأرباح مح 

 ( 2,256,171)  ( 4,577,475) بهم مسموح خص 

 25,909,924  15,438,674 ي اإلجمال

 
 لتمويل تكلفة ا -11
 م 2022  سبتمبر 30 

 أشهر(  9)
 م 2021سبتمبر30 

 أشهر(  9)

    

 1،870،141  2,907,623 البنكية تسهيالتال على  لتمويليةا سومالر

 5،616،818  - قة لع ذات فارأط من التمويل على تمويليةال الرسوم  

 ( 7,486,959)  2,907,623 اإلجمالي 

 
 

 مصاريف تمويلية مؤجلة-12
 م 2022سبتمبر30 

 ( أشهر  9)
 م 2021 سبتمبر 30 

 أشهر(  9)

    

  17,649,314  14٫915٫071 ل الفترةرصيد او

 -  2،927،950 خلل الفترة إضافات

 ( 1,680,119)  ( 2،672،829) المحمل على الفترة

 15,969,195  15,170,192 اية الفترةفي نهد يصالر

 
 رباحعات األتوزي -13

 يريــــال ســعود 54٫353٫000أربــاح بمقــدار م وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع 27/09/2020بتاريخ  
 د عــني تزيــ لقــة والتــ راف ذات عساهمين وذلك من أجل سداد التعثرات الخاصــة بــأطبقاة على الممباح الرن األم

( بتــاريخ 42002772رقــم )  كــزي الســعودينــك المرالبمــن  الصــادرة    عةممانلدم ام وذلك وفقاً لخطاب عيو  720
 م.06/09/2020الموافق  هــ18/01/1442
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 لسهمل ةضاألساسية والمخفبحية رال -14
ط لمتوسا  ة علىكمساهمين في الشرئدة للألساسي والمخفضة بتقسيم صافي ربحية السنة العاربح السهم ا  ابم حست

 -يلي: كما  ئمةاالقالمرجح لعدد األسهم 
 

 م 2022سبتمبر30 
 أشهر(  9)

 م 2021 سبتمبر 30 
 أشهر(  9)

    

 839,157  (12,139,499) صافي ربح الفترة

 15,000,000  15,000,000 ائمةلقا هم سسط المرجح لعدد األلمتوا

 0.05  ( 0.81) سعودي(  م األساسية والمخفضة )ريــالربحية السه

 
 رير القطاعيةالتقا -15
أو خدمات )قطاع أعمال( ويخضع لمخاطر ومنافع تختلف عن أي    نتجاتيم ميقوم بتقدصر مميز  عن  ع هوالقطا
بمقطا الشركة  تقوم  آخر  أرع  أسااقبة  أعماطاي كقسعمالها بشكل  واحد  ع  تقاريل  أن  اإلدارة  ترى  لذلك  ر  وتبعاً 

 .  فقطية  سعودالمملكة العربية الل الشركة في معت ٫شركةبق على القطاعات األعمال ال تنط
 

 ألدوات الماليةوا اطرلمخإدارة ا -16
 دوالرص والقياس بيعتهاط تحديد عملية خلل من دارتهاإ ويتم الشركة  أنشطة في كامن جزء هي المخاطر

 للربحية بةسنل با امةه هي خاطرالم إدارة عملية إن ٫خرىاأل وعناصر الرقابة حدود المخاطر  حسب مر،المست
 يةأساس بصرورة تملتش يالت ةالمالي اطرالمخ نم ةوعمتن لمجموعة ة طة الشركنشأ رضتتع  ٫للشركة لمستمرةا

 .ولةالسي طراومخ االئتمان اطرومخ وقالس اطرمخ ىعل
 

 خاطر الم ةدارإ لكهي -16/1
 اإلدارة سمجل

عنبص مسؤول اإلدارة مجلس شاملة  واال ورة  إإنشاء  على  إدشراف  المخاطر  را طار  ان   ٫الشركة  فية  كما 
  .ة المخاطر للشركةات اداراستطوير ووضع سي عن لمسؤوس المجل

 
 ارة المخاطر تمان وإدالئالجنة 

 إدارة المخاطر المجلس ة االئتمان ونتساعد لج  ٫دارةاإل  من قبل مجلس  رة المخاطرين لجنة االئتمان وإداتم تعي ي
الكلية    راجعة في م التشغلاد تواجه  التي قالمخاطر  المخاطر  الت   يليةشركة وتقييم ومراجعة  اذ شغيلية واتخوغير 

 . بذلكقة ل أن تخفيف العوامل المتعشقرار ب
 ام االلتزجنة المراجعة ول

واال المراجعة  يتم  لجنة  بوالتزام  المتق  ٫اإلدارةمجلس  سطة  تعيينها  لجنة  مجلوم  بمساعدة  اإلدارراجعة  ة  س 
الضوابط  عتها وسلمة  طر ومراجلمخام الجودة ونزاهة التقارير وإدارة اييتعلق بتق فيما ي  بمسؤولياته  ضطلعلل

 . لداخلية للشركة ا
 

 الداخليةعة جالمرا
 الداخلية مراجعةال إدارة ومتق  ٫داخليةعة ال لمراجة بواسطة ا يلية والمالية المخاطر اإلدارية والتشغعة كافتتم مراج

 تقوم  ٫ليةالداخ تجيها والتو واألنظمة بالسياسات الشركة مزتتل  ٫علقةذات ال  ياسات واإلجراءاتة السكفاي فحصب
 . عةالمراج للجنة والتوصية نتائجها عن بلغواإل ةمع اإلدار األحكام فةاك نتائج بمناقشة اخلية دال راجعةالم
 

 مخاطر السوق  -16/2
امخا لسوق هىا  مخاطر القيمة  أن  ا اعلطر  أو  المستقبليةلتدفقدلة  ا  قد  ات   يجةنت ما  ماليه اداة من  فقاتلتدتقلب 

الربح راتللتغي معدالت  أو  في   انياالئتم صنيفالت في رتغبلابسبب   المالية ألوراق ا سوق أسعار السوقي 
 في  ةل والسيو المالية األوراق لى ع والطلب ربة، والعرضالمضا وأنشطة في السوق، والتغير ألداةا أو للمصدر
 .السوق

 األخرى. ألسعارا ومخاطر طر الفائدةومخا عملةال المخاطر: مخاطر من واعأن ثلثة نم السوق مخاطر ونتتك
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 "تمةت" المالية واألدوات رلمخاطا إدارة -16
 " تمةت"  السوق مخاطر -16/2
 مخاطر العمالت -16/2/1

يرات في التغاة مالية بسبب  النقدية المستقبلية ألد التدفقات أو ة العادل لقيمةا تتقلبا مخاطر هي ملتالع مخاطر
طر لشركة مخاتتحمل ا ٫ السعوديباللايرية للشركة المعاملت الرئيستجري و ٫جنبيةألات صرف العملت معدال

د ناك حاإلدارة أن هقد  وتعت  ٫للاير السعودير اي لتي تتم بعملت أخرى غانبية  األجراض بالعملة  العملة على االقت
لل تقل أدنى  بسبب  الكبيرة  الصرخسائر  أسعار  حيبات  المف  معظم  إن  النقديةث  بالاللتزامااو  وجودات  لاير ت 

 بية.ألجناطر العملت الشركة بالتحوط لمخاال تقوم  اللاير السعودي وعليهطة بعملت مرتبالسعودي أو 
 

 ولة الخاصةلعمامخاطر معدالت  -16/2/2
ات في معدالت  ة بسبب التغيرماليالنقدية ألداة  قيمة الحالية للتدفقات  تقلبات الخاطر  العمولة هي مدل  مخاطر مع

الخا معلا التي تحمل معدالت طويلة األلتزامات قروض الشركة  ة باصورة رئيسيسوقية المتعلقة بصة الولة    جل 
 رة. متغيعمولة خاصة 

 .(: ال شيء2020) 2022مبر ديس 31ولة كما في لعمخاضعة لمخاطر معدل اية لتوجد هناك مطلوبات ما ال
 

 ىأخر مخاطر أسعار -16/2/3
األسع األخرى  مخاطر  تقلب  طاخم  هيار  التد  لقيمةار  أو  النقدالعادلة  افقات  المية  لألداة  بسببلمستقبلية   الية 

تلك    انتكء  مخاطر العملت( سوا  أو  حتجة عن مخاطر معدل الربتلك النا  لفوق )بخ السالتغيرات في أسعار  
عن  يرات  التغ اناتجة  أو  بالفرد  الماليةعوامل خاصة  الأو    ألدوات  أو  تؤثمصدرها،  التي  جميع ع  رعوامل  لى 

الممااألدو المالية  المتداات  السوقولة  ثلة  لد  ٫في  يوجد  الشركة  ال  تخضعى  مالية  أدوات  ألم  أي  ر سعاخاطر 
 . أخرى

 مخاطر االئتمان -16/3
 . اآلخر طرفلل مالية خسائرب تسببمما  بالتزاماته الوفاء في اليةالم األدوات رافأط أحد عدم مقدرة طرمخا هي
 

 في التمويل االسالمي راصافي االستثم -16/3/1
إجراءات إلدارة   بوضع الشركة  ولذلك قامت  ٫ية كبيرةئتمانر اطالمرابحة عموما لمخا  دعقوار في  تعرض االستثمي

الموافقات  الحصووكيفية  للعملء    مانيةالئتا الكفاءة ميتقي ذلك في بما ماناالئت لمخاطر لتعرض نية  االئتما ل على 
 .صيةن وضمانات شخانات مثل ودائع التأميمض والحصول على ائتمانووضع حدود 

يتم    ٫وعية المخاطر االئتمانية لمحفظة المرابحةدارة نبصورة يومية كأداة إل  تمانيالئاالشركة آلية التصنيف    تبعت
الذمم   المسلماتصنيف  من  ألكث  تحقةدينة  ألربأش  6ر  مجمهر  طبقا  ع  فرعية  الداخلي    للتصنيفوعات  االئتماني 

 .ةخسار ها،لمستوي، مشكوك في تحصيل ن ا بة، دوتحت المراق /انقضي موعد استحقاقها :يلبالشركة كالتا
 مخاطر التركيز

ة س المنطقة بنفأنشط  ة، أو فيبهشامقابلة في أنشطة متالتركيز عندما يرتبط عدد من األطراف ال  مخاطر  تنشأ
اقتصادأو يكون لها سما  افية،الجغر الت  ىعلية متماثلة مما قد يجعل قدرتهم  ت   عاقدية تتأثرمواجهة االلتزامات 

م  المجا  ثلمابشكل  في  السيااالقتصت  البالتغيرات  الظروف  أو  أوادية،  مخاطر   علىالتركيز    ٫غيرها  سية 
تشي الن  إلىر  االئتمان  ا  يةسبالحساسية  التي  التطورا  تجاه  لشركةألداء  منطق  علىتؤثر  ت  أو  جغرافيقطاع  ة ة 

 .معينة
مخاط بإدارة  الشركة  تنوي  رتقوم  خلل  من  المراالئتمان  أنشطة  لضع  غير  ن  ماابحة  تركيز  وجود   بررمعدم 

 .لعملء في مواقع أو أعمال معينةت من اطر مع أفراد أو مجموعاللمخا
 

 ىأخر تمانيةسينات ائحوت  ت محتفظ بها كتأمينضمانا
ثمار في  ا بسبب أن صافي االستهلقة باالستثمار في المرابحة تم تقلية المتعلإجمالي القيم  علىتمان  طر االئإن مخا

 .الممنوحة للعملء رابحاتة مقابل بعض المت عقاريناو هن خلل االحتفاظ برمن وابحة مضمالمر
 

 ىمم مدينة أخرحسابات بنكية وذ -16/3/2
  ن جوهري. إئتمان بشكل  اال  خاطرمتتعرض ل  يدة، وبالتالي النية جت ائتما بنوك لديها تصنيفا  موال لدياأل  تودع

 . يراطر االئتمان بشكل جوهمعرضة لمخجوهرية وغير لمدينة األخرى غير ا ممالذ
 
 
 



 ويل  شركة متاجر للتم
 ( مقفلةسعودية  مساهمة  شركة)

 عة(اجر مرغيختصرة )لماألولية ا ائم الماليةوقالإيضاحات حول 
 م 2022مبر سبت 30رتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في لفت
 (سعوديلاير ) 
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 "تتمة" ماليةل دوات اواأل إدارة المخاطر -16
 تتمة""  انمخاطر االئتم -16/3
 

 القيمة العادلة -16/5
لــك ذ  فــين أطــراف راغبــة  طلوبات مــا بــيو سداد مجودات ما أتم بموجبها بيع مو  التيالقيمة    هيلة  القيمة العاد  -

املــة ة عشــرك هــيأن الشركة  ضتراافوجد  ة يريف القيمة العادلتع  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 اتناداً  ســ االقيمة العادلة    تسلسل  فيلفة  ويات مختلة ضمن مستتصنيف القيمة العاد  -
 يلي:كما   ييمالتقطرق 

 اقتنائهــايمكــن  ثلــةاموجــودات أو مطلوبــات ممها في أسواق نشطة لعن  فصحعار السوقية المألسا  ول:األ  المستوى
 ٫خ التقييميتار في
ا بشــكل هــ تيمكــن ملحظ وهــيل المســتوى األو  فيوضحة  لسوقية الممدخلت بخلف االسعار ا  الثاني:ستوى  الم

 ٫مباشرير كل غلة( أو بش)األسعار المماث  مباشر
وال يمكــن  حظــةات الســوق القابلــة للملال تعتمد علــى معلومــ ات لوبلموجودات أو مط لتمدخ ث:ثالــ الالمستوى  

 السوق.ر من مباش ل مباشر أو غيركملحظتها بش
  

 لر رأس الماإدارة مخاط -16/6
أهد الإن  الشركة  إدارة  اف  من  المالأررئيسية  ل  س  قدرتهاهي  على  القي  لحفاظ  بعلى  مستمرة  أعمام  بصفة  الها 

 . إلى مساهميهاية لتوفير عوائد مالية مثاأجل دعم أعمالها ولمن مة ى نسب مالية سليعل محافظةوال
االقتصادية    ات في الظروفء التغيرزمة على ضول المالي وإجراء التعديلت اللالهيكركة على إدارة  شتعمل ال
للمالمخاط  صئوخصا األساسيةر  ا   ٫وجودات  أجل  ألحفامن  يمالمو تعديل هيكل رأس  ظ  تقوم كن  ال،  أن  للشركة 

لم يتم عمل    ٫ةجديد  أو إصدار أسهم  نأس المال إلى المساهمية ردفوعة للمساهمين أو إعامبلغ األرباح المد  ديلبتع
  م 2020مبر  ديس  31تهيتين في  المن  السنتين  لرة رأس المال خللعمليات إلداسات أو اف أو السياتغيرات في األهدا

 . م2021و
إج الشركة  مبلغمالتراقب  منال  ي  المقدم  المتطلبشركال  تمويل  أساس  على  الشة  لنظام  النظامية  وأنظمة   كاترات 

التي تعمل في  تطلب  التي ت   السعودي  المركزيالبنك   التمويل  الع  ل ما عداأنشطة تمويمن شركات  قاري التمويل 
 . المال ثلث مرات من راسمالي مويل اجت بالحفاظ على

 

 داث الحقةأح -17
م وحتى  2021بر  يسمد  31المركز المالي في    مة منذ تاريخ قائمةها  حقةوجود أي أحداث الم  ارة بعددتعتقد اإل
 . نشأةمالي للمالمركز ال مالية قد يكون لها أثر جوهري على ئم الداد هذه القواإعتاريخ 

 

 لية  امعتماد القوائم الا -18
 م 2022 اكتوبر 23تاريخ ب مجلس إدارة الشركة من اليةوائم الماد إصدار هذه القاعتم تم

 
 

 
 


