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 شركة تمرة المالية
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 

 قائمة المركز المالي 
 )باللاير السعودي(

 
 

 الموجودات
 
 ايضاح

 كما في 
ديسمبر  31 

 م2021

    المتداولةغير الموجودات 

 126,098  (4) صافي -ممتلكات ومعدات 

 174,550   مشاريع تحت التنفيذ  

 300,648   المتداولةغير الموجودات  إجمالي

    
    الموجودات المتداولة 

 227,692  (5)  دفعات مقدما  وأرصدة مدينة أخرى

 3,189,699   نقد في البنوك

 3,417,391   الموجودات المتداولة إجمالي

 3,718,039   الموجودات إجمالي

    

    ملكيةالمطلوبات وحقوق ال

    حقوق الملكية

 5,000,000  (1) رأس المال 

 (2,839,257)    الفترة خسارة

 2,160,743   حقوق الملكية إجمالي

    

    المطلوبات

    المطلوبات غير المتداولة

 9,007   التزامات المنافع المحددة للموظفين

 1,500,000  (6) مستحق الى طرف ذو عالقة

 1,509,007   إجمالي المطلوبات غير المتداولة

    المطلوبات المتداولة

 36,000   مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 12,289   زكاة مستحقة

 48,289   إجمالي المطلـوبات المتداولة

 1,557,296   إجمالي المطلوبات

 3,718,039    الملكيةالمطلوبات وحقوق  إجمالي

 

 
 

  يتجزأ من هذه القوائم الماليةال جزءا  ( تشكل 10( إلى )1اإليضاحات المرفقة من ) إن
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 شركة تمرة المالية

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 

 الدخل الشامل قائمة 
 )باللاير السعودي(

 
 

 

 إيضاح 

أبريل  27للفترة من  
 )التأسيس( م2021
ديسمبر  31حتى 

 م2021
    

 (2,826,968)  (7) مصاريف عمومية وإدارية

 (2,826,968)   ةالفترة قبل الزكا خسارةصافي 

 (12,289)   الزكاة

 (2,839,257)   لفترةا خسارةصافي 

    الدخل الشامل اآلخر 

 -   لموظفينااعادة قياس التزامات منافع 
    

 (2,839,257)   وإجمالي الخسارة الشاملة للسنةصافي الخسارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يتجزأ من هذه القوائم الماليةال جزءا  ( تشكل 10( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 شركة تمرة المالية

 (سعودية مقفلةشركة مساهمة )
 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
 )باللاير السعودي(

 

 

 جماليإ الفترة خسارة رأس المــال 

 5,000,000 - 5,000,000 )التأسيس( م2021 أبريل 27 إيداع رأس المال في

 (2,839,257) (2,839,257) - جمالي الخسارة الشاملة األخرى للسنةإصافي الخسارة و

 2,160,743 (2,839,257) 5,000,000 م2021ديسمبر  31الرصيد في 
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 شركة تمرة المالية

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 

 قائمة التدفقات النقدية 
 )باللاير السعودي(

 
 

 

أبريل  27للفترة من 
 )التأسيس( م2021
ديسمبر  31حتى 

 م2021

  ةالتدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلي

 (2,826,968) ةالفترة قبل الزكا خسارةصافي 

  التشغيلية:قبل الزكاة مع صافي التدفق النقدي من األنشطة الدخل تعديالت لتسوية صافي 

 26,148 إستهالك ممتلكات ومعدات

 9,007 التزامات المنافع المحددة للموظفين

  التغيرات في بنود الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (227,692) دفعات مقدما  وأرصدة مدينة أخرى  

 36,000 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  

 (2,983,505) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
  

 التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 
 

 (152,246) اضافات ممتلكات ومعدات 

 (174,550) مشاريع تحت التنفيذ اضافات  

 (326,796) صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية  
  

  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 5,000,000 رأس المال المدفوع

 1,500,000 مستحق الى طرف ذو عالقة

 6,500,000 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية  

 3,189,699 بالبنكصافي التغير في النقد 

 - في بداية الفترة بالبنكنقد 

 3,189,699 في نهاية الفترة بالبنكنقد 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزءا  ( تشكل 10( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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  شركة تمرة المالية
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 

  م2021ديسمبر  31)التأسيس( حتى  م2021أبريل  27للفترة من م المالية إيضاحات حول القوائ
 )باللاير السعودي(

 
 التكوين والنشاط -1

بالمملكة العربية السعودية بموجـااـااب السجـااـاال  جدةفي مدينة  ةمسجل" شركة مساهمة سعودية مقفلة هي" تمرة المالية شركة 
 . م2021 أبريل 27الموافق هـ، 1442 رمضان 15تاريخ ب 4030414862التجــاري رقــم 

 
 االستثمارات.تقديم المشورة في األوراق المالية وإدارة  في الشركةاط ـنش لـيتمث
 

سنة. سمبر من نفس ال شهر دي سنة ميالدية وتنتهي بنهاية  شركة في أول يناير من كل  سنة المالية لل هذه القوائم فيما عدا  تبدأ ال
 م2021ديساامبر  31)التأساايس( حتى  م2021 أبريل 27من تاريخ السااجل التجاري للشااركة في  االولى للشااركة  المالية هي

 .مقارنة يتم عرضهابيانات عليه ال توجد  ووفقا  للنظام األساسي 
 

لاير سعودي وموزعة بين  10حصة قيمة كل حصة  500,000لاير سعودي يتكون من  5,000,000يبلغ رأسمال الشركة 
 الشركاء كما يلي:

 

 قيمة الحصص النسبة قيمة الحصة عدد الحصص كــريــشــم الــاس 

 3,000,000 ٪60   10 300,000 شركة الوفرة األولى القابضة

 2,000,000 ٪40   10 200,000 شركة تمرة لألستثمار

 5,000,000 ٪100  500,000 المجموع

 

 
 

 ساس اإلعدادأ -2

 االلتزام بيان  2-1
تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة من قبل الهيئة السعودية 

 للمراجعين والمحاسبين .

 
 أسس القياس 2-2

تم إعداد القوائم المالية باستخدام اسس القياس المحددة من قبل المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم 
ف. يراوااليرادات والمص والمطلوبات موجوداتلكل نوع من ال الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينوالمعتمدة من قبل 

 تعرض الشركة قائمة المركز المالي على اساس متداول وغير متداول. تم اعداد هذه القوائم المالية وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية.
 
 التقديرات المحاسبية 2-3

م يتطلب إستخدام التقديرات إن إعداد القوائم المالية وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحج
واإلفتراضات التي قد تدثر على قيمة الموجودات والمطلوبات وعلى اإلفصاق عن الموجودات والمطلوبات المحتملة فى تاريخ 

 اإلدارة ف وبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل المعلومات واألحداث المتوفرة لدىيراالقوائم المالية واإليرادات والمص

 القوائم المالية إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات . إصدار تاريخ فى
 

 يتتم مراجعة هذه التقديرات واإلفتراضات دوريا ، يتم إظهار اثر التعديالت الناتجة من تغيير التقديرات المحاسبية فى الفترة الت
حدث فيها التغيير والسنوات المقبلة  يحدث فيها التغيير فقط أو على الفترة التتحدث فيها إذا كان أثر التعديل على الفترة الذى 

 إذا كان أثر التعديل يمتد للفترة الذى حدث فيها التغيير والسنوات المقبلة . 
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 شركة تمرة المالية
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 

  م2021ديسمبر  31)التأسيس( حتى  م2021أبريل  27للفترة من إيضاحات حول القوائم المالية 
 )باللاير السعودي(

 

 

 
 السياسات المحاسبية الهامة  -3

 
 النقد وما في حكمه

النقدية بالصناديق واألرصـدة والودائع البنكية واإلستثمارات األخرى القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية  وما في حكمهيتضمن النقد 
 أو أقل من تاريخ شرادها . ثالثة أشهريكون إستحقاقها خالل  يمحددة والت

 
 الذمم المدينة التجارية و الذمم المدينة االخرى 

 الفائدة الفعليباسااااتخدام طريقة معدل  المسااااتنفذةبالقيمة  الحقا  قياسااااها ويتم  مبدئيا  بسااااعر المعاملةتظهر الذمم المدينة التجارية 
مخصوما  منها مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم تكوين مخصص هبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون 

 هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقا  للشروط األصلية للذمم المدينة.

 
 الممتلكات والمعدات

 ات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر الهبوط المتراكمة، إن وجدت.تظهر الممتلكات والمعد
 

عندما تكون أجزاء األصل في الممتلكات والمعدات ذات تكلفة عالية مقارنة  بالتكلفة اإلجمالية لألصل، وعندما أيضا تكون هذه 
زاء في فترات مختلفة، تقوم الشركة بتسجيل هذه األجزاء ذات أعمار إنتاجية مختلفة عن بعضها، ويتطلب استبدال هذا األج

األجزاء كأصول مستقلة عن بعضها وإهالكها حسب العمراإلنتاجي المحدد. كما يتم إدراج جميع تكاليف اإلصالق والصيانة 
 األخرى في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.

 

يكون متاحا  يبدأ احتساب استهالك األصل عندما يكون متاحا لالستخدام أو فيما يتعلق باألصول التي يتم تشييدها ذاتيا  عندما 
 بالطريقة التي تستهدفها اإلدارة. لالستخدام

 

 يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصول كما يلي:
 اإلنتاجي ) السنوات(العمر  

 سنوات 5 أجهزة ومعدات
 سنوات 5 وديكوراتثاث أ

 

يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية، وطرق االستهالك في نهاية كل سنة مالية ويتم اجراء التعديالت على أساس 
 مستقبلي، إذا لزم األمر.

 

االعتراف به سابقا عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية يتم حذف األصل أو جزء األصل الجوهري الذي تم 
مستقبلية من استخدامه. يتم احتساب أي أرباق أو خسائر ناتجة عن استبعاد األصول بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد 

 مل.والقيمة الدفترية لألصل، ويتم إدراج الربن أو الخسارة الناتجة في قائمة الدخل الشا

 
 المشاريع تحت التنفيذ

كموجودات غير تمثل المشاريع تحت التنفيذ جميع التكاليف المباشرة المتعلقة بالمشاريع الجديدة تحت التنفيذ ويتم رسملتها 
 هذه المشاريع تحت التنفيذ عندما يصبن األصل متاحا  لالستخدام. اطفاءعند اكتمال المشروع. يبدأ  ملموسة

 

 . إذا تم استيفاء معايير االعتراف لتطوير الموجودات غير الملموسةتشمل التكلفة جميع النفقات التي تتم مباشرة 

 
 األرصدة الدائنة األخرى

خرون، وتمثل اإللتزامات عن خدمات تم توريدها للشركة قبل نهاية الفترة لموردين والمستحقات والدائنون اآلتتضمن أرصدة ا
تسدد. تدرج المبالغ المستحقة الدفع مبدئيا  بسعر المعاملة ويتم قياسها الحقا  بالتكلفة المستنفذة باستخدام طريقة الفائدة المالية ولم 

 الفعلية.

 
 
 

9/14  



 

 شركة تمرة المالية
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 

  م2021ديسمبر  31)التأسيس( حتى  م2021أبريل  27للفترة من إيضاحات حول القوائم المالية 
 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة( السياسات المحاسببية الهامة  -3

 
 المخصصات وااللتزامات المحتملة

شركة  صادية من ال سابق إلى تدفق الموارد االقت يتم االعتراف بالمخصصات عندما تددي االلتزامات الحالية الناتجة من حدث 
توقيت أو مقدار التدفق غير مدكد. وينشاأ التزام حالي عند وجود التزام قانوني  ويمكن تقدير المبالغ بشاكل موثوق به. وقد يبقى

 أو استنتاجي ناشئ عن أحداث سابقة، مثل المنازعات القانونية أو العقود.
 

تاحة يتم قياس المخصصات على أساس النفقات المقدرة المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي، استنادا إلى األدلة األكثر موثوقية الم
بتاريخ التقرير، بما في ذلك المخاطر والشاااااكوك المرتبطة بهذا االلتزام. وعندما يكون هناك عددا من االلتزامات المتماثلة، يتم 
تحديد احتمالية أن يكون التدفق الخارج مطلوبا للتسااوية من خالل النظر في فئة االلتزامات ككل. يتم خصاام المخصااصااات إلى 

 ون القيمة الزمنية للنقود جوهرية. قيمها الحالية، عندما تك
 

إن أي تعويض يكون تحصاااااايل الشااااااركة له من طرف ثالث في حكم المدكد، فيما يتعلق بااللتزام، يتم االعتراف به كأصاااااال 
 منفصل. ومع ذلك، ال يجوز أن يتجاوز هذا األصل مبلغ المخصص ذي الصلة.

 

 يلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية.تتم مراجعة جميع المخصصات في تاريخ كل تقرير ويتم تعد
 

 اإليرادات 
يتم إثبات اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المسااتلم أو المسااتحق، صااافي التخفيضااات، الضاارائب، الحسااومات، إن وجدت. إذا 

بدون فوائد للمشتري، يتم اإلقرار باإليراد بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية. تدرج الشركة اإليرادات  ا  كانت الشركة تقدم ائتمان
؛ وقد تم استيفاء عندما: يمكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به؛ من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية للكيان

 لشركة كما هو موضن أدناه:المعايير المحددة لكل نشاط من أنشطة ا

 
 المصاريف
على الفترة المحاسبية  مصاريففترة وفقا  ألساس اإلستحقاق وتحمل هذه ال مصاريفالعمومية واإلدارية ك مصاريفيتم إثبات ال

وبإستخدام العمومية واإلدارية التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية يتم توزيعها على أساس زمني  مصاريفالتي حدثت فيها. ال
 تكلفتها التاريخية.

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض

 تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي وهي العملة الرئيسية للشركة. 

 
 االحتياطي النظامي

٪ مـن صافي الدخـل السنوي لتكوين 10مع نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس الشركة يتم تجنيب  تمشيا  
 ٪ من رأس المـال المدفوع .30احتياطي نظامي الى أن يعـادل هـذا االحتياطي 

 
 األدوات المالية

 مالي أو أداة حقوق ملكية لجهة أخرى. األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي ألحد الكيانات وخصم
 

في األحكام التعاقدية ألداة. تحدد الشركة تصنيف األصول واإللتزامات  ا  يتم إثبات األدوات المالية عندما تصبن الشركة طرف
 المالية عند التسجيل المبدئي.

 

بسعر التبادل. بعد ذلك، تقوم الشركة بقياس أدواتها عندما يتم إثبات أصل مالي أو التزام مالي في البداية ، تقوم الشركة بقياسه 
المالية األساسية مثل النقد والودائع وأدوات الدين مثل الذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية، الخ، بالتكلفة المطفأة 

ألصل مالي أو التزام مالي )أو مجموعة  باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة
من الموجودات المالية أو اإللتزامات المالية( وتخصيص إيرادات الفوائد أو مصروف الفائدة خالل الفترة المعنية. إن معدل 

ل العمر الفائدة الفعلي هو السعر الذي يقوم بالضبط بالخصم من المدفوعات النقدية أو اإليصاالت المستقبلية المقدرة من خال
 المتوقع لألداة المالية أو، عند االقتضاء، فترة أقصر، إلى القيمة الدفترية لألصل المالي أو اإللتزامات المالية.

 
10/14  



 

 شركة تمرة المالية
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 

  م2021ديسمبر  31)التأسيس( حتى  م2021أبريل  27للفترة من إيضاحات حول القوائم المالية 
 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة( السياسات المحاسببية الهامة  -3

 
 الهبوط

في نهاية كل فترة تقرير، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على هبوط قيمة أي موجودات مالية يتم قياسها 
خسارة هبوط في الربن ب باإلعترافبالتكلفة أو التكلفة المستنفذة. إذا كان هناك دليل موضوعي على هبوط القيمة، تقوم الشركة 

 أو الخسارة على الفور.
 

 الموجودات الماليةحذف 
تقوم الشركة بحذف الموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية، أو عندما تقوم بتحويل الموجودات 

لغاده والمخاطر والمزايا الهامة لملكية األصل إلى طرف آخر. ويتم استبعاد اإللتزامات المالية عندما يتم اإلعفاء من االلتزام أو إ
 أو انتهاء صالحيته. 

 
 الهامة لإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية التقديرات

بات  مت اإلدارة بعادد من التقاديرات واالفتراضااااااااات المتعلقاة بقيااس الموجودات والمطلو قا هذه القوائم الماالياة،  عداد  عناد إ
 . وقد تختلف النتيجة الفعلية عن هذه التقديرات.مصاريفواإليرادات وال

 

االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى تشكل مخاطر عالية قد تددي إلى تعديالت جوهرية في 
القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السااانة المالية التالية. هذا وتعتمد الشاااركة في افتراضااااتها وتقديراتها على معايير 

والتقديرات حول التطورات المسااااتقبلية قد تتغير نتيجة تغيرات السااااوق والظروف الخارجة عن متاحة لها وهذه االفتراضااااات 
 سيطرة الشركة ومثل هذه التغيرات على االفتراضات يتم ايضاحها عند حدوثها كما يلي:

 

 ( مراجعة الهبوط في القيمة1)
ي للهبوط في قيمة الموجودات المحدودة األجل وغير تتطلب المعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة إجراء اختبار سااااااانو

المحدودة، وذلك الختبار الهبوط إذا أشااارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية لألصاال قد ال تكون قابلة 
 لالسترداد.

 

تقييما لتحديد ما إذا كان يمكن دعم إن اختبار الهبوط في القيمة هو مجال يتضمن تقديرات اإلدارة ويتطلب من بين أمور أخرى 
القيمة الدفترية للموجودات بصافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المستمدة من تلك الموجودات باستخدام توقعات 

يجب وضع التدفقات النقدية التي تم خصمها بمعدل مناسب. وعند احتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، 
 بعض االفتراضات فيما يتعلق بأمور غير مدكدة بدرجة كبيرة بما في ذلك توقعات اإلدارة فيما يلي:

 

نمو األرباق قبل العموالت والضاارائب واالسااتهالك واإلطفاء ، محسااوبة على أنها أرباق تشااغيلية معدلة قبل االسااتهالك  (أ
 واإلطفاء؛

 ستقبلية؛ب(  توقيت وحجم النفقات الرأسمالية الم

 ج(  معدالت النمو طويلة األجل؛ و

 د(  اختيار معدالت الخصم لتعكس المخاطر التي تنطوي عليها.
 

إن تغيير االفتراضاااات التي تختارها اإلدارة، وخاصاااة معدل الخصااام وفرضااايات معدل النمو المساااتخدمة في توقعات التدفقات 
 القيمة للشركة وبالتالي النتائج. النقدية، يمكن أن يدثر بشكل كبير على تقييم الهبوط في

 

 ( خسائر الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم األخرى2)
تدرج الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى بالتكلفة المطفأة التي يتم تخفيضاااااها بالبدالت المناسااااابة للمبالغ المقدرة غير 

رة غير القابلة لالساااترداد إلى أعمار األرصااادة المدينة والخبرة التاريخية المعدلة بشاااكل القابلة لالساااترداد. تساااتند المبالغ المقد
 مناسب للتوقعات المستقبلية. يتم شطب الذمم المدينة التجارية الفردية عندما ترى اإلدارة أنها ال يمكن تحصيلها.
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 شركة تمرة المالية
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 

  م2021ديسمبر  31)التأسيس( حتى  م2021أبريل  27للفترة من إيضاحات حول القوائم المالية 
 )باللاير السعودي(

 

 ممتلكات ومعدات -4

 المجموع    أثاث وديكورات  ومعداتأجهزة  

      التكلفــــة

 -  -  - م2021 أبريل 27كما في 

 152,246  127,148  25,098 إضافات خالل السنة

 152,246  127,148  25,098 م2021ديسمبر  31في كما 
      

      اإلستهالك المتراكم

 -  -  - م2021 أبريل 27كما في 

 26,148  23,258  2,890 استهالك السنة

 26,148  23,258  2,890 م2021ديسمبر  31كما في 
      

      صافي القيمة الدفترية

 126,098  103,890  22,208 م2021ديسمبر  31كما في 

 
 
 دفعات مقدما  وأرصدة مدينة أخرى -5

 كما في  
ديسمبر  31

 م2021

 120,763 مصاريف مدفوعة مقدما  

 77,917 مصاريف االيجار 

 29,012 أخرى

 227,692 

 

 
 معامالت مع أطراف ذوي عالقة -6

 :على مايليتمثل أهم المعامالت مع أطراف ذوي عالقة  -أ

 
 طبيعة التعامل طبيعة العالقة الطرف ذوي العالقة  

 قيمة التعامل
 م2021

 1,500,000 * قرض حسن شريك شركة الوفرة األولى القابضة
 

 -لاير ساااعودي مع طرف ذو عالقة  1,500,000م وقعت الشاااركة على عقد قرض حسااان بمبلغ 30/12/2021* في تاريخ 
 يتم سداد هذا المبلغ دفعة واحدة قبل مضي أربع سنوات من تاريخ العقد. أن على  -شركة الوفرة األولى القابضة 

 
 يلي: تتلخص األرصدة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذوي العالقة فيما -ب

 

 

 مستحق إلى أطراف ذوى عالقة
 كما في 

ديسمبر  31
 م2021

 1,500,000 شركة الوفرة األولى القابضة

 1,500,000 
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 شركة تمرة المالية
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 

  م2021ديسمبر  31)التأسيس( حتى  م2021أبريل  27للفترة من إيضاحات حول القوائم المالية 
 السعودي( )باللاير

 
 مصاريف عمومية وإدارية -7

  كما في 
ديسمبر  31

 م2021

 286,074 رواتب وأجور ومافي حكمها

 854,308 خدمات استشارية 

 56,253 سفر واقامة  

 26,148 استهالك 

 141,341 مصاريف حكومية

 974,808 مصاريف مهنية 

 21,624 مصاريف تأمين 

 107,500 مصاريف ايجار 

 358,912 أخرى 

 2,826,968 

 
 

 األدوات المالية   -8

 القيمة العادلة
  القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن من خالله تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة تجارية.

 عن قيمتها الدفترية. ا  ال تعتقد اإلدارة أن القيم العادلة للموجودات واإللتزامات المالية للشركة تختلف جوهري
 

 مخاطر العمالت األجنبية 
تنتج مخاطر العمالت من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية. تراقب 

المالية وتعتقد أن الشركة غير اإلدارة التغيرات في أسعار العمالت األجنبية وتقوم بتسجيل تأثيراتها، إن وجدت، ضمن القوائم 
معرضة لمخاطر عمالت أجنبية بشكل جوهري حيث أن العملة الرئيسة للتعامل هي اللاير السعودي ومعظم تعامالت الشركة 

 الحالية تتم باللاير السعودي أو الدوالر األمريكى والذي سعر صرفه ثابت مع اللاير.

  
 مخاطر أسعار العموالت  

تتمثل في التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدالت الفائدة التي قد تدثر سلبا  علـى الموجودات واإللتزامات  إن مخاطر العموالت
لهذا الخطر. وعليه  اأو على التدفقات النقدية. ليس لدى الشركة أى موجودات أو مطلوبات خاضعة لعموالت والتي قد تعرضه

 العموالت .  فإن الشركة ال تواجه مخاطر هامة تتعلق بأسعار
 

 مخاطر اإلئتمان
إن مخاطر اإلئتمان تتمثل في اخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبـد الشركة خسارة مالية. إن 

 يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تتضمن بشكل أساسي أرصدة البنك والذمم المدينة ياألدوات المالية الخاصة بالشركة الت
التجارية وبعض الذمم المدينة األخرى. تقوم الشركة بإيداع أموالها فى مصارف مالية ذات موثوقية وذات قدرة إئتمانية عالية 

 وال تتوقع اإلدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتج من ذلك. 
 

 مخاطر السيولة
باإللتزامات المالية حال إستحقاقها. تتم مراقبة تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها المتعلقة 

إحتياجات السيولة دوريا  وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات عند استحقاقها . وعلى ذلك فإن 
 الشركة غير معرضة لمخاطر هامة تتعلق بالسيولة . 
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 شركة تمرة المالية
 (مقفلة شركة مساهمة سعودية)

 

  م2021ديسمبر  31)التأسيس( حتى  م2021أبريل  27للفترة من إيضاحات حول القوائم المالية 
 )باللاير السعودي(

 
 
 

 الخسائر المتراكمة واستمرارية الشركة -9

٪ 50لاير سااعودي والتي تجاوزت  2,839,257م مبلغ وقدره 2021 ديساامبر 31بلغت الخسااائر المتراكمة للشااركة كما في 
الشااركة أو مراجع الحسااابات فور علمه بذلك إبالي رئيس مجلس  مديرعلى من رأساامالها، وطبقا لنظام الشااركات فانه يتوجب 

خالل خمسااااة عشاااار يوما  من  -اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالي أعضاااااء المجلس فورا  بذلك، وعلى مجلس اإلدارة 
دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما  من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة  -لك علمه بذ

وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس  -وفقا  ألحكام النظام  -رأس مال الشركة أو تخفيضه 
 ل المحدد في نظامها األساس.المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األج

 

لتغطية الخساااائر  لاير ساااعودي 2,500,000مجلس االدارة بتخفيض رأس المال الى  من قبل توصااايةالفي تاريخ الحق تمت 
 من اإلجراءات النظامية وفقا  لمتطلبات نظام الشركات. بعد ، إال أنه لم يتم اإلنتهاءالمتراكمة

 

المرفقة على اساس مبدأ االستمرارية في العمل والذي يفترض بان الشركة سوف تستمر بالعمل في لقد تم اعداد القوائم المالية 
 المستقبل المنظور.

 
 

 إعتماد القوائم المالية   -10

 م.06/04/2022تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل الشركاء بتاريخ 
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