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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي
كما في 31ديسمبر2016م
باللاير السعودي

إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة :
ممتلكات ومعدات – بالصافي
ذمم تمويل مدينة ير متداولة – بالصافي

4
6

2016م

2015م

1.489.802
59.505.546

1.798.392
72.582.085

60.995.348

74.380.477

600.560
37.025.517
28.644.140

518.336
37.914.778
5.762.699

مجموع الموجودات المتداولة

66.270.217

44.195.813

مجموع الموجودات

127.265.565

118.576.290

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين:
رأك المال
إحتياجي نظامي
أرباح مبقاة

100.000.000
2.086.775
15.579.659

100.000.000
1.316.529
9.247.442

مجموع حقوق المساهمين

117.666.434

110.563.971

المطلوبات غير المتداولة:
مخصص مكافاة ن اية الخدمة

1.276.281

1.158.734

مجموع المطلوبات غير المتداولة

1.276.281

1.158.734

المطلوبات المتداولة:
ذمم دائنة
مصروفات مستحقة ومجلوبات متداولة أخرم
مخصص الزكاة الشرعية

3.442.975
1.359.207
3.520.668

2.444.694
1.283.475
3.125.416

مجموع المطلوبات المتداولة

8.322.850

6.853.585

مجموع المطلوبات

9.599.131

8.012.319

مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

127.265.565

118.576.290

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة :
مدفوعات مقدمة و موجودات متداولة أخرم
ذمم تمويل مدينة متداولة  -بالصافي
نقد وما في حكمه

5
6
8

9
10

11
12

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ()19
تعتبرجزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31ديسمبر2016م
باللاير السعودي

2016م

إيضاح
اإليرادات
إيرادات التشغيل
ايرادات التمويل
إيرادات تشغيلية أخرم

2015م

19.698.173
361.031

25.623.441
505.848

اجمالي االيرادات

20.059.204

26.129.289

رواتت وأجور ومزايا اخرم
ايجار مباني ادارية ومعارض
است الك
خصم السداد المبكر
مصروفات تشغيلية ادارية أخرم
مخصص ديون مشكوك في تحصيل ا

()5.266.902
()718.000
()334,121
()-
()1.237.824
()-

()5.427.628
()728.045
()326,220
()1.192.648
()1.317.513
()9,299,318

اجمالي المصروفات

()7.556.847

()18.291.372

الدخل من العمليات

12.502.357

7.837.917

182.983

113.653

12.685.340
()4.982.877

7.951.570
()3.125.416

7.702.463
7.702.463

4.826.154
4.826.154

0.77

0.48

14

13

إيرادات ير تشغيلية أخرم  -صافي

14

صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية
الزكاة الشرعية

12

صافي الدخل
الدخل الشامل
إجمالي الدخل الشامل
ربح السهم

15

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ()19
تعتبرجزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
2

شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31ديسمبر2016م
باللاير السعودي

الـبـيــان

إحتياطي نظامي

رأس المال

مجموع حقوق المساهمين

أرباح مبقاة

رصيد  1يناير 2015م

100.000.000

833.914

5.503.903

106.337.817

صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية

-

-

4.826.154

4.826.154

اإلحتياجي النظامي المكون خالل السنة

-

482.615

()482.615

-

مكافاة أعضاء مجلك اإلدارة

-

-

()600.000

()600.000

رصيد  31ديسمبر 2015م

100.000.000

1.316.529

9.247.442

110.563.971

صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية

-

-

7.702.463

7.702.463

اإلحتياجي النظامي المكون خالل السنة

-

770.246

()770.246

-

مكافاة أعضاء مجلك اإلدارة

-

-

()600.000

()600.000

رصيد  31ديسمبر 2016م

100.000.000

2.086.775

15.579.659

117.666.434
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفق النقدي
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي
2016م

2015م

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية:
صافي الدخل

7.702.463

4.826.154

إست الك ممتلكات ومعدات
مخصص مكافاة ن اية الخدمة – المحمل
زكاة شرعية

334.121
195.579
4.982.877

326.220
230.237
3.125.416

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
ذمم تمويل مدينة
مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرم
ذمم دائنة
مصروفات مستحقة ومجلوبات متداولة أخرم
الزكاة المدفوعة
مكافاة ن اية الخدمة المدفوعة

13.965.800
()82.224
998.281
75.732
()4.587.625
()78.032

()11.753.728
138.388
1.795.037
722.433
()2.990.089
()104.866

صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية

23.506.972

()3.684.798

التدفق النقدي من األنشطة اإلستثمارية :
إضافات ممتلكات ومعدات

()25.531

()366.906

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة اإلستثمارية

()25.531

()366.906

التدفق النقدي من األنشطة التمويلية :
مكافاة أعضاء مجلك اإلدارة

()600.000

()600.000

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمويلية

()600.000

()600.000

صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه

22.881.441

()4.651.704

النقد وما في حكمه في بداية السنة

5.762.699

10.414.403

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

28.644.140

5.762.699
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي
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التنظيم وطبيعة النشاط
شركة أصول الحديثة للتمويل– شركة مساهمة سعودية مقفلة – مسجلة بموجت السجل التجاري
الصادر من مدينة جدة برقم  4030149475وتاريخ 1425/4/6هـ الموافق 2005/4/26م .يتمثل
نشاج الشركة في مزاولة أعمال اإليجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسجة والتمويل
اإلست الكي بموجت خجات م سسة النقد العربي السعودي رقم  351000095767وتاريخ
1435/7/23هـ وكذلك الترخيص بممارسة أنشجة التمويل رقم /32أأ 201603/بتاريخ
1436/6/2هـ الصادر من م سسة النقد العربي السعودي.
حدد رأك مال الشركة بمبلإل  100.000.000لاير سعودي مقسم إلى  10.000.000س م متساوية
القيمة .تبلإل القيمة اإلسمية لكل س م  10لاير سعودي  ،وجميع ا أس م عادية عينية.
تم تحويل شركة أصول الحديثة للتمويل وفروع ا (شركة مساهمة سعودية مقفلة) بموجت عقد تاسيك
الشركة والسجل التجاري بتاريخ 1436/3/3هـ الموافق 2015/12/25م إلى شركة مساهمة سعودية
مقفلة – وإتفق المساهمون على تحويل الشركة وفروع ا بما ل ا من حقوق وما علي ا من إلتزامات
وفقا ً ألحكام نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م )6/وتاريخ
1385/3/22هـ وتعديالته ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م51/
وتاريخ 1433/8/13هـ والئحته التنفيذية وذلك مع اإلحتفاظ بارقام وتواريخ السجالت التجارية.
عنوان المركزالرئيسي للشركة في مدينة جدة كما يلي:
جريق المدينة المنورة – مبنى الجميح  -حي السالمة
ص.ت  2108جدة 21451
المملكة العربية السعودية
تتضمن القوائم المالية حسابات الفروع التالية:
م

المدينة

إسم الفرع

رقم السجل

 -1فرع شركة أصول الحديثة للتمويل

الرياض

1010259748

 -2فرع شركة اصول الحديثة للتمويل

الدمام

2050065191

 -3فرع شركة اصول الحديثة للتمويل

المدينة المنورة

4650049816
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(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
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أسس اإلعداد
أ-

المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقا ً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم " 34التقارير المالية
الدولية" الصادر من مجلك معايير المحاسبة الدولية كما تتجلبه الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة
شركات التمويل.

ب-

أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية برستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي
ومف وم اإلستمرارية.

ج-

عملة النشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية بالرياالت السعودية التي تمثل عملة النشاج.

د-

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات – غير سارية المفعول بعد
تم إصدار عدد من المعايير الجديدة والتفسيرات ولكن لم يسر مفعول ا بعد .تنوي الشركة إتباع
كافة المعايير والتفسيرات المجبقة عندما تصبح سارية المفعول.
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( - )15اإليرادات المبرمة مع العمالء.
لقد صدر هذا المعيار في ش ر مايو 2014م  ،وحدد جريقة م لفة من خمك خجوات التي
سوف تنجبق على اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء .بموجت هذا المعيار ،
يتم إثبات اإليرادات بالمبلإل الذي يعكك القيمة التي يتوقع أن تستحق ا المنشاة مقابل تحويل
البضاعة أو الخدمات للعمالء.
توفر األسك في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15ن جا ً أكثر تنظيما ً لقياك
وإثبات اإليرادات .ينجبق معيار اإليرادات الجديد على جميع المنشآت وسوف يحل محل
جميع متجلبات إثبات اإليرادات الفعلية المنصوص علي ا في المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية .يجبق المعيار بالكامل و باثر رجعي معدل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
 1يناير 2018م .يسمح باإلتباع المبكر له .ستقوم الشركة حاليا ً برجراء تقييم لألثر الناتج عن
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( )15وتنوي إتباع المعيار الجديد عند سريان
مفعوله.
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
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 -2أسس اإلعداد (تابع)
ه-

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات – غير سارية المفعول بعد (تابع)
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( - )9األدوات المالية.
خالل ش ر يوليو 2014م  ،صدر عن مجلك معايير المحاسبة الدولية اإلصدار الن ائي
للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( - )9األدوات المالية والذي يعكك كافة مراحل
مشروع األدوات المالية  ،وحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )39األدوات المالية.
اإلثبات والقياك وكافة اإلدارات السابقة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( )9لقد
إستحدث المعيار متجلبات جديدة بشان التصنيف والقياك  ،واإلنخفاض في القيمة ومحاسبة
تغجية المخاجر .يسري المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( )9على الفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2018م  ،ويسمح باإلتباع المبكر له .يجت تجبيق المعيار باثر
رجعي ولكن معلومات المقارنة ير إلزامية .يسمح باإلتباع المبكر لإلصدارات السابقة
للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (( )9لألعوام 2009م و 2010م و 2013م )
إذا كان تاريخ التجبيق األولي ل ا قبل  1فيراير 2015م .سيكون إلتباع المعيار الدولي
الخاص بالتقارير المالية رقم ( )9أثرعلى تصنيف وقياك الموجودات المالية الخاصة بالشركة
 ،ولن يكون له أثر على تصنيف وقياك المجلوبات المالية للشركة .تقوم الشركة حاليا ً برجراء
تقييم لألثر الناتج عن المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( )9وتنوي إتباع المعيار
الجديد عند سريان مفعوله.
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( – )16عقود اإليجار.
في يناير 2016م  ،أصدر مجلك معاييرالمحاسبة الدولية اإلصدار الن ائي للمعيار الدولي
الخاص بالتقارير المالية رقم ( – )16عقود اإليجار الذي يحدد مبادئ إثبات وقياك وعرض
واإلفصاح عن عقود اإليجار لكال الجرفين  ،أي العمالء (المستاجر) والمورد (الم جر).
سوف يسري المعيار الجديد على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م.
يسمح بالتجبيق المبكر له  ،شريجة أن يتم معيار اإليرادات الجديد  -المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم ( )15اإليرادات عن عقود العمالء.
إن اإلتباع للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( )16سيكون له أثر على تصنيف
وقياك الموجودات الم جرة للشركة .تقوم الشركة حاليا ً بتقييم أثر هذا المعيار وتعتزم إتباع
المعيار الجديد في تاريخ سريان مفعوله.
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -2أسس اإلعداد (تابع)
و-

إستخدام التقديرات واألحكام
يتجلت إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدوليه ألعداد التقارير المالية من األدارة إستخدام
التقديرات و اإلفتراضات و األحكام التي ت ثر في تجبيق السياسات المحاسبية و على المبالإل
المبينة للموجودات و المجلوبات و األيرادات و المصروفات  .قد تختلف النتائج الفعلية عن
هذه التقديرات  .تتم مراجعة التقديرات و اإلفتراضات المتعلقة ب ا على أساك مستمر  .يتم
إظ ار نتائج مراجعة التقديرات المحاسبية في فتره المراجعة و الفترات المستقبلية التي تتاثر
ب ذه التقديرات .فيما يلي المجاالت ال امة التي استخدمت في ا األداره التقديرات و األفتراضات
و األحكام:

مخصص اإلنخفاض في ذمم التمويل
تقوم الشركة بمراجعة ذمم التمويل المدينة بصورة مستمرة لتحديد فيما اذا كان هناك ضرورة
لتسجيل مخصص محدد لالنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل وذلك فيما يتعلق باي
ذمم تمويل ير عاملة وبالتحديد يتعين على االدارة ممارسة حكم ا في تقدير مبلإل وتوقيت
التدف قات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوم مخصصات االنخفاض في القيمة المحددة
المجلوبة  .هذه التقديرات تعتمد بالضرورة على االفتراضات حول عوامل عديدة من ا الدرجات
المتفاوتة من الحكم وعدم التاكد وكذلك النتائج الفعلية التي قد تختلف مما قد ي دي الى تغيرات
مستقبلية في هذه المخصصات  .وتقوم الشركة بمراجعة ذمم التمويل المدينة لتحديد مخصص
االنخفاض في القيمة االضافية إلجمالي محفظة الذمم في كل تاريخ تقرير مالي وعند تحديد ما
اذا كان ينبغي قيد خسارة االنخفاض في القيمة تمارك الشركة حكم ا وذلك لتحديد ما اذا كان
هناك أي بيانات قابلة للمالحظة تشير الى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة من محفظة ذمم التمويل المدينة وقد يتضمن هذا الدليل بيانات قابلة للمالحظة
تشير الى ان هناك تغيير سلبي في موقف الدفعات المتعلقة بالمقترضين وتراجع في مخاجر
الدول والتقادم التكنولوجي والصناعي .
ز-

مراجعة اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يتم مراجعة الموجودات الغير مالية لإلنخفاض في قيمت ا على أساك تقديم التدفقات النقدية
للوحدات الفردية المولدة للنقد عند وجود م شر على ان هذه الموجودات قد تعرضت لخسارة
اإلنخفاض في القيمة .يتم تحديد التدفقات النقدية بالرجوع الى أوضاع السوق األخيرة و األسعار
القائمة في ن اية الفترة المالية و اإلتفاقيات التعاقدية و التقديرات على مدم األعمار األنتاجية
للموجودات المخصومة باستخدام مجموعة من معدالت الخصم التي تعكك تقييمات السوق
الحالية للقيمة الزمنية للنقد و المخاجر المحددة للموجودات  .يتم مقارنة صافي القيمة الحالية مع
القيمة الدفترية للموجودات لتحديد أي إنخفاض في القيمة  .إن تقييم أوضاع السوق الحالية و
معدالت الخصم تتجلت من اإلدارة القيام بممارسة أحكام ا.
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 -2أسس اإلعداد (تابع)
ح-

العمر األنتاجي للمتلكات و المعدات و الموجودات غير الملموسة
يتم إست الك – إجفاء تكلفة الممتلكات و المعدات و الموجودات ير الملموسة على مدار
األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات و التي تعتمد على اإلستخدام المتوقع لألصل و الضرر
المتوقع أن ي ثر عليه و الذي يعتمد على عوامل التشغيل .لم تاخذ اإلداره بالحسبان أي قيمة
متبقية حيث تعتبرها ير مادية.

ط-

اإلرتباطات
بحكم جبيعت ا  ،يتم تسوية اإلرتباجات فقج عند وقوع حدث مستقبلي أو أكثر أو عدم وقوعه.
إن تقييم إحتمالية وقوع الحدث يتضمن بجبيعته ممارسة األحكام ال امة و تقديرات نتائج
األحداث المستقبلية.

ي-

اإلستمرارية
قامت إدارة الشركة برجراء تقييم لقدرة الشركة على اإلستمرار كمنشاة عاملة و توصلت الى
قناعة مفادها أن الشركة لدي ا الموارد الكافية لإلستمرار في القيام باعمال ا في المستقبل
المنظور .باإلضافه لذلك  ،ليك لدم اإلدارة أي علم باي شكوك جوهرية قد تلقى بظالل ا حول
قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشاة عاملة  .عليه يتم اإلستمرار في إعداد القوائم المالية على
أساك مف وم اإلستمرارية.

-3

السياسات المحاسبية الهامة
يتم تجبيق السياسات المحاسبية أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم
المالية.
أ -الممتلكات والمعدات  -صافي

اإلعتراف و القياك
يتم قياك بنود الممتلكات و المعدات بالتكلفة بعد خصم اإلهالك المتراكم و الخسائر المتراكمة
لإلنخفاض في القيمة  .تتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشرة إلقتناء األصل.
يتم قيد أي أرباح أو خسائر عند إستبعاد بند من بنود الممتلكات و المعدات (و التي تحتست
كالفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد و القيمة الدفترية للبند) في اإليرادات األخرم في
قائمة الدخل الشامل.

التكاليف الالحقة
يتم رسملة التكاليف الالحقة فقج عند وجود إحتمال بتدفق منافع إقتصادية مستقبلية متعلقة
بالنفقات للشركة  .يتم إعتبار اإلصالحات و الصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدها.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
أ -الممتلكات والمعدات  -صافي

اإلستهالك
يتم إح تسات اإلست الك على المبلإل القابل لإلست الك و الذي يمثل تكلفة األصل أو المبلإل
اآلخر الذي يحل محل التكلفة بعد خصم القيمة المتبقية.
يتم إثبات اإلست الك في قائمة الدخل الشامل بجريقة القسج الثابت على مدار األعمار األنتاجية
المقدرة لكل جزء من بنود الممتلكات و المعدات بحيث أن ذلك يعكك بدقة أسلوت اإلست الك
للمنافع اإلقتصادية الكامنة في األصل.
يتم إست الك الموجودات الم جرة على مدار فترة اإليجار و األعمار اإلنتاجية أي ما أقصر
مالم يتم التاكد بصورة معقولة أن الشركة سوف تحصل على الملكية في ن اية عقد اإليجار.
ال يتم إست الك األراضي  .فيما يلي النست المئوية السنوية إلحتسات اإلست الك وفقا ً لجريقة
القسج الثابت:
أثاث و معدات مكتبية وتج يزات
لوحات إعالنية
حاست آلي وبرامج
أج زة إتصاالت
سيارات
تحسينات على عقارات مستاجرة
أج زة تبريد وتكييف

10
10
12.5
15
20
20
25

ب -الموجودات غير الملموسة

اإلعتراف و القياس
يتم قياك البرامج المقتناة بواسجة الشركة بالتكلفة بعد خصم اإلجفاء المتراكم وأية خسائر
متراكمة لإلنخفاض في القيمة  .يتم رسملة النفقات الالحقة لموجودات البرامج فقج عندما
تزيد من المنافع اإلقتصادية المستقبلية الكامنة في األصل المحدد المتعلق ب ا  .يتم إعتبار
جميع النفقات األخرم كمصروفات عند تكبدها  .يتم إجفاء الموجودات ير الملموسة على
مدار خمك سنوات.

اإلطفاء
يتم إحتسات اإلجفاء على تكلفة األصل أو أي مبلإل يحل محل التكلفة بعد خصم القيمة المتبقية
 .يتم إجفاء البرامج بجريقة القسج الثابت في قائمة الدخل الشامل على مدار األعمار اإلنتاجية
من تاريخ توفرها لإلستخدام حيث أن ذلك يعكك عن قرت أسلوت اإلست الك للمنافع
األقتصادية الكامنة في األصل  .إن العمر األنتاجي المقدر للبرامج للفترات الحالية و المقارنة
هو عشر سنوات  .يتم مراجعة جرق اإلجفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ قائمة
المركز المالي وتعدل حست المناست.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
ج -ذمم التمويل المدينة  -صافي
ذمم التمويل المدينة هي عبارة عن موجودات مالية ير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها
وال يتم تداول ا في سوق نشج .و يتم االعتراف ب ا مبدئيا بالقيمة العادلة التي تشمل تكاليف االقتناء
وتقاك الحقا بالتكلفة المجفاة باستخدام جريقة معدل االرباح الفعلي بعد خصم أي مبالإل تم شجب ا
باإلضافة الي أي مخصص لالنخفاض في القيمة  .يتم االعتراف بذمم التمويل المدينة عند تقديم
النقد للمقترضين ويتم التوقف عن االعتراف ب ا في حالة إما قيام العمالء بسداد التزامات م أو بيع
التمويل أو شجبه أو تحويل مخاجر وحوافز الملكية الى الغير .
ح -التكاليف المباشرة المبدئية المؤجلة
يتم تاجيل التكاليف اإلضافية المتكبدة الناتجة عن إقتناء عقود ذمم التمويل المدينة عندما تكون هذه
التكاليف قابلة لإلسترداد خارج التدفقات النقدية المستقبلية ويتم اإلعتراف بجميع تكاليف اإلقتناء
األخرم كمصروفات عند تكبدها .
بعد اإلعتراف المبدئي يتم إجفاء هذه التكاليف بجريقة القسج المتناقص على مدار فترة عقود ذمم
التمويل المدينة ويتم تسجيل اإلجفاء في قائمة الدخل الشامل.
خ -الموجودات والمطلوبات المالية

اإلعتراف والقياس المبدئي

يتم قياك الموجودات او المجلوبات المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة زائدا ً تكاليف المعاملة المتعلقة
مباشرة باقتنائ ا أو اصدارها.

القياس الالحق
بعد اإلعتراف المبدئي يتم قياك جميع الموجودات والمجلوبات المالية الخاصة بالشركة بالتكلفة
المجفاة برستخدام جريقة معدل الربح الفعلي.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
د -الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)

إلغاء االثبات
تقوم الشركة برلغاء اثبات الموجودات المالية عند انت اء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من
الموجودات المالية أو عندما تقوم بتحويل الحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة
التي يتم بموجب ا تحويل جميع مخاجر وحوافز ملكية الموجودات المالية أو عندما ال تقوم الشركة
بالتحويل أو باإلحتفاظ بجميع مخاجر وحوافز الملكية كما ال تقوم باإلحتفاظ بالسيجرة على
الموجودات المالية ويتم اإلعتراف باية أرباح أو خسائر عند إلغاء إثبات الموجودات المالية في
قائمة الدخل الشامل .
قد تقوم الشركة بالدخول في المعامالت التي يتم بموجب ا تحويل الموجودات المعترف ب ا في
قائمة مركزها المالي إال أن ا تحتفظ بجميع مخاجر وحوافز الموجودات المحولة او جزء من ا
وفي هذه الحاالت ال يتم إلغاء إثبات الموجودات المحولة .
عند بيع الموجودات لجرف ثالث مع معدل إجمالي متزامن لمقايضة العائد على الموجودات
المحولة يتم إحتسات الحركة كمعاملة تمويل مضمونة مماثلة لمعامالت البيع وإعادة الشراء ألن
الشركة تحتفظ بكل أو بعض المخاجر والمكافآت العائدة للملكية ل ذه الموجودات .
في المعامالت التي ال تحتفظ الشركة في ا وال تقوم بتحويل جميع مخاجر وحوافز ملكية
الموجودات المالية ولكن ا تحتفظ بالسيجرة على الموجودات فرن الشركة تستمر باإلعتراف
بالموجودات وفقا إلستمراريت ا بالمشاركة والتي تحددها مدم تعرض ا للتغيرات في قيمة
الموجودات المحولة .
في بعض المعامالت تحتفظ الشركة برلتزامات لخدمات الموجودات المحولة مقابل أتعات ويتم
إلغاء إثبات الموجودات المحولة عند إستيفاء معايير إلغاء اإلثبات كما يتم اإلعتراف بالموجودات
او المجلوبات لعقود الخدمة إذا كانت أتعات الخدمة أكثر من كافية (أصل) أو أقل من كافية
(إلتزام) آلداء الخدمة .
تقوم الشركة برلغاء إثبات المجلوبات المالية عند سداد أو إلغاء او إنت اء اإللتزامات التعاقدية .

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
يتم إجراء مقاصة بين مبالإل الموجودات والمجلوبات المالية ويدرج المبلإل الصافي في قائمة
المركز المالي فقج عند وجود حق نظامي ملزم جراء مقاصة لتلك المبالإل المدرجة وكذلك عندما
يكون لدم الشركة النية لتسويت ا علي أساك الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المجلوبات في
آن واحد  .يتم عرض اإليرادات والمصروفات بالمبلإل الصافي فقج عندما تسمح المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية بذلك .
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ذ -اإلنخفاض في القيمة

الموجودات غير المالية
تقوم الشركة بتاريخ قائمة كل مركز مالي بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات ير المالية لتحديد ما
إذا كان هناك أي م شر إلنخفاض في القيمة  ،وفي حالة وجود هذا الم شر يتم تقدير القيمة القابلة
لإلسترداد الخاصة بالموجودات.
لفحص االنخفاض في القيمة  ,يتم تجميع الموجودات التي يتعذر فحص ا فرديا مع ضمن مجموعة
أصغر من الموجودات التي تحقق تدفقات نقدية من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة بشكل كبير
عن التدفقات النقدية للموجودات األخرم أو مجموعة من الموجودات ( وحدة توليد النقد )
القيمة القابلة لالسترداد الخاصة بالموجودات أو وحدة توليد النقد هي القيمة قيد االستخدام والقيمة
العادلة بعد خصم تكاليف البيع أي ما أكبر  .وتعتمد القيمة قيد االستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة التي يتمم خصم ا بقيمت ا الحالية باستخدام خصم ما قبل الضريبة الذي يعكك تقييمات السوق
الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاجر المحددة للموجودات أو وحدة توليد النقد .
يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أو وحدة توليد النقد
أكبر من القيمة القابلة لالسترداد.
يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القيمة في األرباح أو الخسائر  .خسائر اإلنخفاض في القيمة
المعترف ب ا التي تتعلق بوحدة توليد النقد يتم تخصيص ا أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي ش رة
مخصصة لوحدة توليد النقد ومن ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرم في الوحدة ( مجموعة
من الوحدات ) بشكل تناسبي .
خسائر اإلنخفاض في القيمة للموجودات ير المالية المعترف ب ا في فترات سابقة يتم تقييم ا بتاريخ
قائمة كل مركز مالي عند وجود أي م شر بانخفاض الخسارة أو عدم وجودها  .يتم عكك خسارة
اإلنخفاض في القيمة إذا جرأ أي تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لإلسترداد  .يتم
عكك خسارة اإلنخفاض في القيمة فقج إلي الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجودات القيمة
الدفترية التي كان يتم تحديدها بعد خصم اإلست الك أو اإلجفاء وذلك إذا لم يتم اإلعتراف بخسارة
اإلنخفاض في القيمة .
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الموجودات المالية غير المشتقة
تقوم الشركة بتاريخ قائمة المركز المالي بتحديد إذا كان هناك دليل موضوعي يشير إلى إنخفاض
قيمة الموجودات المالية التي لم يتم تسجيل ا بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  .تنخفض
قيمة األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية عندما يُظ ر الدليل الموضوعي وقوع حدث
الخسارة بعد اإلعتراف المبدئي باألصل (الموجودات) وأن لحدث الخسارة أثر على التدفقات النقدية
المستقبلية لألصل (الموجودات) والتي يمكن تقديرها بصورة موثوقة .
يشتمل الدليل الموضوعي الذي يشير إلى إنخفاض قيمة الموجودات المالية على ما يلي :
 صعوبات مالية كبيرة للمقترض أو المصدر
 التاخير أو التقصير من جرف المقترض
 إعادة هيكلية ذمم التمويل المدينة من جرف الشركة إال إذا قامت الشركة بخالف ذلك
 م شرات على إفالك المقترض أو المصدر
 بيانات جديرة بالمالحظة تتعلق بمجموعة من الموجودات مثل التغيرات السلبية في وضع السداد
بالنسبة للمقترضين أو المصدرين في المجموعة أو األوضاع االقتصادية التي ترتبج بالتاخير
في المجموعة .
تاخذ الشركة في اإلعتبار األدلة على إنخفاض قيمة ذمم التمويل المدينة في كل من األصل المحدد
والمستوم الجماعي  .يتم تقييم جميع ذمم التمويل المدينة الفردية ال امة النخفاض محدد في قيمت ا
 .يتم تقييم تلك الذمم التي وجدت ير منخفضة القيمة بشكل محدد بصورة جماعية ألي انخفاض في
القيمة تم تكبدها ولكن ا ير منخفضة القيمة بعد .عند اإلنخفاض في القيمة بصورة جماعية  ،تستخدم
الشركة نماذج إحصائية لالتجاهات السابقة إلحتمالية التاخر في السداد وموعد اإلسترداد ومبلإل
الخسارة المتكبدة وتقوم بالتعديل إذا كانت الظروف االقتصادية واالتنمانية الحالية تشير إلى أن
الخسائر الفعلية من المرجح أن تكون أكثر أو أقل مما توحي به االتجاهات السابقة .معدالت التاخر
في السداد ومعدالت الخسارة والموعد المتوقع للمبالإل المستردة في المستقبل يتم قياس ا بانتظام مقابل
النتائج الفعلية للتاكد من أن ا التزال مناسبة .يتم إحتسات خسائر اإلنخفاض في القيمة للموجودات
التي تم قياس ا بالتكلفة المجفاة بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة المخصومة بمعدل فائدة للموجودات .إذا تم إعادة التفاوض على شروج موجودات مالية أو
تعديل أو إستبدال الموجودات المالية الحالية باخرم جديدة بسبت الصعوبات المالية للمقترض  ،يتم
إجراء تقييم فيما إذا كان يجت إلغاء إثبات الموجودات المالية .اذا كانت التدفقات النقدية لألصل الذي
تم إعادة التفاوض حوله بشكل كبير  ،تعتبر الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية
االصلية منت ية .وفي هذه الحالة  ،يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية األصلية ويتم االعتراف باألصل
المالي الجديد بالقيمة العادلة.
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
ذ-

اإلنخفاض في القيمة (تابع)

الموجودات المالية غير المشتقة (تابع)
يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل وتنعكك في اإلنخفاض في
القيمة مقابل ذمم التمويل المدينة  .إذا تسبت وقوع حدث بعد اإلعتراف باإلنخفاض في القيمة في
إنخفاض مبلإل خسارة اإلنخفاض في القيمة  ،يتم عكك اإلنخفاض في خسارة اإلنخفاض في
القيمة من خالل األرباح أوالخسائر .تقوم الشركة بشجت ذمم المرابحة المدينة وتمويالت اإلجارة
سواء بشكل جزئي أو كلي وأي مخصص متعلق بخسائر اإلنخفاض في القيمة وذلك عند تحديد
أنه اليوجد أي إحتمال واقعي لالسترداد .
ر-

النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة النقدية والودائع البنكية قصيرة األجل ذات اإلستحقاق
األصلي لثالثة أش ر أو أقل والتي تتوفر للشركة دون أي قيود .

ز-

الذمم الدائنة والمستحقات
يتم اإلعتراف بالمجلوبات للمبالإل التي سيتم دفع ا في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات
المستلمة سواء تم إصدار فواتير ب ا من قبل المورد أم ال

س -المخصصات
يتم اإلعتراف بالمخصص إذا ظ ر نتيجة ألحداث سابقة أن لدم الشركة التزام حالي قانوني أو
تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتجلت تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية
لتسوية هذا االلتزام .
ش -تحقق االيرادات

الدخل من ذمم التمويل المدينة
يتم إثبات الدخل من ذمم التمويل المدينة في قائمة الدخل الشامل برستخدام معدل ربح فعلي قابل
للتجبيق على الرصيد القائم على فترة العقد باستخدام جريقة القسج المتناقص لألقساج المحصلة
فعليا  .يتضمن إحتسات معدل الربح الفعلي تكاليف المعاملة واالتعات المستلمة التي تعتبر جزءا ً
ال يتجزا من معدل الربح الفعلي وتتضمن تكاليف المعاملة التكاليف المتزايدة المتعلقة مباشرة
بحيازة األصل المالي .

األتعاب ودخل العمولة

يتم إدراج األتعات ودخل العمولة التي تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي لألصل المالي
عند قياك معدل الربح الفعلي  .األتعات األخرم ودخل العمولة بما في ذلك حسات أتعات الخدمة
وعمولة البيع ورسوم اإليداع ورسوم القرض يتم إدراج ا عند أداء الخدمات ذات الصلة.
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
ص -الزكاة الشرعية
يتم تكوين مخصص الزكاة الشرعية وفقا ألنظمة هيئة الزكاة والدخل " ال يئة " ويتم تحميل
اإللتزام على قائمة الدخل الشامل وفقا ً لمبدأ اإلستحقاق ويتم قيد التعديالت التي تجرأ عند الربج
الن ائي للزكاة إن وجدت  ،على دخل الفترة التي تم الربج في ا .
و-

المصروفات العمومية واإلدارية
يتم إثبات المصروفات العمومية واإلدارية كمصروفات فترة وفقا ً ألساك اإلستحقاق وتحمل
هذه المصروفات على الفترة المحاسبية التي حدثت في ا  .المصروفات العمومية واإلدارية
التي تستفيد من ا أكثر من فترة محاسبية يتم توزيع ا على أساك زمني وبرستخدام تكلفت ا
التاريخية.

ز-

عقود اإليجار
تصنف العقود التي يحتفظ ب ا الم جر من الناحية الفعلية بجميع مزايا ومخاجر ملكية
الموجودات كعقود إيجار تشغيلية  .تدرج مبالإل دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف في قائمة
الدخل على أساك القسج الثابت على مدم فترة عقد اإليجار.

ح-

المعامالت بالعمالت األجنبية
تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي وفقا ً ألسعار الصرف
السائدة حين إجراء تلك المعامالت وتحول أرصدة الموجودات والمجلوبات ذات الجبيعة
النقدية والمسجلة بالعمالت األجنبية في ن اية السنة المالية إلى اللاير السعودي باسعار الصرف
السائدة في ذلك التاريخ .األرباح أو الخسائر المحققة و ير المحققة الناتجة من فروق أسعار
الصرف يتم إدراج ا في قائمة الدخل.
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -4ممتلكات ومعدات
تتلخص الحركة في الممتلكات والمعدات للسنة المنت ية في 31ديسمبر 2016م فيما يلي:
البيـان

التكلفة
إضافات
السنة

رصيد
2016/01/01م

رصيد
2016/12/31م

رصيد
2016/01/01م

اإلستهالك المتراكم
إعادة
إستهالك
تصنيف
السنة

رصيد
2016/12/31م

القيمة الدفترية  -صافي
رصيد
رصيد
2016/12/31م 2015/12/31م

تحسينات على أمالك الغير

1.432.373

-

1.432.373

1.426.358

2.754

-

1.429.112

3.261

6.015

اثاث ومعدات مكتبية وتج يزات

606.219

-

606.219

488.267

26.292

-

514.559

91.660

117.952

أج زة تكييف وتبريد

16.061

-

16.061

9.813

3.078

-

12.891

3.170

6.248

أج زة إتصاالت

145.351

-

145.351

115.129

11.147

-

126.276

19.075

30.222

حاست آلي وبرامج

2.528.250

13.416

2.541.666

1.030.564

265.357

-

1.295.921

1.245.745

1.497.686

لوحات إعالنية
انظمة امن وسالمة

64.565
65.985

12.115

64.565
78.100

46.166
3.849

4.185
7.408

-

50.351
11.257

14.214
66.843

18.399
62.136

سيارات

109.000

-

109.000

49.266

13.900

-

63.166

45.834

59.734

4.967.804

25.531

4.993.335

3.169.412

334.121

-

3.503.533

1.489.802

1.798.392
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -5مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
تتكون المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرم في  31ديسمبر مما يلي :
2016م
إيجارات مدفوعة مقدما ً
تامين جبي مدفوع مقدما ً
تامينات لدم الغير
سلف موظفين (إيضاح )7
ذمم مدينة أخرم

2015م

339.916
206.394
9.250
45.000
-

339.916
96.254
9.250
72.916

600.560

518.336

 -6ذمم التمويل المدينة – صافي
تتكون ذمم التمويل المدينة  -صافي في  31ديسمبر مما يلي :
2016م

2015م

مبالإل مستحقة من أجراف ذات عالقة (إيضاح )7
ذمم عمالء آخرين

4.923.200
147.757.624

9.622.130
166.779.537

إجمالي ذمم التمويل
ناقصا ً  :الدخل الم جل

152.680.824
()38.382.877

176.401.667
()45.605.486

مخصص ديون مشكوك في تحصيل ا

114.297.947
()17.766.884

130.796.181
()20.299.318

96.531.063

110.496.863

تم تصنيف ذمم التمويل المدينة – صافي في القوائم المالية كما يلي:
2016م
ذمم تمويل متداولة
ذمم تمويل ير متداولة

2015م

37.025.517
59.505.546

37.914.778
72.582.085

96.531.063

110.496.863
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -6ذمم التمويل المدينة – صافي (تابع)
حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيل ا كما يلي:
2016م

2015م

الرصيد في بداية السنة

20.299.318

11.000.000

مخصص السنة بالصافي
ديون تم شجب ا خالل السنة

()2.532.434

9.299.318
-

17.766.884

20.299.318

الحد األدنى من الدفعات المستقبلية إلجمالي ذمم التمويل المدينة – صافي كما يلي:
2016م

2015م

سنة وأقل

62.657.463

69.381.650

من سنة إلى خمك سنوات
أكثر من خمك سنوات

90.021.521
1.840

107.018.257
1.760

152.680.824

176.401.667
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -7معامالت مع أطراف ذات عالقة
أ-

تتمثل المعامالت مع األجراف ذات العالقة بشكل أساسي في شراء بعض المنتجات من هذه األجراف والحصول على خدمات فنية من قبل ا باإلضافة
إلى بيع منتجات ل ما بموجت شروج متفق علي ا بواسجة اإلدارة.

ت -الحركة في المعامالت مع األجراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عن ا في  31ديسمبر كما يلي:
طبيعة العالقة
شركة بغلف الظافر للصناعة المحدودة زميلة
شريك
مجموعة بغلف الظافر القابضة
السيد /عبد الرحمن أحمد محمد بغلف عضو مجلك إدارة
قرابة  -الدرجة الثانية
السيد  /محمد أحمد محمد بغلف
زميلة
شركة فناتير العالمية للترفيه
المدير العام
السيد /ماجد محمد جميل أصف اني

طبيعة
المعامالت
مشتريات
تقديم خدمات إدارية
مبيعات  /تمويل
مبيعات  /تمويل
مبيعات  /تمويل
سلف

الرصيد اإلفتتاحي 2016/1/1م
دائن
مدين
5.127.370
4.494.760
-

2.357.500
-

الحركة خالل السنة
دائن
مدين

الرصيد النهائي 2016/12/31م
دائن
مدين

- 16.032.550 14.973.100
73.206
73.206
3.418.240
1.709.130
1.504.960
2.989.800
520.000
520.000
45.000
60.000
105.000

3.416.950
-
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -7معامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع)
ج -مكافآت و تعويضات أعضاء مجلك اإلدارة وكبار المس ولين التنفيذيين:
يبين الجدول التالي الرواتت والمكافآت والبدالت السنوية التي حصل علي ا أعضاء مجلك اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلك اإلدارة وكبار
المس ولين التنفيذيين للسنتين المنت يتين في  31ديسمبر 2016م و 2015م:
أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

كبار المسؤولين بما في ذلك المدير العام والمدير المالي

2016م
رواتت وتعويضات

-

832.264

مكافآت وبدالت

660.000

180.309

660.000

1.012.573

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

كبار المسؤولين بما في ذلك المدير العام والمدير المالي

2015م
رواتت وتعويضات

-

1.062.782

مكافآت وبدالت

658.000

205.584

658.000

1.268.366
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -8نقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه في  31ديسمبر مما يلي :
نقد لدم البنوك

2016م

2015م

28.644.140

5.762.699

 -9رأس المال
حدد رأك مال الشركة بمبلإل  100.000.000لاير سعودي مقسم إلى  10.000.000س م متساوية
القيمة تبلإل القيمة اإلسمية لكل من م  10لاير سعودي وجميع ا أس م عادية .تعود ملكية رأك المال
في الشركة كما بتاريخ القوائم المالية للعامين 2016م و2015م للمساهمين التالية أسماءهم-:
عدد األسهم
مجموعة بغلف الظافر القابضة
السيد /سعيد أحمد محمد بغلف
السيد /عمر أحمد محمد بغلف
السيد عبد هللا أحمد محمد بغلف
السيد /عبد الرحمن أحمد محمد بغلف

9.900.000
25.000
25.000
25.000
25.000

الصافي

10.000.000

قيمة السهم
10
10
10
10
10

رأس المال
99.000.000
250.000
250.000
250.000
250.000
100.000.000

 -10إحتياطي نظامي
تمشيا ً مع المادة  129من نظام الشركات السعودي والمادة  44من النظام األساسي للشركة فرنه
يتم تحويل  ٪10من صافي الدخل لتكوين اإلحتياجي النظامي  ،ويجوز للشركة التوقف عن هذا
التحويل عندما يبلإل اإلحتياجي  ٪50من رأك المال  .هذا اإلحتياجي ير قابل للتوزيع.
 -11مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
تتكون المصروفات المستحقة والمجلوبات المتداولة األخرم في  31ديسمبر مما يلي:
2016م
مكافاة أعضاء مجلك اإلدارة
مكافاة الموظفين
عموالت بيع وتحصيل
أخرم

2015م

600.000
323.309
17.771
418.127

600.000
314.685
31.923
336.867

1.359.207

1.283.475
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -12مخصص الزكاة الشرعية
أ-

حركة المخصص
تتمثل الحركة في مخصص الزكاة الشرعية للسنة المنت ية في  31ديسمبر فيما يلي:
2016م

ب-

2015م

الرصيد في بداية السنة
يخصم  :المسدد خالل السنة
فروق سنوات سابقة

3.125.416
()4.587.625
1.462.209

2.990.089
()2.990.089
-

المجموع

-

-

مخصص الزكاة الشرعية للسنة

3.520.668

3.125.416

الرصيد في ن اية السنة

3.520.668

3.125.416

عناصر ومكونات وعاء الزكاة الشرعية
تتكون عناصر ومكونات وعاء الزكاة الشرعية للسنة المنت ية في  31ديسمبر مما يلي:
2016م

رأك المال
اإلحتياجي النظامي
مخصصات مدورة
صافي الربح المعدل
األرباح المرحلة

2015م

100.000.000
1.316.529
18.847.585
12.319.433
9.247.442

100.000.000
833.914
11.928.496
8.508.028
5.503.903

141.730.989

126.774.341

الموجودات واجبة الخصم من األموال الخاصعة للزكاة الشرعية
صافي الممتلكات والمعدات المعدلة

()904.287

()1.757.704

إجمالي الموجودات الواجبة الحسم
الوعاء الزكوي
الزكاة الشرعية بواقع  %2.5من الوعاء الزكوي

()904.287
140.826.702
3.520.668

()1.757.704
125.016.637
3.125.416

ج-

موقف الربط الزكوي
قدمت الشركة إقرارها الزكوي لل يئة العامة للزكاة والدخل (ال يئة) عن السنة المنت ية في
 31ديسمبر  2015م وقد نتج عن تقديم هذا االقرار نشوء فرق زكوي بمبلإل  223,832لاير
سعودي  .قامت الشركة بسداد قيمة الفرق وحصلت على ش ادة زكاة مقيدة عن السنة المنت ية
في  31ديسمبر  2015م سارية المفعول حتى  30ابريل  2017م .
كما قامت هيئة الزكاة والدخل برصدار ربج زكوي إضافي يمثل فروقات زكوية تخص األعوام
من  2009م الى  2012م بمبلإل  2,734,409لاير سعودي وقد قامت الشركة باإلعتراض
على هذا الربج مما نتج عنه تخفيض قيمة الربج الزكوي لألعوام المشار إلي ا إلى مبلإل
 1,238,377لاير سعودي  .قامت الشركة بقبول قيمة الربج المعدل وسداد قيمته في ش ر
نوفمبر من العام  2016م  .تقوم الشركة حاليا بمراجعة ال يئة إلصدار الش ادة الن ائية للعام
 2015م و إن اء وضع ا الزكوي مع ال يئة العامة للزكاة والدخل حتى ن اية العام المالي
 2012م .
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -13مصروفات تشغيلية إدارية أخرى
تتكون المصروفات التشغيلية اإلدارية األخرم للسنة المنت ية في  31ديسمبر مما يلي:
البيان

أتعات م نية و إستشارات
مصاريف تسويق و دعاية و إعالن
تامين ممتلكات و معدات
إتصاالت و ك رباء و مياه
أخرم

2016م
380.285
74.506
18.288
209.738
555.007
1.237.824

2015م
287.330
60.190
19.600
207.996
742.397
1.317.513

 -14إيرادات أخرى
تتكون اإليرادات األخرم للسنة المنت ية في  31ديسمبر مما يلي-:
2016م
خصم مكتست
إيرادات صندوق الموارد البشرية
إيرادات أخرم  -صافي

2015م

182.983
361.031

241.873
113.653
263.975

544.014

619.501

 -15ربح السهم
تم إحتسات ربح الس م على أساك تقسيم صافي دخل السنة بعد الزكاة الشرعية على عدد األس م
القائمة في ن اية السنة والتي بلغت ( 10.000.000عشرة مليون) س م.
 -16إدارة المخاطر
تشتمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي على النقدية وذمم التمويل المدينة والذمم
المدينة األخرم والدائنين والمبالإل المستحقة الدفع والمجلوبات األخرم .
يتم تقييم الموجودات المالية للتاكد من وجود م شرات على اإلنخفاض في القيمة بتاريخ كل فترة
مالية .يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية عند وجود دليل موضوعي على أنه نتيجة لحصول
حال أو أكثر بعد التثبيت األولي لألصل المالي  ،تاثرت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من
اإلستثمار .
يعتمد تصنيف الموجودات المالية على الغرض الذي من أجله تم إنشاء الموجودات المالية  .تقوم
اإلدارة بتحديد تصنيف موجودات ا المالية عند اإلثبات األولي .
تتعرض أنشجة الشركة لمجموعة متنوعة من المخاجر المالية  :مخاجر السوق ومخاجر اإلإئتمان
ومخاجر السيولة  .يركز برنامج إدراة المخاجر الكلية للشركة على تقلبات األسواق المالية ويسعى
لتقليل التاثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة.
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -16إدارة المخاطر (تابع)
تتم إدارة المخاجر وفقا للسياسات المعتمدة من قبل اإلدارة  .تقوم اإلدارة بتحديد وتقييم وتغجية
المخاجر المالية وقامت بتحديد مبادئ إدارة المخاجر الشاملة التي تغجي مجاالت محددة مثل
مخاجر العمالت االجنبية  ،ومخاجر أسعار العموالت الخاصة  ،ومخاجر اإلئتمان ومخاجر
السيولة الزائدة.

مخاطر السوق
مخاجر السوق هي مخاجر أن القيمة العادلة أو النقدية المستقبلية لألدوات المالية قد تتقلت نتيجة
لمتغيرات السوق مثل اسعار العمالت االجنبية وأسعار العموالت وأسعار االس م والتي ست ثر
على الشركة أو حيازت ا لألدوات المالية  .عن ال دف من إدارة مخاجر السوق هو إدارة التعرض
لمخاجر السوق في مستويات مقبولة  .إن المخاجر الرئيسية التي تتعرض ل ا ذمم التمويل المدينة
تكمن في التعرض لمخاجر الخسارة نتيجة التغير في التدفقات النقدية المستقبلية أوالقيم العادلة
لألدوات المالية بسبت التغير في معدالت الفائدة في السوق .
تتكون مخاجر السوق من ثالثة أنواع من المخاجر :مخاجر العمالت ومخاجر الفائدة ومخاجر
األسعار األخرم.

مخاطر العمالت
مخاجر العمالت هي مخاجر تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات المستقبلية لألدوات المالية بسبت
التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية  .تجري جميع معامالت الشركة باللاير السعودي
 ،وعليه فرن الشركة ال تخضع ألي مخاجر تتعلق بتغير أسعار صرف العمالت األجنبية .

مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تمثل مخاجر أسعار العموالت الخاصة مخاجر عدم التاكد من األرباح المستقبلية الناتجة عن
التقلبات في أسعار العموالت الخاصة  .تنشا هذه المخاجرعندما يكون هناك عدم تجابق بين
الموجودات والمجلوبات التي تخضع لتعديل سعر العموالت الخاصة خالل سنة محددة  .تعتبر
الشركة ير حساسة للتغييرات في أسعار العمولة الخاصة حيث ال تقوم الشركة بالمحاسبة عن
أي موجودات او مجلوبات مالية ذات أسعار ثابتة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،
كما أن الشركة ال يوجد لدي ا أي موجودات أو مجلوبات مالية بمعدالت أسعار متغيرة .
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -16إدارة المخاطر (تابع)

مخاطر اإلئتمان
تمثل مخاجر اإلئتمان عدم مقدرة جرف ما على الوفاء برلتزاماته مما ي دي إلى تكبد الجرف
اآلخر لخسارة مالية  .قامت الشركة بعمل إجراءات إلدارة مخاجراإلئتمان بما في ذلك تقييم
الجدارة اإلئتمانية للمقترضين  ،ووضع سلسلة درجات متعددة للموافقات الرسمية على اإلئتمان
ووضع حدود لإلئتمان  ،والحصول على ضمانات مثل الضمانات العقارية والضمانات الشخصية
ورهن األصول .تنشا تركزات مخاجر اإلئتمان عندما يشترك عدد من األجراف األخرم في
نشاجات مشاب ة  ،أو في نشاجات في نفك المنجقة الجغرافية  ،أو يكون ل ا سمات إقتصادية
متماثلة مما قد تجعل قدرت م على مواج ة اإللتزامات التعاقدية تتاثر بشكل مماثل بالتغيرات في
المجاالت اإلقتصادية أو الظروف السياسية أو ظروف أخرم .توضح تركزات مخاجر اإلئتمان
الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التجورات التي ت ثر على قجاع أو منجقة جغرافية معينة .
يتم الحد من مخاجر اإلئتمان على المبالإل المستحقة لإلستثمار في ذمم التمويل المدينة بواسجة
الحصول على ضمانات عقارية يتم رهن ا لصالح الشركة أو عن جريق رهن األصول الممولة.
تتبع الشركة آلية تصنيف إئتمان كاداة إلدارة نوعية مخاجر اإلئتمان لمحفظة ذمم التمويل المدينة
الممولة  .حيث يتم تصنيف محفظة اإلئتمان بين محافظ عاملة ومحافظ متعثرة  .الذمم المدينة
المتعثرة ألكثر من ستة أش ر يتم وضع تكوين مخصصات ل ا بنسبة  %100من صافي الرصيد
الدفتري بعد خصم القيمة العادلة للضمانات المقدمة .تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد
األقصى للتعرض لمخاجر االئتمان  .كان الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاجر اإلئتمان بتاريخ
القوائم المالية كما يلي.
2016م
النقد و مافي حكمه
ذمم التمويل المدينة  -صافي
سلف الموظفين

2015م

28.644.140
114.297.947
45.000

5.762.699
130.796.181
-

142.987.087

136.558.880

تفاصيل جودة اإلئتمان لمديني عقود المرابحة بالصافي:
2016م
ير متاخرة السداد ولم تنخفض قيمت ا
متاخرة من يوم إلى  30يوم
متاخرة من  31يوم إلى  90يوم
متاخرة من  91يوم إلى  180يوم
متاخرة أكثر من  180يوم

2015م

يخصم :مخصص ديون مشكوك في تحصيل ا
صافي محفظة التمويل المدينة

41.086.302
40.709.583
16.147.607
1.262.252
15.092.203
114.297.947
()17.766.884
96.531.063

42.686.175
21.413.400
44.091.979
2.305.309
20.299.318
130.796.181
()20.299.318
110.496.863

معدل التغطية

%15.54

%15.52
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -16إدارة المخاطر (تابع)

مخاطر السيولة
تمثل مخاجر السيولة الصعوبات التي تواج ا الشركة في تلبية متجلبات التمويل الخاصة ب ا .
يمكن أن تنتج مخاجر السيولة عن التقلبات في السوق او إنخفاض مستوم التصنيف اإلئتماني مما
قد يسبت فورا ً نضوت بعض مصادر التمويل  .تقوم اإلدارة بمراقبة محفظة اإلستحقاق لضمان
توفر سيولة كافية .

أ -تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ اإلستحقاق التعاقدية المتبقية:
يلخص الجدول أدناه محفظة إستحقاق المجلوبات المالية الخاصة بالشركة كما في  31ديسمبر
 2016بنا ًء على إلتزامات السداد ير المخصومة التعاقدية  .تم تحديد اإلستحقاقات التعاقدية
للمجلوبات على إساك الفترة المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ اإلستحقاق التعاقدي.
خالل  3أشهر

 5-1سنوات

 12-3شهرا

بدون تاريخ
إستحقاق ثابت

اإلجمالي

 31ديسمبر 2016م
المطلوبات
3.442.975
ذمم دائنة
مصرررررررروفرات مسرررررررتحقرة 759.207
ومجلوبات متداولة أخرم
الزكاة الشرعية
مكافاة ن اية الخدمة

600.000

-

-

3.442.975
1.359.207

3.520.668
-

-

1.276.281

3.520.668
1.276.281

4.202.182

4.120.668

-

1.276.281

9.599.131

خالل  3أشهر

 5-1سنوات

 12-3شهرا

بدون تاريخ
إستحقاق ثابت

اإلجمالي

 31ديسمبر 2015م
المطلوبات
2.423.458
ذمم دائنة
مصرررررررروفررات مسرررررررتحقررة 683.475
ومجلوبات متداولة أخرم
الزكاة الشرعية
مكافاة ن اية الخدمة

621.236

-

-

2.423.458
1.304.711

3.125.416
-

-

1.158.734

3.125.416
1.158.734

3.106.933

3.746.652

-

1.158.734

8.012.319
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -16إدارة المخاطر (تابع)

مخاطر السيولة (تابع)
ب -تحليل الموجودات والمطلوبات المالية وفقا للزمن الذي من المتوقع تحصيلها أو تسويتها فيه:
خالل  3أشهر

 5-1سنوات

 12-3شهرا

بدون تاريخ
إستحقاق ثابت

اإلجمالي

 31ديسمبر 2016م
الموجودات
نقد و مافي حكمه
ذمم التمويل المدينة -صافي 13.302.866
45.000
مدينون آخرون

23.722.651
-

28.644.140 28.644.140
96.531.063
- 59.505.546
45.000
-

13.347.866

23.722.651

125.220.203 28.644.140 59.505.546

خالل  3أشهر
 31ديسمبر 2016م
المطلوبات
ذمم دائنة
مصرررررررروفررررات مسرررررررتحقررررة
ومجلوبات متداولة أخرم
الزكاة الشرعية
مكافاة ن اية الخدمة
المجلوبات المالية

 12-3شهرا

3.442.975
759.207

600.000

-

-

3.442.975
1.359.207

4.202.182

3.520.668
4.120.668

-

1.276.281
1.276.281

3.520.668
1.276.281
9.599.131

9.145.684

19.601.983

115.621.072 27.367.859 59.505.546

خالل  3أشهر

 12-3شهرا

 31ديسمبر 2015م
الموجودات
نقد و مافي حكمه
ذمم التمويررررل المررررد ينررررة12.698.496 -
صافي
72.915
مدينون آخرون

 31ديسمبر 2015م
المطلوبات
ذمم دائنة
مصرررررررروفرررات مسرررررررتحقرررة
ومجلوبات متداولة أخرم
الزكاة الشرعية
مكافاة ن اية الخدمة
المجلوبات المالية

 5-1سنوات

بدون تاريخ
إستحقاق ثابت

اإلجمالي

25.216.282

 5-1سنوات

بدون تاريخ
إستحقاق ثابت

اإلجمالي

28.644.140 28.644.140
110.496.863
- 72.582.085
-

-

-

12.771.411

25.216.282

139.213.918 28.644.140 72.582.085

خالل  3أشهر

 12-3شهرا

 5-1سنوات

بدون تاريخ
إستحقاق ثابت

72.915

اإلجمالي

2.423.458
683.475

621.236

-

-

2.423.458
1.304.711

3.106.933

3.125.416
3.746.652

-

1.158.734
1.158.734

3.125.416
1.158.734
8.012.319

9.664.478

21.469.630

131.201.599 27.485.406 72.582.085
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -17إدارة رأس المال
إن سياسة مجلك إدارة الشركة فيما يتعلق بردارة رأك المال هي الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية
وذلك للمحافظة على ثقة أصحات المصلحة ونجور نشاج الشركة في المستقبل .يقوم مجلك اإلدارة
بمراقبة العائد على رأك المال والتي تحددها الشركة كرجمالي حقوق الملكية ومستوم توزيعات
األرباح للمساهمين.
 -18القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل إلتزام ما بموجت
معادلة نظامية تمت بين متعاملين في السوق بتاريخ القياك  .يحدد قياك القيمة العادلة برفتراض أن
المعاملة بيع الموجودات أو تحويل المجلوبات قد تمت إما :
 في السوق الرئيسي للموجودات أو المجلوبات. في حالة عدم وجود السوق الرئيسي  ،في أكثر األسواق رواجا للموجودات والمجلوبات.إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر رواجا يجت أن تكون قابلة للوصول إلي ا من قبل الشركة .تتكون
األدوات المالية من الموجودات المالية والمجلوبات المالية .

مستويات القيمة العادلة
تستخدم الشركة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عن ا
برستخدام جرق التقييم التالية :
المستوى األول :األسعار المتداولة ( يرالمتداولة) في األسواق المالية النشجة لنفك األداة .
المستوى الثاني :جرق تقييم أخرم والتي يمكن مالحظة كافة مدخالت ا التي ل ا تاثير هام على
القيمة العادلة المسجلة بصورة مباشرة أو ير مباشرة  .تشتمل هذه الفئة على أدوات مقيمة
برستخدام أسعار متداولة في أسواق نشجة ألدوات مماثلة وأسعار معلنة ألدوات مماثلة أو مشاب ة
في األسواق التي تعتبر أقل من نشجة او برستخدام أساليت التقييم األخرم التي تكون بموجب ا
جميع المدخالت ال امة مالحظة بصورة مباشرة أو ير مباشرة من بيانات السوق .
المستوى الثالث :مدخالت ير قابلة للمالحظة .تتضمن هذه الفئة جميع األدوات التي بموجب ا
تكون أساليت التقييم تتضمن مدخالت ال تعتمد على بيانات قابلة للمالحظة وأن المدخالت ير
القابلة للمالحظة ل ا تاثير كبير على تقييم األداة  ،وتشمل هذه الفئة أدوات يتم تقييم ا على أساك
األسعار المتداولة ألدوات مماثلة والتي بموجب ا تكون التعديالت واإلفتراضات مجلوبة لتعكك
الفروقات بين األدوات محل التقييم .تتكون الموجودات المالية من النقد وذمم التمويل المدينة والذمم
المدينة االخرم  ،بينما تتكون المجلوبات المالية من الدائنين والمبالإل المستحقة الدفع والمجلوبات
األخرم.قامت اإلدارة بتصنيف كافة الموجودات المالية والمجلوبات المالية ضمن المستوم الثاني
من مستويات التسلسل ال رمي للقيمة العادلة .تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات
والمجلوبات المالية الخاصة بالشركة بتاريخ القوائم المالية تقارت قيمت ا الدفترية .
 -19موافقة مجلس اإلدارة على القوائم المالية
تمت المصادقة على القوائم المالية من قبل مجلك اإلدارة بتاريخ  27فبراير  2017م.
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