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تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى مساهمي
شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
تقرير حول مراجعة القوائم المالية
الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لشركة أصول الحديثة للتمويل – شركة مساهمة سعودية مقفلة "( -الشركة"( ،والتي تشمل قائمة المركز المالي كما
في  31ديسمبر 2018م ،وقوائم الدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات
المرفقة مع القوائم المالية ،بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة والمعلومات التفسيرية األخرى.
وفي رأينا ،فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية ،المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر 2018م وأدائها
المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي
"ساما" بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل.
أساس الرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في
قسم "مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا .ونحن مستقلون عن الشركة وفقا ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في
المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ،كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا ً لتلك القواعد .ونعتقد أن أدلة
المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل ،وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية،
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"
بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل وأحكام نظام الشركات ونظام األساس للشركة ،وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها
اإلدارة ضرورية ،لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ .وعند إعداد القوائم المالية ،فإن اإلدارة
هي المسؤولة عن تقدير قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب مقتضى الحال ،عن األمور ذات العالقة باالستمرارية،
واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة ،ما لم تكن هناك نية لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها ،أو ليس هناك خيار واقعي بخالف ذلك.
والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.
أمور أخرى
تمت مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،من قبل مراجع حسابات أخر والذي أبدى رأيا ً غير متحفظ حول
القوائم المالية طبقا ً لتقريره بتاريخ  28فبراير 2018م.
مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية
تتمثل اهدافنا فى الحصول على تاكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت ناتجة عن الغش او الخطأ،
وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوي عا ِل من التأكيد ،إال أنه ليس ضمانا ً على أن المراجعة
التى تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية السعودية ستكشف دائما عن تحريف جوهري عند وجوده .تنشأ
التحريفات عن الغش أو الخطأ وتُعَد جوهرية ،بمفردها أو فى مجموعها ،إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارت االقتصادية
التى يتخذها المستخدمون بنا ًء على هذه القوائم المالية.
وكجزء من المراجعة وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية السعودية ،فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة
الشك المهني خالل المراجعة .كما قمنا بـ:
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تقرير مراجع الحسابات المستقل (تتمة)
إلى مساهمي
شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
تقرير حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)
مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)
•

تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريف جوهرية في القوائم المالية ،سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة
لمواجهة تلك المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة ومالئمة الن تكون اساسا ً البداء رأينا .ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري
ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ ،نظرا ً ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة
أو تجاوز الرقابة الداخلية بالشركة.

•

الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة ،من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف ،وليس بغرض
إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية بالشركة.

•

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ،ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها
اإلدارة.

•

استنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبية ،واستنادا ً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ،ما إذا كان
هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا ً كبيرا ً حول مقدرة الشركة على العمل وفقا لمبدأ االستمرارية .وإذا ما
استنتجنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ،يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية ،أو
إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية ،نقوم بتعديل رأينا .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ
تقريرنا .ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي الى توقف الشركة عن االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية.

•

تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية بما في ذلك االفصاحات وإذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعامالت واألحداث
التي تمثلها بطريقة تحقق عرضا ً عادالً.

نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق ،من بين أمور أخرى ،بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة ،بما في ذلك
أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خالل المراجعة.
التقرير عن المتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى
بناءا ً على المعلومات المقدمة لنا خالل قيامنا بإجراءات المراجعة ،لم يرد الى علمنا ما يدعو الى االعتقاد بأن الشركة ال تتفق ،من جميع
النواحي الجوهرية ،مع متطلبات أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ونظام األساس للشركة فيما يتعلق بتأثيرها على إعداد
وعرض القوائم المالية.
عن البسام وشركاه
(المحاسبون المتحالفون)

إبراهيم أحمد البسام
محاسب قانوني  -ترخيص رقم ()337
جـدة ،المملكة العربية السعودية
 26جمادى األخر 1440هـ
 3مارس 2019م
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
2018
إيضاح
الموجودات
النقد وما حكمه
صافي االستثمار في التمويل االسالمي
مطلوب من طرف ذو عالقة
مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدينة اخرى
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
ممتلكات ومعدات ،صافي
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
ذمم دائنة
مطلوب لطرف ذو عالقة
مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى
مخصص الزكاة
تعويضات مكافآت نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
األرباح المبقاه
االرباح االكتوارية لتعويضات نهاية الخدمة
إجمالي حقوق المساهمين
اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

9
5
11
8
6
7

11
13
15
12

10
14

32,238,300
109,861,847
866
592,447
892,850
1,538,600
145,124,910

233,975
6,291,390
1,271,584
3,865,111
1,076,708
12,738,768
100,000,000
4,442,389
27,408,507
535,246
132,386,142
145,124,910

تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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2017
"المعدله"
18,194,751
114,014,260
-450,444
892,850
1,230,304
134,782,609

50,889
2,406,900
1,187,535
3,703,249
956,555
8,305,128
100,000,000
3,288,180
22,689,053
500,248
126,477,481
134,782,609

شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
2018
إيضاح
االيرادات
إيرادات ،صافي
دخل التشغيل
مصروفات عمومية وإدارية
مصروفات بيع وتسويق
رد مخصص الخسائر االئتمانية ،صافي
صافي الدخل التشغيلي

16

21,024,088
21,024,088

20,272,172
20,272,172

17
18
5

()6,907,630
()3,165,489
554,186
11,505,155

()4,797,291
()3,592,517
-11,882,364

-36,933
11,542,088

()37,183
168,867
12,014,048

34,998
34,998
11,577,086
1.15

66,301
66,301
12,080,349
1.20

خسائر بيع ممتلكات ومعدات
ايرادات أخرى
اجمالي دخل السنة
بنود ال يتم إعادة تصنيفها من خالل الربح او الخسارة
االرباح االكتوارية لتعويضات نهاية الخدمة
الدخل الدخل الشامل األخر
إجمالي الدخل الشامل

12

ربح السهم

19

تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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2017
"المعدلة"

شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
إيضاح
الرصيد في  1يناير 2017
االرباح االكتوارية لتعويضات نهاية الخدمة
صافي ربح السنة كما تم االفصاح عنه
االرباح االكتوارية لتعويضات نهاية الخدمة
تعديالت تخص عام 2017
صافي الدخل الشامل بعد التعديل
الزكاة للسنة
صافي الدخل الشامل بعد الزكاة
المحول الى االحتياطي النظامي
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017
الرصيد في  1يناير 2018
أثر اعتماد معيار جديد في  1يناير 2018
الرصيد المعدل في  1يناير 2018
صافي الربح للسنة
االرباح االكتوارية لتعويضات نهاية الخدمة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
الزكاة للسنة
صافي الدخل الشامل بعد الزكاة
المحول الى االحتياطي النظامي
توزيعات أرباح خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018

االحتياطي
النظامي

األرباح المبقاه

2,086,775
2,086,775
1,201,405
3,288,180

رأس المال

اإلجمالي

15,579,659
15,579,659
12,423,128
()409,080
12,014,048
()3,703,249
8,310,799
()1,201,405
22,689,053

433,947
433,947
66,301
66,301
66,301
500,248

117,666,434
433,947
118,100,381
12,423,128
66,301
()409,080
12,080,349
()3,703,249
8,377,100
126,477,481

22,689,053
3,288,180 100,000,000
5,196,686
5 ،3
27,885,739
3,288,180 100,000,000
11,542,088
12
11,542,088
()3,865,111
15
7,676,977
()1,154,209
1,154,209
()7,000,000
22
27,408,507
4,442,389 100,000,000
تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

500,248
500,248
34,998

126,477,481
5,196,686
131,674,167
11,542,088
34,998
11,577,086
()3,865,111
7,711,975
()7,000,000
132,386,142

22

21 ،12
22
15

100,000,000
100,000,000
100,000,000

االرباح االكتوارية
لتعويضات نهاية
الخدمة
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34,998
34,998
535,246

شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
2017
"المعدلة"

2018
األنشطة التشغيلية
صافي ربح السنة
تعديالت عن:
استهالكات
مخصص تعويضات مكافأة نهاية الخدمة
(رد) مخصص خسائر االئتمان ،صافي
ديون معدومة
خسائر بيع ممتلكات ومعدات

11,542,088

12,014,048

308,060
204,227
()554,186
()832,133
-

302,679
203,963
-

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
االستثمار في التمويل االسالمي
مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدينة اخرى
مطلوب من طرف ذو عالقة
ذمم دائنة
مطلوب لطرف ذو عالقة
مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى
النقد الناتج من (المستخدم في) العمليات
تعويضات مكافآة نهاية الخدمة المدفوعة
الزكاة المدفوعة
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) االنشطة التشغيلية

10,735,418
()142,003
()866
183,086
3,884,490
84,049
25,412,230
()49,076
()3,703,249
21,659,905

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من بيع مملتكات ومعدات
استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()616,356
()616,356

()83,364
3,000
()892,850
()973,214

األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح خالل السنة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()7,000,000
()7,000,000

-

صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في أول السنة
النقد وما في حكمه في أخر السنة

14,043,549
18,194,751
32,238,300

()10,449,389
28,644,140
18,194,751

تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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37,183
()17,483,197
150,113
36,867
()1,022,050
()171,672
()5,932,066
()23,441
()3,520,668
()9,476,175

شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -1الشكل القانوني والنشاط
شركة أصول الحديثة للتمويل ("الشركة") شركة مساهمة سعودية مقفلة .سجلت في جدة بالسجل التجاري رقم  4030149475بتاريخ
 6ربيع األول 1425هـ (الموافق  26إبريل 2005م).
وتعمل الشركة بموجب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ("ساما") بموجب خطاب رقم  351000095767بتاريخ  23جمادي
األولي 1435هـ الموافق  23مارس 2014م وبموجب ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي بممارسة أنشطة التمويل رقم  / 32أ ش
 201603 /بتاريخ  2جمادى الثاني 1436هـ الموافق  21يناير 2015م.
يتمثل نشاط الشركة في مزاولة أعمال اإليجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل اإلستهالكي.
يقع مقر الشركة الرئيسي في العنوان التالي:
شركة أصول الحديثة للتمويل
جدة ،المملكة العربية السعودية
 -2أسس اإلعداد
بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة
وضريبة الدخل والتي تتطلب تطبيق كافة المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ،فيما عدا تطبيق
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )12ضرائب الدخل ،والتفسير رقم ( )21الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية – الرسوم .وطبقا ً للخطاب
رقم  381000074519بتاريخ  11إبريل  2017الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي والتعديالت الالحقة عليه على شكل
إيضاحات بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل (التعميم) ،يتم تسجيل الزكاة وضريبة الدخل المستحقة من خالل حقوق المساهمين
ضمن األرباح المبقاة بدالً من تحميلها على قائمة الدخل الشامل.
قامت الشركة باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9األدوات المالية والمعيار الدولي للتقارير المالي رقم  15اإليرادات من العقود
مع العمالء بداية من  1يناير  2018ويتم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية لهذه المعايير الجديدة في اإليضاح رقم  .3يتم اإلفصاح عن
األحكام والتقديرات الهامة المتعلقة باإلنخفاض في إيضاح إدارة المخاطر المالية مع االخذ في االعتبار التطبيق االولي للمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم .9
أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية .بإستثناء االعتراف بمزايا الموظفين المثبة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام
طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وادوات الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.
العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة .تم عرض القوائم المالية باللاير السعودي
وتقربها إلى أقرب لاير سعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك.
تقديرات وأحكام محاسبية هامة
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق
السياسات وأرصدة الموجو دات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها إلى الخبرة السابقة
وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الحالية ،والتي تعتبر أساسا ً لتلك التقديرات حول القيمة الدفترية للموجودات
والمطلوبات التي ال تظهر بوضوح من مصادر أخرى .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر .يتم إثبات أثر مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة
تلك التقديرات إذا كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت المراجعة تؤثر على
الفترات الحالية والمستقبلية.
عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ،تقوم اإلدارة بتحديد التقديرات واألحكام التالية التي لها تأثيرات هامة على القوائم المالية:
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -2أسس اإلعداد (تتمة)
تقديرات وأحكام محاسبية هامة (تتمة)
االستمرارية
قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة بأن الشركة لديها الموارد الالزمة لمواصلة
العمل في المستقبل القريب .عالوة على ذلك ،ليس لدى اإلدارة أي شك جوهري على مقدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة.
لذلك ،تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
التقييم االكتواري لمطلوبات استحقاقات الموظفين
يتم تحديد تكلفة تعويضات نهاية الخدمة ("منافع الموظفين") في إطار خطة منافع محددة غير ممولة باستخدام التقييم االكتواري .يتضمن
التقييم االكتواري وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن النتائج الفعلية في المستقبل .وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم ،وزيادة
المرتبات في المستقبل ،ومعدالت الوفيات ،ومعدل دوران الموظفين .نظرا ً لتعقيد التقييم وإن طبيعته طويلة األجل ،فإن التزام المزايا غير
الممولة المحدد يكون شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات .تتم مراجعة جميع االفتراضات على أساس سنوي أو بشكل أكثر
تكررا ً ،إذا لزم األمر.
 -3أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة
اعتبارا من  1يناير  ،2018قامت الشركة بتطبيق معيارين جديدين للمحاسبة ،وتم شرح أثر تطبيق هذه المعايير أدناه:
ً
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  15اإليرادات من العقود مع العمالء
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 15اإليرادات من العقود مع العمالء" مما أدى إلى تغير في سياسة إثبات اإليراد
فيما يتعلق بعقود الشركة مع العمالء.
لقد صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  15في شهر مايو  2014ويسرى مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير
 .2018يوضح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  15طريقة واحدة شاملة بشأن المحاسبة عن اإليرادات من العقود مع العمالء وحل
محل اإلرشادات الحالية المتعلقة بإثبات اإليرادات المذكورة حاليا ً في العديد من المعايير وتفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي .ولقد
حدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  15طريقة مؤلفة من خمس خطوات سيتم تطبيقها على اإليرادات من العقود مع العمالء .وبموجب
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،15يتم إثبات اإليرادات حسب المبلغ الذي يتوقع أن يستحق مقابل تحويل البضاعة أو الخدمات إلى
عميل ما.
اختارت الشركة التطبيق بأثر رجعي المعدل الذي سمح به المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  15عند تطبيق المعيار الجديد.
يتطلب التطبيق بأثر رجعي المعدل أيضا ً االعتراف باألثر المتراكم لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  15على جميع
العقود كما في  1يناير  2018في قائمة حقوق المساهمين ،ومع ذلك ،لم يكن هناك أثر على القوائم المالية للشركة جوهريا ً.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 9األدوات المالية
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 9األدوات المالية  -الصادر في شهر يوليو  2014وذلك اعتبارا ً من تاريخ
التطبيق األولى في  1يناير  .2018تمثل متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9تغييرا ً هاما ً عن معيار المحاسبة الدولي رقم 39
األدوات المالية :اإلثبات والقياس .يجمع المعيار الجديد التغيرات األساسية على المحاسبة عن الموجودات المالية وإلى بعض النواحي
المتعلقة بالمحاسبة عن المطلوبات المالية.
التغيرات األساسية في السياسات المحاسبية للشركة الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9تتلخص فيما يلي:
تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9يتضمن ثالثة فئات تصنيف أساسية للموجودات المالية وهي :مقاسة بالتﮐلفة المطفأة ،وبالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل األخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يحدد هذا التصنيف عادة ،باستثناء أدوات حقوق الملكية
والمشتقات ،على أساس نموذج األعمال الذي يدار بموجبه األصل المالي وتدفقاته النقدية التعاقدية .يستبعد المعيار فئات التصنيف الحالية
المذكورة في معيار المحاسبة الدولي رقم  39وهي المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع .وبموجب
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9يحظر فصل المشتقات المختلطة في عقود تكون متضمنه أصل مالي يقع ضمن نطاق المعيار .وبدال
من ذلك ،يتم تقييم األداة المختلطة ألغراض التصنيف.
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -3أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
لقد أبقى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9بشكل كبير على المتطلبات المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم  39بخصوص
تصنيف المطلوبات المالية .ومع ذلك ،فعلى الرغم من أنه طبقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ،39تم إثبات كافة تغيرات القيمة العادلة
للمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،فإن تغيرات القيمة العادلة ،طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9تم
إظهارها على النحو التالي:
-

يتم عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة المتعلق بالتغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في قائمة الدخل الشامل األخر.
يتم عرض المبالغ األخري للتغير في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

للحصول على توضيح حول كيفية تصنيف الشركة للمطلوبات المالية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  ،9تم إدراجه
ضمن السياسات المحاسبية الهامة.
االنخفاض فى قيمة الموجودات المالية
لقد إستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9نموذج "الخسارة المتﮐبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم  39بنموذج "خسارة االئتمان
المتوقعة" يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9من الشركة تسجيل مخصص خسارة اإلئتمان المتوقعة لكافة القروض وعقود
الضمان المالي .يحدد المخصص على أساس خسارة اإلئتمان المتوقعة المتعلقة بإحتمال التعثر على مدى االثني عشر شهرا ً القادمة ،ما
لم تزيد مخاطر االئتمان بشكل جوهري منذ نشأتها .وإذا كانت الموجودات المالية متضمنة خسائر ائتمانية ،فيتم أخذ في االعتبار التقديرات
في الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل عمر الموجودات المالية .وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9يتم إثبات خسائر االئتمان
والتي كانت في وقت سابق مطبقة تحت معيار المحاسبة الدولي رقم  .39ولمعرفة تفاصيل كيفية تطبيق الشركة لمتطلبات انخفاض القيمة
وفقا ً لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9تم إدراجها ضمن السياسات المحاسبية الهامة.
التحول
تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9بأثر رجعي ،باستثناء ما هو موضح
أدناه:
 لم يتم تعديل أرقام المقارنة .تم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  9في األرباح المبقاة واالحتياطيات كما في  1يناير  .2018وبنا ًء على ذلك ،ال تعكس المعلومات المعروضة
لسنة  2017متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9وبالتالي فإنها غير قابلة للمقارنة مع المعلومات المعروضة لسنة 2018
طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم .9


تم إجراء التقييمات التالية على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق األولي.
 تحديد نموذج األعمال المقتنى من خالله األصل المالي.ً
 -تحديد وإلغاء الموجودات والمطلوبات المالية المحددة سابقا والتي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

أ)

الموجودات والمطلوبات المالية
تصنف الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9
يوضح الجدول التالي فئات القياس األصلية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  39وفئات القياس الجديدة طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير
المالي رقم  9للشركة للموجودات والمطلوبات المالية كما في  1يناير .2018
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -3أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
أ) الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
تصنف الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 9تتمة)
التصنيف األصلي
بموجب معيار
المحاسبة الدولي
رقم 39

التصنيف الجديد
بموجب المعيار
الدولي للتقرير المالي
رقم 9

الموجودات المالية
صافي االستثمار في التمويل االسالمي
النقد وما في حكمه
االستثمارات

التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
متاحة للبيع

114,014,260
التكلفة المطفأة
18,194,751
التكلفة المطفأة
القيمة العادلة من خالل 892,850
الدخل الشامل اآلخر
133,101,861

المطلوبات المالية
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

التكلفة المطفأة

-

التكلفة المطفأة

القيمة الدفترية
األصلية بموجب معيار
المحاسبة الدولي رقم
39

القيمة الدفترية الجديدة
بموجب المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم 9
108,817,574
18,194,751
892,850
127,905,175

3,645,324
3,645,324

3,645,324
3,645,324

األرباح المبقاه
23,059,378
5,196,686
28,256,064

االحتياطيات األخرى
2,917,855
2,917,855

األثر على األرباح المبقاه واالحتياطيات األخرى

الرصيد الختامي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  31( 39ديسمبر )2017
تأثير التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9
الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1( 9يناير )2018

يوضح الجدول التالي تسوية القيمة الدفترية للمخصصات المسجلة طبقا ً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  39إلى القيمة الدفترية
طبقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9عند التحول لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9كما في  1يناير 2018م:



إقفال مخصص اإلنخفاض للموجودات المالية وفقا ً ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم  39الخاص باالستثمار في التمويل االسالمي
كما في  31ديسمبر 2017م إلى
افتتاح مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المحدد وفقا ً للمعيار الدولي التقرير المالي رقم  9بتاريخ  1يناير .2018
 31ديسمبر 2017
(معيار المحاسبة الدولي رقم )39

مخصص االنخفاض في قيمة
االستثمار في التمويل االسالمي
اإلجمالي

17,766,884
17,766,884

إعادة القياس
()5,196,686
()5,196,686
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 1يناير 2018
(المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9
12,570,198
12,570,198

شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -3أثر التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة (تتمة)
أ) الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
تصنف الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 9تتمة)
يقدم الجدول التالي القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي.
 31ديسمبر 2018
إلزاميا ً بالقيمة
العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة

المحددة بالقيمة
العادلة من خالل
الربح أو
الخسارة

القيمة العادلة من
خالل الدخل
الشامل اآلخر -
أدوات الدين

القيمة العادلة من
خالل الدخل
الشامل اآلخر -
أدوات حقوق
الملكية

التكلفة المطفأة

إجمالي القيمة
الدفترية

الموجودات المالية
صافي االستثمار في التمويل
االسالمي
النقد وما في حكمه
االستثمارات
مطلوبات من طرف ذو عالقة

-

-

-

892,850
-

109,861,847
32,238,300
866

109,861,847
32,238,300
892,850
866

إجمالي الموجودات المالية

-

-

-

892,850

142,101,013

142,993,863

إلزاميا ً بالقيمة
العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة

المحددة بالقيمة
العادلة من خالل
الربح أو
الخسارة

القيمة العادلة من
خالل الدخل
الشامل اآلخر -
أدوات الدين

القيمة العادلة من
خالل الدخل
الشامل اآلخر -
أدوات حقوق
الملكية

 31ديسمبر 2018

المطلوبات المالية
ذمم دائنة
مطلوبات لطرف ذو عالقة
مصروفات مستحقة وارصدة دائنة
اخري
إجمالي المطلوبات المالية

التكلفة المطفأة

إجمالي القيمة
الدفترية

-

-

-

-

233,975
6,291,390

233,975
6,291,390

-

-

-

-

1,271,584
7,796,949

1,271,584
7,796,949

ب) التعديالت على المعايير الحالية
إن تطبيق التعديالت التالية على المعايير الحالية ليس له أي تأثير مالي جوهري على القوائم المالية في الفترة الحالية أوالسابقة ومن
المتوقع أن يكون لها تأثير في الفترات المستقبلية.
-

ﻤعﻴار الﻤﺤاﺴﺒة الدولي رقم  - 7ﺘعديالت ﻤعﻴار الﻤﺤاﺴﺒة الدولي رقم 7
تعد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  7قائمة التدفقات النقدية جزءا ً من مبادرة اإلفصاح من قبل مجلس المعايير
المحاسبية الدولية ويطلب ذلك تقديم إفصاحات تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في االلتزامات الناتجة من
انشطة التمويل ،بما في ذلك كل من التغييرات الناتجة من التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية .عند التطبيق األولي التعديل،
ال يُطلب من المنشات توفير معلومات مقارنة للفترات السابقة.

-

االعتراف بموجودات الضرائب المؤجلة للخسائر غير المحققة  -تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 12
توضح التعديالت أن الشركة بحاجة إلى النظر فيما إذا كان القانون الضريبي يقيد مصادر األرباح الخاضعة للضريبة يجوز
لها إجراء تخفيضات على عكس هذا الفرق المؤقت القابل للخصم .عالوة على ذلك ،فإن التعديالت تقدم إرشادات حول كيفية
قيام المنشأة بتحديد األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة وشرح الظروف التي تتيح ان يشمل الربح الخاضع للضريبة استرداد
بعض الموجودات بأكثر من قيمتها الدفترية .تلتزم المنشات بتطبيق التعديالت بأثر رجعي .ومع ذلك ،عند التطبيق األولي
للتعديالت ،التغيير في الرصيد االفتتاحي لحقوق المساهمين في فترة المقارنة السابقة يمكن االعتراف به ضمن الرصيد
االفتتاحي لألرباح المبقاة (أو في بند آخر من حقوق المساهمين ،حسب الحاجة) ،دون تخصيص التغير بين األرباح المبقاة
والبنود األخرى المكونة لحقوق المساهمين .يجب أن تفصح المنشات المطبقة عن ذلك.
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -4ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 1-4تصنيف الموجودات المالية
عند االعتراف األولى تصنف وتقاس الموجودات المالية على أساس :التكلفة المطفأة ،القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر أو
القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ومع ذلك ،فإن الشركة اعتبارا ً من تاريخ القوائم المالية تحتفظ فقط بموجودات مالية مدرجة
بالتكلفة المطفأة بخالف االستثمار الذي يتم تداوله بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.
 1-1-4الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا استوفى الشرطين
التاليين:
 يتم اإلحتفاظ باألصل المالي في نموذج األعمال ويكون الهدف منه تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و الشروط التعاقدية لألصل المالي تحدد تواريخ معينة لتحصيل التدفقات النقدية تمثل جزء من المبلغ األصلي واألرباحعلى صافي المبلغ المستحق من أصل المبلغ.
 2-1-4الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
أدوات الدين
يتم قياس أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة عندما تستوفي الشروط التالية:
 يتم اإلحتفاظ باألصل المالي في نموذج األعمال ويكون الهدف منه تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و الشروط التعاقدية لألصل المالي تحدد تواريخ معينة لتحصيل التدفقات النقدية تمثل جزء من المبلغ األصلي واألرباحعلى صافي المبلغ المستحق من أصل المبلغ.
أدوات الملكية
عند اإلثبات األولي ،ألدوات حقوق الملكية المقتناة لغير أغراض المتاجرة .يكون للشركة الخيار بشكل ال رجعة فيه ،بعرض
التغيرات الالحقة في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر .يتم هذا االختيار على اساس كل استثمار على حدي.
األصل المالي المقيم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تصنف كافة الموجودات المالية االخرى والتي لم يتم تصنيفها كمقتناة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل،
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
إضافة لذلك ،وعند االعتراف االولي ،قد تختار الشركة بصورة غير قابلة لاللغاء قياس أصل مالي يفي بمتطلبات القياس
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر للقياس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان
القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.
ال يتم اعادة تصنيف الموجودات المالية الحقا بعد االعتراف االولي باستثناء في الفترة االولى التي تلي تغيير الشركة لنموذج
اعمالها الدارة الموجودات المالية.
 1-2-1-4تقييم نموذج األعمال
تقوم الشركة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن ذلك أفضل طريقة
إلدارة األعمال يتم تقديم هذه المعلومات إلى اإلدارة .تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:
 السياسات واألهداف الموضوعة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً .وبشكل خاص ،تركز إستراتيجية اإلدارة علىتحقيق اإليرادات المتعاقد عليها ،والحفاظ على معدل ربح معين ،ومطابقة مدة هذه الموجودات المالية مع مدة المطلوبات
المالية التي تمولها تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.
 كيف يتم تقييم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة الشركة؛ المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة هذهالمخاطر؛

-12-

شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -4ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1-4تصنيف الموجودات المالية (تتمة)
 2-1-4الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر (تتمة)
 1-2-1-4تقييم نموذج األعمال (تتمة)
 كيفية تعويض المدراء ،أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات النقديةالتعاقدية التي تم تحصيلها ،و.
 تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة ،وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية.ومع ذلك ،فإن تلك المبيعات ال يمكن أخذها بالحسبان بمفردها ،ولكن كجزء من التقييم الكلى لكيفية تحقيق األهداف
الموضوعة من قبل الشركة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.
يتم القيام بتقييم نموذج األعمال وفق تصورات متوقعة يمكن أن تحدث بشكل معقول دون األخذ باالعتبار ما يسمى تصورات
"أسوأ حالة" أو "حالة ضغط" ،وفى حالة تحقق التدفقات النقدية ،بعد اإلثبات األولى ،بشكل مختلف عن توقعات الشركة
األصلية ،فإن الشركة ال تقوم بتغيير تصنيف باقي الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال ،ولكنها تقوم
بإدراج هذه المعلومات عند تقييم نموذج األعمال للموجودات المالية التي تم استخدامها أو شراؤها حديثاً.
يتم قياس الموجودات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والتي يتم قياس أداؤها علﯽ أساس القيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة لعدم االحتفاظ بهذه الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.
 2-2-1-4تقييم التدفقات النقدية التعاقدية التي هي دفعات من المبلغ األصلي والربح
ألغراض هذا التقييم ،يمثل "المبلغ األصلي" القيمة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ اإلثبات األولي .أما "الربح" فتمثل
التعويض مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل مخاطر االئتمان واإلقراض األساسية األخرى المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم
خالل فترة ما ،أو تكاليف اإلقراض األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،إلى جانب هامش الربح.
وعند تقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والربح ،فإن الشركة تأخذ بعين
االعتبار الشروط التعاقدية لألداة .ويشمل ذلك فيما إذا كان األصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت
أو مبلغ التدفقات النقدية التي ال تستوفي هذا الشرط .وإلجراء هذا التقييم ،تأخذ الشركة بعين االعتبار ما يلي:
 األحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛ خصائص الرفع المالي؛ الدفع مقدما ً وشروط التمديد؛ الشروط التي تحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة (على سبيل المثال ،ترتيبات األصلبدون حق الرجوع)؛
 الخصائص التي تعدل العرض مقابل القيمة الزمنية للنقود مثل إعادة تعديل أسعار. 2-4المطلوبات المالية
 1-2-4تصنيف المطلوبات المالية
تقوم الشركة بتصنيف مطلوباتها المالية ،فيما عدا الضمانات المالية والتزامات القروض ،كما يتم قياسها بالتكلفة المطفأة .تحسب
التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار خصم أو عالوة اإلصدار ،والتكاليف التي تشكل جزءا ً ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي.
 3-4إلغاء اإلثبات
الموجودات المالية
تتوقف الشركة عن االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بهذه الموجودات أو نقل
حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية بموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل المالي أو
عدم قيام الشركة بتحويل أو اإلبقاء على كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية ولم يتم باإلبقاء على السيطرة على هذه الموجودات
المالية.
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -4ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 3-4إلغاء اإلثبات (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)
وعند التوقف عن اثبات أصل مالي ،يتم اثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل أو (القيمة الدفترية المخصصة للجزء الذي تم
التوقف عن اثباته من األصل) ،و( )1المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحا ً منه أي التزام جديد
تم تحمله) و( )2أية مكاسب أو خسائر تراكمية تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر – يجب أن يتم إثبات الربح أو الخسارة.
وفى حالة قيام الشركة بعدم االحتفاظ أو تحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية أصل ما ولكنها احتفظت بالسيطرة ،فإن
الشركة تستمر في إثبات األصل وذلك بقدر تعرضها للتغيرات في قيمة األصل المحول.
في بعض المعامالت المحددة ،تحتفظ الشركة بااللتزام بخدمة الموجودات المالية المحولة مقابل رسوم .يتم التوقف عن إثبات األصل
المحول إذا كان يفي بمعايير التوقف عن اإلثبات .يتم إثبات أصل أو التزام بالنسبة لعقد الخدمات إذا كان من المتوقع لألتعاب التي
سيتم استالمها أن تكون أكثر من التعويض الكافي مقابل الخدمة (أصل) أو إذا كان من المتوقع لألتعاب التي سيتم استالمها أن تكون
أقل من التعويض كافي مقابل الخدمة (التزام).
المطلوبات المالية
تقوم الشركة بإلغاء اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام التعاقدي او الغاؤة اوانتهاء مدته.
 4-4االنخفاض في القيمة
تقوم الشركة بإثبات مخصصات خسائر االئتمان على صافي االستثمار في التمويل االسالمي.
ال يتم إثبات خسارة انخفاض على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية .تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر االفتراضي ،باستثناء األدوات المالية التالية ،والتي يتم قياس مخصص خسائر االئتمان
المتوقعة لها على مدى  12شهرا ً:
-

أدوات مالية أخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ اإلثبات األولى لها.
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهرا ً والتي تمثل جزء من مخاطر االئتمان المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعلق
باألداة المالية والتي يمكن أن تحدث خالل  12شهر بعد تاريخ القوائم المالية.

تقوم الشركة بتصنيف القروض بنا ًء على الثالث مراحل التالية بغرض االنخفاض في القيمة:
المستوى  :1تشمل القروض التي ليس لها زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان عند االعتراف األولي ،وبالتالي يتم تسجيل انخفاض
القيمة على أساس خسائر ائتمانية متوقعة لمدة  12شهرا ً ويتم احتساب الفائدة على أساس إجمالي.
المستوى  :2تشمل القروض التي شهدت زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان عند االعتراف األولي ،وبالتالي يتم تسجيل انخفاض
القيمة في وقت خسائر العمر المتوقع ويتم احتساب الفائدة على أساس إجمالي .و
المستوى  :3تشمل القروض ذات القيمة االئتمانية ،وبالتالي يتم تسجيل االنخفاض في القيمة على مدى العمر المتوقع ويتم احتساب
الفوائد على أساس صافي.
 1-4-4قياس خسائر االئتمان المتوقعة
تمثل خسائر االئتمان المتوقع تقديرا ً احتمال مرجح لخسائر االئتمان ويتم قياسها على النحو التالي:
 الموجودات المالية التي ليس لها مستوى ائتمان منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية :القيمة الحالية للعجز النقدي (أي
الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها).
 الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية :الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -4ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 4-4االنخفاض في القيمة (تتمة)
 2-4-4الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض
في تاريخ كل مركز مالي ،تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ذات مستوى ائتماني
منخفض .يعتبر األصل المالي بأنه ذي مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
ومن األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض ،البيانات الممكن مالحظتها التالية:






صعوبة مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر؛
خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق؛
إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل الشركة وفق شروط غير مالئمة للشركة؛
احتمال دخول المقترض في اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية؛ و
اختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية.

 3-4-4عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي كخصم من إجمالي
القيمة الدفترية للموجودات.
 4-4-4اإللغاء
يتم إلغاء أوراق الدين (إما جزئيا ً أو كلياً) عندما ال يكون هناك احتمال مقبول الستردادها .ومع ذلك ،قد تظل الموجودات
المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة التعزيز إمتثاالً إلجراءات الشركة بشأن استرداد المبالغ المستحقة .إذا كان المبلغ المطلوب
إلغائها أكبر من مخصص الخسارة المتراكم ،يعامل الفرق في البداية كإضافة إلى المخصص الذي ينطبق على إجمالي القيمة
الدفترية .وتقيد أية مبالغ مستردة الحقة إلى مصروفات خسائر االئتمان.
 5-4الممتلكات والمعدات
يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة إن وجد .تتضمن التكلفة المباشرة
المتكبدة لالستحواذ على االصل.
تحمل التكاليف الالحقة على القيمة الدفترية لالصل او يتم االعتراف بها كاصل منفصل إذا كانت مؤهلة لذلك .فقط في حالة انه
هناك تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للشركة ويمكن قياسها بموثوقية .يتم رسملة التكلفة المتكبدة الستبدال جزء من أصل وتم
استبعاد الجزء المستبدل من االستخدام .تقيد مصروفات الصيانة واالصالحات االخرى ،في قائمة الربح أوالخسارة عند تكبدها.
يتم االستهالك بطريقة القسط الثابت موزعا علي العمر االقتصادي لالصل .بعد االخذ في االعتبار القيمة التخريدية لالصل .فيما
يلي معدل االستهالكات المطبقة:
%12.5
%10
%10
%20

حساب الي
%20
تحسينات وديكورات علي مباني مستأجرة
لوحات اعالنية
%10
أثاث ومعدات مكتبية
انظمة أمن وسالمة
%25
أجهزة تكييف وتبريد
السيارات
%15
أجهزة إتصاالت
يتم استهالك التحسينات على مباني مستأجرة على مدى العمر االقتصادي لألصل أو فترة اإليجار أيهما أقل.
وبالنسبة لإلضافات واالستبعادات خالل السنة يتم تحميل االستهالك بداية من شهر الذي يكون فيه األصل جاهزا ً لالستخدام وال
يتم احتساب استهالك للشهر الذي يتم فيه استبعاد االصل.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل فورا ً الي قيمتها القابلة لالسترداد في حالة زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد
المقدرة له .تحدد مكاسب وخسائر االستبعاد – إن وجدت – ويتم إدراجها في قائمة الربح والخسارة خالل الفترة التي نشات بها.
يتم إدراج الممتلكات والمعدات التي لها عمر اقتصادي محدد بتكلفة االستحواذ ناقصا خسائر االنخفاض إن وجدت .يتم مراجعة
وتعديل العمر االقتصادي لالصل والقيمة التخريدية – ان أمكن – في تاريخ كل مركز مالي.
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -4ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 6-4االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يتم في تاريخ إعداد القوائم المالية ،إجـراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي من أصل غير مالي
أو مجموعة مـن الموجودات غير المالية .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لالسترداد لذلك االصل،
ويتم إثبات أية خسارة ناجمة عن ذلك االنخفاض .وفي حالة عدم القدرة على تحديد القيمة القابلة لالسترداد لكل أصل على حدي.
يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لمجموعة األصول المكونة للوحدة المولدة للنقد.
اذا كانت القيمة القابلة لالسترداد لالصل او للوحدة المولدة للنقد من المتوقع ان تكون اقل من القيمة الدفترية .يتم تخفيض القيمة
الدفترية الي القيمة القابلة لالسترداد .تدرج خسائر االنخفاض فورا كمصروف في قائمة االرباح او الخسائر.
وعندما يتم الحقا ً رد خسارة االنخفاض في القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد إلى التقدير المعدل في
قيمتها القابلة لالسترداد ،على أال تتجاوز القيمة الدفترية فيما لو لم يتم تسجيل أي خسارة لالنخفاض في قيمة الموجودات أو الوحدة
المولدة للنقد في الفترة السابقة .ويتم إثبات رد خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في األرباح أو الخسائر.
 7-4المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الرياالت السعودية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة ويتم االعتراف بالربح
او الخسارة الناتجة في قائمة الربح أو الخسارة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية العمالت بأسعار
الصرف التي تقارب تلك السائدة في تاريخ المركز المالي .يتم تحميل األرباح والخسائر الناتجة من الترجمة إلى قائمة الربح أو
الخسارة فورا باستثناء الفروق الناتجة عن ترجمة حقوق الملكية في الشركات الزميلة "إن وجدت" والتي يتم إثباتها مباشرة في
حقوق المساهمين من خالل الدخل الشامل .يتم ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية التي تقاس من خالل التكلفة التاريخية في
العمالت األجنبية هي باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة األولية .البنود ذات الطبيعة غير النقدية المثبتة بالقيمة العادلة
بعملة أجنبية يتم ترجمتها باستخدام سعر الصرف في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.
 8-4التوزيعات المقترحة والتحويل بين االحتياطيات
توزيعات األرباح وتكوين اإلحتياطيات والتي تتطلب بموجب األنظمة ،والتي تحدث بعد تاريخ المركز المالي تعتبر أحداث ال
تتطلب تعديل ويتم تسجيلها في القوائم المالية طبقا ً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم " 10األحداث بعد فترة التقرير" في السنة
التي تم الموافقة والتحويل.
 9-4االعتراف بااليراد
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق ،والذي يتم قياسه على أنه صافي القيمة الحالية التفاقية التمويل
باإلضافة إلى الدفعة المقدمة من العميل .يتم االعتراف بااليرادات عموما االيرادات عند استيفاء جميع الشروط التالية:
 ال تمتلك الشركة أي تدخل إداري مستمر بالدرجة المرتبطة عادة ً بملكية البضاعة وال تملك سيطرة فعالة على البضائعالمباعة أو الخدمات المؤداه.
 مبالغ اإليرادات يمكن قياسها بشكل موثوق. امكانية حدوث تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بعملية البيع للشركة و إمكانية احتساب التكاليف المتحملة أو التي قد تتحملها الشركة من هذه المعامالت بشكل موثوق. 10-4االيراد من عقود التمويل
يتم إثبات االيراد من عقود التمويل في قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طريقة معدل العائد الفعال ،باستخدام معدل العائد الفعال
المطبق " ،"EPRعلى الرصيد القائم خالل مدة العقد.
يتضمن احتساب معدل العائد الفعال تكاليف المعامالت والرسوم وإيرادات العموالت المستلمة والتي تمثل جزءا ً ال يتجزأ جزء
من معدل العائد الفعال وتشمل تكاليف المعامالت التكاليف االضافية التي ترتبط مباشرة بالحصول على االصل المالي.
يتم االعتراف بالرسوم اإلدارية المحملة فيما يتعلق بالعملية والخدمات األخرى كإيرادات على مدار فترة اتفاقيات التمويل.
 11-4النقد وما في حكمة
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق ان وجد والبنوك متضمنة حسابات السحب على المكشوف واالستثمارات
قصيرة األجل ذات االستحقاق األصلي أقل من ثالثة أشهر من تاريخ العقد.
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 12-4مزايا الموظفين
مزايا الموظفين قصيرة األجل
يتم االعتراف بمطلوبات المتعلقة باألجور والمرتبات ،بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المرضية المتراكمة التي من
المتوقع تسويتها بالكامل خالل  12شهرا ً بعد نهاية السنة التي يتم فيها االعتراف بالخدمة المقدمة للموظفين فيما يتعلق بخدمات
الموظفين حتى نهاية السنة المالية وتقاس بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات .ويتم إظهار المطلوبات كالتزامات منافع
الموظفين الحالية ضمن المستحقات في قائمة المركز المالي.
مزايا نهاية الخدمة للموظفين
المطلوبات أو الموجودات المعترف بها في قائمة المركز المالي تتعلق بخطة المنافع المحددة .خطة مزايا نهاية الخدمة للموظفين
تمثل القيمة الحالية اللتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين كما في نهاية فترة التقرير .يتم احتساب التزام منافع انتهاء خدمات
الموظفين سنويا بواسطة خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.
يتم تحديد القيمة الحالية إللتزام منافع انتهاء خدمات الموظفين عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام
أسع ار الفائدة لسندات الشركات عالية الجودة المقومة بالعملة التي سيتم بها دفع المزايا والتي تحتوي على شروط تقارب نفس
شروط العقد.
يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
تكلفة الخدمة
تتضمن تكاليف الخدمة تكاليف الخدمة الحالية والسابقة والمحملة على قائمة الربح أو الخسارة.
يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية لاللتزامات المستحقة المحددة الناتجة عن تعديالت أو تخفيضات الخطة مباشرة في
قائمة الربح أو الخسارة كتكلفة خدمة سابقة.
تكلفة الفائدة
يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين .يتم
ادراج هذه التكلفة في مصروفات مزايا الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة.
إعادة قياس األرباح أو الخسائر
يتم إثبات أرباح أو خسائر إعادة القياس الناتجة من تسويات خبرة والتغيرات في االفتراضات االﮐتوارية في السنة التي تتم فيها،
مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر.
 13-4المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة ما يلي:
وجود إلتزام حالي قانونى أو حكمي  -نتيجة لحدث في الماضي  -ويمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام ويكون من المحتمل
أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية لتسوية ذلك االلتزام.
أذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود أمرا ً ماديا ً ،يتم خصم المخصصات باستخدام السعر الحالي الذي يعكس تقييمات السوق الحالية
للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة للمسؤولية.
عندما يكون هناك عدد من االلتزامات المماثلة( ،على سبيل المثال عقود مماثلة أو مخصصات أخرى) ،يتم تحديد إحتمالية
الحاجة إلى وجود تدفق نقدي خارج للتسوية عن طريق مراعاة تبويب االلتزامات ككل .يتم اإلعتراف بالمخصص حتى لو كان
احتمال حدوث تدفق خارج مع االخذ في االعتبار التصنيف لهذا االلتزام حتى لو كان صغيرا ً .يتم قياس المخصصات بالقيمة
الحالية للنفقات المتوقع أن تﮐون مطلوبة لتسوية االلتزام باستخدام معدل ما قبل الضريبة الذي يعﮐس تقييمات السوق الحالية
للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام .يتم االعتراف بالزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كمصروف فائدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -4ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 14-4مصروفات بيع وتسويق
تشمل مصروفات البيع والتسويق أساسا ً على التكاليف المتكبدة في بيع وتسويق منتجات  /خدمات الشركة .وتصنف جميع
المصروفات األخرى على انها مصروفات عمومية وإدارية.
 15-4المطلوبات المحتملة
تتلقي الشركة مطالبات قانونيه من خالل دورتها العادية .ويتعين على االداره ان تضع تقديرات واحكاما بشأن امكانيه إلغاء حكم
للوفاء بالمطالبات .والتاريخ النهائي للمطالبات القانونية والمبلغ الذي يتعين دفعه ويتوقف توقيت المطالبات القانونية وتكاليفها
على اإلجراءات النظامية.
 -5صافي األستثمار في التمويل اإلسالمي
صافي االستثمار في التمويل االسالمي يشمل االستثمار في عقود التورق والمرابحة كما هو موضح أدناه:
الجزء المتداول
عقود مرابحه ،صافي
عقود تورق ،صافي

35,687,839
15,149,999
50,837,838

الجزء المتداول
عقود مرابحه ،صافي
عقود تورق ،صافي

44,143,527
17,393,102
61,536,629

2018
الجزء غير المتداول
44,592,002
25,615,886
70,207,888

المخصص

()6,097,483
()5,086,396
()11,183,879

2017
"المعدلة"
المخصص
الجزء غير المتداول
47,492,290
22,752,225
70,244,515

()10,462,500
()7,304,384
()17,766,884

المجموع
74,182,358
35,679,489
109,861,847

المجموع
81,173,317
32,840,943
114,014,260

عقود مرابحه ،صافي
الجزء المتداول
عقود مرابحه ،اإلجمالي
يخصم :اإليرادات المؤجلة

2018
الجزء غير المتداول

44,436,341
()8,748,502

56,704,074
()12,112,072

101,140,415
()20,860,574

35,687,839

44,592,002

80,279,841
()6,097,483
74,182,358

يخصم :مخصص خسائر االئتمان

الجزء المتداول
عقود مرابحه ،اإلجمالي
يخصم :اإليرادات المؤجلة

المجموع

2017
"المعدلة"
الجزء غير المتداول

المجموع

57,287,747
()13,144,220

62,768,429
()15,276,139

120,056,176
()28,420,359

44,143,527

47,492,290

91,635,817
()10,462,500
81,173,317

يخصم :مخصص خسائر االئتمان
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -5صافي األستثمار في التمويل اإلسالمي (تتمة)
عقود تورق ،صافي
الجزء المتداول
عقود تورق ،اإلجمالي
يخصم :اإليرادات المؤجلة

2018
الجزء غير المتداول

20,869,913
()5,719,914

36,443,565
()10,827,679

57,313,478
()16,547,593

15,149,999

25,615,886

40,765,885
()5,086,396
35,679,489

يخصم :مخصص خسائر االئتمان

الجزء المتداول
عقود تورق ،اإلجمالي
يخصم :اإليرادات المؤجلة

المجموع

2017
"المعدلة"
الجزء غير المتداول

المجموع

24,318,755
()6,925,653

33,153,167
()10,400,942

57,471,922
()17,326,595

17,393,102

22,752,225

40,145,327
()7,304,384
32,840,943

يخصم :مخصص خسائر االئتمان

 1-5الحركة في مخصص خسائر االئتمان خالل السنة هي كما يلي:
2018
2017
"المعدلة"
17,766,884
17,766,884
الرصيد االفتتاحي (بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )39
()5,196,686
أثر التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 9إيضاح )3
12,570,198
الرصيد المعدل كما في  1يناير
17,766,884
()832,133
اعدام ديون*
()554,186
صافي التغير في مخصص خسائر االئتمان خالل السنة
11,183,879
17,766,884
* بتاريخ  31ديسمبر  2018قرر مجلس إدارة الشركة إعدام ديون من المتوقع عدم تحصيلها بمبلغ  832,133لاير سعودي.
 2-5يتراوح ربح الشركة الفعلي لعقود التمويل (غير شاملة التأمين) بين  ٪10و :2017( ٪15من  ٪10إلى  )٪15سنوياً.
 3-5تحتفظ الشركة ،في سياق أعمالها العادية ،بضمانات فيما يتعلق بعقود التمويل (كأساس للموجودات الممولة) .من أجل تخفيض مخاطر
االئتمان المرتبطة بها .هذه الضمانات ليست قابلة للتحويل بسهولة إلى نقد ويتم استردادها واستبعادها في حالة تعثر العميل.
 -6إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
2018
892,850
892,850

الرصيد في بداية السنة
المشتريات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2017
"المعدلة"
892,850
892,850

وفقا ً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ،خالل سنة 2017م قامت الشركة باالستثمار بنسبة  ٪2في شركة غير مدرجة بالبورصة،
وهي ما زالت في مرحلة ما قبل التشغيل.
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -7ممتلكات ومعدات ،صافي
تحسينات على
مباني مستأجرة

اثاث ومعدات
مكتبية وتجهيزات

اجهزة تكييف
وتبريد

اجهزة
اتصاالت

لوحات
اعالنية

حاسب الي

انظمة امن
وسالمة

سيارات

مشروعات تحت
التنفيذ

المجموع

التكلفة :2018
الرصيد في بداية السنة

1,432,373

473,406

18,311

52,876

2,276,607

50,300

78,100

69,500

-

4,451,473

اضافات خالل السنة

-

102,956

8,000

469

209,031

23,250

38,500

-

234,150

616,356

الرصيد في نهاية للسنة

1,432,373

576,362

26,311

53,345

2,485,638

73,550

116,600

69,500

234,150

5,067,829

االستهالك :2018
الرصيد في بداية السنة

1,431,483

382,627

15,541

45,629

1,249,754

39,499

19,070

37,566

-

3,221,169

استهالك خالل السنة

125

22,241

2,906

2,742

255,020

2,030

9,096

13,900

-

308,060

الرصيد في نهاية للسنة
صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2018م

1,431,608

404,868

18,447

48,371

1,504,774

41,529

28,166

51,466

-

3,529,229

765

171,494

7,864

4,974

980,864

32,021

88,434

18,034

234,150

1,538,600

اثاث ومعدات
مكتبية وتجهيزات

اجهزة تكييف
وتبريد

تحسينات على
مباني مستأجرة

اجهزة
اتصاالت

لوحات
اعالنية

حاسب الي

انظمة امن
وسالمة

سيارات

مشروعات تحت
التنفيذ

المجموع

التكلفة :2017
الرصيد في بداية السنة

1,432,373

606,219

16,061

145,351

2,541,666

64,565

78,100

109,000

-

4,993,335

اضافات خالل السنة

-

36,079

2,250

890

44,145

-

-

-

-

83,364

استبعادات

-

()168,892

-

()93,365

()309,204

()14,265

-

()39,500

-

()625,226

الرصيد في نهاية للسنة

1,432,373

473,406

18,311

52,876

2,276,607

50,300

78,100

69,500

-

4,451,473

االستهالك :2017
الرصيد في بداية السنة

1,429,112

514,559

12,891

126,276

1,295,921

50,351

11,257

63,166

-

3,503,533

استهالك خالل السنة

2,371

20,063

2,650

2,838

251,413

1,631

7,813

13,900

-

302,679

استبعادات

-

()151,995

-

()83,485

()297,580

()12,483

-

()39,500

-

()585,043

الرصيد في نهاية للسنة

1,431,483

382,627

15,541

45,629

1,249,754

39,499

19,070

37,566

-

3,221,169

890

90,779

2,770

7,247

1,026,853

10,801

59,030

31,934

-

1,230,304

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2017م
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -8مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدينة اخرى
مصروفات مدفوعة مقدما ً
سلف موظفين
تامينات لدى الغير
ذمم مدينة أخرى

2018

2017
"المعدلة"
400,426
37,768
9,250
3,000
450,444

2018

2017
"المعدلة"
18,194,751
18,194,751

404,095
148,027
34,250
6,075
592,447

 -9النقد وما في حكمه
32,238,300
32,238,300

نقد لدى البنوك

 -10رأس المال
حدد رأس مال الشركة بمبلغ  100,000,000لاير سعودي مقسمة إلى  10,000,000سهم متساوية القيمة ،تبلغ قيمة كل سهم  10لاير
سعودي وجميعها أسهم عادية .وكما يلي نسب المساهمين في حصص رأس المال:
رأس المال
قيمة السهم
عدد األسهم
االسم
99,000,000
10
9,900,000
مجموعة بغلف الظافر
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  /عبدهللا أحمد محمد بغلف
250,000
10
25,000
السيد  /عبدالرحمن أحمد محمد بغلف
100,000,000
10,000,000
 -11أطراف ذات عالقة
خالل سنة  2018قامت الشركة ببعض التعامالت مع الشركات ذات العالقة التالية:
االسم
شركة باز العالمية للصناعة
مجموعة بغلف الظافر
أعضاء مجلس اإلدارة

طبيعة
العالقة
شركة شقيقة
شريك

طبيعة المعاملة
مشتريات
خدمات مؤادة من قبل الشركة
القابضة
مكافأت مجلس اإلدارة

63,396,850
175,959

2017
"المعدلة"
43,159,620
123,893

2018

459,000

378,500

يتكون المطلوب من طرف ذو عالقة كما في  31ديسمبر مما يلي:
مجموعة بغلف الظافر*

2018
866
866

2017
"المعدلة"
-

* تتم التعامالت مع مجموعة بغلف الظافر في النشاط المعتاد للشركة حيث يتم تقديم خدمات للشركة عند طريق الشركة القابضة.
يتكون المطلوب إلى أطراف ذات عالقة كما في  31ديسمبر كما يلي:
2017
2018
"المعدلة"
شركة باز العالمية للصناعة
2,355,700
6,291,390
مجموعة بغلف الظافر
51,200
-2,406,900
6,291,390
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -12تعويضات نهاية الخدمة
2018
1,076,708

القيمة الحالية لتعويضات نهاية الخدمة

إن العوامل االساسية للبنود التي تم احتساب عليها مخصص مكافأة نهاية الخدمة هي كما يلي:
االفتراضات االكتوارية الحتساب مخصص نهاية الخدمة
2018
% 4.2
%3
%4.2
% 75-16
عالي

معدل الخصم
الزيادة السنوية باالجور (المدى القصير)
الزيادة السنوية باالجور (المدى الطويل)
معدل الوفيات
معدل دوران الموظفين

2017
"المعدلة"
956,555

2017
"المعدلة"
%3.45
%3
%3.45
% 75-15
عالي

 1-12حركة مخصص تعويضات نهاية الخدمة
رصيد المخصص في بداية السنة قبل التعديل
االرباح االكتوارية لتعويضات نهاية الخدمة (إيضاح )22
رصيد المخصص بعد التعديل
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة معدل الفائدة
المدفوع خالل السنة
أرباح االكتوارية خالل السنة
الرصيد نهاية السنة

2018

2017
"المعدلة"
1,276,281
()433,947
842,334
173,117
30,846
()23,441
()66,301
956,555

2018

2017
"المعدلة"
203,963

1,456,803
()500,248
956,555
170,289
33,938
()49,076
()34,998
1,076,708

 2-12مخصص تعويضات نهاية الخدمة المحمل على قائمة الربح أو الخسارة كمايلي:
تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفوائد

204,227

 2-12فيما يلي تحليل حساسية منافع الموظف للتغيرات في االفتراضات الرئيسية المرجحة هي زيادة (انخفاض) في القيمة الحالية
الستحقاقات مزايا ما بعد التوظيف للموظفين:
2018
2017
"المعدلة"
معدل الخصم
1,041,241
924,132
زيادة بنسبة % 0.5
1,114,620
991,235
انخفاض بنسبة % 0.5
التغيرات المستقبلية في الراتب
1,111,768
988,676
زيادة بنسبة % 0.5
1,043,582
926,221
انخفاض بنسبة % 0.5
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -13مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
2018
419,000
620,792
231,792
1,271,584

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مصروفات مستحقة
أخرى

2017
"المعدلة"
418,500
526,728
242,307
1,187,535

 -14االحتياطي النظامي
وفقا ً لنظام األساس للشركة ونظام الشركات ،يتم تكوين احتياطي نظامي بنسبة  ٪10من صافي الدخل حتى يعادل االحتياطي  ٪30من
رأس المال .هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
 -15الزكاة
 1-15مخصص الزكاة
2018
3,703,249
3,865,111
()3,703,249
3,865,111

الرصيد بداية السنة
المكون خالل السنة
المسدد خالل السنة
الرصيد نهاية السنة

2017
"المعدلة"
3,520,668
3,703,249
()3,520,668
3,703,249

 2-15عناصر الوعاء الزكوي
2018
رأس المال
االحتياطي النظامي
مخصصات مدورة
صافي الربح المعدل
األرباح المبقاه
يخصم:
الممتلكات والمعدات
الوعاء الزكوي
الزكاة الشرعية %2.5

100,000,000
3,329,088
18,314,814
14,015,812
20,187,370
155,847,084

2017
"المعدلة"
100,000,000
2,086,775
19,019,727
12,629,985
15,579,659
149,316,146

()1,242,644
154,604,440
3,865,111

()1,186,181
148,129,965
3,703,249

 3-15الموقف الزكوي
حصلت الشركة على شهادة الزكاة النهائية رقم  1030269838الصادرة في  2رمضان 1439هـ الموافق  17مايو 2018م
والسارية حتى  25شعبان 1440هـ الموافق  30أبريل 2019م .حصلت الشركة على الربط الزكوي النهائي للسنوات حتى عام
 .2012ولم يتم الفحص من قبل الهيئة للسنوات من  2013إلى .2017
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -16اإليرادات ،صافي
2018
40,964,400
()40,964,400
20,549,509
474,579
21,024,088
21,024,088

المبيعات
تكلفة المبيعات
صافي المبيعات
إيرادات مرابحة وتورق
إيرادات اتعاب ادارية
إيرادات التمويل
صافي االيرادات

2017
"المعدلة"
65,386,850
()65,386,850
19,825,911
446,261
20,272,172
20,272,172

 -17مصروفات ادارية وعمومية
2018

2017
"المعدلة"
2,466,651
220,000
279,535
601,678
245,040
100,000
117,883
27,465
46,014
11,179
128,992
378,500
174,354
4,797,291

2018

2017
"المعدلة"
2,729,999
491,650
23,144
121,461
19,828
80,090
126,345
3,592,517

4,051,758
224,375
286,404
555,642
47,520
100,000
113,820
46,818
53,923
332,052
148,880
459,000
487,438
6,907,630

رواتب
االيجارات
االستهالكات
اتعاب مهنية
مصروفات البحث والتطوير
دعم الفني  -انظمة الحاسب االلي
كهرباء ومياه واتصاالت
صيانة
نظافة
اشتراكات
مصروفات حكومية
مكافات مجلس ادارة
أخرى
 -18مصروفات بيع وتسويق

2,000,365
598,328
21,656
172,230
129,253
101,430
142,227
3,165,489

رواتب
االيجارات
االستهالكات
كهرباء ومياه واتصاالت
صيانة
دعاية واعالن
نظافة
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -19ربحية السهم
يتم احتساب الربح األساسي للسهم الواحد من صافي الدخل للسنة بقسمة صافي ربح السنة على متوسط عدد األسهم القائمة خالل السنة
إلى  10,000,000سهم ( 10,000,000 :2017سهم) .ال يوجد أثر إلحتساب نصيب السهم المخفض من األرباح.
2018
2017
"المعدلة"
11,542,088
12,014,048
صافي دخل السنة
10,000,000
10,000,000
المتوسط المرجح لعدد األسهم
1.15
1.20
نصيب السهم من األرباح
11,577,086
10,000,000
1,16

صافي دخل الشامل السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم
نصيب السهم من األرباح

12,080,349
10,000,000
1,21

 -20إدارة المخاطر المالية
الخطر متأصل في أنشطة الشركة ويتم إدارته من خالل عملية التحديد المستمر القياس والمتابعة ،مع مراعاة حدود المخاطر والضوابط
األخرى .وعملية إدارة المخاطر هي جوهرية الستمرار ربحية الشركة .تتعرض أنشطة الشركة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية
التي تشمل بشكل رئيسي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
 1-20هيكل إدارة المخاطر
مجلس االدارة
يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية وضع سياسات الشركة ،بما في ذلك إطار عمل إدارة المخاطر ،ومراجعة أداء الشركة لضمان
االمتثال لهذه السياسات.
لجنة إدارة االئتمان والمخاطر
يتم تعيين لجنة إدارة االئتمان والمخاطر من قبل الجمعية العامة .تساعد لجنة اإلدارة االئتمان والمخاطر مجلس اإلدارة في
مراجعة المخاطر عامة التي قد تواجهها الشركة وتقييمها ومراجعة المخاطر التشغيلية وغير التشغيلية وتحديدها وتخفيض العوامل
المتعلقة بها.
لجنة المراجعة
يتم تعيين لجنة المراجعة من قبل مجلس اإلدارة .تساعد لجنة المراجعة المجلس في االلتزام بمسؤولياته فيما يتعلق بتقييم جودة
وسالمة التقارير المالية ،تدقيقها وسالمة الضوابط الداخلية للشركة.
المراجعة الداخلية
يتم مراجعة جميع العمليات التشغيلية والمالية الرئيسية وإدارة المخاطر من قبل المراجعة الداخلية .تقوم المراجعة الداخلية بتقييم
مدى كفاية السياسات واإلجراءات ذات الصلة .وتناقش نتائج التقييم مع اإلدارة وتقدم تقرير عن نتائجها وتوصياتها إلى لجنة
المراجعة.
 2-20مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية وهي نتيجة التغيرات في معدالت ربح
السوق أو األسعار السوقية لألوراق المالية بسبب التغيير في التصنيف االئتماني من المصدر أو األداة ،وأنشطة المضاربة،
والعرض والطلب من األوراق المالية والسيولة في السوق.
تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر :مخاطر العملة ومخاطر معدل الربح ومخاطر السعر األخرى.
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -20إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 2-20مخاطر السوق (تتمة)
 1-2-20مخاطر العملة
تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تتذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت أسعار صرف العمالت
األجنبية .الشركة عرضة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق االنشطة العادية .لم تقم الشرﮐة بعمليات
جوهرية بعمالت أخرى غير الريال السعودي خالل السنة .وفقًا لذلك ،فإن الشركة غير معرضة لمخاطر جوهرية
متعلقة بالعمالت.
 2-2-20مخاطر معدل الربح
مخاطر معدل الربح هي مخاطر تتذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لالدوات المالية بسبب التغيرات في
معدالت ربح السوق .تتعرض الشركة لمخاطر التغيرات في معدالت ربح السوق والمرتبطة مبدئيا بالتزامات الديون
طويلة األجل للشركة مع معدالت الربح السائدة.
لم تكن هناك مطلوبات مالية خاضعة لمخاطر معدل الربح كما في  31ديسمبر .2018
 3-2-20مخاطر االسعار األخرى
مخاطر األسعار االخرى هي مخاطر تتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لالداة المالية بسبب التغيرات
في أسعار السوق (بخالف تلك الناشئة عن مخاطر معدل الربح أو مخاطر العملة) سواء هذه التغييرات ناتجة عن
عوامل خاصة باألدوات المالية المستقلة أو مصدرها ،أو العوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المشابهة المتداولة
في السوق .الشركة ليس لديها أي أدوات مالية خاضعة لمخاطر السعر األخرى.
 3-20مخاطر األئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد األطراف بالوفاء بالتزام أداة مالية ما والتى تسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة
مالية .بلغت الموجودات الخاضعة لمخاطر ائتمانية مبلغ  142.9مليون لاير سعودي ( 133.2 :2017مليون لاير سعودي) من
إجمالي الموجودات البالغ قيمتها  145.1لاير سعودي ( 134.8 :2017مليون لاير سعودي) .تقوم اإلدارة بتحليل مخاطر
االئتمان في الموجودات التالية:
2018
109,861,847
32,231,300
866
892,850
188,352
143,175,215

صافي األستثمار في التمويل األسالمي
النقد وما حكمه
المستحق من أطراف ذو عالقة
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
أرصدة مدينة أخرى

2017
"المعدلة"
114,014,260
18,194,751
-892,850
50,019
133,151,880

 1-3-20صافي األستثمار في التمويل األسالمي
يتعرض اإلستثمار في التمويل اإلسالمي بشكل عام لمخاطر ائتمانية كبيرة .لذلك ،قامت الشركة بوضع عدد من
اإلجراءات إلدارة التعرض لمخاطر اإلئتمان بما في ذلك تقييم الجدارة اإلئتمانية للعمالء ،والموافقات اإلئتمانية الرسمية،
ووضع حدود اإلئتمان ،والحصول على الضمانات عامة والشخصية.
تتبع الشركة أيضا ً آلية للتصنيف االئتماني ،مدفوعة في المقام األول باإلنحراف اليومي كأداة إلدارة جودة مخاطر
االئتمان في محفظة عقود التمويل.
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -20إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 3-20مخاطر األئتمان (تتمة)
 1-3-20صافي األستثمار في التمويل األسالمي (تتمة)
إن أعمار صافي اإلستثمار في التمويل اإلسالمي ،على أساس األرصدة المستحقة حسب األقساط المستحقة من العمالء
هي كما يلي:

غير مستحق وغير منخفض القيمة

52,725,889

2017
"المعدلة"
46,239,145

2018

المستحق من  1إلي  90يوم

48,582,364

53,922,192

المستحق من  91إلي  180يوم
المستحق من  181إلي  365يوم

3,808,287
8,491,864

19,710,915
907,875

المستحق ألكثر من سنة

7,437,318

11,001,017

ناقص  :األنخفاض في قيمة العقود

121,045,722
()11,183,875

131,781,144
()17,766,884

109,861,847
%9.2

114,014,260
% 13.5

الصافي
نسبة معدل التغطية

إن المحفظة التي لم تكن متأخرة السداد أو منخفضة القيمة ولها تاريخ للسداد تم أخذه في االعتبار عند حساب انخفاض
قيمة عقود التمويل .كما في تاريخ المركز المالي ،لدى الشركة ضمانات كافية لتغطية التعرض بشكل عام لمخاطر
االئتمان بعد مخصص االنخفاض في القيمة.
 2-3-20تحليل جودة المخاطر
توضح الجداول التالية المعلومات الخاصة بالجودة االئتمانية للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة كما في 31
ديسمبر  . 2018يتم تصنيف االستثمار في التمويل ومخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المقابل لها في  31ديسمبر
 2018و 31ديسمبر .2017
2018
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1
اإلجمالي
غير منخفضة القيمة منخفضة القيمة خسائر اإلنخفاض
121,045,722 19,737,469 31,266,817
صافي القيمة الدفترية قبل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 70,041,436
11,183,879 10,603,975
256,171
323,733
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -20إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 3-20مخاطر األئتمان (تتمة)
 2-3-20تحليل جودة المخاطر (تتمة)
تمركز المخاطر
تتركيز المخاطر االئتمانية وتنشأ عندما يتداخل عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة ،أو أنشطة في نفس
المنطقة الجغرافية ،أو تكون لها سمات اقتصادية متشابهة وقد تتسبب في تأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية
على نحو مماثل بالتغيرات في االقتصاد ،باإلضافة إلى الظروف السياسية أو غيرها .تشير تمركز المخاطر االئتمانية
في الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة أو موقع جغرافي معين.
تدير الشركة تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل تنويع االستثمار في عقود التمويل لضمان عدم وجود تركيز غير
ضروري للمخاطر مع األفراد أو مجموعة من العمالء في مواقع الجغرافية أو أعمال محددة .التيار الرئيسي لتحليل
مخاطر التركيز من قبل األفراد والشركات.
التدفق الرئيسي لتحليل مخاطر التركز حسب فئة األفراد والشركات ترد أدناه:
2018
2017
"المعدلة"
النسبة
المبلغ
النسبة
المبلغ
%32
39,164,508
%35
46,525,365
األفراد
%68
81,881,218
%65
85,255,779
الشركات
%100
121,045,726
%100
131,781,144
 3-3-20أرصدة البنوك واألرصدة المدينة األخري
تحتفظ الشركة بالنقد لدى البنوك لديها تصنيف ائتماني مرتفع وبالتالي ال تخضع لمخاطر ائتمانية عالية .والذمم المدينة
األخرى ليست ذات ارصدة مرتفعة وال معرضة لمخاطر ائتمانية عالية.
 4-3-20نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
 1-4-3-20المبالغ الناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة  -الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
عند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على أداة مالية ما قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها ،فإن الشركة
تأخذ بعين اإلعتبار المعلومات المعقولة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما .ويشتمل ذلك على معلومات
الكمية ونوعية وتحاليل تستند على خبرة الشركة السابقة وتقييم اإلئتمان الذي يجريه الخبراء بما في ذلك المعلومات
المستقبلية.
يهدف التقييم إلى تحديد فيما إذا وقعت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وذلك بمقارنة:
مدى العمر االفتراضي المتبقي من التعثر عن السداد كما في تاريخ القوائم المالية .و
مدي العمر المتبقي إلحتمالية التعثر المتبقية في هذه النقطة في الوقت الذي تم تقديره في تاريخ االعتراف األولي
للتعرض (ويتم تعديله عندما يكون مناسبًا للتغيرات في توقعات السداد مقدماً).
 2-4-3-20إنشاء هيكل األجل الحتمال التعثر عن السداد
تستخدم الشركة نماذج إحصائية في تحليل البيانات التي تم الحصول عليها وإجراء تقديرات إلحتمال التعثر المتبقي
على مدى العمر الزمني للتعرض لتعثر والكيفية التي يتوقع أن تتغير بها نتيجة مرور الوقت.
يشتمل التحليل على تحديد ومعايرة العالقة بين التغيرات في معدالت التعثر وعوامل اإلقتصاد الكلي وتحاليل عميق
ألثر بعض العوامل األخرى (مثل الخبرات السابقة فيما يتعلق بإعفاءات من السداد) المتعلقة بالتعثر .بالنسبة لمعظم
العوامل التي تتعرض لها والتي تشتمل عوامل اإلقتصاد الكلي األساسية على معدل النمو ومعدل التضخم.
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -20إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 3-20مخاطر األئتمان (تتمة)
 4-3-20نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة (تتمة)
 3-4-3-20تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهرى
تتفاوت ضوابط تحديد فيما إذا إرتفعت مخاطر االئتمان بشكل جوهري بحسب المحفظة وتشمل تغيرات كمية في
احتماالت التعثر وعوامل نوعية ،بما في ذلك الدعم بعد تجاوز تاريخ االستحقاق.
 4-4-3-20الموجودات المالية المعدلة
يمكن تعديل الشروط التعاقدية لقرض ما السباب عدة ،منها تغير الظروف في السوق والقدرة على االحتفاظ بالعميل
وعوامل أخرى ال تتعلق بالتعثر المالي .يجوز إلغاء إثبات التمويل الحالي الذي تم تعديل شروطه ويتم االعتراف
بالتمويل الحالي أو المحتمل للعميل بالقيمة العادلة وفقا ً لعملية إعادة التفاوض عليه كتمويل جديد طبقا ً للسياسة
المحاسبية.
في حالة تعديل شروط أصل مالي ما ولم ينتج عن التعديل إلغاء اثبات االصل المالي القديم ،فإن تحديد فيما إذا كانت
هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان لالصل يتم باالستناد إلى الشروط التعاقدية االصلية.
تقوم الشركة بإعادة التفاوض بشأن التمويل الممنوح للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية (يشار إليها بـ "أنشطة
االعفاء من السداد") لزيادة فرص في التحصيل وتقليل مخاطر التعثر .وبموجب سياسة الشركة لالعفاء من السداد،
يتم االعفاء عن سداد التمويل على أساس انتقائي إذا كان المدين حاليا في حالة تعثر عن السداد أو إذا كان هناك احتمال
كبير للتعثر عن السداد ،مع وجود أدلة على قيام المدين ببذل كافة الجهود المعقولة للوفاء وفق الشروط التعاقدية
االصلية وأنه يتوقع بأن يكون المدين قادر على الوفاء بالشروط المعدلة تشتمل الشروط المعدلة عادة على تمديد فترة
االستحقاق ،وتغيير توقيت دفعات السداد ،وتعديل شروط اتفاقية التمويل .تخضع كل من تمويل االفراد والجهات لسياسة
االعفاء عن السداد.
 5-4-3-20تعريف التعثر
تعتبر الشركة ان االصل المالي متعثرا عن السداد عندما:
 من غير المحتمل أن تفي الجهة المقترضة بالتزاماتها االئتمانية إلى الشركة بشكل كامل ،دون قيام الشركةبإجراءات معينة مثل تسييل الضمانات (إن وجدت)؛ أو
تجاوز الجهة المقترضة موعد االستحقاق لما يزيد عن  90يوما تجاوز موعد استحقاقها عند خرق العميل الي
حد تم اشعاره به ،أو تم اشعاره بحد يقل عن المبلغ القائم الحالي.
عند تقويم فيما إذا كانت الجهة المقترضة متعثرة عن السداد ،فإن الشركة تنظر في المؤشرات التالية:
 مؤشرات نوعية  -مثل التعهدات التعاقدية. مؤشرات كمية  -مثل حالة التأخر عن السداد ،وعدم الوفاء بالتزام آخر لنفس المصدر للشركة ،واستناداعلى بيانات معدة داخليا أويتم الحصول عليها من مصادر خارجية.
إن المدخالت المستخدمة لتقييم ما إذا كان أحد االدوات المالية في حالة تعثر عن السداد وأهميتها قد تتغير مع مرور
الوقت لتعكس التغيرات في الظروف.
يتطابق تعريف التعثر مع ذلك المطبق بواسطة الشركة ألغراض رأسمالية تنظيمية.
 6-4-3-20إدراج المعلومات المستقبلية
تقوم الشركة بإدراج المعلومات المستقبلية عند تقييم فيما إذا كانت مخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة لها.
لمحافظ االدوات المالية وباستخدام البيانات التاريخية والتغيرات االقتصادية وخطر االئتمان وخسارة االئتمان تشمل
التوقعات االقتصادية المستخدمة ومنها معدل نمو الناتج المحلي االجمالي ومعدل التضخم كما في  31ديسمبر .2018
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 -20إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 3-20مخاطر األئتمان (تتمة)
 4-3-20نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة (تتمة)
 7-4-3-20قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
تمثل المدخالت االساسية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على المتغيرات التالية:
 .1احتمال التعثر.
 .2الخسائر المغطاه.
 .3التعرض للتعثر.
وتستخرج هذه المعلومات عمو ًما من نماذج إحصائية مطورة داخليًا والبيانات التاريخية األخرى .وفى بعض األحيان
يتم تعديلها لتعكس المعلومات المستقبلية كما هو موضح أعاله.
تقدير احتماالت التعثر هي تقديرات في تاريخ معين ،والتي يتم إحتسابة ،بنا ًء على نماذج التقييم اإلحصائية .وتستند
هذه النماذج اإلحصائية إلى بيانات مجمعة داخليا ً وخارجيا ً تشتمل على عوامل كمية ونوعية .يتم تقدير المخصصات
المالية مع األخذ بعين االعتبار االستحقاقات التعاقدية للمخاطر ومعدالت الدفع المسبق المقدرة.
نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك تعثر .تقوم الشركة بتقدير مؤشرات
نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد على أساس تاريخ معدالت استرداد المطالبات من األطراف المتعثرة .تنظر نماذج
"نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد " للتعثر في الهيكل والضمان المطالبات الفعلية وصناعة الطرف المقابل وتكاليف
استرداد أي ضمانات تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من األصل المالي .يتم احتسابها على أساس التدفق النقدي المخصوم
باستخدام معدل الفائدة الفعال كعامل الخصم.
يمثل التعرض عند التعثر عن السداد التعرض المتوقع في حالة التعثر عن السداد .تستخرج الشركة "التعرض عند
التعثر عن السداد "من التعرض الحالي للطرف المقابل والتغيرات المحتملة فى المبلغ الحالي المسموح به بموجب
العقد بما في ذلك اإلطفاء .إن التعرض عند التعثر عن السداد ألصل مالي هو إجمالي قيمته الدفترية.
 4-20مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها الشركة في سداد االلتزامات المالية في تاريخ إستحقاقها .يمكن أن تنتج مخاطر
السيولة عن عدم المقدرة الناتجة عن سداد المطلوبات قبل تاريخ إستحقاقها أو وجود صعوبة في توفير الدعم المالي لمقابلة
اإلرتباطات المتعلقة بالمطلوبات المالية في تاريخ إستحقاقها .منهجية الشركة في إدارة السيولة للتأكد من قدرتها على توفير سيولة
كافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها في ظل كالً من الظروف العادية والمجهدة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة
بضرر سمعة الشركة.
يلخص الجدول أدناه فقط المطلوبات المالية للشركة (بخالف تعويضات نهاية الخدمة ومخصص الزكاة) إلى استحقاق المجموعة
ذات الصلة على أساس الفترة المتبقية في تاريخ المركز المالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي .وتمثل المبالغ في الجدول التدفقات
النقدية التعاقدية غير المخصومة:
2018
ذمم دائنة
2017
"المعدلة"
ذمم دائنة

القيمة الحالية
7,796,949

التدفقات النقدية
من العقود
7,796,949

أكثر من  3شهور
أقل من
وأقل من سنة
 3شهور
28,829 7,768,120

--

القيمة الحالية
3,645,324

التدفقات النقدية
من العقود
3,645,324

أكثر من  3شهور
وأقل من سنة
28,829

--
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أقل من 3
شهور
3,616,495

أكثر من سنة

أكثر من سنة
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 -20إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 4-20مخاطر السيولة (تتمة)
تحليل الموجودات واإللتزمات المالية علي حسب اإلستحقاق
يوضح الجدول تحليل الموجودات المالية (بخالف الموجودات التي تم استرجاعها والمحتفظ بها للبيع والممتلكات والمعدات
والمصروفات المدفوعة مقدماً) والمطلوبات (بخالف تعويضات نهاية الخدمة ومخصص الزكاة) وفقا ً لما هو متوقع منها استرداده
أو تسويته:
2018
أكثر من  3شهور
أقل من 3
التدفقات النقدية
أكثر من عام
أقل من عام
شهور
للعقد
- 32,238,300
32,238,300
النقدية وما في حكمها
866
866
المستحق من أطراف ذي عالقة
892,850
األستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 892,850
الشامل
188,352
188,352
المدفوعات مقدما ً وأرصدة مدينة أخري
93,147,653
42,532,768 22,773,472 158,453,893
صافي األستثمار في التمويل األسالمي*
إجمالي األصول المالية
94,040,503
42,532,768 55,200,990 191,774,261
233,975
233,975
ذمم دائنة
6,291,390
6,291,390
مطلوب لطرف ذو عالقة
1,271,584
1,271,584
مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى
إجمالي المطلوبات المالية
7,796,949
7,796,949
فجوة اإلستحقاق
94,040,503
42,532,768 47,404,041 183,977,312

تحليل الموجودات واإللتزمات المالية علي حسب األستحقاق
التدفقات النقدية
للعقد
18,194,751
النقدية وما في حكمها
األستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 892,850
الشامل
50,019
المدفوعات مقدما ً وأرصدة مدينة أخري
177,528,098
صافي األستثمار في التمويل األسالمي*
إجمالي األصول المالية
196,665,718
50,889
ذمم دائنة
2,406,900
مطلوب لطرف ذو عالقة
1,187,535
مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى
إجمالي المطلوبات المالية
3,645,324
فجوة اإلستحقاق
193,020,394

2017
"المعدلة"
أكثر من  3شهور أقل
من عام
أقل من  3شهور
- 18,194,751
50,019
29,212,034
47,456,804
50,889
2,406,900
1,187,535
3,645,324
43,811,480

39,911,354
39,911,354
39,911,354

أكثر من عام
892,850
108,404,710
109,297,560
109,297,560

* صافي األستثمار في التمويل األسالمي ال تشمل مخصصات الخسائر االئتمانية وتتضمن جميع األرصدة المستحقة ولكنها لم
تدفع كما كانت مستحقة في الفترة حتى ثالثة أشهر .هذا قد يكون له تأثير جوهري على فجوة االستحقاق.
-31-

شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -20إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 5-20القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
تتضمن الموجودات المالية للشركة على أرصدة النقد بالخزينة والبنك وصافي اإلستثمار في التمويل اإلسالمي والمستحق من
أطراف ذات عالقة وبعض األرصدة المدينة األخرى ،وتتضمن المطلوبات المالية على الذمم الدائنة والمستحق إلى أطراف ذات
عالقة وبعض األرصدة الدائنة األخرى.
تقوم إدارة الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لكالً من قياس القيمة العادلة المتكررة وقياس غير المتكررة.
ال يوجد إختالف جوهري بين القيمة العادلة لألدوات المالية والقيمة الدفترية.
الموجودات المالية

صافي األستثمار في التمويل األسالمي
النقدية
المستحق من أطراف ذي عالقة
األستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل
أرصدة مدينة أخري

2018

2017
"المعدلة"

القيمة الحالية
109,861,847
32,238,300
866
892,850

القيمة العادلة
109,861,847
32,238,300
866
892,850

القيمة الحالية
114,014,260
18,194,751
892,850

القيمة العادلة
114,014,260
18,194,751
892,850

188,352
143,182,215

188,352
143,182,215

50,018
133,151,879

50,018
133,151,879

2018

المطلوبات المالية
القيمة الحالية
233,975
ذمم دائنة
6,291,390
مطلوب لطرف ذو عالقة
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة 1,271,584
أخرى
7,796,949

2017
"المعدلة"

القيمة العادلة
233,975
6,291,390
1,271,584

القيمة الحالية
50,889
2,406,900
1,187,535

القيمة العادلة
50,889
2,406,900
1,187,535

7,796,949

3,645,324

3,645,324

 6-20إدارة مخاطر رأس المال
يتمثل هدف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة حتى تتمكن من االستمرار في
تقديم عوائد للمساهمين والمزايا ألصحاب المصلحة اآلخرين ،والحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم التنمية المستمرة ألعمالها.
تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وخصائص المخاطر
للموجودات األساسية .وذلك من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله "عند اللزوم" ،وفي هذه الحالية يمكن للشركة تعديل
قيمة توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة .لم يتم إجراء أي تغييرات
في األهداف والسياسات وإجراءات إدارة رأس المال خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر  2018و 31ديسمبر .2017
تقوم الشركة بمراقبة إجمالي مبلغ التمويل الممنوح من الشركة على أساس المتطلبات النظامية ولوائح الشركات ومؤسسة النقد
العربي السعودي ("ساما") .تتطلب مؤسسة النقد العربي السعودي ("ساما") من شركات التمويل والعاملة في مجال التمويل
بخالف التمويل العقاري ،الحفاظ على ثالث مرات التمويل الكلي إلى نسبة رأس المال.
2018
2017
"المعدلة"
نسبة التمويل اإلجمالية إلى رأس المال
0.83
0.90
(صافي األستثمار في التمويل األسالمي إلى حقوق الملكية)
-32-

شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -21معايير صادرة ولكن غير سارية المفعول
إن المعايير والتفسيرات الصادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة موضحة أدناه .تنوي الشركة
اعتماد هذه المعايير والتفسيرات ،إن كان مسموح ،عندما تصبح سارية المفعول.
المعيار الدولي للتقرير المالي  16عقود اإليجار
يتم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16في يناير  2017والذي يتطلب من المستأجرين حساب جميع عقود اإليجار (مع مراعاة
بعض اإلعفاءات) على نموذج المركز المالي (أي بطريقة مماثلة لعقود التأجير التمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  .)17سوف
يعترف المستأجرون بالتزام دفع اإليجار بأصل مقابل ،وسوف يعترف بشكل منفصل بمصروفات الفوائد واإلطفاء .يتضمن المعيار
إعفائين من االعتراف والقياس للمستأجرين:
 تأجير األصول منخفضة القيمة (مثل الطابعة الصغيرة؛) و
 عقود اإليجار قصيرة األجل (أي عقود إيجار لمدة  12شهرا أو أقل).
يتطلب المعيار الجديد أيضا ً إعادة تقييم لبعض االعتبارات الرئيسية (على سبيل المثال ،مدة اإليجار ،اإليجارات المتغيرة على أساس
مؤشر أو سعر ،معدل الخصم) من قبل المستأجر على أحداث معينة .سيكون المحاسبة لدس المستأجر هو نفس األساس المحاسبي
المستخدم بواسطة المؤجر ،باستخدام منهج التصنيف المزدوج في معيار المحاسبة الدولي رقم  .17إن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
 16ساري المفعول للفترة التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2019يُسمح بالتطبيق المبكر.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 19
تعديل أو ﺘقﻴﻴم أو ﺘﺴوﻴة الخطة الﻤطﺒقة للفﺘرة الﺘي ﺘﺒدأ في أو ﺒعد  1ﻴﻨاﻴر  .2019ﺘﺘﻨاولت الﺘعدﻴالت على ﻤعﻴار الﻤﺤاﺴﺒة الدولي رقم
 19عﻨدﻤا تحدد تعديالت الﺨطة أو الﺘقلﻴل أو الﺘﺴوﻴة ﺨالل فﺘرة المالية .تحدد التعديالت أنه عندما يتم تعديل الخطة أو تقليصها أو
تسويتها خالل فترة التقرير السنوي.
بالنسبة للمعايير أو تعديالت أو تفسيرات أخرى سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2019ال تتوقع الشركة
أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة.
 -22تعديالت سنوات سابقة
تم تعديل بعض األرقام المقارنة كنتيجة لخطأ محاسبي في تطبيق المعيار المحاسبي رقم  19والخاص بتعويضات مكافات نهاية الخدمة
حيث بلغ تأثيرها على قائمة المركز المالي مبلغ  469,668لاير سعودي منها مبلغ  433,947لاير سعودي تخص السنة المالية في 31
ديسمبر  2016وما قبلها باإلضافة إلى مكافأت مجلس اإلدارة التي تم تحميلها على حقوق المساهمين مباشرة بدالً من تحميلها على قائمة
الدخل الشامل بمبلغ  378,500لاير سعودي تخص سنة  ،2017وبالتبيعة تعديل االحتياطي النظامي بتأثير التعديالت السابقة واالخذ
في االعتبار الزكاة المحملة على األرباح المبقاه مما أدى إلى تعديل القوائم المالية للسنوات السابقة .وفيما يلي أثر تلك التعديالت:
أثر التعديالت على قائمة المركز المالي
 31ديسمبر 2017
"قبل التعديل"

التسويات

 31ديسمبر 2017
"المعدله"

المطلوبات
تعويضات مكافات نهاية الخدمة

1,426,223

()469,668

956,555

حقوق المساهمين
األرباح االكتوارية لتعويضات نهاية الخدمة
االحتياطس النظامي
األرباح المبقاه

3,329,088
22,678,725

500,248
()40,908
10,328

500,248
3,288,180
22,689,053
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
-22

تعديالت سنوات سابقة (تتمة)
أثر التعديالت على قائمة الدخل الشامل
مصروفات عمومية وإدارية
الدخل الشامل األخر
إجمالي الدخل الشامل

2017
"قبل التعديل"
()4,388,211
12.423.128

التسويات
()409,080
66,301
()342,779

2017
"المعدله"
()4,797,291
66,301
12,080,349

 -23توزيع أرباح
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2018م ،حصلت الشركة على خطاب عدم ممانعة صادر من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"
بشأن توزيع أرباح على المساهمين والبالغة  7مليون لاير سعودي عن السنة المالية المنتهية في 2017م .وعلى ذلك وافق المساهمين
على توزيع أرباح بمبلغ  7مليون لاير سعودي.
 -24أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية.
 -25الموافقة على إصدار القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية إلصدارها في  26جمادى األخر  1440هـ (الموافق  3مارس 2019م) من قبل مجلس إدارة الشركة.
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