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لقد راجعنا القوائم المالٌة المرفقة لشركة الجبر للتموٌل – شركة مساهمة سعودٌة مقفلة (الشركة) والتً تشمل قائمة المركز
المالً كما فً  31دٌسمبر  ،2016وقوائم الدخل الشامل والتغٌرات فً حقوق المساهمٌن والتدفقات النقدٌة للفترة من ٌ 12ناٌر
 2015إلى  31دٌسمبر  ، 2016واإلٌضاحات المعتبرة جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة .إن هذه القوائم المالٌة هً
مسإولٌة إدارة الشركة وقد أُعدت وفقا لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة ونظام الشركات السعودي والنظام األساسً للشركة وقدمت
لنا مع كافة المعلومات والبٌانات التً طلبناها .إن مسإولٌتنا هً إبداء رأٌنا حول هذه القوائم المالٌة استناداً إلى أعمال المراجعة
التً قمنا بها.
تمت مراجعتنا وفقا لمعاٌٌر المراجعة المتعارف علٌها فً المملكة العربٌة السعودٌة والتً تتطلب أن نقوم بتخطٌط وتنفٌذ أعمال
المراجعة للحصول على قناعة معقولة بؤن القوائم المالٌة خالٌة من أخطاء جوهرٌة .تشتمل المراجعة على فحص األدلة ،على
أساس العٌنة ،المإٌدة للمبالغ واإلفصاحات التً تتضمنها القوائم المالٌة .كما تشتمل على تقٌٌم المبادئ المحاسبٌة المتبعة
والتقدٌرات الهامة المطبقة من قِبل اإلدارة والعرض العام للقوائم المالٌة .باعتقادنا أن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة
تمكننا من إبداء رأٌنا حول القوائم المالٌة.
رأي مطلق;
فً رأٌنا أن القوائم المالٌة ككل:
 تظهر بعدل ،من كافة النواحً الجوهرٌة ،المركز المالً للشركة كما فً  31دٌسمبر  2016ونتائج أعمالها وتدفقاتها
النقدٌة للفترة من ٌ 12ناٌر  2015الى  31دٌسمبر 2016وفقا لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة ،و


تتفق مع نظام الشركات السعودي والنظام األساسً للشركة فٌما ٌتعلق بإعداد وعرض القوائم المالٌة.

لفت االنتباه;
نلفت االنتباه إلى االٌضاح رقم ( )2حول القوائم المالٌة المرفقة .والذي ورد فٌه أن هذه القوائم المالٌة قد أعِ دّت وفقا لمعاٌٌر
التقارٌر المالٌة الدولٌة ولٌس وفقا للمبادئ المحاسبٌة المتعارف علٌها فً المملكة العربٌة السعودٌة.

 PKFالبسام والنمر
المحاسبــــون المتحالفــــــون

إبراهٌم أحمد البسام
محاسب قانونً -ترخٌص رقم ( )448
 2جمادى اآلخر 1438هـ
( 28فبراٌر )2017

شركة الجبر للتموٌل
(شركة مساهمة سعودٌة مقفلة)
قائمة المركز المالً
كما فً  42دٌسمبر 3127

إٌضاح
الموجودات
موجودات متداولة
نقد وما فً حكمه
اإلستثمار فً عقود تؤجٌر تموٌلً ومرابحة ،صافً – الجزء المتداول
موجودات أخرى

3
4
5

2:56:357:5
24452::5645
353485:73
266514152:1

6
4

55:345414
4425::15:9:
5:25:555593

مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غٌر متداولة
ممتلكات ومعدات  ،صافً
اإلستثمار فً عقود تؤجٌر تموٌلً ومرابحة  ،صافً – الجزء غٌر المتداول
إجمالً الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمٌن
مطلوبات متداولة
مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات وأخرى
الزكاة
مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات غٌر متداولة
مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
إجمالً المطلوبات
حقوق المساهمٌن
رأس المال

 42دٌسمبر 3127

7
8

21751275628
257935713
21857::522:

9

252555199
21959545318

10

أرباح مبقاه

45651115111
4553955462

11

احتٌاطً نظامً

459275:35

إجمالً حقوق المساهمٌن

49452125386

إجمالً المطلوبات وحقوق المساهمٌن

5:25:555593

تشكل اإلٌضاحات المرفقة جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة.
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شركة الجبر للتموٌل
(شركة مساهمة سعودٌة مقفلة)
قائمة الدخل الشامل
للفترة من ٌ 23ناٌر  3126الى  42دٌسمبر 3127

إٌضاح
اٌرادات
صافً اٌراد مبٌعات عقود التؤجٌر تموٌلً والمرابحة

24
24

دخل عقود التؤجٌر التموٌلً والمرابحة
صافً اإلٌرادات

للفترة من ٌ 23ناٌر
 3126الى 42
سبتمبر 3127
(بالرٌاالت السعودٌة)
5359175948
6258415942
:556485779
()2557985:59

تكلفة التؤمٌن
اجمالً الربح

8:595:5831
25
26

مصارٌف عمومٌة وإدارٌة
مصارٌف بٌع وتسوٌق
اٌرادات أخرى ،صافً
الدخل قبل الزكاة

()3455355796
()25531:5475
4575:5698
5659765369

الزكاة

()857:75125

صافً دخل الفترة

49527:5355

بنود سٌعاد تصنٌفها فً قائمة الدخل
إجمالً الدخل الشامل للفترة

49527:5355

عدد األسهم العادٌة

4556115111
27

ربحٌة السهم األساسً والمخفض

تشكل اإلٌضاحات المرفقة من جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة.
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شركة الجبر للتموٌل
(شركة مساهمة سعودٌة مقفلة)
قائمة التغٌرات فً حقوق المساهمٌن
للفترة من ٌ 23ناٌر  3126الى  42دٌسمبر 3127

رأس المال

دفعات تحت زٌادة
رأس المال

االحتٌاطً
النظامً

األرباح المبقاه

اإلجمالً

(بالرٌاالت السعودٌة)

الرصٌد فً ٌ 12ناٌر 2015
– المحول من شركة الجبر
للتقسٌط

99.994

344.900.006

()67.969

-

دفعات تحت زٌادة رأس المال

344.900.006

()344.900.006

-

-

-

-

38.169.244

-

-

-

()3.816.924

3.816.924

-

4553955462

459275:35

صافً الدخل للفترة
المحول الى االحتٌاطً
النظامً
الرصٌد فً  42دٌسمبر
3127

45651115111

تشكل اإلٌضاحات المرفقة جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة.
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344.932.031
38.169.244
49452125386

شركة الجبر للتموٌل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية
للفترة من ٌ 23ناٌر  3126الى  42دٌسمبر 3127

للفترة من ٌ 23ناٌر
 3126الى 42
دٌسمبر 3127
(بالرٌاالت السعودٌة)
التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة
49527:5355

صافً الدخل
التعدٌالت على:
اإلستهالك
مخصص الزكاة
مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
مخصص خسائر االئتمان

256485773
857:75125
7:356:2
2354345135

التغٌرات فً الموجودات والمطلوبات التشغٌلٌة :
اإلستثمار فً عقود تؤجٌر تموٌلً ومرابحة
موجودات أخرى
مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
صافً النقد الناتج من األنشطة التشغٌلٌة

()58856245658
()6975962
21558485885
()4235:55519:

الزكاة المدفوعة

()751245523

تعوٌض نهاٌة الخدمة المدفوع

()995945

صافً النقد المستخدم فً األنشطة التشغٌلٌة

()42:51575446

األنشطة االستثمارٌة
شراء ممتلكات ومعدات
النقد المستخدم فً األنشطة االستثمارٌة

()755715:76
()755715:76

التغٌرات فً نقد وما فً حكمه

()43656185411

المحول من شركة الجبر للتقسٌط

45651::5::5

رصٌد نقد وما فً حكمه – نهاٌة الفترة

2:56:357:5

تشكل اإلٌضاحات المرفقة جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة.
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