
  

  

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  

  شركة أصول الحديثة للتمويل
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة(

  )غير مراجعة( األولية الموجزة ةالقوائم المالي
  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

  عـم
   عن الفحص  حساباتال مراجعيتقرير 



  

  

 

 

  شركة أصول الحديثة للتمويل
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة(

  )غير مراجعة( األولية الموجزة القوائم المالية
  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠المنتھية في شھر أ التسعةلفترة 

    باللایر السعودي

  
  

  
  فــھــرس

  
  
  

  صـفـحــة           
  
  
  

   -       عن الفحص  الحسابات مراجعيتقرير  
  
  

  ١      )غير مراجعة( األولية المركز المالي قائمة 
  
  

  ٢      )غير مراجعة( األوليةالدخل الشامل  قائمة 
  
  

  ٣      )غير مراجعة( األولية حقوق المساھمينالتغيرات في قائمة  
  
  

  ٤      )غير مراجعة(األولية  التدفق النقديقائمة  
  
  

  ٢٥ - ٥        )غير مراجعة( األولية الموجزة المالية القوائماحات حول إيض 
  
  
  
  
  
  
  

            
    





  

  

١ 

  

 
  شركة أصول الحديثة للتمويل

  )سعودية مقفلة شركة مساھمة(

  ةاألولي المركز المالي قائمة
  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠ما في ك

        باللایر السعودي
  
  
  سبتمبر ٣٠    ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠      
  م٢٠١٦    م٢٠١٦    م٢٠١٧    إيضاح  
  )غير مراجعة(    )مراجعة(    )غير مراجعة(      

                الموجودات
                :المتداولة  غير الموجودات

  ١٫٥٧١٫٨٥٣    ١٫٤٨٩٫٨٠٢    ١٫٣١٨٫٩٧٩    ٤  بالصافي -ومعدات ممتلكات 
  ٦٦٫٩٥١٫٨٧٢    ٥٩٫٥٠٥٫٥٤٦    ٧٢٫١٧٠٫٦٢٥    ٥  بالصافي  -الجزء غير المتداول من التمويل 

                

  ٦٨٫٥٢٣٫٧٢٥    ٦٠٫٩٩٥٫٣٤٨    ٧٣٫٤٨٩٫٦٠٤      مجموع الموجودات غير المتداولة
                

                :المتداولة  الموجودات
  ٣٦٫٨٥٠٫٢١٥    ٣٧٫٠٢٥٫٥١٧    ٤٣٫٢٤٦٫٩٦٨    ٥  بالصافي -المتداول من التمويل الجزء 

  ٣٩١٫٠٨١    ٦٠٠٫٥٦٠    ٣٠١٫٦٨٢      مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
  ١٩٫٩١٤٫٠٠١    ٢٨٫٦٤٤٫١٤٠    ١٤٫٢٨٢٫٦٠٢      نقد وما في حكمه

               

  ٥٧٫١٥٥٫٢٩٧    ٦٦٫٢٧٠٫٢١٧    ٥٧٫٨٣١٫٢٥٢      مجموع الموجودات المتداولة
                

  ١٢٥٫٦٧٩٫٠٢٢    ١٢٧٫٢٦٥٫٥٦٥    ١٣١٫٣٢٠٫٨٥٦      مجموع الموجودات
                

                المطلوباتو المساھمينحقوق 
                :حقوق المساھمين

  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٧  رأس المال
  ١٫٣١٦٫٥٢٩    ٢٫٠٨٦٫٧٧٥    ٢٫٠٨٦٫٧٧٥    ٨  إحتياطي نظامي

  ١٥٫٣٨٣٫٣٦٩    ١٥٫٥٧٩٫٦٥٩    ٢١٫٧٦٠٫٨٥٠      مبقاةأرباح 
                

  ١١٦٫٦٩٩٫٨٩٨    ١١٧٫٦٦٦٫٤٣٤    ١٢٣٫٨٤٧٫٦٢٥      حقوق المساھمينمجموع 
                

                :المطلوبات غير المتداولة
  ١٫٢٩٤٫٥٧٥    ١٫٢٧٦٫٢٨١    ١٫٣٨٢٫٦٤١      مخصص مكافأة نھاية الخدمة

                

      ١٫٢٩٤٫٥٧٥    ١٫٢٧٦٫٢٨١    ١٫٣٨٢٫٦٤١  
                :المطلوبات المتداولة

  ٣٫٦٠٨٫٧٢٨    ٣٫٤٤٢٫٩٧٥    ٣٫٠٥٦٫٣٧٦      ذمم دائنة
  ٣٦٢٫٤٤٤    ١٫٣٥٩٫٢٠٧    ٣٣٢٫٠٨٢      مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

  ٣٫٧١٣٫٣٧٧    ٣٫٥٢٠٫٦٦٨    ٢٫٧٠٢٫١٣٢    ٩  مخصص الزكاة الشرعية
                

  ٧٫٦٨٤٫٥٤٩    ٨٫٣٢٢٫٨٥٠    ٦٫٠٩٠٫٥٩٠      المطلوبات المتداولةمجموع 
               

  ٨٫٩٧٩٫١٢٤    ٩٫٥٩٩٫١٣١    ٧٫٤٧٣٫٢٣١      المطلوباتمجموع 
              

  ١٢٥٫٦٧٩٫٠٢٢    ١٢٧٫٢٦٥٫٥٦٥    ١٣١٫٣٢٠٫٨٥٦       المطلوباتو حقوق المساھمينمجموع 
                  

  
  
  
  
   

  
  
  

  )١٥(قم إلى ر) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
  األولية الموجزة القوائم الماليةال يتجزأ من ھذه  جزءاً  تعتبر
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  شركة أصول الحديثة للتمويل

  )شركة مساھمة سعودية مقفلة(

  األولية الشامل الدخل قائمة
  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في  المنتھيةة أشھر عستوالشھر تي الثالثة ألفتر

  باللایر السعودي

  
  
  

  لفترة التسعة أشھر  لفترة الثالثة أشھر    
  سبتمبر ٣٠يناير حتى  ١من   سبتمبر ٣٠يوليو حتى  ١من     
  م٢٠١٦  م٢٠١٧  م٢٠١٦  م٢٠١٧  إيضاح  
  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(    
            
            يراداتاإل

            إيرادات التشغيل
  ١٥٫٠٠٥٫٩٤٦   ١٣٫٩٨٧٫٨٠١   ٥٫٧٥٠٫٨٦٢   ٤٫٧٠٠٫٤٢٧     إيرادات التمويل

            
  ٢١٥٫٩٠٠   ٣٠٠٫١٥٤   ٥٣٫٥٦٠   ٣٦٫٦٠٤     إيرادات تشغيلية أخرى

            

  ١٥٫٢٢١٫٨٤٦   ١٤٫٢٨٧٫٩٥٥   ٥٫٨٠٤٫٤٢٢   ٤٫٧٣٧٫٠٣١     إجمالي اإليرادات
            

  )٣٫٦٣٦٫٢٥٤(  )٣٫٦٣١٫٦٩٧(  )١٫٢٢٢٫١٧١(  )١٫١٧٦٫٧٢٣(    رواتب وأجور ومزايا أخرى
  )٥٣١٫٠٠٠(  )٥٢٨٫٨٧٥(  )١٧٧٫٠٠٠(  )١٧٤٫٨٧٥(    مباني إدارية ومعارض إيجار

  )٢٥٢٫٠٧٠(  )٢٢٦٫٩٥٣(  )٨٣٫١٦٢(  )٧٥٫٧٢٣(    ممتلكات ومعداتإستھالك 
  )٨٦٧٫٣٨٧(  )١٫١٥٠٫٨٤٠(  )٢٤١٫٢٩٧(  )٥٠٨٫٠٠٥(    أخرى

            

  )٥٫٢٨٦٫٧١١(  )٥٫٥٣٨٫٣٦٥(  )١٫٧٢٣٫٦٣٠(  )١٫٩٣٥٫٣٢٦(    إجمالي المصروفات
            

  ٩٫٩٣٥٫١٣٥   ٨٫٧٤٩٫٥٩٠   ٤٫٠٨٠٫٧٩٢   ٢٫٨٠١٫٧٠٥     الدخل من العمليات
            

  ١٣٨٫٠٠٠   ١٣٣٫٧٣٣   ٤٤٫٤٣٣   ٤١٫٠٦٧     إيرادات غير تشغيلية أخرى
            

  ١٠٫٠٧٣٫١٣٥   ٨٫٨٨٣٫٣٢٣   ٤٫١٢٥٫٢٢٥   ٢٫٨٤٢٫٧٧٢     صافي دخل الفترة 
            

  -   -   -   -     الدخل الشامل
           

  ١٠٫٠٧٣٫١٣٥   ٨٫٨٨٣٫٣٢٣   ٤٫١٢٥٫٢٢٥   ٢٫٨٤٢٫٧٧٢     الشاملدخل الفترة صافي 

            
  ١٫٠١   ٠٫٨٨   ٠٫٤١   ٠٫٢٨  ١٠    ربح السھم

  
  
  

  
  
  
  
  

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   )١٥(إلى رقم ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
األولية الموجزة القوائم الماليةال يتجزأ من ھذه  جزءاً  تعتبر
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  شركة أصول الحديثة للتمويل

  )شركة مساھمة سعودية مقفلة(

  األولية المساھمينحقوق التغيرات في  قائمة
  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠المنتھية في اشھر  ةتسعاللفترة 

  باللایر السعودي
  
  
  
  

  
  

  
      

  
   
  
  

   )١٥(رقم إلى ) ١(اإليضاحات المرفقة من رقم إن 
   األولية الموجزة القوائم الماليةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  تعتبر

  مجموع حقوق المساھمين  أرباح مبقاة  إحتياطي نظامي  رأس المال  الـبـيــان
          
          )غير مراجعة(م ٧٢٠١

          

  ١١٧٫٦٦٦٫٤٣٤   ١٥٫٥٧٩٫٦٥٩   ٢٫٠٨٦٫٧٧٥  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  م٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
  ٨٫٨٨٣٫٣٢٣   ٨٫٨٨٣٫٣٢٣   -  -  صافي دخل الفترة 

  )٢٫٧٠٢٫١٣٢(  )٢٫٧٠٢٫١٣٢(  -  -  المحملة للفترة الزكاة الشرعية
          

  ١٢٣٫٨٤٧٫٦٢٥   ٢١٫٧٦٠٫٨٥٠   ٢٫٠٨٦٫٧٧٥  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠الرصيد في  
          
          )غير مراجعة(م ٦٢٠١

          

  ١١٠٫٥٦٣٫٩٧١   ٩٫٢٤٧٫٤٤٢   ١٫٣١٦٫٥٢٩  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  م٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
  ١٠٫٠٧٣٫١٣٥   ١٠٫٠٧٣٫١٣٥   -  -  صافي دخل الفترة 

  )٢٫٦٩٨٫٨٣٢(  )٢٫٦٩٨٫٨٣٢(  -  -  المحملة للفترة الزكاة الشرعية
  )١٫٢٣٨٫٣٧٦(  )١٫٢٣٨٫٣٧٦(  -  -  فروقات زكوية مدفوعة عن سنوات سابقة

          

  ١١٦٫٦٩٩٫٨٩٨   ١٥٫٣٨٣٫٣٦٩   ١٫٣١٦٫٥٢٩  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠الرصيد في  
          



  

  

٤ 

  

 
  شركة أصول الحديثة للتمويل

  )شركة مساھمة سعودية مقفلة(

     األولية التدفق النقدي قائمة
  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠المنتھية في شھر أ التسعةلفترة 

  باللایر السعودي

      
        

  
  

  سبتمبر ٣٠   سبتمبر ٣٠  
  م٢٠١٦   م٢٠١٧  
  )غير مراجعة(   )غير مراجعة(  
       

       : يةالتشغيل ةنشطمن األ يالتدفق النقد
  ١٠٫٠٧٣٫١٣٦    ٨٫٨٨٣٫٣٢٣   دخل الفترة صافي 

       
       : يةالتشغيل األنشطةمن المتوفر  إلى صافي النقد دخل الفترةتسوية صافي لتعديالت 

        
  ٢٥٢٫٠٧٠    ٢٢٦٫٩٥٣   ممتلكات ومعدات إستھالك 

  ١٥٠٫١٢٢    ١٢٩٫٧٩٨   المحمل -مخصص مكافأة نھاية الخدمة 
        

        : التشغيلية الموجودات والمطلوباتفي  التغيرات
  ٦٫٦٩٤٫٧٧٥     )١٨٫٨٨٦٫٥٣٠(  تمويل الذمم نقص في ) زيادة(

  ١٢٧٫٢٥٥     ٢٩٨٫٨٧٨   وموجودات متداولة أخرىعات مقدمة ودفمنقص في 
  ١٫١٦٤٫٠٣٤    )٣٨٦٫٥٩٩(  ذمم دائنةفي زيادة ) نقص(
  )٩٢١٫٠٣١(    )١٫٠٢٧٫١٢٥(  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرىفي ) نقص(

  )١٤٫٢٨١(    )٢٣٫٤٣٨(  مكافأة نھاية الخدمة المدفوعة
  )٣٫٣٤٩٫٢٤٧(    )٣٫٥٢٠٫٦٦٨(  المدفوعةالشرعية الزكاة 

        

  ١٤٫١٧٦٫٨٣٣    )١٤٫٣٠٥٫٤٠٨(  يةالتشغيل المتوفر من األنشطة) المستخدم في(النقد صافي 
        
        : يةاإلستثمار األنشطةمن  يلتدفق النقدا

  )٢٥٫٥٣١(    )٥٦٫١٣٠(  إضافات ممتلكات ومعدات
        

  )٢٥٫٥٣١(    )٥٦٫١٣٠(  ية      اإلستثمار األنشطة) المستخدم في(صافي النقد 
        

  -    -    يةالتمويل األنشطةمن  يالتدفق النقد
        

  -    -   التمويلية       األنشطة) المستخدم في(المتوفر من صافي النقد 
        

  ١٤٫١٥١٫٣٠٢    )١٤٫٣٦١٫٥٣٨(  وما في حكمهفي النقد الزيادة ) النقص(صافي 
  ٥٫٧٦٢٫٦٩٩    ٢٨٫٦٤٤٫١٤٠   الفترة و ما في حكمه في بدايةنقد ال

        

  ١٩٫٩١٤٫٠٠١    ١٤٫٢٨٢٫٦٠٢   الفترة  ةنھايو ما في حكمه في نقد ال
        

  
  

  
  

  
  
   

  
  
  

  )١٥(قم إلى ر) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
  األولية الموجزة القوائم الماليةأ من ھذه ال يتجز جزءاً  تعتبر 



  شركة أصول الحديثة للتمويل
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة(

  األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠

  باللایر السعودي
    

  

٥ 

  

 

  التنظيم وطبيعة النشاط -١

مسجلة بموجب السجل التجاري  –شركة مساھمة سعودية مقفلة  – شركة أصول الحديثة للتمويل  
يتمثل . م٢٦/٤/٢٠٠٥ھـ الموافق ٦/٤/١٤٢٥وتاريخ  ٤٠٣٠١٤٩٤٧٥الصادر من مدينة جدة برقم 

وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل نشاط الشركة في مزاولة أعمال اإليجار التمويلي 
وتاريخ  ٣٥١٠٠٠٠٩٥٧٦٧اإلستھالكي بموجب خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

بتاريخ  ٢٠١٥٠٣/أش/٣٢ھـ وكذلك الترخيص بممارسة أنشطة التمويل رقم ٢٣/٧/١٤٣٥
  .ھـ الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي٢/٦/١٤٣٦

سھم  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠لایر سعودي مقسم إلى  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠بمبلغ حدد رأس مال الشركة 
  .لایر سعودي ، وجميعھا أسھم عادية عينية ١٠تبلغ القيمة اإلسمية لكل سھم . متساوية القيمة

بموجب عقد ) شركة مساھمة سعودية مقفلة(شركة أصول الحديثة للتمويل وفروعھا تحويل  تم
م إلى شركة ٢٥/١٢/٢٠١٤ھـ الموافق ٣/٣/١٤٣٦تأسيس الشركة والسجل التجاري بتاريخ 

وما  ل الشركة وفروعھا بما لھا من حقوقن على تحويوإتفق المساھمو –مساھمة سعودية مقفلة 
ً ألحكام نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم  عليھا من إلتزامات وفقا

شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي ھـ وتعديالته ونظام مراقبة ٢٢/٣/١٣٨٥وتاريخ ) ٦/م(
ھـ والئحته التنفيذية وذلك مع اإلحتفاظ بأرقام وتواريخ ١٣/٨/١٤٣٣وتاريخ  ٥١/الكريم رقم م

  .السجالت التجارية

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

  ٢١٤٥١جدة  ٢١٠٨ب .ص
  المملكة العربية السعودية

  :تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة حسابات الفروع التالية

  رقم السجل  المدينة  إسم الفرع  م
        

  ١٠١٠٢٥٩٧٤٨  الرياض  ة للتمويلفرع شركة أصول الحديث  -١
  ٢٠٥٠٠٦٥١٩١  الدمام  فرع شركة اصول الحديثة للتمويل  -٢

 أسس اإلعداد -٢

 المطبقة المعايير المحاسبية  - أ 

ً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم األولية الموجزة تم إعداد القوائم المالية   ٣٤المرفقة وفقا
الصادر من مجلس معايير المحاسبة الدولية كما تتطلبه الالئحة " التقارير المالية الدولية"

  .التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

 أسس القياس  - ب 

ً لمبدأ التكلفة التاريخية باألولية الموجزة م المالية تم إعداد ھذه القوائ مبدأ  إستخداموفقا
  .اإلستحقاق المحاسبي ومفھوم اإلستمرارية

 عملة النشاط  - ج 

  .بالرياالت السعودية التي تمثل عملة النشاطاألولية الموجزة القوائم المالية يتم عرض ھذه 
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 )تابع( أسس اإلعداد -٢

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

تنوي الشركة . بعدتم إصدار عدد من المعايير الجديدة والتفسيرات ولكن لم يسر مفعولھا 
  .إتباع كافة المعايير والتفسيرات المطبقة عندما تصبح سارية المفعول

 .اإليرادات المبرمة مع العمالء -) ١٥(المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

م ، وحدد طريقة مؤلفة من خمس خطوات التي ٢٠١٤لقد صدر ھذا المعيار في شھر مايو 
بموجب ھذا المعيار ، . ادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالءسوف تنطبق على اإلير

يتم إثبات اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس القيمة التي يتوقع أن تستحقھا المنشأة مقابل تحويل 
  .البضاعة أو الخدمات للعمالء

ً أكثر تنظيم) ١٥(توفر األسس في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ً لقياس نھجا ا
ينطبق معيار اإليرادات الجديد على جميع المنشآت وسوف يحل محل . وإثبات اإليرادات

جميع متطلبات إثبات اإليرادات الفعلية المنصوص عليھا في المعايير الدولية إلعداد 
يطبق المعيار بالكامل و بأثر رجعي معدل على الفترات السنوية التي تبدأ . التقارير المالية

ً بإجراء تقييم . يسمح باإلتباع المبكر له. م٢٠١٨يناير  ١بعد في أو  ستقوم الشركة حاليا
وتنوي إتباع المعيار ) ١٥(لألثر الناتج عن المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

  .الجديد عند سريان مفعوله

 .األدوات المالية -) ٩(المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 
م ، صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلصدار النھائي ٢٠١٤خالل شھر يوليو 

األدوات المالية والذي يعكس كافة  -) ٩(للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 
األدوات  -) ٣٩(مراحل مشروع األدوات المالية ، وحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 

  ياس وكافة اإلدارات السابقة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقماإلثبات والق. المالية
  في القيمة نخفاضلقد إستحدث المعيار متطلبات جديدة بشأن التصنيف والقياس ، واإل )٩(
على ) ٩(يسري المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم . ومحاسبة تغطية المخاطر 

يجب . م ، ويسمح باإلتباع المبكر له٢٠١٨يناير  ١في أو بعد الفترات السنوية التي تبدأ 
يسمح باإلتباع المبكر . تطبيق المعيار بأثر رجعي ولكن معلومات المقارنة غير إلزامية
م و ٢٠٠٩لألعوام ) (٩(لإلصدارات السابقة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

سيكون . م٢٠١٥فيراير  ١األولي لھا قبل إذا كان تاريخ التطبيق ) م ٢٠١٣م و ٢٠١٠
أثرعلى تصنيف وقياس الموجودات ) ٩(إلتباع المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

. المالية الخاصة بالشركة ، ولن يكون له أثر على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للشركة
  ار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم تقوم الشركة حالياً بإجراء تقييم لألثر الناتج عن المعي

 . وتنوي إتباع المعيار الجديد عند سريان مفعوله) ٩(
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 )تابع(أسس اإلعداد  -٢

 )تابع(غير سارية المفعول بعد  –يير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات المعا  - د

 .عقود اإليجار –) ١٦(المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

م ، أصدر مجلس معاييرالمحاسبة الدولية اإلصدار النھائي للمعيار الدولي ٢٠١٦في يناير 
عقود اإليجار الذي يحدد مبادئ إثبات وقياس وعرض  –) ١٦(الخاص بالتقارير المالية رقم 

). المؤجر(والمورد ) المستأجر(واإلفصاح عن عقود اإليجار لكال الطرفين ، أي العمالء 
. م٢٠١٩يناير  ١سوف يسري المعيار الجديد على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

المعيار الدولي للتقارير  - رادات الجديد يسمح بالتطبيق المبكر له ، شريطة أن يتم معيار اإلي
  .اإليرادات عن عقود العمالء) ١٥(المالية رقم 

سيكون له أثر على تصنيف ) ١٦(إن اإلتباع للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 
تقوم الشركة حالياً بتقييم أثر ھذا المعيار وتعتزم إتباع . وقياس الموجودات المؤجرة للشركة

  .  يار الجديد في تاريخ سريان مفعولهالمع

  التقديرات واألحكام إستخدام  -ه 

وفقا للمعايير الدوليه ألعداد التقارير المالية من األولية الموجزة القوائم المالية يتطلب إعداد 
التقديرات و اإلفتراضات و األحكام التي تؤثر في تطبيق السياسات  إستخداماألدارة 

قد . المحاسبية و على المبالغ المبينة للموجودات و المطلوبات و األيرادات و المصروفات 
تتم مراجعة التقديرات و اإلفتراضات المتعلقة بھا . تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات 

ھار نتائج مراجعة التقديرات المحاسبية في فتره المراجعة و يتم إظ. على أساس مستمر 
فيما يلي المجاالت الھامة التي استخدمت فيھا . الفترات المستقبلية التي تتأثر بھذه التقديرات
  :األداره التقديرات و األفتراضات و األحكام

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

في القيمة في قائمة الدخل الشامل وذلك فيما  نخفاضضرورة لتسجيل مخصص محدد لإل
يتعلق بأي ذمم تمويل غير عاملة وبالتحديد يتعين على االدارة ممارسة حكمھا في تقدير 

في القيمة  نخفاضإلمبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى مخصصات ا
ھذه التقديرات تعتمد بالضرورة على االفتراضات حول عوامل عديدة . المحددة المطلوبة 

منھا الدرجات المتفاوتة من الحكم وعدم التأكد وكذلك النتائج الفعلية التي قد تختلف مما قد 
ويل وتقوم الشركة بمراجعة ذمم التم. يؤدي الى تغيرات مستقبلية في ھذه المخصصات 

في القيمة االضافية إلجمالي محفظة الذمم في كل تاريخ  نخفاضالمدينة لتحديد مخصص اإل
في القيمة تمارس الشركة  نخفاضتقرير مالي وعند تحديد ما اذا كان ينبغي قيد خسارة اإل

 إنخفاضحكمھا وذلك لتحديد ما اذا كان ھناك أي بيانات قابلة للمالحظة تشير الى وجود 
يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة ذمم التمويل المدينة وقد 
يتضمن ھذا الدليل بيانات قابلة للمالحظة تشير الى ان ھناك تغيير سلبي في موقف الدفعات 

قامت  .المتعلقة بالمقترضين وتراجع في مخاطر الدول والتقادم التكنولوجي والصناعي 
يل إحتساب المخصصات الخاصة بذمم التمويل وفقاً لتعميم مؤسسة النقد العربي الشركة بتعد
  .السعودي
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 )تابع(أسس اإلعداد  -٢

  في قيمة الموجودات غير المالية  نخفاضمراجعة اإل  -و 

في قيمتھا على أساس تقديم التدفقات النقدية  نخفاضيتم مراجعة الموجودات الغير مالية لإل
للوحدات الفردية المولدة للنقد عند وجود مؤشر على ان ھذه الموجودات قد تعرضت لخسارة 

يتم تحديد التدفقات النقدية بالرجوع الى أوضاع السوق األخيرة و . في القيمة نخفاضاإل
ت التعاقدية و التقديرات على مدى األعمار األسعار القائمة في نھاية الفترة المالية و اإلتفاقيا

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

إن تقييم أوضاع السوق . في القيمة  خفاضإنالحالية مع القيمة الدفترية للموجودات لتحديد أي 
  .الحالية و معدالت الخصم تتطلب من اإلدارة القيام بممارسة أحكامھا

  العمر األنتاجي للمتلكات و المعدات و الموجودات غير الملموسة  -ز 

إطفاء تكلفة الممتلكات و المعدات و الموجودات غير الملموسة على مدار  –يتم إستھالك 
المتوقع لألصل و الضرر  ستخدامية المقدرة للموجودات و التي تعتمد على اإلاألعمار اإلنتاج

لم تأخذ اإلداره بالحسبان أي قيمة . المتوقع أن يؤثر عليه و الذي يعتمد على عوامل التشغيل
  .متبقية حيث تعتبرھا غير مادية

  اإلرتباطات  - ح 

. مستقبلي أو أكثر أو عدم وقوعهبحكم طبيعتھا ، يتم تسوية اإلرتباطات فقط عند وقوع حدث 
إن تقييم إحتمالية وقوع الحدث يتضمن بطبيعته ممارسة األحكام الھامة و تقديرات نتائج 

  .األحداث المستقبلية

  اإلستمرارية  -ط 

قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة الشركة على اإلستمرار كمنشأة عاملة و توصلت الى 
لموارد الكافية لإلستمرار في القيام بأعمالھا في المستقبل قناعة مفادھا أن الشركة لديھا ا

باإلضافه لذلك ، ليس لدى اإلدارة أي علم بأي شكوك جوھرية قد تلقى بظاللھا . المنظور
عليه يتم اإلستمرار في إعداد القوائم . حول قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشأة عاملة 

  .المالية على أساس مفھوم اإلستمرارية
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 السياسات المحاسبية الھامة  -٣

المالية القوائم يتم تطبيق السياسات المحاسبية أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في 
إن السياسات المحاسبية المتبعة إلعداد ھذه القوائم المالية األولية الموجزة ھي  .األولية الموجزة

ص ٣ماعدا ماتم توضيحه في اإليضاح رقم (للسنوات السابقة نفسھا المتبعة في إعداد القوائم المالية 
  ).الخاص بالزكاة الشرعية

  

  صافي -الممتلكات والمعدات   - أ 
  و القياس عترافاإل

يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلھالك المتراكم و الخسائر 
  .تتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشرة إلقتناء األصل. في القيمة  نخفاضالمتراكمة لإل

  

و التي تحتسب (يتم قيد أي أرباح أو خسائر عند إستبعاد بند من بنود الممتلكات و المعدات 
في اإليرادات األخرى في ) كالفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد و القيمة الدفترية للبند

  .قائمة الدخل الشامل
  

  كاليف الالحقةالت
  

مستقبلية متعلقة  إقتصاديةيتم رسملة التكاليف الالحقة فقط عند وجود إحتمال بتدفق منافع 
  .يتم إعتبار اإلصالحات و الصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدھا. بالنفقات للشركة 

  اإلستھالك
  

األصل أو المبلغ يتم إحتساب اإلستھالك على المبلغ القابل لإلستھالك و الذي يمثل تكلفة 
  .اآلخر الذي يحل محل التكلفة بعد خصم القيمة المتبقية

  

يتم إثبات اإلستھالك في قائمة الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدار األعمار 
األنتاجية المقدرة لكل جزء من بنود الممتلكات و المعدات بحيث أن ذلك يعكس بدقة أسلوب 

  .الكامنة في األصل يةقتصاداإلستھالك للمنافع اإل
  

يتم إستھالك الموجودات المؤجرة على مدار فترة اإليجار و األعمار اإلنتاجية أيھما أقصر 
. مالم يتم التأكد بصورة معقولة أن الشركة سوف تحصل على الملكية في نھاية عقد اإليجار

ھالك وفقاً فيما يلي النسب المئوية السنوية إلحتساب اإلست. ال يتم إستھالك األراضي 
  :لطريقة القسط الثابت

  
   ١٠أثاث و معدات مكتبية وتجھيزات                       

  ١٠          لوحات إعالنية
    ١٢٫٥                           حاسب آلي وبرامج
  ١٥                   أجھزة إتصاالت

  ٢٠            سيارات
   ٢٠تحسينات على عقارات مستأجرة                       

  ٢٥        أجھزة تبريد وتكييف
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 )تابع(السياسات المحاسبية الھامة  -٣

  الموجودات غير الملموسة   - ب 
  و القياس عترافاإل

يتم قياس البرامج المقتناة بواسطة الشركة بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وأية خسائر 
يتم رسملة النفقات الالحقة لموجودات البرامج فقط عندما . في القيمة  نخفاضمتراكمة لإل

يتم إعتبار . المستقبلية الكامنة في األصل المحدد المتعلق بھا  قتصاديةتزيد من المنافع اإل
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على . جميع النفقات األخرى كمصروفات عند تكبدھا 

  .مدار خمس سنوات

  اإلطفاء
يتم إحتساب اإلطفاء على تكلفة األصل أو أي مبلغ يحل محل التكلفة بعد خصم القيمة 

يتم إطفاء البرامج بطريقة القسط الثابت في قائمة الدخل الشامل على مدار . المتبقية 
حيث أن ذلك يعكس عن قرب أسلوب  ستخداماألعمار اإلنتاجية من تاريخ توفرھا لإل

إن العمر األنتاجي المقدر للبرامج . الكامنة في األصل  يةقتصاداإلستھالك للمنافع اإل
يتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية . للفترات الحالية و المقارنة ھو عشر سنوات 

  .والقيم المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي وتعدل حسب المناسب

  صافي -ذمم التمويل المدينة   - ج 
عن موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو ممكن  المدينة ھي عبارةذمم التمويل 

التي تشمل  العادلة ةبالقيمبھا مبدئيا  عترافيتم اإل و.تحديدھا وال يتم تداولھا في سوق نشط 
طريقة معدل االرباح الفعلي بعد  إستخدامالمطفأة ب الحقا بالتكلفة وتقاستكاليف االقتناء 

 عترافيتم اإل. في القيمة  نخفاضلي أي مخصص لإلا باإلضافةخصم أي مبالغ تم شطبھا 
بھا في حالة إما  عترافبذمم التمويل المدينة عند تقديم النقد للمقترضين ويتم التوقف عن اإل

الى  الملكية زقيام العمالء بسداد التزاماتھم أو بيع التمويل أو شطبه أو تحويل مخاطر وحواف
  . الغير

 المؤجلةالتكاليف المباشرة المبدئية   -د 
يتم تأجيل التكاليف اإلضافية المتكبدة الناتجة عن إقتناء عقود ذمم التمويل المدينة عندما 

بجميع  عترافتكون ھذه التكاليف قابلة لإلسترداد خارج التدفقات النقدية المستقبلية ويتم اإل
  .تكاليف اإلقتناء األخرى كمصروفات عند تكبدھا 

ھذه التكاليف بطريقة القسط المتناقص على مدار فترة  المبدئي يتم إطفاء عترافبعد اإل
  .عقود ذمم التمويل المدينة ويتم تسجيل اإلطفاء في قائمة الدخل الشامل

  الموجودات والمطلوبات المالية  -ه 

  والقياس المبدئي عترافاإل
ً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف  المعاملة يتم قياس الموجودات او المطلوبات المالية مبدئيا

  .المتعلقة مباشرة باقتنائھا أو اصدارھا

  القياس الالحق
المبدئي يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة  عترافبعد اإل

  .طريقة معدل الربح الفعلي إستخدامبالتكلفة المطفأة ب
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 )تابع(لسياسات المحاسبية الھامة ا -٣

  )تابع(الموجودات والمطلوبات المالية   - ه

  إلغاء االثبات

تقوم الشركة بإلغاء اثبات الموجودات المالية عند انتھاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية 
من الموجودات المالية أو عندما تقوم بتحويل الحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدية في 

جودات المالية أو عندما المعاملة التي يتم بموجبھا تحويل جميع مخاطر وحوافز ملكية المو
ال تقوم الشركة بالتحويل أو باإلحتفاظ بجميع مخاطر وحوافز الملكية كما ال تقوم باإلحتفاظ 

بأية أرباح أو خسائر عند إلغاء إثبات  عترافبالسيطرة على الموجودات المالية ويتم اإل
  .الموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل 

ي المعامالت التي يتم بموجبھا تحويل الموجودات المعترف بھا قد تقوم الشركة بالدخول ف
في قائمة مركزھا المالي إال أنھا تحتفظ بجميع مخاطر وحوافز الموجودات المحولة او جزء 

  .منھا وفي ھذه الحاالت ال يتم إلغاء إثبات الموجودات المحولة 

العائد على الموجودات  عند بيع الموجودات لطرف ثالث مع معدل إجمالي متزامن لمقايضة
المحولة يتم إحتساب الحركة كمعاملة تمويل مضمونة مماثلة لمعامالت البيع وإعادة الشراء 

  .ألن الشركة تحتفظ بكل أو بعض المخاطر والمكافآت العائدة للملكية لھذه الموجودات 

ملكية  في المعامالت التي ال تحتفظ الشركة فيھا وال تقوم بتحويل جميع مخاطر وحوافز
 عترافالموجودات المالية ولكنھا تحتفظ بالسيطرة على الموجودات فإن الشركة تستمر باإل

بالموجودات وفقا إلستمراريتھا بالمشاركة والتي تحددھا مدى تعرضھا للتغيرات في قيمة 
  .الموجودات المحولة 

بل أتعاب في بعض المعامالت تحتفظ الشركة بإلتزامات لخدمات الموجودات المحولة مقا
 عترافويتم إلغاء إثبات الموجودات المحولة عند إستيفاء معايير إلغاء اإلثبات كما يتم اإل

أو ) أصل(بالموجودات او المطلوبات لعقود الخدمة إذا كانت أتعاب الخدمة أكثر من كافية 
  .آلداء الخدمة ) إلتزام(أقل من كافية 

او إنتھاء اإللتزامات  عند سداد أو إلغاءتقوم الشركة بإلغاء إثبات المطلوبات المالية 
  .التعاقدية

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 

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

يكون لدى الشركة النية لتسويتھا علي أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد عندما 
يتم عرض اإليرادات والمصروفات بالمبلغ الصافي فقط عندما . المطلوبات في آن واحد 

  .تسمح المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بذلك 
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 )تابع(السياسات المحاسبية الھامة  -٣

  في القيمة  نخفاضاإل  - و

  الموجودات غير المالية 

تقوم الشركة بتاريخ قائمة كل مركز مالي بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية 
في القيمة ، وفي حالة وجود ھذا المؤشر يتم  نخفاضلتحديد ما إذا كان ھناك أي مؤشر إل

  .تقدير القيمة القابلة لإلسترداد الخاصة بالموجودات

يتم تجميع الموجودات التي يتعذر فحصھا فرديا مع ضمن  ،لقيمة في ا نخفاضلفحص اإل
المستمر والتي  ستخداممجموعة أصغر من الموجودات التي تحقق تدفقات نقدية من اإل

تكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو مجموعة من 
  .)وحدة توليد النقد(الموجودات 

 ستخدامداد الخاصة بالموجودات أو وحدة توليد النقد ھي القيمة قيد اإلالقيمة القابلة لالستر
على  ستخداموتعتمد القيمة قيد اإل. والقيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع أيھما أكبر 

خصم ما قبل  إستخدامالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتمم خصمھا بقيمتھا الحالية ب
ييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة الضريبة الذي يعكس تق

  .للموجودات أو وحدة توليد النقد 

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

في  نخفاضخسائر اإل. في القيمة في األرباح أو الخسائر  نخفاضبخسائر اإل عترافيتم اإل
القيمة المعترف بھا التي تتعلق بوحدة توليد النقد يتم تخصيصھا أوالً لتخفيض القيمة 

ية للموجودات الدفترية ألي شھرة مخصصة لوحدة توليد النقد ومن ثم لتخفيض القيمة الدفتر
  .تناسبي  بشكل) مجموعة من الوحدات(األخرى في الوحدة 

في القيمة للموجودات غير المالية المعترف بھا في فترات سابقة يتم  نخفاضخسائر اإل
الخسارة أو عدم  إنخفاضتقييمھا بتاريخ قائمة كل مركز مالي عند وجود أي مؤشر ب

في القيمة إذا طرأ أي تغيير في التقديرات  نخفاضيتم عكس خسارة اإل. وجودھا 
في القيمة فقط إلي  نخفاضيتم عكس خسارة اإل. ة القابلة لإلسترداد المستخدمة لتحديد القيم

الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجودات القيمة الدفترية التي كان يتم تحديدھا 
  .في القيمة  نخفاضبخسارة اإل عترافبعد خصم اإلستھالك أو اإلطفاء وذلك إذا لم يتم اإل
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 )تابع(المحاسبية الھامة السياسات  -٣

  )تابع(في القيمة  نخفاضاإل  - و

  الموجودات المالية غير المشتقة 

تقوم الشركة بتاريخ قائمة المركز المالي بتحديد إذا كان ھناك دليل موضوعي يشير إلى 
قيمة الموجودات المالية التي لم يتم تسجيلھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح  إنخفاض

تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية عندما ُيظھر الدليل . والخسائر 
وأن لحدث ) الموجودات(المبدئي باألصل  عترافالموضوعي وقوع حدث الخسارة بعد اإل

والتي يمكن تقديرھا ) الموجودات(ت النقدية المستقبلية لألصل الخسارة أثر على التدفقا
  .بصورة موثوقة 

  : قيمة الموجودات المالية على ما يلي  إنخفاضيشتمل الدليل الموضوعي الذي يشير إلى 

  صعوبات مالية كبيرة للمقترض أو المصدر 

 التأخير أو التقصير من طرف المقترض 

  إعادة ھيكلية ذمم التمويل المدينة من طرف الشركة إال إذا قامت الشركة بخالف ذلك  

  مؤشرات على إفالس المقترض أو المصدر 

  بيانات جديرة بالمالحظة تتعلق بمجموعة من الموجودات مثل التغيرات السلبية في
وضع السداد بالنسبة للمقترضين أو المصدرين في المجموعة أو األوضاع 

 .التي ترتبط بالتأخير في المجموعة  قتصاديةاإل

قيمة ذمم التمويل المدينة في كل من األصل  إنخفاضتأخذ الشركة في اإلعتبار األدلة على 
 نخفاضيتم تقييم جميع ذمم التمويل المدينة الفردية الھامة إل. المحدد والمستوى الجماعي 

غير منخفضة القيمة بشكل محدد بصورة يتم تقييم تلك الذمم التي وجدت . محدد في قيمتھا 
 نخفاضعند اإل.في القيمة تم تكبدھا ولكنھا غير منخفضة القيمة بعد  إنخفاضجماعية ألي 

السابقة إلحتمالية  تجاھاتفي القيمة بصورة جماعية ، تستخدم الشركة نماذج إحصائية لإل
التأخر في السداد وموعد اإلسترداد ومبلغ الخسارة المتكبدة وتقوم بالتعديل إذا كانت 

نمانية الحالية تشير إلى أن الخسائر الفعلية من المرجح أن تكون قتصادية واالئتالظروف اإل
ت الخسارة معدالت التأخر في السداد ومعدال.السابقة  تجاھاتأكثر أو أقل مما توحي به اإل

والموعد المتوقع للمبالغ المستردة في المستقبل يتم قياسھا بانتظام مقابل النتائج الفعلية للتأكد 
في القيمة للموجودات التي تم قياسھا  نخفاضيتم إحتساب خسائر اإل.من أنھا التزال مناسبة 

النقدية المستقبلية المقدرة  بالتكلفة المطفأة بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات
إذا تم إعادة التفاوض على شروط موجودات مالية أو .المخصومة بمعدل فائدة للموجودات 

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

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

  .دلةباألصل المالي الجديد بالقيمة العا عترافالموجودات المالية األصلية ويتم اإل

  



  شركة أصول الحديثة للتمويل
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة(

  األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠

  باللایر السعودي
    

  

١٤ 

  

 

 )تابع(السياسات المحاسبية الھامة  -٣

  )تابع(في القيمة  نخفاضاإل     -و      

  ) تابع(الموجودات المالية غير المشتقة 

 نخفاضفي القيمة في قائمة الدخل الشامل وتنعكس في اإل نخفاضبخسائر اإل عترافيتم اإل
في  نخفاضباإل عترافإذا تسبب وقوع حدث بعد اإل. في القيمة مقابل ذمم التمويل المدينة 

في خسارة  نخفاضفي القيمة ، يتم عكس اإل نخفاضمبلغ خسارة اإل إنخفاضالقيمة في 
تقوم الشركة بشطب ذمم المرابحة . في القيمة من خالل األرباح أوالخسائر نخفاضاإل

رة سواء بشكل جزئي أو كلي وأي مخصص متعلق بخسائر المدينة وتمويالت اإلجا
  .في القيمة وذلك عند تحديد أنه اليوجد أي إحتمال واقعي لالسترداد  نخفاضاإل

  النقد وما في حكمه   - ز

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

  الذمم الدائنة والمستحقات  -  ح

بالمطلوبات للمبالغ التي سيتم دفعھا في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات  عترافيتم اإل
  المستلمة سواء تم إصدار فواتير بھا من قبل المورد أم ال 

  المخصصات   - ط

بالمخصص إذا ظھر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني  عترافيتم اإل
أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع 

  .لتسوية ھذا االلتزام  إقتصادية
  

 تحقق االيرادات   - ي

  الدخل من ذمم التمويل المدينة

معدل ربح فعلي  إستخدامالمدينة في قائمة الدخل الشامل بيتم إثبات الدخل من ذمم التمويل 
طريقة القسط المتناقص لألقساط  إستخدامقابل للتطبيق على الرصيد القائم على فترة العقد ب

يتضمن إحتساب معدل الربح الفعلي تكاليف المعاملة واالتعاب المستلمة . المحصلة فعليا 
ح الفعلي وتتضمن تكاليف المعاملة التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزا من معدل الرب

  .المتزايدة المتعلقة مباشرة بحيازة األصل المالي 

  األتعاب ودخل العمولة

يتم إدراج األتعاب ودخل العمولة التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي لألصل 
ة بما في ذلك حساب األتعاب األخرى ودخل العمول. المالي عند قياس معدل الربح الفعلي 

أتعاب الخدمة وعمولة البيع ورسوم اإليداع ورسوم القرض يتم إدراجھا عند أداء الخدمات 
  .ذات الصلة
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 )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   -٣

 الزكاة الشرعية  - س

ويتم تحميل " الھيئة " يتم تكوين مخصص الزكاة الشرعية وفقا ألنظمة ھيئة الزكاة والدخل 
كانت تحمل على قائمة الدخل في (  التغيرات في حقوق المساھميناإللتزام على قائمة 

ً لمبدأ اإلستحقاق ويتم قيد التعديالت التي تطرأ عند  )م٢٠١٧ر يناي ١الفترات قبل  وفقا
تم توضيح  .التي تم الربط فيھا  األرباح المبقاة للفترةللزكاة إن وجدت ، على الربط النھائي 

  . ١٤أثر التعديل في اإليضاح رقم 
  

  المصروفات العمومية واإلدارية    -ع
يتم إثبات المصروفات العمومية واإلدارية كمصروفات فترة وفقاً ألساس اإلستحقاق وتحمل 

المصروفات العمومية واإلدارية . المحاسبية التي حدثت فيھا ھذه المصروفات على الفترة 
تكلفتھا  إستخدامالتي تستفيد منھا أكثر من فترة محاسبية يتم توزيعھا على أساس زمني وب

  .التاريخية

  عقود اإليجار   - ف
تصنف العقود التي يحتفظ بھا المؤجر من الناحية الفعلية بجميع مزايا ومخاطر ملكية 

تدرج مبالغ دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف في . إيجار تشغيلية  الموجودات كعقود
  .قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار

  المعامالت بالعمالت األجنبية  -ص
 ً ألسعار الصرف  تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللایر السعودي وفقا

تلك المعامالت وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة السائدة حين إجراء 
النقدية والمسجلة بالعمالت األجنبية في نھاية السنة المالية إلى اللایر السعودي بأسعار 

األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من  .الصرف السائدة في ذلك التاريخ
  .قائمة الدخلفروق أسعار الصرف يتم إدراجھا في 
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 ممتلكات ومعدات -٤

  :فيما يلي م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠ المنتھية في للفترةتتلخص الحركة في الممتلكات والمعدات 
  صافي -القيمة الدفترية   اإلستھالك المتراكم  التكلفة  
  رصيد  رصيد  رصيد  إعادة  إستھالك  رصيد  رصيد  إضافات  رصيد  

 م٣٠/٠٩/٢٠١٦ م٣٠/٠٩/٢٠١٧ م٣٠/٠٩/٢٠١٧ تصنيف الفترة م٠١/٠١/٢٠١٧ م٣٠/٠٩/٢٠١٧ الفترة م٠١/٠١/٢٠١٧ البيـان
            

  ٣٫٩٥١  ١٫٢٠٢  ١٫٤٣١٫١٧١  -  ٢٫٠٥٩  ١٫٤٢٩٫١١٢  ١٫٤٣٢٫٣٧٣  -  ١٫٤٣٢٫٣٧٣  تحسينات على أمالك الغير
                    

  ٩٧٫٩٨٠  ١٠٥٫٠٠٧  ٥٢٩٫٤١٢  -  ١٤٫٨٥٣  ٥١٤٫٥٥٩  ٦٣٤٫٤١٩  ٢٨٫٢٠٠  ٦٠٦٫٢١٩  اثاث ومعدات مكتبية وتجھيزات
                    

  ٣٫٩٣٧  ٣٫٤٢٩  ١٤٫٨٨٢  -  ١٫٩٩١  ١٢٫٨٩١  ١٨٫٣١١  ٢٫٢٥٠  ١٦٫٠٦١  وتبريدأجھزة تكييف 
                    

  ٢١٫٤٦١  ١٧٫٨٣٣  ١٢٨٫٤٠٨  -  ٢٫١٣٢  ١٢٦٫٢٧٦  ١٤٦٫٢٤١  ٨٩٠  ١٤٥٫٣٥١  أجھزة إتصاالت
                    

  ١٫٣١١٫٤٨٦  ١٫٠٨٢٫١٢٤  ١٫٤٨٤٫٣٣٢  -  ١٨٨٫٤١١  ١٫٢٩٥٫٩٢١  ٢٫٥٦٦٫٤٥٦  ٢٤٫٧٩٠  ٢٫٥٤١٫٦٦٦  حاسب آلي وبرامج
                    

  ١٤٫٩٣٣  ١٢٫٩٩٢  ٥١٫٥٧٣  -  ١٫٢٢٢  ٥٠٫٣٥١  ٦٤٫٥٦٥  -  ٦٤٫٥٦٥  لوحات إعالنية
  ٦٨٫٧٩٦  ٦٠٫٩٨٣  ١٧٫١١٧  -  ٥٫٨٦٠  ١١٫٢٥٧  ٧٨٫١٠٠  -  ٧٨٫١٠٠  انظمة امن وسالمة

                    

  ٤٩٫٣٠٩  ٣٥٫٤٠٩  ٧٣٫٥٩١  -  ١٠٫٤٢٥  ٦٣٫١٦٦  ١٠٩٫٠٠٠  -  ١٠٩٫٠٠٠  سيارات
                    

  ١٫٥٧١٫٨٥٣  ١٫٣١٨٫٩٧٩  ٣٫٧٣٠٫٤٨٦    ٢٢٦٫٩٥٣  ٣٫٥٠٣٫٥٣٣  ٥٫٠٤٩٫٤٦٥  ٥٦٫١٣٠  ٤٫٩٩٣٫٣٣٥  
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 صافي -التمويل ذمم  -٥

  :مما يلي مارس سبتمبر ٣٠صافي كما في  - كون ذمم التمويل تت

  :كما يلي الموجزة صافي في القوائم المالية األولية –تم تصنيف ذمم التمويل 
  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١  م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  
  )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة(  
        

  ٣٦٫٨٥٠٫٢١٥  ٣٧٫٠٢٥٫٥١٧  ٤٣٫٢٤٦٫٩٦٨  ذمم تمويل متداولة
  ٦٦٫٩٥١٫٨٧٢  ٥٩٫٥٠٥٫٥٤٦  ٧٢٫١٧٠٫٦٢٥  ذمم تمويل غير متداولة

        

  ١٠٣٫٨٠٢٫٠٨٧  ٩٦٫٥٣١٫٠٦٣  ١١٥٫٤١٧٫٥٩٣  
        

  :مما يلي سبتمبر ٣٠تتكون حركة مخصص الذمم المشكوك في تحصيلھا في 
  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  م٢٠١٦  م٢٠١٦  م٢٠١٧  
  )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة(  
        

  ٢٠٫٢٩٩٫٣١٨  ٢٠٫٢٩٩٫٣١٨  ١٧٫٧٦٦٫٨٨٤  الرصيد في بداية الفترة 
  -  -  -  صافي -السنة / مخصص الفترة 

  -  )٢٫٥٣٢٫٤٣٤(  -  السنة/ مشطوبة خالل الفترة ديون 
        

  ٢٠٫٢٩٩٫٣١٨  ١٧٫٧٦٦٫٨٨٤  ١٧٫٧٦٦٫٨٨٤  
        

قامت الشركة بإعادة إحتساب مخصصات محفظة الذمم المدينة وذلك وفق التعليمات الصادرة من 
الجھات اإلشرافية المتمثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي والتي وحدت معايير إحتساب 
المخصصات الواجب إتباعھا كحد أدنى من قبل شركات التمويل المرخصة وذلك إبتداًء من الربع 

  :م ، وقد نتج عن إتباع ھذه المعايير تكوين مخصصات وفقاً لما يلي٢٠١٧األول لعام 
  مبلغ المخصص  نوع المخصص

    
  ١٫٠٣٩٫٣٥٢   مخصصات عامة
  ١٢٫٦٧٨٫٥٦٧   مخصصات خاصة

    

   ١٣٫٧١٧٫٩١٩  
    

 ً للمعايير المشار إليھا أعاله أقل من رصيد  حيث أن إجمالي المخصصات الواجب تكوينھا وفقا
المخصص المكون في بداية الفترة ، فقد قررت الشركة إعتبار الفرق كمخصص تحوط وذلك حتى 

  .٩إنتھاء الشركة من إحتساب األثر الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  م٢٠١٦  م٢٠١٦  م٢٠١٧  
  )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة(  
        

  ٧٫٥٣٣٫٨٩٠   ٤٫٩٢٣٫٢٠٠   ٢٫٧٧١٫٥١٢   )٦إيضاح (مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
  ١٥٩٫٣٤٤٫٨٢٥   ١٤٧٫٧٥٧٫٦٢٤   ١٧٥٫٥٩٥٫٣٨٠   ذمم عمالء آخرين

        

  ١٦٦٫٨٧٨٫٧١٥   ١٥٢٫٦٨٠٫٨٢٤   ١٧٨٫٣٦٦٫٨٩٢    التمويل ذممإجمالي 
 ً   )٤٢٫٧٧٧٫٣١٠(  )٣٨٫٣٨٢٫٨٧٧(  )٤٥٫١٨٢٫٤١٥(  الدخل المؤجل: ناقصا

        

   ١٢٤٫١٠١٫٤٠٥   ١١٤٫٢٩٧٫٩٤٧   ١٣٣٫١٨٤٫٤٧٧  
  )٢٠٫٢٩٩٫٣١٨(  )١٧٫٧٦٦٫٨٨٤(  )١٧٫٧٦٦٫٨٨٤(  مشكوك في تحصيلھا مخصص ديون 

        

   ١٠٣٫٨٠٢٫٠٨٧   ٩٦٫٥٣١٫٠٦٣   ١١٥٫٤١٧٫٥٩٣  
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة -٦

شراء بعض المنتجات من ھذه الشركات والحصول على خدمات فنية من قبلھا تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل أساسي في   - أ
 .بموجب شروط متفق عليھا بواسطة اإلدارة ھمابيع منتجات ل باإلضافة إلى

  :كما يلي م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠الحركة في المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنھا في   - ب
  الرصيد النھائي  الحركة خالل الفترة  م١/١/٢٠١٧الرصيد اإلفتتاحي   طبيعة  طبيعة  
  دائن  مدين  دائن  مدين  دائن  مدين  المعامالت  العالقة  
                  

  ٣٫٠٠٤٫٣٠٠  -  ١٣٫٢٤١٫١٥٠  ١٣٫٦٥٣٫٨٠٠  ٣٫٤١٦٫٩٥٠  -  مشتريات  زميلة  المحدودةشركة بغلف الظافر للصناعة 
  ٢٫١٠٠  -  ٦١٫٧٧٧  ٥٩٫٦٧٧  -  - تقديم خدمات إدارية  شريك  مجموعة بغلف الظافر القابضة

  -  ٢٫٣٩٢٫٧٦٢  ١٫٠٢٥٫٤٧٨  -  -  ٣٫٤١٨٫٢٤٠  تمويل/ مبيعات   عضو مجلس إدارة  عبد الرحمن أحمد محمد بغلف/ السيد
  -  ٣٧٨٫٧٥٠  ١٫١٢٦٫٢١٠  -  -  ١٫٥٠٤٫٩٦٠  تمويل/ مبيعات   قرابة من الدرجة الثانية  محمد أحمد محمد بغلف/ السيد 
  -  -  ٤٥٫٠٠٠  -  -  ٤٥٫٠٠٠  سلف  )السابق(المدير العام   ماجد محمد جميل أصفھاني/ السيد 

                  

      ٣٫٠٠٦٫٤٠٠  ٢٫٧٧١٫٥١٢  ١٥٫٤٩٩٫٦١٥  ١٣٫٧١٣٫٤٧٧  ٣٫٤١٦٫٩٥٠  ٤٫٩٦٨٫٢٠٠  
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 رأس المال -٧

سھم  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠لایر سعودي مقسم إلى  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠حدد رأس مال الشركة بمبلغ 
المساھمون . لایر سعودي وجميعھا أسھم عادية ١٠متساوية القيمة تبلغ القيمة اإلسمية لكل منھم 

 -:ونسب حصصھم في رأس المال كما يلي 
  رأس المال  قسمة السھم  عدد األسھم  
        

  ٩٩٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠  ٩٫٩٠٠٫٠٠٠  القابضةمجموعة بغلف الظافر 
  ٢٥٠٫٠٠٠  ١٠  ٢٥٫٠٠٠  سعيد أحمد محمد بغلف/ السيد
  ٢٥٠٫٠٠٠  ١٠  ٢٥٫٠٠٠  عمر أحمد محمد بغلف/ السيد

  ٢٥٠٫٠٠٠  ١٠  ٢٥٫٠٠٠  السيد عبد هللا أحمد محمد بغلف
  ٢٥٠٫٠٠٠  ١٠  ٢٥٫٠٠٠  عبد الرحمن أحمد محمد بغلف/ السيد

        

  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  الصافي
        

  إحتياطي نظامي -٨

 ً ٪ من صافي الدخل  لتكوين ١٠ تحويلنه يتم إالشركات ونظام الشركة األساسي ف مع نظام تمشيا
  ٪٣٠ اإلحتياطيھذا عندما يبلغ  التحويلاإلحتياطي النظامي ، ويجوز للشركة التوقف عن ھذا 

   .ھذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع . من رأس المال

  الشرعية الزكاة -٩

 حركة المخصص  -  أ

  :مما يلي سبتمبر ٣٠تتكون حركة مخصص الزكاة الشرعية في 
  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠   م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠  
       
        

  ٣٫١٢٥٫٤١٦     ٣٫٥٢٠٫٦٦٨   رصيد إفتتاحي في بداية السنة
  ٢٫٤٧٥٫٠٠٠     ٢٫٧٠٢٫١٣٢   المكون خالل الفترة 

  ١٫٤٦٢٫٢٠٩     -   فروقات زكوية عن سنوات سابقة
  )٣٫٣٤٩٫٢٤٨(    )٣٫٥٢٠٫٦٦٨(  المدفوع خالل الفترة

        

   ٣٫٧١٣٫٣٧٧     ٢٫٧٠٢٫١٣٢  

 الزكويالربط الموقف   -  ب

  عن السنة المنتھية في ) الھيئة(قدمت الشركة إقرارھا الزكوي للھيئة العامة للزكاة والدخل 
حصلت . م٢٠١٨أبريل  ٣٠صالحة حتى نھائية م وحصلت على شھادة ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

م حتى ٢٠١٣السنوات من . م٢٠١٢ديسمبر  ٣١الشركة على الربط النھائي للسنوات حتى 
 .م مازالت تحت الفحص لدى الھيئة ولم يتم أي ربط زكوي عنھا حتى اآلن٢٠١٦

 ربح السھم -١٠

على عدد األسھم القائمة في نھاية  الفترةلسھم على أساس تقسيم صافي دخل تم إحتساب ربح ا
  .سھم) عشرة مليون( ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠والتي بلغت  الفترة
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 دارة المخاطرإ -١١

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

يتم تخفيض . في القيمة بتاريخ كل فترة مالية نخفاضوجود مؤشرات على اإلالمالية للتأكد من 
نه نتيجة لحصول حال أو أكثر بعد أقيمة الموجودات المالية عند وجود دليل موضوعي على 

يعتمد .ستثمار تأثرت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من اإل ،ولي لألصل المالي التثبيت األ
تقوم اإلدارة . نشاء الموجودات المالية إتصنيف الموجودات المالية على الغرض الذي من أجله تم 

تتعرض أنشطة الشركة لمجموعة متنوعة .ولي ثبات األبتحديد تصنيف موجوداتھا المالية عند اإل
دراة إركز برنامج ي. ئتمان ومخاطر السيولة إمخاطر السوق ومخاطر اإل: من المخاطر المالية 

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

دئ إدارة المخاطر الشاملة التي تغطي يم وتغطية المخاطر المالية وقامت بتحديد مبايبتحديد وتق
ومخاطر  ،ومخاطر أسعار العموالت الخاصة  ،مجاالت محددة مثل مخاطر العمالت االجنبية 

  .ومخاطر السيولة الزائدةئتمان اإل

  مخاطر السوق

مخاطر السوق ھي مخاطر أن القيمة العادلة أو النقدية المستقبلية لألدوات المالية قد تتقلب نتيجة 
يرات السوق مثل اسعار العمالت االجنبية وأسعار العموالت وأسعار االسھم والتي ستؤثر لمتغ

دارة التعرض إدارة مخاطر السوق ھو إعن الھدف من . على الشركة أو حيازتھا لألدوات المالية 
ن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لھا ذمم التمويل المدينة إ .لمخاطر السوق في مستويات مقبولة 

والقيم العادلة أتكمن في التعرض لمخاطر الخسارة نتيجة التغير في التدفقات النقدية المستقبلية 
 أنواع ثالثة من السوق مخاطر تتكون .دوات المالية بسبب التغير في معدالت الفائدة في السوق لأل
  .األخرى األسعار ومخاطر الفائدة ومخاطر التالعم مخاطر :المخاطر من

  مخاطر العمالت

دوات المالية بسبب مخاطر العمالت ھي مخاطر تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات المستقبلية لأل
، تجري جميع معامالت الشركة باللایر السعودي . جنبية التغيرات في معدالت صرف العمالت األ

  .سعار صرف العمالت األجنبية أوعليه فإن الشركة ال تخضع ألي مخاطر تتعلق بتغير 

  سعار العموالت الخاصةأمخاطر 

رباح المستقبلية الناتجة عن سعار العموالت الخاصة مخاطر عدم التأكد من األأتمثل مخاطر 
تنشأ ھذه المخاطرعندما يكون ھناك عدم تطابق بين . سعار العموالت الخاصة أالتقلبات في 

تعتبر . الموجودات والمطلوبات التي تخضع لتعديل سعر العموالت الخاصة خالل سنة محددة 
سعار العمولة الخاصة حيث ال تقوم الشركة بالمحاسبة عن أي أالشركة غير حساسة للتغييرات في 

و الخسائر ، كما أرباح سعار ثابتة بالقيمة العادلة من خالل األأالية ذات موجودات او مطلوبات م
  .سعار متغيرة أأن الشركة ال يوجد لديھا أي موجودات أو مطلوبات مالية بمعدالت 
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 )تابع( دارة المخاطرإ -١١

  اإلئتمانمخاطر 
تكبد الطرف لى إلتزاماته مما يؤدي إئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بتمثل مخاطر اإل

يم يئتمان بما في ذلك تققامت الشركة بعمل إجراءات إلدارة مخاطراإل. اآلخر لخسارة مالية 
ئتمان ة درجات متعددة للموافقات الرسمية على اإللووضع سلس ،للمقترضين  ئتمانيةالجدارة اإل

خصية والحصول على ضمانات مثل الضمانات العقارية والضمانات الش ،ئتمان ووضع حدود لإل
ئتمان عندما يشترك عدد من األطراف األخرى في تنشأ تركزات مخاطر اإل. صولورھن األ

 إقتصاديةو يكون لھا سمات أ ،أو في نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية  ،نشاطات مشابھة 
لتزامات التعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في متماثلة مما قد تجعل قدرتھم على مواجھة اإل

ئتمان توضح تركزات مخاطر اإل. أو الظروف السياسية أو ظروف أخرى قتصاديةجاالت اإلالم
. الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أو منطقة جغرافية معينة 

ستثمار في ذمم التمويل المدينة بواسطة ئتمان على المبالغ المستحقة لإليتم الحد من مخاطر اإل
 .صول الممولةالحصول على ضمانات عقارية يتم رھنھا لصالح الشركة أو عن طريق رھن األ

ئتمان لمحفظة ذمم التمويل المدينة ئتمان كأداة إلدارة نوعية مخاطر اإلإتتبع الشركة آلية تصنيف 
يتم إحتساب . ئتمان بين محافظ عاملة ومحافظ متعثرة حيث يتم تصنيف محفظة اإل. الممولة 
ً عامة وخاصة لات مخصص . ضعت من قبل الجھات اإلشرافيةللمعايير التي و لذمم المدينة وفقا

  .تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
  .كما يليئتمان كان الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر اإل

  

  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١    م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠  
          

 ١٩٫٩١٤٫٠٠١ ٢٨٫٦٤٤٫١٤٠   ١٤٫٢٨٢٫٦٠٢  النقد و مافي حكمه
 ١٢٤٫١٠١٫٤٠٥ ١١٤٫٢٩٧٫٩٤٧   ١٣٣٫١٨٤٫٤٧٧  صافي -ذمم التمويل المدينة 

  -  ٤٥٫٠٠٠    ٤٥٫٦٥٦  سلف الموظفين
          

  ١٤٤٫٠١٥٫٤٠٦  ١٤٢٫٩٨٧٫٠٨٧    ١٤٧٫٥١٢٫٧٣٥  
          

  :بالصافيتفاصيل جودة اإلئتمان لمديني عقود المرابحة 
  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠  
        

  ٧٦٫٤٧٢٫٥٦١   ٤١٫٠٨٦٫٣٠٣   ٣٨٫٨٨٩٫٧٣٠   غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتھا
  ١٨٫٧١٥٫٦٠٦   ٤٠٫٧٠٩٫٥٨٢   ٣٥٫٦٢٩٫٧٣٥   يوم ٣٠متأخرة من يوم إلى 

  ٩٫٠٢٢٫٤٣٩   ١٦٫١٤٧٫٦٠٧   ٢٩٫٤١٥٫٦٦٨  يوم ٩٠يوم إلى  ٣١متأخرة من 
  ١٫٥٢١٫٠٧٩   ١٫٢٦٢٫٢٥٢   ١٦٫٦٧١٫٥٨٠  يوم ١٨٠يوم إلى  ٩١متأخرة من 

 ١٨٫٣٦٩٫٧٢٠  ١٥٫٠٩٢٫٢٠٣  ١٢٫٥٧٧٫٧٦٤  يوم ١٨٠متأخرة أكثر من 
   ١٢٤٫١٠١٫٤٠٥  ١١٤٫٢٩٧٫٩٤٧  ١٣٣٫١٨٤٫٤٧٧ 

  )٢٠٫٢٩٩٫٣١٨(  )١٧٫٧٦٦٫٨٨٤(  )١٧٫٧٦٦٫٨٨٤(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا: يخصم
  ١٠٣٫٨٠٢٫٠٨٧   ٩٦٫٥٣١٫٠٦٣   ١١٥٫٤١٧٫٥٩٣   محفظة التمويل المدينةصافي 

        

  %١٦٫٣٦   %١٥٫٥٤   %١٣٫٣٤   معدل التغطية
        

  

  مخاطر السيولة
. تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجھھا الشركة في تلبية متطلبات التمويل الخاصة بھا 

ئتماني مما مستوى التصنيف اإل إنخفاضن تنتج مخاطر السيولة عن التقلبات في السوق او أيمكن 
ستحقاق لضمان دارة بمراقبة محفظة اإلتقوم اإل. قد يسبب فوراً نضوب بعض مصادر التمويل 

  .توفر سيولة كافية 
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 إدارة رأس المال -١٢
  

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

اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال والتي تحددھا الشركة كإجمالي حقوق الملكية ومستوى 
  . توزيعات األرباح للمساھمين

  القيمة العادلة لألدوات المالية  -١٣

لتزام ما بموجب إستالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل إالقيمة العادلة ھي السعر الذي سيتم 
فتراض إيحدد قياس القيمة العادلة ب. معادلة نظامية تمت بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس 
  :أن المعاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما 

  .لموجودات أو المطلوباتفي السوق الرئيسي ل -

 .في أكثر األسواق رواجا  للموجودات والمطلوبات ،في حالة عدم وجود السوق الرئيسي  -

. إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر رواجا يجب أن تكون قابلة للوصول إليھا من قبل الشركة
  .تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

  ات القيمة العادلة مستوي

تستخدم الشركة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنھا 
  :يم التالية يطرق التق إستخدامب

  .داة سواق المالية النشطة لنفس األفي األ) غيرالمتداولة(األسعار المتداولة  :ولالمستوى األ

يم أخرى والتي يمكن مالحظة كافة مدخالتھا التي لھا تأثير ھام على يطرق تق :المستوى الثاني
دوات مقيمة أتشتمل ھذه الفئة على . القيمة العادلة المسجلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

و أدوات مماثلة سواق نشطة ألدوات مماثلة وأسعار معلنة ألأسعار متداولة في أ إستخدامب
خرى التي تكون ساليب التقييم األأ إستخدامقل من نشطة او بأ سواق التي تعتبرمشابھة في األ

  .و غير مباشرة من بيانات السوق أبموجبھا جميع المدخالت الھامة مالحظة بصورة مباشرة 

دوات التي بموجبھا تتضمن ھذه الفئة جميع األ. مدخالت غير قابلة للمالحظة :المستوى الثالث
ن المدخالت غير أال تعتمد على بيانات قابلة للمالحظة وساليب التقييم تتضمن مدخالت أتكون 

ساس أدوات يتم تقييمھا على أداة ، وتشمل ھذه الفئة القابلة للمالحظة لھا تأثير كبير على تقييم األ
فتراضات مطلوبة لتعكس دوات مماثلة والتي بموجبھا تكون التعديالت واإلسعار المتداولة ألاأل

تتكون الموجودات المالية من النقد وذمم التمويل المدينة .دوات محل التقييم الفروقات بين األ
بينما تتكون المطلوبات المالية من الدائنين والمبالغ المستحقة  الدفع  ،والذمم المدينة االخرى 
قامت اإلدارة بتصنيف كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ضمن .والمطلوبات األخرى

القيمة العادلة  تعتقد اإلدارة أن. الھرمي للقيمة العادلة لثاني من مستويات التسلسلالمستوى ا
  .المالية تقارب قيمتھا الدفترية  القوائمللموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة بتاريخ 
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  أثر تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية في إثبات الزكاة على إعادة تصنيف بعض بنود القوائم المالية  -١٤

ً لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم لزكاة الشرعية  إثبات ابقامت الشركة  بتغيير سياستھا المحاسبية فيما يتعلق  وتاريخ  ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩وفقا
ثبات الزكاة الشرعية وذلك بتحميل الزكاة مباشرة على إتعديل سياستھا المتعلقة بتحميل وم ب٢٠١٧يناير  ١من  اً بتداءإحيث قامت الشركة ھـ ١٤/٠٧/١٤٣٨

أعاله أثر على قائمة المركز المالي وقائمتي التغيرات في حقوق المساھمين والتدفق النقدي مع وجود أثر ي السياسة المحاسبية لم يكن للتغير ف .األرباح المبقاة
ب ، كما تم تعديل ربحية السھم األساسية لفترات المقارنة لتعكس أثر التغير في /١٤لفترات المقارنة كما ھو موضح باإليضاح على قائمة الدخل الشامل 

  . ياسة المحاسبية المتعلقة بإثبات الزكاة الشرعيةالس

  : في قائمة المركز الماليالمطلوبات  و أثر التعديل على حقوق المساھمين  -  أ
  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في     م٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في   

  التصنيفعادة إبعد   عادة التصنيفإ  عنھا سابقا مفصح    بعد اعادة التصنيف عادة التصنيفإ  عنھا سابقا مفصح  
                والمطلوبات حقوق المساھمين
                حقوق المساھمين

  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  رأس المال
  ١٫٣١٦٫٥٢٩  -  ١٫٣١٦٫٥٢٩    ٢٫٠٨٦٫٧٧٥  -  ٢٫٠٨٦٫٧٧٥  االحتياطي النظامي

  ١٥٫٣٨٣٫٣٦٩  -  ١٥٫٣٨٣٫٣٦٩    ١٥٫٥٧٩٫٦٥٩  -  ١٥٫٥٧٩٫٦٥٩  أرباح مبقاة
                

  ١١٦٫٦٩٩٫٨٩٨  -  ١١٦٫٦٩٩٫٨٩٨    ١١٧٫٦٦٦٫٤٣٤  -  ١١٧٫٦٦٦٫٤٣٤  صافي حقوق المساھمين
                

                المطلوبات الغير متداولة
  ١٫٢٩٤٫٥٧٥  -  ١٫٢٩٤٫٥٧٥    ١٫٢٧٦٫٢٨١  -  ١٫٢٧٦٫٢٨١  مخصص مكافأة نھاية الخدمة

           

  ١٫٢٩٤٫٥٧٥  -  ١٫٢٩٤٫٥٧٥    ١٫٢٧٦٫٢٨١  -  ١٫٢٧٦٫٢٨١  
                المطلوبات المتداولة

  ٣٫٦٠٨٫٧٢٨  -  ٣٫٦٠٨٫٧٢٨    ٣٫٤٤٢٫٩٧٥  -  ٣٫٤٤٢٫٩٧٥  ذمم دائنة
  ٣٦٢٫٤٤٤  -  ٣٦٢٫٤٤٤    ١٫٣٥٩٫٢٠٧  -  ١٫٣٥٩٫٢٠٧  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة اخرى

  ٣٫٧١٣٫٣٧٧  -  ٣٫٧١٣٫٣٧٧    ٣٫٥٢٠٫٦٦٨  -  ٣٫٥٢٠٫٦٦٨  مخصص الزكاة الشرعية
           

  ٩٫٩٧٩٫١٢٤  -  ٩٫٩٧٩٫١٢٤    ٩٫٥٩٩٫١٣١  -  ٩٫٥٩٩٫١٣١  اجمالي المطلوبات
          

  ١٢٥٫٦٧٩٫٠٢٢  -  ١٢٥٫٦٧٩٫٠٢٢    ١٢٧٫٢٦٥٫٥٦٥  -  ١٢٧٫٢٦٥٫٥٦٥  مجموع حقوق المساھمين والمطلوبات
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  )تابع(أثر تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية في إثبات الزكاة على إعادة تصنيف بعض بنود القوائم المالية  -١٤

 :أثر التعديل على قائمة الدخل الشامل  -  ب

  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في     م٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في   
  عادة التصنيفإالبند بعد  عادة التصنيفإ  كما تم االفصاح عنھا سابقا    البند بعد اعادة التصنيف  عادة التصنيفإ  كما تم االفصاح عنھا سابقا  

                اإليرادات
                ايرادات التشغيل
  ١٥٫٠٠٥٫٩٤٦   -  ١٥٫٠٠٥٫٩٤٦     ١٩٫٦٩٨٫١٧٣   -  ١٩٫٦٩٨٫١٧٣   ايرادات التمويل

  ٢١٥٫٩٠٠   -  ٢١٥٫٩٠٠     ٣٦١٫٠٣١   -  ٣٦١٫٠٣١   ايرادات تشغيلية اخرى
  ١٥٫٢٢١٫٨٤٦   -  ١٥٫٢٢١٫٨٤٦     ٢٠٫٠٥٩٫٢٠٤  -  ٢٠٫٠٥٩٫٢٠٤   اجمالي االيرادات

                
  )٣٫٦٣٦٫٢٥٣(  -  )٣٫٦٣٦٫٢٥٣(    )٥٫٢٦٦٫٩٠٢(  -  )٥٫٢٦٦٫٩٠٢(  رواتب واجور ومزايا اخرى
  )٥٣١٫٠٠٠(  -  )٥٣١٫٠٠٠(    )٧١٨٫٠٠٠(  -  )٧١٨٫٠٠٠(  ايجار مباني ادارية ومعارض

  )٢٥٢٫٠٧٠(  -  )٢٥٢٫٠٧٠(    )٣٣٤٫١٢١(  -  )٣٣٤٫١٢١(  ممتلكات ومعدات استھالك
  )٨٦٧٫٣٨٧(  -  )٨٦٧٫٣٨٧(    )١٫٢٣٧٫٨٢٤(  -  )١٫٢٣٧٫٨٢٤(  مصروفات ادارية تشغيلية اخرى

  -   -  -     -   -  -   مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا
  )٥٫٢٨٦٫٧١٠(  -  )٥٫٢٨٦٫٧١٠(    )٧٫٥٥٦٫٨٤٧(  -  )٧٫٥٥٦٫٨٤٧(  اجمالي المصروفات

  ١٣٨٫٠٠٠   -  ١٣٨٫٠٠٠     ١٨٢٫٩٨٣   -  ١٨٢٫٩٨٣   صافي - ايرادات غير تشغيلية اخرى
  ١٠٫٠٧٣٫١٣٦   -  ١٠٫٠٧٣٫١٣٦     ١٢٫٦٨٥٫٣٤٠   -  ١٢٫٦٨٥٫٣٤٠   الشرعية صافي الدخل قبل الزكاة

  -   ٣٫٩٣٧٫٢٠٩  )٣٫٩٣٧٫٢٠٩(    -   ٤٫٩٨٢٫٨٧٧  )٤٫٩٨٢٫٨٧٧(  الزكاة الشرعية

  ١٠٫٠٧٣٫١٣٦   ٣٫٩٣٧٫٢٠٩  ٦٫١٣٥٫٩٢٧     ١٢٫٦٨٥٫٣٤٠   ٤٫٩٨٢٫٨٧٧  ٧٫٧٠٢٫٤٦٣   صافي دخل الفترة

  -   -  -     -   -  -   الدخل الشامل

  ١٠٫٠٧٣٫١٣٦   ٣٫٩٣٧٫٢٠٩  ٦٫١٣٥٫٩٢٧     ١٢٫٦٨٥٫٣٤٠   ٤٫٩٨٢٫٨٧٧  ٧٫٧٠٢٫٤٦٣   اجمالي الدخل الشامل

  ١٫٠١   ٠٫٣٩  ٠٫٦١     ١٫٢٦   ٠٫٥٠  ٠٫٧٧   ربحية السھم
                



  شركة أصول الحديثة للتمويل
  )شركة مساھمة سعودية مقفلة(

  األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٧سبمتبر  ٣٠

  باللایر السعودي

    

  

٢٥ 

  

 

  األولية الموجزة المالية القوائمعلى  الموافقة -١٥

 أكتوبر ٢٣تمت الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
  .م٢٠١٧

  


