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 شركة أصول الحديثة للتمويل
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 المركز المالي قائمة
 م2017 ديسمبر 31ما في ك

   باللاير السعودي

 
 
 

 م2016  م2017  إيضاح 

      
      الموجودات
      المتداولة : غير الموجودات

 1.489.802  1.230.304  4 بالصافي –ممتلكات ومعدات 
 59.505.546  75.253.425  6 بالصافي                                                           –ذمم تمويل مدينة غير متداولة 

 -  892.850  7   ات متاحة للبيعاستثمار
      

 60.995.348  77.376.579   مجموع الموجودات غير المتداولة

      
      لمتداولة :ا الموجودات

 600.560  450.444  5 مدفوعات مقدمة و موجودات متداولة أخرى
 37.025.517  38.760.835  6 بالصافي -ذمم تمويل مدينة متداولة 

 28.644.140  18.194.751  9 نقد وما في حكمه
      

 66.270.217  57.406.030   مجموع الموجودات المتداولة
      

 127.265.565  134.782.609   وداتمجموع الموج

      
      المطلوباتالمساهمين وحقوق 

      حقوق المساهمين:
 100.000.000  100.000.000  10 رأس المال

 2.086.775  3.329.088  11 إحتياطي نظامي
 15.579.659  22.678.725   أرباح مبقاة

      

 117.666.434  126.007.813   حقوق المساهمينمجموع 

      
      :المطلوبات غير المتداولة

 1.276.281  1.426.223  12 مخصص مكافأة نهاية الخدمة
      

 1.276.281  1.426.223   المطلوبات غير المتداولة مجموع

      
      :المطلوبات المتداولة

 3.442.975  2.457.789   ذمم دائنة
 1.359.207  1.187.535  13 داولة أخرىمصروفات مستحقة ومطلوبات مت

 3.520.668  3.703.249  14 مخصص الزكاة الشرعية
      

 8.322.850  7.348.573   المطلوبات المتداولةمجموع 
      

 9.599.131  8.774.796   المطلوباتمجموع 
      

 127.265.565  134.782.609   المطلوباتحقوق المساهمين ومجموع 
      

 
 
 
 
 

 (22( إلى رقم )1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )
القوائم الماليةال يتجزأ من هذه  جزءا  تعتبر
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 شركة أصول الحديثة للتمويل
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 الشامل الدخل قائمة
 م2017 ديسمبر 31في للسنة المنتهية 
 باللاير السعودي

 
 
 
 
 

 م2016  م2017 إيضاح 

     
     اإليرادات

     إيرادات التشغيل
 19.698.173   19.815.911   ايرادات التمويل

 361.031   456.261  16 إيرادات تشغيلية أخرى
 
 

 
 

 
 

 20.059.204   20.272.172    اإليراداتاجمالي 

     
 (5.405.948)  (5.166.070)  ومزايا اخرى وأجوررواتب 

 (718.000)  (711.650)  ايجار مباني ادارية ومعارض
 (334,121)  (302.679)  استهالك

 (1.098.778)  (1.800.329) 15 خرىأتشغيلية ادارية  مصروفات

 (-)  (37.183)   معداتممتلكات وخسائر بيع 
 
 

 
 

 
 

 (7.556.847)  (8.017.911)  اجمالي المصروفات
 

 

 

 

 

 

 12.502.357  12.254.261   من العمليات الدخل

     

 182.983  168.867  16 صافي - خرىأيرادات غير تشغيلية إ
 
 

 
 

 
 

 12.685.340  12.423.128   صافي الدخل 
 

 

 

 

 

 

 -  -   الدخل الشامل
     

 12.685.340  12.423.128   إجمالي الدخل الشامل
 
 

 
 

 
 

 1.27  1.24  17 ربح السهم  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (22( إلى رقم )1من رقم ) اإليضاحات المرفقةإن 
القوائم الماليةال يتجزأ من هذه  جزءا  تعتبر
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 شركة أصول الحديثة للتمويل
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 التغيرات في حقوق المساهمين قائمة
 

 م2017 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية
 باللاير السعودي

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 (22( إلى رقم )1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )

 جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية تعتبر

 مجموع حقوق المساهمين أرباح مبقاة إحتياطي نظامي رأس المال الـبـيــان

     
 110.563.971110.563.971   9.247.4429.247.442   1.316.5291.316.529 100.000.000100.000.000 م2016يناير  1رصيد 

  ¤      

 12.685.340  12.685.340  - -  السنة صافي دخل
     

 (3.520.668) (3.520.668) - - الزكاة الشرعية المحملة على السنة
 (1.462.209) (1.462.209) - - فروقات زكوية مدفوعة عن سنوات سابقة

 -  (770.246) 770.246 - اإلحتياطي النظامي المحول إلى 
     

 (600.000) (600.000) - - اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس 
     

 434434..117.117.666666   655655..15.15.575575   775775..2.2.086086 100.000.000100.000.000 م2016ديسمبر  31رصيد 
 -- --   

 12.423.128  12.423.128  - -  السنة صافي دخل
 (3.703.249) (3.703.249) - - الزكاة الشرعية المحملة على السنة

     

 -  (1.242.313) 1.242.313 - اإلحتياطي النظامي المحول إلى 
     

 (378.500) (378.500) - - اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس 
     

 813813..000707..126126   725725..22.22.678678   088088..3.3.325325 100.000.000100.000.000 م2017ديسمبر  31رصيد 
     



 

 

4 

 

 

 شركة أصول الحديثة للتمويل
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 التدفق النقدي قائمة
 م2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 باللاير السعودي

    
 م2016  م2017 
    
    

    :يةالتشغيل ةنشطمن األ يالتدفق النقد
 12.685.340   12.423.128  الدخل صافي 

    
 334.121   302.679  ممتلكات ومعدات إستهالك 

 195.579   173.380  المحمل -مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
 -   -  زكاة شرعية

 -   37.183  خسائر بيع ممتلكات ومعدات 
    

    : التشغيلية الموجودات والمطلوباتفي  التغيرات
 13.965.800   (17.483.197) ذمم تمويل مدينة)زيادة( نقص في 
 (82.224)  150.116  وموجودات متداولة أخرىعات مقدمة ودفمنقص )زيادة( في 
 998.281   (985.186) ذمم دائنة)نقص( زيادة في 

 75.732   (171.672) أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولةزيادة في 
 (4.587.625)  (3.520.668) مدفوعةشرعية زكاة 

 (78.032)  (23.438) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
    

 23.506.972  (9.097.675) يةالتشغيل المتوفر من األنشطة )المستخدم في( النقدصافي 

    
    : يةاإلستثمار األنشطةمن  يلتدفق النقدا

 (25.531)  (83.364) ت ممتلكات ومعداتإضافا
 -   3.000  تلكات ومعدات مبيع م متحصالت

 -   (892.850)  ات متاحة للبيعاستثمار
    

 (25.531)  (973.214) ية      اإلستثمار )المستخدم في( األنشطةصافي النقد 

    
    : يةالتمويل األنشطةمن  يالتدفق النقد

 (600.000)  (378.500) اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس 
    

 (600.000)  (378.500) )المستخدم في( األنشطة التمويليةصافي النقد 
    

 22.881.441   (10.449.389) وما في حكمهفي النقد الزيادة صافي )النقص( 
    
 5.762.699   28.644.140  وما في حكمه في بداية السنةنقد ال
    

 28.644.140   18.194.751  ة السنة نهايكمه في وما في حنقد ال
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 (22( إلى رقم )1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )
 القوائم الماليةأ من هذه ال يتجز جزءا  تعتبر



 شركة أصول الحديثة للتمويل
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2017ديسمبر  31

 باللاير السعودي
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 التنظيم وطبيعة النشاط -1

مسجلة بموجب السجل التجاري  –شركة مساهمة سعودية مقفلة  –شركة أصول الحديثة للتمويل 
يتمثل . م26/4/2005هـ الموافق 6/4/1425وتاريخ  4030149475لصادر من مدينة جدة برقم ا

نشاط الشركة في مزاولة أعمال اإليجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل 
وتاريخ  351000095767اإلستهالكي بموجب خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

بتاريخ  201503أش//32الترخيص بممارسة أنشطة التمويل رقم  وكذلك هـ23/7/1435
 .هـ الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي2/6/1436

سهم متساوية  10.000.000لاير سعودي مقسم إلى  100.000.000حدد رأس مال الشركة بمبلغ 
 ينية.لاير سعودي ، وجميعها أسهم عادية ع 10القيمة. تبلغ القيمة اإلسمية لكل سهم 

شركة أصول الحديثة للتمويل وفروعها )شركة مساهمة سعودية مقفلة( بموجب عقد تأسيس حويل ت تم
م إلى شركة مساهمة سعودية 25/12/2014هـ الموافق 3/3/1436الشركة والسجل التجاري بتاريخ 

تزامات وما عليها من إل ل الشركة وفروعها بما لها من حقوقن على تحويوإتفق المساهمو –مقفلة 
( وتاريخ 6وفقا  ألحكام نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/

 51هـ وتعديالته ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/22/3/1385
 .جاريةهـ والئحته التنفيذية وذلك مع اإلحتفاظ بأرقام وتواريخ السجالت الت13/8/1433وتاريخ 

 :المركزالرئيسي للشركة في مدينة جدة كما يليعنوان 
 حي السالمة -مبنى الجميح  –طريق المدينة المنورة 

 21451جدة  2108ص.ب 
 المملكة العربية السعودية

 تتضمن القوائم المالية حسابات الفروع التالية:

 
 رقم السجل المدينة إسم الفرع م

    
 1010259748 الرياض لتمويلفرع شركة أصول الحديثة ل -1

    

 2050065191 الدمام فرع شركة اصول الحديثة للتمويل -2
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أصول الحديثة للتمويل
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2017ديسمبر  31

 باللاير السعودي
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 أسس اإلعداد -2

 المعايير المحاسبية المطبقة -أ

"التقارير المالية  34تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقا  لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 
كما تتطلبه الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة لس معايير المحاسبة الدولية " الصادر من مجالدولية

 .شركات التمويل

 القياسأسس  -ب

بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي التكلفة التاريخية لمبدأ  وفقا  المالية هذه القوائم تم إعداد 
 .ومفهوم اإلستمرارية

 عملة النشاط -ج

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

 غير سارية المفعول بعد –المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  -د

تنوي الشركة إتباع تم إصدار عدد من المعايير الجديدة والتفسيرات ولكن لم يسر مفعولها بعد. 
 .كافة المعايير والتفسيرات المطبقة عندما تصبح سارية المفعول

 .المبرمة مع العمالء اإليرادات - (15لمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )ا

م ، وحدد طريقة مؤلفة من خمس خطوات التي 2014لقد صدر هذا المعيار في شهر مايو 
الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء. بموجب هذا المعيار ،  اإليراداتسوف تنطبق على 

بالمبلغ الذي يعكس القيمة التي يتوقع أن تستحقها المنشأة مقابل تحويل  اإليراداتيتم إثبات 
توفر األسس في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  البضاعة أو الخدمات للعمالء.

الجديد على جميع  اإليرادات. ينطبق معيار اإليرادات( نهجا  أكثر تنظيما  لقياس وإثبات 15)
الفعلية المنصوص عليها في  اإليراداتحل جميع متطلبات إثبات المنشآت وسوف يحل م

و بأثر رجعي معدل على المالية. يطبق المعيار بالكامل المعايير الدولية إلعداد التقارير 
الشركة تقوم سم. يسمح باإلتباع المبكر له. 2018يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

( وتنوي 15الناتج عن المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )حاليا  بإجراء تقييم لألثر 
 إتباع المعيار الجديد عند سريان مفعوله.

 .عقود اإليجار –( 16المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

م ، أصدر مجلس معاييرالمحاسبة الدولية اإلصدار النهائي للمعيار الدولي 2016في يناير 
عقود اإليجار الذي يحدد مبادئ إثبات وقياس وعرض  –( 16لتقارير المالية رقم )الخاص با

واإلفصاح عن عقود اإليجار لكال الطرفين ، أي العمالء )المستأجر( والمورد )المؤجر(. 
م. 2019يناير  1سوف يسري المعيار الجديد على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

المعيار الدولي للتقارير  -الجديد  اإليرادات، شريطة أن يتم معيار يسمح بالتطبيق المبكر له 
 عن عقود العمالء. اإليرادات( 15المالية رقم )

( سيكون له أثر على تصنيف 16إن اإلتباع للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )
المعيار وتعتزم إتباع وقياس الموجودات المؤجرة للشركة. تقوم الشركة حاليا  بتقييم أثر هذا 

 المعيار الجديد في تاريخ سريان مفعوله.  



 شركة أصول الحديثة للتمويل
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2017ديسمبر  31

 باللاير السعودي
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 أسس اإلعداد )تابع( -2

 غير سارية المفعول بعد )تابع( –المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  -ه

 (5تطبيق وتحليل األثر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 استراتيجية التنفيذ -أ

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير  ، م2014في يوليو 
( األدوات المالية، وهو المعيار الذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي 9المالية رقم )

مع  ، 2018يناير  1عتبارا من إ "والقياس اإلعتراف"األدوات المالية ( 39رقم )
بيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم لى تطإالسماح بالتطبيق المبكر. نظرت الشركة 

( كمشروع هام، وبالتالي قامت بتشكيل فريق عمل لتنفيذ المشروع وذلك لضمان 9)
ستشارية خارجية لمساعدة إتحقيق تنفيذ ناجح وقوي كما قامت الشركة بالتعاقد مع جهة 

الية وبمتابعة فريق العمل الداخلي. يدار المشروع بشكل مباشر من قبل مدير الشؤون الم
 مستمرة من لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية بالشركة.

 التصنيف والقياس  -ب

( 9يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية )
( وخصائص التدفقات النقدية نموذج أعمال المنشأةعلى كيفية إدارة هذه األصول )

ذه العوامل ما إذا كانت الموجودات المالية يتم قياسها بالتكلفة التعاقدية لها. تحدد ه
المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل 

أو الخسائر. إن معظم الموجودات المالية المصنفة كتمويالت وذمم مدينة والتي  األرباح
( يتوقع أن يتم 39يار المحاسبة الدولي رقم )يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بموجب مع

( أيضا. يمكن 9قياسها بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( ، وفقا 39قياس األدوات المصنفة كمتاحة للبيع وفقا لمعيار المحاسبي الدولي رقم )

ة أو بالقيمة العادلة من خالل ( بالتكلفة المطفأ9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 أو الخسائر وفقا لظروف معينة. األرباحالدخل الشامل اآلخرأو بالقيمة العادلة من خالل 

( فإن المحاسبة للمطلوبات المالية ستبقى 9وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
تتوقع الشركة أي ولذلك ال  (.39إلى حد كبير لمعيار المحاسبة الدولي رقم )  مشابهة 

 .اإلعترافة إللغاء يتأثير جوهري على مطلوباتها المالية والسياسة المحاسب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أصول الحديثة للتمويل
 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2017ديسمبر  31

 باللاير السعودي
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 أسس اإلعداد )تابع( -2

 غير سارية المفعول بعد )تابع( –المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  -ه
 )تابع( (5تطبيق وتحليل األثر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 القيمة  إنخفاض -ج

إلى النهج المستقبلي  ا  ستنادإفي القيمة  نخفاضسوف تقوم الشركة بإثبات مخصصات اإل
ئتمان المتوقعة على الموجودات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من لخسائر اإل

التي يتم ستثمارات خالل الربح أو الخسارة. ويشمل ذلك بشكل رئيسي التمويالت واإل
قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والذمم المدينة 

ئتمان المتوقعة هي ئتمان. إن المدخالت الرئيسية لقياس خسائر اإللتزامات اإلإللتأجير و
 :عبارة عن هيكل المتغيرات التالي

 (.PDحتمال التعثر في السداد )إ •

 (.LGDالسداد ) الخسارة من التعثر في •

 (.EADالتعرض للمخاطر عند التعثر في السداد ) •

من نماذج إحصائية تم تطويرها داخليا ، وبيانات  تستمد المعايير المذكورة أعاله عموما  
للمعلومات المستقبلية. سوف تقوم الشركة بتصنيف  تاريخية أخرى، ويتم تعديلها وفقا  
لمنهج معيار التقارير المالية الدولي  لتالية وفقا  ا الثالثموجوداتها المالية إلى المراحل 

 (.9رقم )
 المرحلة األولى: 

الموجودات المالية التي لم تتدهور بشكل ملحوظ في الجودة  الموجودات العاملة:
القيمة على أساس خسائر  إنخفاضاالئتمانية منذ نشأتها. سوف يتم تسجيل مخصص 

 .شهرا   12ئتمان المتوقعة لمدة اإل
 حلة الثانية:المر

الموجودات المالية التي تدهورت بشكل ملحوظ في الجودة  الموجودات منخفضة األداء:
حتمال التعثر في إئتمانية من خالل مقارنة يتم تقييم الجودة اإل  ئتمانية منذ نشأتهااإل

حتمال التعثر في السداد إمع نقاط المالي السداد للعمر المتبقي كما في تاريخ التقرير 
دراج المبدئي للتعرض )المعدل حيثما يتعلق مر المتبقي في وقت التقدير عند اإلللع

 إنخفاض(. سوف يتم تسجيل مخصص بالتغيرات في توقعات المبالغ المدفوعة مقدما  
  .المتبقي العمرئتمان المتوقعة على مدار القيمة على أساس خسائر اإل

 المرحلة الثالثة : 
 نخفاضلنسبة للموجودات المالية التي تعرضت إلبا الموجودات منخفضة القيمة:

ئتمان القيمة على أساس خسائر اإل إنخفاضالقيمة، سوف تقوم الشركة بإثبات مخصص 
وستنظر الشركة أيضا في المعلومات المستقبلية عند  .المتوقعة على مدار العمر المتبقي

ة عناصر مثل عوامل ستشمل المعلومات المستقبلي .ئتمان المتوقعةتقييمها لخسائر اإل
جمالي والتضخم ومعدالت الربح( قتصاد الكلي )مثل البطالة ونمو الناتج المحلي اإلاإل

لتقييم  قتصادية التي يتم الحصول عليها من مصادر داخلية وخارجيةوالتنبؤات اإل
 مجموعة من النتائج المحتملة.

( بعد التحقق من قبل 9م )إن الشركة جاهزة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رق
 إلطار تطبيقه.المراجع الخارجي والمستشار الخارجي 
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 أسس اإلعداد )تابع( -2

 غير سارية المفعول بعد )تابع( –المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  -ه
 )تابع( (5تطبيق وتحليل األثر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 محاسبة التحوط 

هدف متطلبات محاسبة التحوط العامة إلى تبسيط محاسبة التحوط، مما يخلق ربط أقوى مع ت
ستراتيجية إدارة المخاطر ويسمح بتطبيق محاسبة التحوط على مجموعة أكبر من أدوات إ

ستراتيجيات محاسبة التحوط إالتحوط والمخاطر. ومع ذلك فإنها ال تتناول بشكل صريح 
ختيار السياسة المحاسبية إ( ب9) ح معيار التقارير المالية الدولي رقمالكلية، ونتيجة لذلك يسم

 ( بدال  39لمواصلة تطبيق متطلبات محاسبة التحوط بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم )
  .(9من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

شركة ممارسة خيار السياسة إلى التحليل الذي تم إجراؤه حتى تاريخه، تتوقع ال ستنادا  إ
المحاسبية لمواصلة تطبيق متطلبات محاسبة التحوط بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

(39). 

 األثر المتوقع

يسمح للشركة  (،9نتقالية للتطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )وفقا لألحكام اإل
قة للموجودات المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي بإثبات أي فرق بين القيم الدفترية الساب

فتتاحي لألرباح المبقاة ( والقيم الدفترية في بداية فترة التطبيق من خالل رصيدها اإل39)رقم 
. بناء عليه ، يقدر األثر الكلي على حقوق الملكية وإجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية 

على التوالي بتاريخ التطبيق المبدئي بسبب  %4.8و  %4.4المعنية بـزيادة قيمتها بنسبة 
 .ئتمان المتوقعة المتوقعة مقابل نموذج الخسائر المتكبدةتطبيق نموذج خسائر اإل

تتضمن هذه الزيادة في حقوق الملكية تأثير تصنيف وقياس التغيرات في قائمة المركز  :تنبيه
 31تمانية مقارنة مع تلك المطبقة في ئالقيمة اإل إنخفاضفي مخصصات  نخفاضالمالي واإل

إن التقييم أعاله هو تقدير في  .(39بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) م2017ديسمبر 
الدولي للتقارير المالية رقم  المعيارنقطة زمنية معينة وليس تنبؤات. إن التأثير الفعلي لتطبيق 

ا التقدير. تواصل الشركة ن يختلف بشكل جوهري عن هذأ( على الشركة من الممكن 9)
تحسين النماذج والمنهجيات والضوابط ومراقبة التطورات في وضع القواعد التنظيمية في 

 م.2018يناير عام  1( في 9وقت مبكر قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
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 أسس اإلعداد )تابع( -2

 إستخدام التقديرات واألحكام -و

إستخدام  اإلدارةمن  ارير الماليةوفقا للمعايير الدوليه ألعداد التقم المالية يتطلب إعداد القوائ
على المبالغ تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وات و األحكام التي فتراضاإلالتقديرات و

روفات . قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه و المص اإليراداتالمطلوبات وللموجودات و المبينة
ستمر . يتم إظهار ساس مات المتعلقة بها على أفتراضاإلت . تتم مراجعة التقديرات والتقديرا

ي تتأثر بهذه الت نتائج مراجعة التقديرات المحاسبية في فتره المراجعة و الفترات المستقبلية
ات فتراضاإللتقديرات وا اإلدارةت فيها إستخدمفيما يلي المجاالت الهامة التي  التقديرات.

 كام:األحو

 في ذمم التمويل نخفاضمخصص اإل
تقوم الشركة بمراجعة ذمم التمويل المدينة بصورة مستمرة لتحديد فيما اذا كان هناك ضرورة 

في القيمة في قائمة الدخل الشامل وذلك فيما يتعلق بأي  نخفاضلتسجيل مخصص محدد لإل
في تقدير مبلغ وتوقيت  ممارسة حكمها اإلدارةذمم تمويل غير عاملة وبالتحديد يتعين على 

في القيمة المحددة  نخفاضالتدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى مخصصات اإل
ات حول عوامل عديدة منها الدرجات فتراضالمطلوبة . هذه التقديرات تعتمد بالضرورة على اإل

د يؤدي الى تغيرات المتفاوتة من الحكم وعدم التأكد وكذلك النتائج الفعلية التي قد تختلف مما ق
مستقبلية في هذه المخصصات . وتقوم الشركة بمراجعة ذمم التمويل المدينة لتحديد مخصص 

في القيمة االضافية إلجمالي محفظة الذمم في كل تاريخ تقرير مالي وعند تحديد ما  نخفاضاإل
ما اذا كان  في القيمة تمارس الشركة حكمها وذلك لتحديد نخفاضاذا كان ينبغي قيد خسارة اإل

يمكن قياسه في التدفقات النقدية  إنخفاضلى وجود إهناك أي بيانات قابلة للمالحظة تشير 
المستقبلية المقدرة من محفظة ذمم التمويل المدينة وقد يتضمن هذا الدليل بيانات قابلة للمالحظة 

في مخاطر تشير الى ان هناك تغيير سلبي في موقف الدفعات المتعلقة بالمقترضين وتراجع 
قامت الشركة بتعديل إحتساب المخصصات الخاصة  الدول والتقادم التكنولوجي والصناعي.

 بذمم التمويل وفقا  لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي.

 في قيمة الموجودات غير المالية  نخفاضمراجعة اإل -ز

 لتدفقات النقديةعلى أساس تقديم ا في قيمتها نخفاضيتم مراجعة الموجودات الغير مالية لإل
د تعرضت لخسارة للوحدات الفردية المولدة للنقد عند وجود مؤشر على ان هذه الموجودات ق

األسعار و األخيرةفي القيمة. يتم تحديد التدفقات النقدية بالرجوع الى أوضاع السوق  نخفاضاإل
 يةنتاجاإلمدى األعمار  التقديرات علىتفاقيات التعاقدية واإلمة في نهاية الفترة المالية والقائ

ستخدام مجموعة من معدالت الخصم التي تعكس تقييمات السوق إللموجودات المخصومة ب
المخاطر المحددة للموجودات . يتم مقارنة صافي القيمة الحالية مع الحالية للقيمة الزمنية للنقد و

ة وضاع السوق الحالين تقييم أفي القيمة . إ اضإنخفة الدفترية للموجودات لتحديد أي القيم
 القيام بممارسة أحكامها. اإلدارةمعدالت الخصم تتطلب من و
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 أسس اإلعداد )تابع( -2

 الموجودات غير الملموسةالمعدات و ،ي للمتلكات نتاجالعمر اإل -ح

الموجودات غير الملموسة على مدار األعمار المعدات وطفاء تكلفة الممتلكات وإ –ستهالك يتم إ
الضرر المتوقع أن ستخدام المتوقع لألصل والتي تعتمد على اإلدرة للموجودات ولمقا يةنتاجاإل

بالحسبان أي قيمة متبقية حيث  اإلدارةد على عوامل التشغيل. لم تأخذ الذي يعتميؤثر عليه و
 تعتبرها غير مادية.

 رتباطاتاإل -ط

 أكثر أو عدم وقوعه. رتباطات فقط عند وقوع حدث مستقبلي أو، يتم تسوية اإلبحكم طبيعتها 
تقديرات نتائج األحداث حتمالية وقوع الحدث يتضمن بطبيعته ممارسة األحكام الهامة وإن تقييم إ

 المستقبلية.

 ستمراريةاإل -ي

توصلت الى كمنشأة عاملة و اإلستمرارقامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة الشركة على 
ستمرار في القيام بأعمالها في المستقبل افية لإلالشركة لديها الموارد الكقناعة مفادها أن 

جوهرية قد تلقى بظاللها حول  ي علم بأي شكوكأ اإلدارة، ليس لدى  ضافه لذلكباإل .المنظور
قوائم المالية على عداد الإ ستمرار فيكمنشأة عاملة . عليه يتم اإل اإلستمرارقدرة الشركة على 

 ستمرارية.أساس مفهوم اإل

  اسبية الهامةالسياسات المح -3

إن  يتم تطبيق السياسات المحاسبية أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية.
السياسات المحاسبية المتبعة إلعداد هذه القوائم المالية هي نفسها المتبعة في إعداد القوائم المالية 

 الخاص بالزكاة الشرعية(.  (ك3)للسنوات السابقة )ماعدا ماتم توضيحه في اإليضاح رقم 
 

 صافي -الممتلكات والمعدات  -أ
 

 و القياس اإلعتراف
 

الخسائر المتراكمة خصم اإلهالك المتراكم و يتم قياس بنود الممتلكات و المعدات بالتكلفة بعد
 قتناء األصل.لتكلفة النفقات العائدة مباشرة إلفي القيمة . تتضمن ا نخفاضلإل

 

تحتسب  التيالمعدات )وستبعاد بند من بنود الممتلكات وو خسائر عند إيتم قيد أي أرباح أ
األخرى في  اإليراداتالقيمة الدفترية للبند( في و ستبعادكالفرق بين صافي متحصالت اإل

 قائمة الدخل الشامل.
 

 التكاليف الالحقة
 

ستقبلية متعلقة يتم رسملة التكاليف الالحقة فقط عند وجود إحتمال بتدفق منافع إقتصادية م
 كمصروفات عند تكبدها. الصيانة المستمرةبالنفقات للشركة . يتم إعتبار اإلصالحات و
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( -3

 )صافي( صافي –الممتلكات والمعدات  -أ
 

 اإلستهالك
 

خر غ اآلالذي يمثل تكلفة األصل أو المبلتساب اإلستهالك على المبلغ القابل لإلستهالك وحإيتم 
 الذي يحل محل التكلفة بعد خصم القيمة المتبقية.

 

 يةنتاجاإلستهالك في قائمة الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدار األعمار يتم إثبات اإل
المعدات بحيث أن ذلك يعكس بدقة أسلوب اإلستهالك والمقدرة لكل جزء من بنود الممتلكات 

 األصل.قتصادية الكامنة في للمنافع اإل
 

أيهما أقصر  يةنتاجاإلاألعمار تهالك الموجودات المؤجرة على مدار فترة اإليجار وسيتم إ
حصل على الملكية في نهاية عقد اإليجار. معقولة أن الشركة سوف ت مالم يتم التأكد بصورة

يقة النسب المئوية السنوية إلحتساب اإلستهالك وفقا  لطرفيما يلي ال يتم إستهالك األراضي . 
 :القسط الثابت

 

  10                       مكتبية وتجهيزاتأثاث و معدات 
 10     لوحات إعالنية

  10     أنظمة أمن وسالمة
  12.5                        حاسب آلي وبرامج

 15              أجهزة إتصاالت
 20      سيارات

  20   تحسينات على عقارات مستأجرة                    
 25    أجهزة تبريد وتكييف

 

 الموجودات غير الملموسة  -ب
 

 و القياس اإلعتراف
 

طفاء المتراكم وأية خسائر يتم قياس البرامج المقتناة بواسطة الشركة بالتكلفة بعد خصم اإل
مج فقط عندما في القيمة . يتم رسملة النفقات الالحقة لموجودات البرا نخفاضلإلمتراكمة 

عتبار المتعلق بها . يتم إقتصادية المستقبلية الكامنة في األصل المحدد افع اإلتزيد من المن
طفاء الموجودات غير الملموسة على األخرى كمصروفات عند تكبدها . يتم إ جميع النفقات

 سنوات. خمسمدار 
 

 طفاءاإل
المتبقية لفة بعد خصم القيمة طفاء على تكلفة األصل أو أي مبلغ يحل محل التكيتم إحتساب اإل

 يةنتاجاإللدخل الشامل على مدار األعمار طفاء البرامج بطريقة القسط الثابت في قائمة ا. يتم إ
 ستهالك للمنافعمن تاريخ توفرها لإلستخدام حيث أن ذلك يعكس عن قرب أسلوب اإل

ارنة المقللفترات الحالية وي المقدر للبرامج نتاجن العمر اإلاألقتصادية الكامنة في األصل . إ
والقيم المتبقية بتاريخ قائمة  يةنتاجاإليتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار  هو عشر سنوات .

 المركز المالي وتعدل حسب المناسب.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( -3

 صافي -ذمم التمويل المدينة   -ج
  

تة أو ممكن المدينة هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابذمم التمويل 
التي تشمل  العادلة ةبالقيمبها مبدئيا  اإلعترافيتم نشط. وتحديدها وال يتم تداولها في سوق 

خصم الفعلي بعد  األرباحالمطفأة باستخدام طريقة معدل  الحقا بالتكلفة وتقاستكاليف االقتناء 
بذمم  اإلعترافيتم  القيمة.في  نخفاضالي أي مخصص لإل باإلضافةأي مبالغ تم شطبها 

بها في حالة إما قيام  اإلعترافالتمويل المدينة عند تقديم النقد للمقترضين ويتم التوقف عن 
 الغير.الى  الملكية زيل أو شطبه أو تحويل مخاطر وحوافالعمالء بسداد التزاماتهم أو بيع التمو

 التكاليف المباشرة المبدئية المؤجلة -د
 

ندما تكون قتناء عقود ذمم التمويل المدينة عإالناتجة عن ضافية المتكبدة يتم تأجيل التكاليف اإل
بجميع تكاليف  اإلعتراففقات النقدية المستقبلية ويتم سترداد خارج التدهذه التكاليف قابلة لإل

 تكبدها.خرى كمصروفات عند اإلقتناء األ
ترة عقود طفاء هذه التكاليف بطريقة القسط المتناقص على مدار فالمبدئي يتم إ اإلعترافبعد 
 .طفاء في قائمة الدخل الشاملم التمويل المدينة ويتم تسجيل اإلذم

 الموجودات والمطلوبات المالية -ه
 

 والقياس المبدئي اإلعتراف
يتم قياس الموجودات او المطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة زائدا  تكاليف المعاملة المتعلقة 

 مباشرة باقتنائها أو اصدارها.
 

 اس الالحقالقي
خاصة بالشركة يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية الالمبدئي  اإلعترافبعد 

 .ستخدام طريقة معدل الربح الفعليبالتكلفة المطفأة بإ
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( -3

 الموجودات والمطلوبات المالية )تابع( -ه
 

 لغاء االثباتإ
 

اء اثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من تقوم الشركة بإلغ
الموجودات المالية أو عندما تقوم بتحويل الحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة 

و عندما ال تقوم وحوافز ملكية الموجودات المالية أالتي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر 
حتفاظ بالسيطرة وحوافز الملكية كما ال تقوم باإل حتفاظ بجميع مخاطرالتحويل أو باإلب الشركة

ثبات الموجودات بأية أرباح أو خسائر عند إلغاء إ ترافاإلعدات المالية ويتم على الموجو
 المالية في قائمة الدخل الشامل.

 

ترف بها في موجودات المعقد تقوم الشركة بالدخول في المعامالت التي يتم بموجبها تحويل ال
زء منها نها تحتفظ بجميع مخاطر وحوافز الموجودات المحولة او جقائمة مركزها المالي إال أ

 ثبات الموجودات المحولة.وفي هذه الحاالت ال يتم إلغاء إ
 

عائد على الموجودات جمالي متزامن لمقايضة اليع الموجودات لطرف ثالث مع معدل إعند ب
مضمونة مماثلة لمعامالت البيع وإعادة الشراء  ساب الحركة كمعاملة تمويلحتالمحولة يتم إ

 ت العائدة للملكية لهذه الموجودات.حتفظ بكل أو بعض المخاطر والمكافآن الشركة تأل
 

في المعامالت التي ال تحتفظ الشركة فيها وال تقوم بتحويل جميع مخاطر وحوافز ملكية 
 اإلعترافبالسيطرة على الموجودات فإن الشركة تستمر ب فظالموجودات المالية ولكنها تحت

ستمراريتها بالمشاركة والتي تحددها مدى تعرضها للتغيرات في قيمة بالموجودات وفقا إل
 المحولة.الموجودات 

 

مقابل أتعاب ويتم  ةلخدمات الموجودات المحول لتزاماتفي بعض المعامالت تحتفظ الشركة بإ
 اإلعترافلمحولة عند إستيفاء معايير إلغاء اإلثبات كما يتم ت اثبات الموجوداإلغاء إ
ودات او المطلوبات لعقود الخدمة إذا كانت أتعاب الخدمة أكثر من كافية )أصل( أو بالموج

 داء الخدمة.)إلتزام( آل ةأقل من كافي
 

 ت التعاقدية.لتزامابات المطلوبات المالية عند سداد أو إلغاء او إنتهاء اإلثتقوم الشركة بإلغاء إ
 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 
 

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة 
جراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك الي فقط عند وجود حق نظامي ملزم المركز الم

شركة النية لتسويتها علي أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد عندما يكون لدى ال
والمصروفات بالمبلغ الصافي فقط عندما تسمح  اإليراداتيتم عرض  واحد.مطلوبات في آن ال

 بذلك.المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( -3

 في القيمة  نخفاضاإل -و

 ير المالية الموجودات غ

تقوم الشركة بتاريخ قائمة كل مركز مالي بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية 
ؤشر يتم وفي حالة وجود هذا الم ،في القيمة  نخفاضتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر إلل

 سترداد الخاصة بالموجودات.تقدير القيمة القابلة لإل

تجميع الموجودات التي يتعذر فحصها فرديا مع ضمن في القيمة ، يتم  نخفاضلفحص اإل
مجموعة أصغر من الموجودات التي تحقق تدفقات نقدية من االستخدام المستمر والتي تكون 
مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات 

 .وحدة توليد النقد()

بالموجودات أو وحدة توليد النقد هي القيمة قيد االستخدام القيمة القابلة لالسترداد الخاصة 
والقيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع أيهما أكبر . وتعتمد القيمة قيد االستخدام على التدفقات 
النقدية المستقبلية المقدرة التي يتمم خصمها بقيمتها الحالية باستخدام خصم ما قبل الضريبة 

الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة للموجودات أو  الذي يعكس تقييمات السوق
 وحدة توليد النقد.

في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أو وحدة توليد  نخفاضبخسارة اإل اإلعترافيتم 
 النقد أكبر من القيمة القابلة لالسترداد.

في  نخفاضخسائر اإل الخسائر.أو  األرباحلقيمة في في ا نخفاضبخسائر اإل اإلعترافيتم 
لتخفيض القيمة الدفترية  حدة توليد النقد يتم تخصيصها أوال  القيمة المعترف بها التي تتعلق بو

ألي شهرة مخصصة لوحدة توليد النقد ومن ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى 
 بشكل تناسبي. الوحدات(من  )مجموعةفي الوحدة 

في القيمة للموجودات غير المالية المعترف بها في فترات سابقة يتم تقييمها  نخفاضخسائر اإل
و عدم وجودها . يتم الخسارة أ إنخفاضبتاريخ قائمة كل مركز مالي عند وجود أي مؤشر ب

في القيمة إذا طرأ أي تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة  نخفاضعكس خسارة اإل
الحد الذي ال تتجاوز فيه  إلىفي القيمة فقط  نخفاضم عكس خسارة اإلقابلة لإلسترداد . يتال

التي كان يتم تحديدها بعد خصم اإلستهالك أو القيمة الدفترية للموجودات القيمة الدفترية 
 في القيمة. نخفاضبخسارة اإل اإلعترافاإلطفاء وذلك إذا لم يتم 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( -3

 في القيمة )تابع( نخفاضاإل -و

 لموجودات المالية غير المشتقة ا

 كان هناك دليل موضوعي يشير إلى تقوم الشركة بتاريخ قائمة المركز المالي بتحديد إذا
 األرباحقيمة الموجودات المالية التي لم يتم تسجيلها بالقيمة العادلة من خالل  إنخفاض

الموجودات المالية عندما ي ظهر الدليل صل المالي أو مجموعة والخسائر . تنخفض قيمة األ
وجودات( وأن لحدث المبدئي باألصل )الم اإلعترافوقوع حدث الخسارة بعد الموضوعي 

التدفقات النقدية المستقبلية لألصل )الموجودات( والتي يمكن تقديرها  الخسارة أثر على
 بصورة موثوقة.

 ما يلي:  لموجودات المالية علىقيمة ا إنخفاض يشير إلىالدليل الموضوعي الذي  يشتمل

  .صعوبات مالية كبيرة للمقترض أو المصدر •

 .التأخير أو التقصير من طرف المقترض •

  .إعادة هيكلية ذمم التمويل المدينة من طرف الشركة إال إذا قامت الشركة بخالف ذلك •

  .مؤشرات على إفالس المقترض أو المصدر •

من الموجودات مثل التغيرات السلبية في  بيانات جديرة بالمالحظة تتعلق بمجموعة •

وضع السداد بالنسبة للمقترضين أو المصدرين في المجموعة أو األوضاع االقتصادية 

 التي ترتبط بالتأخير في المجموعة.

قيمة ذمم التمويل المدينة في كل من األصل  إنخفاضتأخذ الشركة في اإلعتبار األدلة على 
 نخفاضم تقييم جميع ذمم التمويل المدينة الفردية الهامة إلالمحدد والمستوى الجماعي . يت

يتم تقييم تلك الذمم التي وجدت غير منخفضة القيمة بشكل محدد بصورة  محدد في قيمتها .
 نخفاضعند اإلفي القيمة تم تكبدها ولكنها غير منخفضة القيمة بعد . إنخفاضجماعية ألي 

مالية حتاذج إحصائية لالتجاهات السابقة إلنم تستخدم الشركة ،في القيمة بصورة جماعية 
سترداد ومبلغ الخسارة المتكبدة وتقوم بالتعديل إذا كانت الظروف التأخر في السداد وموعد اإل

االقتصادية واالتنمانية الحالية تشير إلى أن الخسائر الفعلية من المرجح أن تكون أكثر أو أقل 
التأخر في السداد ومعدالت الخسارة والموعد  مما توحي به االتجاهات السابقة .معدالت

المتوقع للمبالغ المستردة في المستقبل يتم قياسها بانتظام مقابل النتائج الفعلية للتأكد من أنها 
في القيمة للموجودات التي تم قياسها بالتكلفة  نخفاضيتم إحتساب خسائر اإلالتزال مناسبة .

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المطفأة بالفرق بين القيمة الدفترية و
شروط موجودات مالية أو إذا تم إعادة التفاوض على خصومة بمعدل فائدة للموجودات .الم

ستبدال الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة بسبب الصعوبات المالية للمقترض تعديل أو إ
إثبات الموجودات المالية. اذا كانت التدفقات النقدية يتم إجراء تقييم فيما إذا كان يجب إلغاء  ،

تعتبر الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية  ،لألصل الذي تم إعادة التفاوض حوله بشكل كبير 
يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية  ، من الموجودات المالية االصلية منتهية. وفي هذه الحالة

 الي الجديد بالقيمة العادلة.باألصل الم اإلعترافاألصلية ويتم 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( -3

 في القيمة )تابع( نخفاضاإل    -و       

 الموجودات المالية غير المشتقة )تابع( 

 نخفاضقائمة الدخل الشامل وتنعكس في اإلفي القيمة في  نخفاضبخسائر اإل اإلعترافيتم 
 في نخفاضباإل اإلعترافع حدث بعد دينة . إذا تسبب وقوالم في القيمة مقابل ذمم التمويل

في خسارة  نخفاض، يتم عكس اإلفي القيمة  نخفاضمبلغ خسارة اإل إنخفاضالقيمة في 
مم المرابحة المدينة تقوم الشركة بشطب ذ .أوالخسائر األرباحفي القيمة من خالل  نخفاضاإل

في  نخفاضأو كلي وأي مخصص متعلق بخسائر اإلجارة سواء بشكل جزئي وتمويالت اإل
 حتمال واقعي لالسترداد.أنه اليوجد أي إ القيمة وذلك عند تحديد

 النقد وما في حكمه  -ز
 

ستحقاق دائع البنكية قصيرة األجل ذات اإلفي حكمه من األرصدة النقدية والو ماويتكون النقد 
 ثالثة أشهر أو أقل والتي تتوفر للشركة دون أي قيود.لاألصلي 

 اتالذمم الدائنة والمستحق -ح
  

بالمطلوبات للمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات  اإلعترافيتم 
  لم يتم.المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد أم 

 

 المخصصات  -ط

بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني  اإلعترافيتم 
ن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أ أو تعاقدي يمكن

 لتزام.لتسوية هذا اإل قتصاديةإ
 

  اإليراداتتحقق  -ي
 

 الدخل من ذمم التمويل المدينة
ستخدام معدل ربح فعلي المدينة في قائمة الدخل الشامل بإثبات الدخل من ذمم التمويل يتم إ

على فترة العقد باستخدام طريقة القسط المتناقص لألقساط  قابل للتطبيق على الرصيد القائم
حتساب معدل الربح الفعلي تكاليف المعاملة واالتعاب المستلمة التي يتضمن إ المحصلة فعليا .

زايدة تعتبر جزءا  ال يتجزا من معدل الربح الفعلي وتتضمن تكاليف المعاملة التكاليف المت
 الي.صل المالمتعلقة مباشرة بحيازة األ

 

 تعاب ودخل العمولةاأل
صل  يتجزأ من معدل الربح الفعلي لألتعاب ودخل العمولة التي تعتبر جزءا  اليتم إدراج األ

ى ودخل العمولة بما في ذلك حساب خرعند قياس معدل الربح الفعلي . األتعاب األالمالي 
داء الخدمات ند أاب الخدمة وعمولة البيع ورسوم اإليداع ورسوم القرض يتم إدراجها عتعأ

 .ذات الصلة
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( -3
 

 الزكاة الشرعية -ك
 

والدخل " الهيئة " ويتم تحميل يتم تكوين مخصص الزكاة الشرعية وفقا ألنظمة هيئة الزكاة 
وفقا  لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي في حقوق المساهمين التغيرات ى قائمة لتزام علاإل

)كانت تحمل على قائمة الدخل في هـ 14/07/1438وتاريخ  381000074519رقم 
م( وفقا  لمبدأ اإلستحقاق ويتم قيد التعديالت التي تطرأ عند الربط 2017يناير  1الفترات قبل 

المبقاة للفترة التي تم الربط فيها. تم توضيح أثر  األرباحعلى  -إن وجدت  -النهائي للزكاة 
 (.21) مالتعديل في الإليضاح رق

 
 

 العمومية واإلدارية المصروفات -ل

فترة وفقا  ألساس اإلستحقاق وتحمل  كمصروفاتالعمومية واإلدارية  المصروفاتيتم إثبات 
العمومية واإلدارية  المصروفاتعلى الفترة المحاسبية التي حدثت فيها .  المصروفاتهذه 

تها ستخدام تكلفساس زمني وبإية يتم توزيعها على أالتي تستفيد منها أكثر من فترة محاسب
 التاريخية.

 عقود اإليجار  -م

تصنف العقود التي يحتفظ بها المؤجر من الناحية الفعلية بجميع مزايا ومخاطر ملكية 
الموجودات كعقود إيجار تشغيلية . تدرج مبالغ دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف في قائمة 

 اإليجار. الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد

 المعامالت بالعمالت األجنبية -ن

ألسعار الصرف  تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي وفقا  
السائدة حين إجراء تلك المعامالت وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة 

ة إلى اللاير السعودي بأسعار الصرف النقدية والمسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة المالي
أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من فروق أسعار  حاألربا .السائدة في ذلك التاريخ

 .الصرف يتم إدراجها في قائمة الدخل
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 ممتلكات ومعدات -4

 م فيما يلي:2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في الممتلكات والمعداتتتلخص الحركة في 

 صافي -القيمة الدفترية  اإلستهالك المتراكم ةالتكلف 

 رصيد رصيد رصيد  إستهالك رصيد رصيد  إضافات رصيد 
 م31/12/2016 م31/12/2017 م31/12/2017 االستبعادات السنة م01/01/2017 م31/12/2017 االستبعادات السنة م01/01/2017 البيـان

           

 3.261 890 1.431.483 - 2.372 1.429.112 1.432.373 - - 1.432.373 تحسينات على أمالك الغير
           

 91.660 90.779 382.627 151.995 20.063 514.559 473.406 168.892 36.079 606.219 اثاث ومعدات مكتبية وتجهيزات
           

 3.170 2.770 15.541 - 2.651 12.891 18.311 - 2.250 16.061 أجهزة تكييف وتبريد
           

 19.075 7.247 45.629 83.485 2.837 126.276 52.876 93.365 890 145.351 أجهزة إتصاالت
           

 1.245.745 1.026.853 1.249.754 297.580 251.413 1.295.921 2.276.607 309.204 44.145 2.541.666 حاسب آلي وبرامج
           

 14.214 10.801 39.499 12.483 1.630 50.351 50.300 14.265 - 64.565 لوحات إعالنية
 66.843 59.030 19.070 - 7.813 11.257 78.100 - - 78.100 انظمة امن وسالمة

           

 45.834 31.934 37.566 39.500 13.900 63.166 69.500 39.500 - 109.000 سيارات
           

 4.553.335 83.364 625.226 4.451.473 3.503.533 302.675 585.043 3.221.165 1.230.304 1.485.802 
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 وموجودات متداولة أخرى مدفوعات مقدمة -5

 مما يلي : ديسمبر 31والموجودات المتداولة األخرى في  المدفوعات المقدمةتتكون 

 م2016  م2017 

    
 339.916  331.467 إيجارات مدفوعة مقدما  

 206.394  68.958 مدفوع مقدما  تأمين طبي 
 9.250  9.250 تأمينات لدى الغير

 45.000  37.769 (8موظفين )إيضاح سلف 
 -  3.000 ذمم مدينة أخرى

    

 450.444  600.560 
    

 صافي –المدينة  التمويلذمم  -6

 ديسمبر مما يلي : 31صافي في  - المدينة التمويلذمم تتكون 

 م2016  م2017 

    
 4.923.200  -  (8مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 147.757.624  177.528.123  ذمم عمالء آخرين
    

 152.680.824   177.528.123  إجمالي ذمم التمويل
 (38.382.877)  (45.746.979) ناقصا  : الدخل المؤجل

    

  131.781.144  114.297.947 
 (17.766.884)  (17.766.884) صيلهامخصص ديون مشكوك في تح

    

  114.014.260   96.531.063 
    

 صافي في القوائم المالية كما يلي: –المدينة تم تصنيف ذمم التمويل 

 م2016  م2017 

    
 37.025.517  38.760.835 ذمم تمويل متداولة

 59.505.546  75.253.425 ذمم تمويل غير متداولة
    

 114.014.260  96.531.063 
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 صافي )تابع( – المدينة ذمم التمويل -6

 يلي: مما ديسمبر 31للسنة المنتهية في  المشكوك في تحصيلها الذممحركة مخصص تتكون 

 م2016  م2017 

    
 20.299.318   17.766.884 الرصيد في بداية السنة

 -   - مخصص السنة بالصافي
 (2.532.434)  - ةخالل السن مشطوبةديون 

    

 17.766.884   17.766.884 
    

  للبيع ات متاحةإستثمار -7

 ديسمبر مما يلي: 31في  المتاحة للبيع  اتاإلستثمار تكونت

 م2016  م2017 

    
 -  892.850 الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجارالتمويلي*إستثمار في 

    

 892.850  - 

صفر  3وتاريخ  1010612415دينة الرياض بالسجل التجاري رقم تم تأسيس الشركة بم *
ويتمثل نشاطها في تسجيل عقود اإليجار التمويلي  م2017أكتوبر  23هـ الموافق 1439

موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  ومايطرأ عليها من تعديالت بموجب
 الحديثة للتمويلشركة أصول إكتتبت هـ. 1438ذوالحجة  23وتاريخ  381000124076

سهم  89.285م لعدد 18/12/2017م وحتى 10/12/2017خالل فترة اإلكتتاب المحددة من 
لاير سعودي من إجمالي عدد األسهم المطروحة لإلكتتاب البالغ  10وقيمة السهم الواحد 

بالتكلفة حيث أن الشركة لم تمارس نشاط كما في  ات. تم إثبات اإلستثمارسهم 3.680.000
 تحت بند الموجودات غير المتداولة.  اتم، وبالتالي تم تصنيف اإلستثمار2017مبر ديس 31
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة -8

والحصول على خدمات فنية من قبلها باإلضافة  األطرافتتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل أساسي في شراء بعض المنتجات من هذه  -أ
 .اإلدارةب شروط متفق عليها بواسطة إلى بيع منتجات لهما بموج

 ديسمبر كما يلي: 31الحركة في المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها في  -ب

 م31/12/2017الرصيد النهائي  الحركة خالل السنة م1/1/2017الرصيد اإلفتتاحي  طبيعة  

 ائند مدين  دائن مدين  دائن مدين  المعامالت طبيعة العالقة 

         
 2.355.700 - 15.859.350 16.920.600 3.416.950 - مشتريات زميلة شركة بغلف الظافر للصناعة المحدودة

 51.200 - 113.877 74.677 12.000 - تقديم خدمات إدارية مساهم مجموعة بغلف الظافر 
 - - 3.418.240 - - 3.418.240 مبيعات / تمويل عضو مجلس إدارة السيد/ عبد الرحمن أحمد محمد بغلف

 - - 1.504.960 - - 1.504.960 مبيعات / تمويل الدرجة الثانية -قرابة  السيد / محمد أحمد محمد بغلف
 - - 45.000 - - 45.000 سلف المدير العام السيد/ ماجد محمد جميل أصفهاني

 - 37.769 39.639 77.408 - - سلف موظفين بالشركة سلف موظفين

   4.968.200 3.428.950 17.072.685 20.981.066 37.769 2.406.900 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع( -8

 :وكبار المسؤولين التنفيذيين اإلدارةمكافآت و تعويضات أعضاء مجلس  -ج

وكبار  اإلدارةالمنبثقة عن مجلس وأعضاء اللجان  اإلدارةيبين الجدول التالي الرواتب والمكافآت والبدالت السنوية التي حصل عليها أعضاء مجلس 
 م:2016م و 2017ديسمبر  31المسؤولين التنفيذيين للسنتين المنتهيتين في 

 ذلك المدير العام والمدير الماليكبار المسؤولين بما في   اإلدارةعن مجلس واللجان المنبثقة  اإلدارةأعضاء مجلس  

    م7201
 830.172  - رواتب وتعويضات

 116.702  446.500 التمكافآت وبد
    

 446.500  946.874 
    

 
 كبار المسؤولين بما في ذلك المدير العام والمدير المالي  اإلدارةواللجان المنبثقة عن مجلس  اإلدارةأعضاء مجلس  

    م6201
 832.264  - رواتب وتعويضات

 180.309  660.000 مكافآت وبدالت
    

 660.000  1.012.573 
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 هنقد وما في حكم -5

 ديسمبر مما يلي : 31يتكون النقد وما في حكمه في 

 م2016  م2017 

    
 28.644.140  18.194.751 نقد لدى البنوك

    

 س المالرأ -10

سهم متساوية  10.000.000لاير سعودي مقسم إلى  100.000.000حدد رأس مال الشركة بمبلغ 
بب المساهمون ونسوجميعها أسهم عادية. لاير سعودي  10 سهمتبلغ القيمة اإلسمية لكل  .لقيمةا

 -:حصصهم في رأس المال كما يلي

 رأس المال مة السهمقي عدد األسهم 

    
 99.000.000 10 9.900.000 مجموعة بغلف الظافر القابضة
 250.000 10 25.000 السيد/ سعيد أحمد محمد بغلف
 250.000 10 25.000 السيد/ عمر أحمد محمد بغلف

 250.000 10 25.000 السيد عبد هللا أحمد محمد بغلف
 250.000 10 25.000 محمد بغلفأحمد السيد/ عبد الرحمن 

    

 100.000.000  10.000.000 الصافي
    

 إحتياطي نظامي -11

٪ من صافي الدخل  لتكوين 10 تحويلنه يتم إلشركة فلمع نظام الشركات ونظام األساسي  تمشيا  
من   ٪30 اإلحتياطيهذا عندما يبلغ  التحويلياطي النظامي ، ويجوز للشركة التوقف عن هذا اإلحت

 . هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع. رأس المال

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة -12

 مما يلي: ديسمبر 31تتمثل الحركة في مخصص مكافأة الخدمة للسنة المنتهية في 

 م2016  م2017 
    

 1.158.734   1.276.281  داية السنةالرصيد في ب

 195.579   173.380  المحمل على السنة

 (78.032)  (23.438) المدفوع خالل السنةالمدفوع خالل السنة
    

  1.426.223   1.276.281 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى -13

 :ديسمبر مما يلي 31في  المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرىتتكون 

 م2016  م2017 

    
 600.000  418.500 ولجانه اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس 

 323.309  200.000 مكافأة الموظفين
 17.771  22.692 عموالت بيع وتحصيل

 418.127  546.343 أخرى
    

 1.187.535  1.359.207 
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 مخصص الزكاة الشرعية -14

 حركة المخصص -أ

 ديسمبر فيما يلي: 31سنة المنتهية في تتمثل الحركة في مخصص الزكاة الشرعية لل

 م2016  م2017  
     

 3.125.416   3.520.668   الرصيد في بداية السنة 
 3.520.668   3.703.249   المكون خالل السنة

 (4.587.625)  (3.520.668)  خالل السنة المسدد

 1.462.209   -   سنوات سابقةزكوية عن فروق 
     

 3.520.668   3.703.249   نةالرصيد في نهاية الس
     

  الشرعية عناصر ومكونات وعاء الزكاة -ب

 ديسمبر مما يلي: 31للسنة المنتهية في  الشرعية تتكون عناصر ومكونات وعاء الزكاة

 م2016  م2017  
     

 100.000.000   100.000.000   رأس المال
 1.316.529   2.086.775   اإلحتياطي النظامي
 18.847.585   19.019.727   مخصصات مدورة

 12.319.433   12.629.985   صافي الربح المعدل
 9.247.442   15.579.659   المرحلة األرباح

     

   149.316.146   141.730.989 
    الموجودات واجبة الخصم من األموال الخاصعة للزكاة الشرعية

 (904.287)  (1.186.181)  صافي الممتلكات والمعدات المعدلة
     

 (904.287)  (1.186.181)  إجمالي الموجودات الواجبة الحسم

 140.826.702   148.129.965   الوعاء الزكوي

 3.520.668   3.703.249   من الوعاء الزكوي %2.5الزكاة الشرعية بواقع 
     

 الزكويموقف الربط  -ج

خل )الهيئة( عن السنة المنتهية في قدمت الشركة إقرارها الزكوي للهيئة العامة للزكاة والد
م. حصلت 2018أبريل  30م وحصلت على شهادة نهائية صالحة حتى 2016ديسمبر  31

م حتى 2013م. السنوات من 2012ديسمبر  31الشركة على الربط النهائي للسنوات حتى 
 م مازالت تحت الفحص لدى الهيئة ولم يتم أي ربط زكوي عنها حتى اآلن.2016

 تشغيلية إدارية أخرىصروفات م -15

 ديسمبر مما يلي: 31للسنة المنتهية في  التشغيلية اإلدارية األخرىتتكون المصروفات 
 

 2016م  2017م
 

   

 380.285  601.678 أتعاب مهنية و إستشارات
 -  245.040 دراسات تطوير إدارية

 60.000  100.000 دعم فني
 209.738  239.344 إتصاالت و كهرباء و مياه

 182.308  172.359 نظافة
 150.390  128.992 رسوم إستعالم

  116.057  312.916 أخرى
1.800.329  1.058.778 
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 إيرادات أخرى -16

 -مما يلي:ديسمبر  31األخرى للسنة المنتهية في  اإليرادات تتكون

 م2016  م2017 

    
 3361.03161.031  456.261456.261 ((صافيصافي  ––إيرادات أخرى إيرادات أخرى إيرادات تشغيلية أخرى )إيرادات تشغيلية أخرى )

 182.983182.983  168.867168.867 ((إيرادات صندوق الموارد البشريةإيرادات صندوق الموارد البشريةإيرادات غير تشغيلية أخرى )إيرادات غير تشغيلية أخرى )
    

 625625..128128  544.014544.014 
    

 ربح السهم -17

لسهم على أساس تقسيم صافي دخل السنة بعد الزكاة الشرعية على عدد األسهم تم إحتساب ربح ا
 مليون( سهم. )عشرة 10.000.000القائمة في نهاية السنة والتي بلغت 

 دارة المخاطرإ -18

مل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي على النقدية وذمم التمويل المدينة والذمم تتش
يم الموجودات المالية يخرى والدائنين والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى . يتم تقالمدينة األ

القيمة بتاريخ كل فترة مالية. يتم تخفيض قيمة في  نخفاضللتأكد من وجود مؤشرات على اإل
نه نتيجة لحصول حال أو أكثر بعد التثبيت أالموجودات المالية عند وجود دليل موضوعي على 

ستثمار .يعتمد تصنيف تأثرت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من اإل ،ولي لألصل المالي األ
بتحديد  اإلدارةنشاء الموجودات المالية . تقوم إله تم الموجودات المالية على الغرض الذي من أج

تتعرض أنشطة الشركة لمجموعة متنوعة من  ولي .ثبات األتصنيف موجوداتها المالية عند اإل
دراة المخاطر إئتمان ومخاطر السيولة . يركز برنامج إالمخاطر المالية : مخاطر السوق ومخاطر اإل

المالية ويسعى لتقليل التأثيرات السلبية المحتملة على األداء الكلية للشركة على تقلبات األسواق 
بتحديد  اإلدارة. تقوم  اإلدارةدارة المخاطر وفقا للسياسات المعتمدة من قبل إتتم  المالي للشركة.

يم وتغطية المخاطر المالية وقامت بتحديد مبادئ إدارة المخاطر الشاملة التي تغطي مجاالت يوتق
ئتمان ومخاطر اإل ،ومخاطر أسعار العموالت الخاصة  ،العمالت االجنبية محددة مثل مخاطر 

 .ومخاطر السيولة الزائدة

 مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر أن القيمة العادلة أو النقدية المستقبلية لألدوات المالية قد تتقلب نتيجة 
ار االسهم والتي ستؤثر على لمتغيرات السوق مثل اسعار العمالت االجنبية وأسعار العموالت وأسع

دارة التعرض لمخاطر إدارة مخاطر السوق هو إالشركة أو حيازتها لألدوات المالية . عن الهدف من 
ن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها ذمم التمويل المدينة تكمن في إ السوق في مستويات مقبولة .

دوات المالية والقيم العادلة لألأية المستقبلية التعرض لمخاطر الخسارة نتيجة التغير في التدفقات النقد
 :المخاطر من أنواع ثالثة من السوق مخاطر تتكون بسبب التغير في معدالت الفائدة في السوق .

 .األخرى األسعار ومخاطر الفائدة ومخاطر العمالت مخاطر
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 )تابع( دارة المخاطرإ -18

 مخاطر العمالت

دوات المالية بسبب لألقيمة العادلة أو التدفقات المستقبلية مخاطر العمالت هي مخاطر تقلبات ال
 ،. تجري جميع معامالت الشركة باللاير السعوديجنبيةتغيرات في معدالت صرف العمالت األال

 سعار صرف العمالت األجنبية.أال تخضع ألي مخاطر تتعلق بتغير  وعليه فإن الشركة

 سعار العموالت الخاصةأمخاطر 

ستقبلية الناتجة عن التقلبات الم األرباحت الخاصة مخاطر عدم التأكد من سعار العموالأتمثل مخاطر 
عندما يكون هناك عدم تطابق بين الموجودات . تنشأ هذه المخاطرسعار العموالت الخاصةأفي 

غير  والمطلوبات التي تخضع لتعديل سعر العموالت الخاصة خالل سنة محددة . تعتبر الشركة
حاسبة عن أي موجودات او سعار العمولة الخاصة حيث ال تقوم الشركة بالمأيرات في حساسة للتغي

و الخسائر، كما أن الشركة ال أ األرباحابتة بالقيمة العادلة من خالل سعار ثأمطلوبات مالية ذات 
 سعار متغيرة.أجودات أو مطلوبات مالية بمعدالت يوجد لديها أي مو

 اإلئتمانمخاطر 

لى تكبد الطرف اآلخر إلتزاماته مما يؤدي إئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بتمثل مخاطر اإل
يم الجدارة يئتمان بما في ذلك تقلخسارة مالية . قامت الشركة بعمل إجراءات إلدارة مخاطراإل

ئتمان ووضع حدود ة درجات متعددة للموافقات الرسمية على اإللووضع سلس ،للمقترضين  ئتمانيةاإل
صول. والحصول على ضمانات مثل الضمانات العقارية والضمانات الشخصية ورهن األ ،ن ئتمالإل

أو  ،ئتمان عندما يشترك عدد من األطراف األخرى في نشاطات مشابهة تنشأ تركزات مخاطر اإل
متماثلة مما قد تجعل قدرتهم  إقتصاديةو يكون لها سمات أ ،في نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية 

أو الظروف  قتصاديةلتزامات التعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في المجاالت اإلجهة اإلعلى موا
ئتمان الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه السياسية أو ظروف أخرى. توضح تركزات مخاطر اإل

مبالغ ئتمان على الالتطورات التي تؤثر على قطاع أو منطقة جغرافية معينة . يتم الحد من مخاطر اإل
ستثمار في ذمم التمويل المدينة بواسطة الحصول على ضمانات عقارية يتم رهنها المستحقة لإل

ئتمان كأداة إلدارة إتتبع الشركة آلية تصنيف  .صول الممولةلصالح الشركة أو عن طريق رهن األ
ئتمان بين إلئتمان لمحفظة ذمم التمويل المدينة الممولة . حيث يتم تصنيف محفظة انوعية مخاطر اإل

يتم إحتساب مخصصات عامة وخاصة للذمم المدينة وفقا  للمعايير محافظ عاملة ومحافظ متعثرة . 
. تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى التي وضعت من قبل الجهات اإلشرافية

 للتعرض لمخاطر االئتمان.
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 )تابع( دارة المخاطرإ -18

 بع(اإلئتمان )تامخاطر 

 .كما يلي القوائم الماليةئتمان بتاريخ د األقصى لتعرض الشركة لمخاطر اإلكان الح
 

 م2016  م2017 

    
 28.644.14028.644.140  18.194.75118.194.751 النقد و مافي حكمهالنقد و مافي حكمه

 114.297.947114.297.947  131.781.144131.781.144 صافيصافي  --ذمم التمويل المدينة ذمم التمويل المدينة 

 45.00045.000  37.76937.769 سلف الموظفينسلف الموظفين
    

 150.013.664150.013.664  142.987.087142.987.087 
    

 

 تفاصيل جودة اإلئتمان لمديني عقود المرابحة بالصافي:
 

 م2016  م2017 

    
 41.086.30241.086.302    46.239.08646.239.086   غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتهاغير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

 40.709.58340.709.583    35.702.29135.702.291   يوميوم  3030متأخرة من يوم إلى متأخرة من يوم إلى 
 16.147.60716.147.607    18.219.90118.219.901   يوم 90يوم إلى  31متأخرة من 
 1.262.2521.262.252    19.710.91519.710.915   يوم 180إلى  يوم 91متأخرة من 

 15.092.20315.092.203    11.908.95111.908.951 يوم 180متأخرة أكثر من 

   131.781.144131.781.144    114.297.947114.297.947 

    
 ((17.766.88417.766.884))  ((17.766.88417.766.884)) مشكوك في تحصيلهامشكوك في تحصيلها  ذممذمميخصم: مخصص يخصم: مخصص 

 96.531.06396.531.063    114.014.260114.014.260   صافي محفظة التمويل المدينةصافي محفظة التمويل المدينة
    

 %%15.5415.54    %%13.4813.48   معدل التغطيةمعدل التغطية
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 )تابع( دارة المخاطرإ -18
 مخاطر السيولة

لبات التمويل الخاصة بها . تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في تلبية متط
ئتماني مما مستوى التصنيف اإل إنخفاضة عن التقلبات في السوق او ن تنتج مخاطر السيولأيمكن 

ستحقاق لضمان توفر بمراقبة محفظة اإل دارةاإلتقوم  لتمويل.امصادر  ضوب بعضقد يسبب فورا  ن
 كافية.سيولة 

 

 :ستحقاق التعاقدية المتبقيةالمطلوبات المالية حسب تواريخ اإلتحليل  -أ

ديسمبر  31ما في ستحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة كإدناه محفظة أيلخص الجدول 
حقاقات التعاقدية ستتم تحديد اإل التعاقدية.لمخصومة د غير التزامات السداإبناء  على  2017

 ستحقاق التعاقدي.لى تاريخ اإلإساس الفترة المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي إللمطلوبات على 
 

  بدون تاريخ    
 اإلجمالي إستحقاق ثابت سنوات 5-1 شهرا   12-3 أشهر 3خالل  

      مم20120177ديسمبر ديسمبر   3131
      المطلوباتالمطلوبات

      
 789789..2.2.457457 -- -- -- 789789..2.2.457457 ذمم دائنةذمم دائنة

      مصروفات مستحقةمصروفات مستحقة
 538538..1.1.187187 -- -- 378.500378.500 038038..809809 ومطلوبات متداولة أخرىومطلوبات متداولة أخرى

 249249..3.3.703703 -- -- 249249..3.3.703703 -- الزكاة الشرعيةالزكاة الشرعية

 1.426.2231.426.223 1.426.2231.426.223 -- -- -- مكافأة نهاية الخدمةمكافأة نهاية الخدمة
      

 3.3.266266..827827 4.4.081081..749749 -- 1.426.2231.426.223 88..774774..799799 
      

 
 

  بدون تاريخ    
 اإلجمالي إستحقاق ثابت سنوات 5-1 شهرا   12-3 أشهر 3خالل  

      مم20162016ديسمبر ديسمبر   3131
      المطلوباتالمطلوبات

      
 3.442.9753.442.975 -- -- -- 3.442.9753.442.975 ذمم دائنةذمم دائنة

      مصروفات مستحقةمصروفات مستحقة
 1.359.2071.359.207 -- -- 600.000600.000 759.207759.207 ومطلوبات متداولة أخرىومطلوبات متداولة أخرى

 3.520.6683.520.668 -- -- 3.520.6683.520.668 -- ةةالزكاة الشرعيالزكاة الشرعي
 1.276.2811.276.281 1.276.2811.276.281 -- -- -- مكافأة نهاية الخدمةمكافأة نهاية الخدمة

      

 4.202.1824.202.182 4.120.6684.120.668 -- 1.276.2811.276.281 9.599.139.599.1311 
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 )تابع( دارة المخاطرإ -18
 

 )تابع( مخاطر السيولة
 

 يلها أو تسويتها فيه:وجودات والمطلوبات المالية وفقا  للزمن الذي من المتوقع تحصتحليل الم -ب
 

  بدون تاريخ    
 اإلجمالي إستحقاق ثابت سنوات 5-1 شهرا   12-3 أشهر 3خالل  

      مم20120177ديسمبر ديسمبر   3131
      الموجوداتالموجودات

 18.194.751 18.194.751 - - - نقد و مافي حكمهنقد و مافي حكمه

 114.014.260 - 75.253.425 24.892.900 13.867.935 صافيصافي  --ذمم التمويل المدينةذمم التمويل المدينة

 37.769 - - - 37.769 نون آخروننون آخرونمديمدي
      

 13.905.704 24.892.900 75.253.425 18.194.751 132.246.780 
      

 

  بدون تاريخ    
 اإلجمالي إستحقاق ثابت سنوات 5-1 شهرا   12-3 أشهر 3خالل  

      
      مم20120177ديسمبر ديسمبر   3131

      المطلوباتالمطلوبات
 778989..2.2.457457 -- -- -- 789789..2.2.457457 ذمم دائنةذمم دائنة

      مصروفات مستحقةمصروفات مستحقة

 538538..1.1.187187 -- -- 378.500378.500 038038..809809 ومطلوبات متداولة أخرىومطلوبات متداولة أخرى

 249249..3.3.703703 -- -- 249249..3.3.703703 -- الزكاة الشرعيةالزكاة الشرعية

 1.426.2231.426.223 1.426.2231.426.223 -- -- -- مكافأة نهاية الخدمةمكافأة نهاية الخدمة

 799799..8.8.774774 1.426.2231.426.223 -- 749749..4.4.081081 827827..3.3.266266 المطلوبات الماليةالمطلوبات المالية
      

 10.10.638638..877877 20.20.811811..151511 75.253.42575.253.425 16.768.52816.768.528 123.123.471471..981981 
      

 

  بدون تاريخ    
 اإلجمالي إستحقاق ثابت سنوات 5-1 شهرا   12-3 أشهر 3خالل  

      
      مم20162016ديسمبر ديسمبر   3131

      الموجوداتالموجودات
 28.644.140 28.644.140 - - - نقد و مافي حكمهنقد و مافي حكمه

 96.531.063 - 59.505.546 23.722.651 13.302.866 صافيصافي  --ذمم التمويل المدينةذمم التمويل المدينة
 45.000 - - - 45.000 مدينون آخرونمدينون آخرون

      

 13.347.866 23.722.651 59.505.546 28.644.140 125.220.203 
      

 

  بدون تاريخ    
 اإلجمالي إستحقاق ثابت سنوات 5-1 شهرا   12-3 أشهر 3خالل  

      
      مم20162016ديسمبر ديسمبر   3131

      المطلوباتالمطلوبات
 3.442.9753.442.975 -- -- -- 33.442.975.442.975 ذمم دائنةذمم دائنة

      مصروفات مستحقةمصروفات مستحقة
 1.359.2071.359.207 -- -- 600.000600.000 759.207759.207 ومطلوبات متداولة أخرىومطلوبات متداولة أخرى

 3.520.6683.520.668 -- -- 3.520.6683.520.668 -- الزكاة الشرعيةالزكاة الشرعية
 1.276.2811.276.281 1.276.2811.276.281 -- -- -- مكافأة نهاية الخدمةمكافأة نهاية الخدمة

 9.599.139.599.1311 1.276.2811.276.281 -- 4.120.6684.120.668 4.202.1824.202.182 المطلوبات الماليةالمطلوبات المالية
      

 9.145.6849.145.684 19.601.98319.601.983 59.505.54659.505.546 27.367.85927.367.859 115.621.07115.621.0722 
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 المالإدارة رأس  -15
 

إن سياسة مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بإدارة رأس المال هي الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية 
 اإلدارةوذلك للمحافظة على ثقة أصحاب المصلحة ونطور نشاط الشركة في المستقبل. يقوم مجلس 

مراقبة العائد على رأس المال والتي تحددها الشركة كإجمالي حقوق الملكية ومستوى توزيعات ب
 للمساهمين.  األرباح

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -20
 

لتزام ما بموجب إستالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل إيمة العادلة هي السعر الذي سيتم الق

أن  إفتراضاس . يحدد قياس القيمة العادلة بين في السوق بتاريخ القيمعادلة نظامية تمت بين متعامل

 المعاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما :

  .في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات -

 .جا  للموجودات والمطلوباتفي أكثر األسواق روا ،في حالة عدم وجود السوق الرئيسي  -

تتكون . أو السوق األكثر رواجا يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركةإن السوق الرئيسي 

 األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية .

 مستويات القيمة العادلة 

واإلفصاح عنها تستخدم الشركة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية 

 يم التالية :يالتقستخدام طرق إب

 داة .سواق المالية النشطة لنفس األالمتداولة( في األألسعار المتداولة )غيرا :ولالمستوى األ

يم أخرى والتي يمكن مالحظة كافة مدخالتها التي لها تأثير هام على يطرق تق :المستوى الثاني

دوات مقيمة أفئة على ة بصورة مباشرة أو غير مباشرة . تشتمل هذه الالقيمة العادلة المسجل

و مشابهة أدوات مماثلة طة ألدوات مماثلة وأسعار معلنة ألسواق نشأسعار متداولة في أستخدام إب

خرى التي تكون بموجبها ساليب التقييم األأستخدام إقل من نشطة او بأسواق التي تعتبر في األ

 ات السوق .و غير مباشرة من بيانأت الهامة مالحظة بصورة مباشرة جميع المدخال

دوات التي بموجبها مدخالت غير قابلة للمالحظة. تتضمن هذه الفئة جميع األ :المستوى الثالث

ن المدخالت غير أتمد على بيانات قابلة للمالحظة وساليب التقييم تتضمن مدخالت ال تعأتكون 

ساس أم تقييمها على دوات يتأداة ، وتشمل هذه الفئة ثير كبير على تقييم األالقابلة للمالحظة لها تأ

ات مطلوبة لتعكس فتراضالتي بموجبها تكون التعديالت واإلدوات مماثلة وسعار المتداولة ألاأل

وذمم التمويل المدينة والذمم  كون الموجودات المالية من النقددوات محل التقييم .تتالفروقات بين األ

ين والمبالغ المستحقة  الدفع والمطلوبات بينما تتكون المطلوبات المالية من الدائن ،المدينة االخرى 

بتصنيف كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ضمن المستوى الثاني  اإلدارةاألخرى.قامت 

القيمة العادلة للموجودات  أن اإلدارةتعتقد  .الهرمي للقيمة العادلة التسلسلمن مستويات 

 المالية تقارب قيمتها الدفترية . ائمالقووالمطلوبات المالية الخاصة بالشركة بتاريخ 
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 أثر تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية في إثبات الزكاة على إعادة تصنيف بعض بنود القوائم المالية  -21

وتاريخ  381000074519وفقا  لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم لزكاة الشرعية  إثبات ابقامت الشركة  بتغيير سياستها المحاسبية فيما يتعلق 
 األرباحثبات الزكاة الشرعية وذلك بتحميل الزكاة مباشرة على إتعديل سياستها المتعلقة بتحميل وم ب2017يناير  1من  ا  بتداءإحيث قامت الشركة هـ 14/07/1438

في حقوق المساهمين والتدفق النقدي مع وجود أثر على قائمة لم يكن للتغير في السياسة المحاسبية أعاله أثر على قائمة المركز المالي وقائمتي التغيرات  المبقاة.
كما تم تعديل ربحية السهم األساسية لفترات المقارنة لتعكس أثر التغير في السياسة المحاسبية  ب ،/14باإليضاح الدخل الشامل لفترات المقارنة كما هو موضح 

 المتعلقة بإثبات الزكاة الشرعية. 

 و المطلوبات في قائمة المركز المالي : مساهمينأثر التعديل على حقوق ال -أ

 م2016 ديسمبر 31كما في   م2017ديسمبر  31كما في  

 عادة التصنيفإبعد  عادة التصنيفإ عنها سابقا مفصح  بعد اعادة التصنيف عادة التصنيفإ عنها سابقا مفصح 

        والمطلوبات حقوق المساهمين
        حقوق المساهمين

 100.000.000 - 100.000.000  100.000.000 - 100.000.000 مالرأس ال
 2.086.775 - 2.086.775  3.329.088 - 3.329.088 االحتياطي النظامي

 15.579.659 - 15.579.659  22.678.725 - 22.678.725 أرباح مبقاة
        

 117.666.434 - 117.666.434  126.007.813 - 126.007.813 صافي حقوق المساهمين

        
        المطلوبات الغير متداولة

 1.276.281 - 1.276.281  1.426.223 - 1.426.223 مخصص مكافأة نهاية الخدمة
        

 1.426.223 - 1.426.223  1.276.281 - 1.276.281 

        المطلوبات المتداولة
 3.442.975 - 3.442.975  2.457.789 - 2.457.789 ذمم دائنة

 1.359.207 - 1.359.207  1.187.535 - 1.187.535 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة اخرى
 3.520.668 - 3.520.668  3.703.249 - 3.703.249 مخصص الزكاة الشرعية

        

 5.555.131 - 5.555.131  8.774.756 - 8.774.756 اجمالي المطلوبات
        

 127.265.565 - 127.265.565  134.782.605 - 134.782.605 ن والمطلوباتمجموع حقوق المساهمي
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 أثر تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية في إثبات الزكاة على إعادة تصنيف بعض بنود القوائم المالية )تابع( -21

 أثر التعديل على قائمة الدخل الشامل: -ب

 م2016 ديسمبر 31كما في   م2017ديسمبر  31كما في  

 عادة التصنيفإالبند بعد  عادة التصنيفإ كما تم االفصاح عنها سابقا  البند بعد اعادة التصنيف عادة التصنيفإ كما تم االفصاح عنها سابقا 

        اإليرادات
        يرادات التشغيلإ
 19.698.173  - 19.698.173   19.815.911  - 19.815.911  يرادات التمويلإ

 361.031  - 361.031   456.261  - 456.261  ة اخرىيرادات تشغيليإ

 20.055.204 - 20.055.204   20.272.172  - 20.272.172  اإليراداتاجمالي 

        
 (5.405.948) - (5.405.948)  (5.166.070) - (5.166.070) رواتب واجور ومزايا اخرى
 (718.000) - (718.000)  (711.650) - (711.650) ايجار مباني ادارية ومعارض

 (334.121) - (334.121)  (302.679) - (302.679) ممتلكات ومعدات استهالك
 (1.098.778) - (1.098.778)  (1.800.329) - (1.800.329) مصروفات ادارية تشغيلية اخرى

 -  - -   (37.183) - (37.183) ممتلكات ومعداتبيع )خسائر( 

 (7.556.847) - (7.556.847)  (8.017.511) - (8.017.511) اجمالي المصروفات

 182.983  - 182.983   168.867  - 168.867  صافي - ايرادات غير تشغيلية اخرى

 12.685.340  - 12.685.340   12.423.128  - 12.423.128  الشرعية صافي الدخل قبل الزكاة

 -  4.982.877 (4.982.877)  -  - -  الزكاة الشرعية

 12.685.340  4.582.877 7.702.463   12.423.128  - 12.423.128  السنةي دخل صاف

 -  - -   -  - -  الدخل الشامل

 12.685.340  4.582.877 7.702.463   12.423.128  - 12.423.128  اجمالي الدخل الشامل

 1.26  0.50 0.77   1.24  - 1.24  ربحية السهم

 قوائم الماليةعلى ال اإلدارةموافقة مجلس  -22

 .م2018 فبراير 28بتاريخ  اإلدارةتمت المصادقة على القوائم المالية من قبل مجلس 


