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 تقرير المراجع المستقل
 المحترمين  إلى السادة مساهمي شركة أصول الحديثة للتمويل

 
 تقرير حول مراجعة القوائم المالية  

 

 رأينا
 أصول الحديثة للتمويلشركة  لفي رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي  

وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقــاً للمعــايير الدولية    2020ديسمبر    31)"الشركة"( كما في  
لمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية  للتقــريـر المالي ا 

 للمحاسبين القانونيين.
 

 نطاق المراجعة
 

 تتألف القوائم المالية للشركة من ما يلي:
 . 2020ديسمبر  31في   المركز المالي كماقائمة  ●
 . في ذلك التاريخكما  دخل الشاملقائمة ال ●
 . ذلك التاريخفي قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية  ●
 . ذلك التاريخفي قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية  ●
 . والمعلومات التفسيرية األخرى لسياسات المحاسبية الهامةاالتي تتضمن  ،إيضاحات حول القوائم المالية ●
 

 أساس الرأي
لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية. تم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 
 

 ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية 
 

 يةاالستقالل
 

إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم 
 المالية، كما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد. 

 

 عن القوائم المالية ن بالحوكمة والمكلفياإلدارة مسؤوليات 
في المملكة العربية  المعتمدة  للتقرير المالي    ة ر الدوليييإن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعا

ومتطلبات نظام الشركات وعقد السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  
تتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات كي تأسيس الشركة، وعن نظام الرقابة الداخلية الذي تراه اإلدارة ضرورياً ل

 الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. 
 

عند الضرورة    -االستمرار في أعمالها واإلفصاح    عند إعداد القوائم المالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على
عن األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنوي اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها   -

 أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك.  
 

 الشركة. د التقارير المالية لدى إن القائمين على الحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعدا
 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول ما اذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواًء بسبب غش أو  

وى عال من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على خطأ، واصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مست
أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف 

معقول توقع جوهري عندما يكون موجوداً. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرية، اذا كان يمكن بشكل 
 انها ستؤثر بمفردها او في مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية. 

 
  



 

 

 )تتمة( تقرير المراجع المستقل
 المحترمين  إلى السادة مساهمي شركة أصول الحديثة للتمويل

 
 )تتمة(مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 

 
وكجزء من عملية المراجعة، وفقا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني 

 ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل أعمال المراجعة. وعلينا أيضا: 
 
يفات الجوهرية في القوائم المالية سواًء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة  تحديد وتقييم مخاطر التحر •

لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف  
تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو   جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على

 إفادات مضللة أو تجاوز الجراءات الرقابة الداخلية. 
 

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

 
مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي  تقييم مدى  •

 قامت بها اإلدارة.
 

االستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها،  لمبدأاإلدارة  إستاخدام استنتاج مدى مالئمة  •
د جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة فيما إذا كان هناك عدم تأك

مستمرة. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة  
فيتم عندها تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة   الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير مناسبة،

المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف  
 الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.

 
احات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية تمثل  تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفص •

 .المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل
 

نقوم بإبالغ اإلدارة، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي  
 التي اكتشفناها خالل المراجعة. أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية 

 

 التقرير حول المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى
 

،من جميع النواحي    تلتزم  لماستناًدا إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا ، لم يسترعي انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن الشركة  
قوائم  بقدر ما تؤثر على إعداد وعرض ال  الشركةوالمعمول بها في لوائح الشركات    لمتطلبات النظامية والتنظيمية، با  جوهريةال

 المالية. 
 

 وترهاوس كوبرزبرايس 
 
 
 
 

 عليعباس  مفضل
 447ترخيص رقم  -قانوني  محاسب
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 شركة أصول الحديثة للتمويل

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 قائمة المركز المالي

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 ديسمبر 31كما في   

 2019 2020 إيضاح 

    

    الموجودات

 44,401,217 65,520,563 4 عادلهنقد وما ي

 106,916,232 84,201,699 5 صافي االستثمار في عقود التمويل

 3,523,120 3,225,245 13 زكاة مدينة

 526,195 615,804 6 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 560,489 560,489 7 االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 2,398,975 1,718,143 8 موجودات حق االستخدام

 1,987,787 1,695,355 9 بالصافيممتلكات ومعدات، 

 160,314,015 157,537,298  مجموع الموجودات

    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات

 17,275,716 28,604,854 11 قروض

 2,301,240 1,673,428 8 مطلوبات إيجارية

 411,173 267,023  ذمم دائنة

 10,000 - 10 مطلوب إلى طرف ذي عالقة

 1,141,899 1,012,061 12 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

 1,341,803 1,457,653 14 تعويضات نهاية الخدمة

  33,015,019 22,481,831 

    ساهمينالمحقوق 

 100,000,000 100,000,000 15 رأس المال

 5,954,377 5,954,377 16 احتياطي نظامي

 ( 332,361) ( 332,361)  احتياطي آخر

 32,210,168 18,900,263  أرباح مبقاة

 137,832,184 124,522,279  ساهمينالمحقوق صافي 

 160,314,015 157,537,298  والمطلوبات ساهمينالمحقوق صافي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتعتبر اإليضاحات المرفقة 
 



 شركة أصول الحديثة للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الدخل الشامل
 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 ديسمبر 31المنتهية فيللسنة   

 2019 2020 إيضاح 

    

 20,869,313 14,405,406 17 إيرادات، بالصافي

 20,869,313 14,405,406  إيرادات تشغيلية

    

 ( 7,106,506) ( 6,348,880) 18 مصاريف عمومية وإدارية

 ( 3,276,597) ( 3,220,736) 19 مصروف مبيعات وتسويق

 ( 2,603,787) ( 6,669,760) 5 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 - ( 4,773,046) 24و5 عقود تمويل تعديل خسائر

 - 1,216,379 24 منح حكومية

 66,181 494,480 20 إيرادات أخرى

 7,948,604 ( 4,896,157)  من العمليات ( / الدخلالخسارة)

    

 ( 216,955) ( 616,132)  تمويلنفقات 

    

 7,731,649 ( 5,512,289)  قبل الزكاةالدخل  / (الخسارة)

    

 ( 2,589,831) ( 297,875) 13 مصروف الزكاة

 9,978,062 - 13 عكس الزكاة للفترات السابقة

    

 15,119,880 ( 5,810,164)  للسنةالدخل  / (الخسارة)صافي 

    

    اآلخرالدخل الشامل 

    بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح والخسارة

 ( 107,807) 259 14 لتعويضات نهاية الخدمة التغير في اإلفتراضات األكتوارية

 ( 332,361) - 7 التغير في القيمة العادلة لموجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ( 440,168) 259  الشامل اآلخر / )الخسارة( دخلال

    

 14,679,712 ( 5,809,905)  للسنة ةالشامل الخسارةمجموع 

    

    

 1.51 (0.58) 21 من صافي الدخل للسنة السهم ( / ربحخسارة)

 1.47 (0.58) 21 الدخل الشامل للسنة)الخسارة( / من  السهم ( / ربحخسارة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتعتبر 
 



tشركة أصول الحديثة للتمويل 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 حتياطيا نظامي لمالا رأس ايضاح 
 

 بقاهم أرباح حتياطي آخرا
 

 المجموع

       

 132,386,142 27,943,753 - 4,442,389 100,000,000  2019يناير  1الرصيد كما في 

 15,119,880 15,119,880 - - -  صافي الربح للسنة

 ( 107,807) ( 107,807) ( 332,361) - -   الدخل الشامل اآلخر للسنة

 15,012,073 15,012,073 ( 332,361) - -   مجموع الدخل الشامل للسنة

 ( 332,361) ( 1,511,988) - 1,511,988 -  تحويل إلى احتياطي نظامي

 ( 9,233,670) ( 9,233,670) - - -  توزيعات أرباح خالل السنة

 137,832,184 32,210,168 ( 332,361) 5,954,377 100,000,000  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

       

 137,832,184 32,210,168 ( 332,361) 5,954,377 100,000,000  2020يناير  1الرصيد كما في 

 ( 5,810,164) ( 5,810,164) - - -  للسنة الخسارةصافي 

 259 259 - - -   الشامل اآلخر للسنة الدخل

 ( 5,809,905) ( 5,809,905) - - -   للسنة ةالشاملالخسارة مجموع 

 - - - - -  احتياطي نظاميتحويل الى 

 ( 7,500,000) ( 7,500,000) -  - - 23 توزيعات أرباح خالل السنة

 124,522,279 18,900,263 ( 332,361) 5,954,377 100,000,000  2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
 



 للتمويلشركة أصول الحديثة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التدفقات النقدية
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

 2019 2020 إيضاح 

    

    األنشطة التشغيلية

 7,731,649 ( 5,512,289)  قبل الزكاة خالل السنةصافي الربح 

    

    لـ: التسويات

 353,498 450,202 9 استهالكات

 147,825    -  ممتلكات ومعدات إنخفاض قيمة

 4,518 1.545  ممتلكات ومعداتإستبعاد  خسارة

 205,531 221,506 14 مخصص تعويضات نهاية الخدمة

 2,603,787 6,669,760 5 الخسائر االئتمانيةمخصص 

 - 4,773,046 5 خسارة التعديل

 680,832 680,832  اطفاءات حق إستخدام الموجودات

 216,955 616,132  نفقات تمويل

 - ( 1,216,379)  ايراد منح حكومي

    

     لتغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيليةا

 341,828 11,271,727  صافي االستثمار في عقود التمويل

 66,252 ( 89,609)   مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 866 -  مطلوب من طرف ذي عالقة

 177,198 ( 144,150)  ذمم دائنة تجارية

 ( 6,281,390( ( 10,000)  طرف ذي عالقةمطلوب إلى 

 ( 129,685) ( 129,838)  مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

 6,119,664 17,582,485  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 ( 48,243) ( 105,397) 14 تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة

 -    - 13 زكاة مدفوعة

 ( 118,197) ( 205,303)  المدفوعةض والفائدة على القر

 5,953,224 17,271,785   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 ( 956,028) ( 161,665) 9 شراء ممتلكات ومعدات

 1000 2,350  متحصالت من بيع األصول الثابتة

 ( 955,028) ( 159,315)  المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد 

    

    التدفقات النقدية من نشاط تمويلي

 ( 9,233,670) ( 7,500,000)  توزيعات أرباح خالل السنة

 20,000,000 16,972,458  متحصالت من القروض

 ( 2,724,284) ( 4,759,282)  المسدد من القروض

 ( 877,325) ( 706,300)  إلتزامات عقود إيجارالمسدد من 

 7,164,721 4,006,876  التمويلية األنشطة ناتج منصافي النقد ال

    

 12,162,917 21,119,346  صافي الزيادة في النقد وما يماثله

 32,238,300 44,401,217  في بداية الفترة عادلهنقد وما ي

 44,401,217 65,520,563 5 في نهاية السنة عادلهنقد وما ي

 
 معلومات إضافية ألنشطة غير نقدية

 
 حق إستخدام موجودات  - 3,079,806

 إلتزامات عقود إيجار - 3,079,806

 ديون مشطوبة ( 5,154,105) -

 
 تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 شركة أصول الحديثة للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2020ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 علومات عامةم 1 

 
  4030149475السعودية بموجب سجل تجاري رقم  شركة أصول الحديثة للتمويل )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية  

، جدة 2108(. يقع المركز الرئيسي للشركة في طريق المدينة، ص. ب. 2005أبريل  26هـ )الموافق  1425ربيع األول  6صادر في مدينة جدة بتاريخ 
 ، المملكة العربية السعودية.21451

 
وتمويل المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم والتمويل االستهالكي. وفقًا لمتطلبات نظام مراقبة يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في أعمال اإليجار التمويلي 

للقيام بأنشطة اإليجار التمويلي وتمويل المنشآت   من مؤسسة النقد العربي السعودي  201503/ش/أ  32شركات التمويل، حصلت الشركة على ترخيص رقم  
 (.2015يناير  21هـ )الموافق  1436جمادى الثاني  2 صغيرة ومتوسطة الحجم والتمويل االستهالكي في

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2

 
على جميع الفترات أهم السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الشركة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم 

  .المعروضة
 
 اإلعدادأسس  2-1
 

 بيان االلتزام )أ(
 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخ رى الصادرة عن الهيئة أعدت هذه القوائم المالية طبقا
 السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
 أسس القياس  )ب(

 
تخدام طريقة المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء إثبات التزام المنافع المحددة للموظفين بالقيمة الحالية للمطلوبات المستقبلية باستم إعداد هذه القوائم 

 وحدة االئتمان المتوقعة وأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المقاسة بالقيمة العادلة.
 

 ملة الوظيفية وعملة العرضالع )ج( 
 

باللاير السعودي تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة 
 إلى أقرب لاير سعودي، ما لم يذكر غير ذلك.

 
 تحويل العمالت األجنبية 2-2
 

 الوظيفية وعملة العرضالعملة 
 

'(. إن القوائم المالية معروضة يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل المنشأة ضمنها )'العملة الوظيفية
 باللاير السعودي الذي يعتبر عملة التقارير والعملة الوظيفية للشركة.

 
 دةمعامالت وأرص

 
صدة الموجودات تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إجراء المعامالت. كما يعاد تحويل أر

السائدة بذلك التاريخ. تدرج أرباح أو خسائر والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية فترة كل تقرير إلى اللاير السعودي بأسعار الصرف 
 تسوية وتحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل في الفترة التي تنشأ فيها.

 
م أسعار صرف العمالت السائدة بتاريخ تحديد القيمة يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية المقيدة بالقيمة العادلة والتي تم تسجيلها بعمالت أجنبية باستخدا

 العادلة. وال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية.
 
 يعادلهنقد وما  2-3
 

واستثمارات أخرى قصيرة األجل عالية السيولة، إن وجدت، تكون فترات استحقاقها األصلية يشتمل النقد وما يماثله على نقد في الصندوق ونقد لدى البنوك  
 ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء ومتاحة للشركة دون أي قيود.

 
 االستثمار في عقود التمويل 2-4
 

على طلبات من عمالئها، بشراء سلع محددة وبيعها للعمالء بسعر تمثل المرابحة والتورق شكالن من أشكال التمويل اإلسالمي حيث تقوم الشركة، بناًء 
 متفق عليه يساوي تكلفة الشركة باإلضافة إلى هامش ربح محدد، يتم دفعه على أساس مؤجل على شكل أقساط متفق عليها.
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 ممتلكات ومعدات 2-5
 

ن التكلفة التاريخية المصاريف المتعلقة مباشرة تُدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة، إن وجد. تتضم
محتمل أن تتدفق باقتناء البنود. تُدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو يتم إثباتها كأصل منفصل، حسب الضرورة، فقط عندما يكون من ال

لفة هذا البند بشكٍل موثوق. يتم إلغاء إثبات القيمة الدفترية ألي من العناصر التي إلى الشركة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تك
 تم المحاسبة عنها كموجودات منفصلة عند استبدالها

 
ستهالك على اال يتم تحميل جميع عمليات اإلصالح والصيانة األخرى على قائمة الدخل الشامل اآلخر خالل فترة التقرير والتي تم تكبدها فيها. يتم احتساب

 جودات هي:مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات باستخدام طريقة القسط الثابت. إن معدالت االستهالك التقديرية للفئات الرئيسية لهذه المو
 

 % 20 تحسينات على مباني مستأجرة
 % 25-%10 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

 %12.5 أجهزة حاسب آلي
 % 20 سيارات

 

 مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها إن لزم األمر في نهاية كل فترة مالية.تتم 

 
 المتوقعة. يتم تخفيض قيمة األصل الدفترية إلى قيمته القابلة لالسترداد في الحال عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد

 
 .ر من عمليات االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيد في الدخل الشاملتحّدد األرباح والخسائ

 
 ذمم دائنة 2-6
 

. وتظهر الذمم الدائنة تمثل هذه المبالغ المطلوبات غير المسددة نظير تقديم بضائع وخدمات إلى الشركة قبل نهاية السنة المالية. تعد هذه المبالغ غير مضمونة
 شهراً بعد تاريخ التقرير. 12كمطلوبات متداولة، وذلك إذا لم يكن التسديد مستحقاً خالل 

 
 الزكاة 2-7
 

قوق المساهمين. تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(.  يتم إدراج مخصص الزكاة للشركة ضمن قائمة التغيرات في ح
 المبالغ اإلضافية المستحقة بموجب الربوط النهائية، إن وجدت، عند تحديدها.يتم تسجيل 

 
 ي.تقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، كما يتطلب نظام ضريبة الدخل السعود

 
 منافع ما بعد الخدمة 2-8
 

  األجلمنافع الموظفين قصيرة 
 

 تقاس التزامات منافع الموظفين قصيرة األجل بقيم غير مخفضة وتحتسب كمصاريف على مدى فترة تقديم الخدمة.
 

ة حالية أو متوقعة على يتم إثبات االلتزامات المتوقع دفعها مقابل الحوافز النقدية قصيرة األجل أو البرامج المبنية على الربح في حال وجود التزامات قانوني
 الشركة لدفع تلك المبالغ مقابل خدمات سبق تقديمها من قبل الموظف مع وجود إمكانية لتقدير تلك االلتزامات على نحو موثوق به.

 
 التزام ما بعد الخدمة

 
 العربية السعودية.تقوم الشركة بتنفيذ نظام لمنافع ما بعد الخدمة من خالل خطة منافع محددة، وفقاً لمتطلبات نظام العمل في المملكة 

 
ستقل بناء على ال يتم تمويل خطط منافع ما بعد الخدمة للموظفين. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري م

ع المنسوبة وذلك على أساس متساوي في كل سنة من طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمناف
  سنوات الخدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.

 
فاء االلتزام بمعدالت طيتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في قائمة الدخل الشامل في حين يتم تسجيل عكس إ

بارها إعادة قياس الخصم المستخدمة باعتباره تكلفة مالية. تؤخذ أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييمات االكتوارية والتغيرات في االفتراضات باعت
 في الدخل الشامل اآلخر.

 
غيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تظهر بها مباشرة في الدخل يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التعديالت السابقة والت

 الشامل اآلخر.
 

امل كتكاليف خدمة يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات الخطة على الفور في قائمة الدخل الش
 سابقة.

 
  



 شركة أصول الحديثة للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

10 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 2-9
 

ويتم ة لالسترداد. يتم اختبار الموجودات لتحري االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابل
لالسترداد هي القيمة العادلة   احتساب خسارة االنخفاض في القيمة وفقاً للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد. وإن القيمة القابلة

يتم تجميع الموجودات لدى أدنى المستويات التي لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. وألغراض تقييم االنخفاض في القيمة، 
ت الموجودات تتوفر لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكٍل منفصل والتي تكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية من الموجودات األخرى أو مجموعا

 قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك االنخفاض بتاريخ كل فترة تقرير.)وحدات توليد النقد(. تتم مراجعة الموجودات غير المتداولة التي حدث انخفاض في 
 
 مخصصات 2-10
 

االلتزام،   يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام حالي )نظامي أو تعاقدي( ناتج عن حدث سابق، وهناك احتمال وجود حاجة للشركة لتسوية
 عليه.وإمكانية تقدير مبلغ االلتزام بشكل يعتمد 

 
اطر وعدم التأكد تعد المبالغ المدرجة كمخصص هي أفضل تقدير للمقابل المادي المطلوب لتسوية االلتزام الحالي بتاريخ التقرير، مع األخذ باالعتبار المخ

 ذلك يعد القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.قيمته الدفترية، فإن    ، من االلتزام. وعند قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي
 

عندما يكون عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو كامل المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية المخصص من طرف آخر، تُدرج الذمم المدينة كموجودات  
 كل موثوق به.استالمها مؤكداً افتراضياً وتكون هناك إمكانية لقياس مبالغ الذمم المدينة بش

 

 عقود التمويل وإيرادات تشغيلية أخرى –إثبات اإليرادات  2-11

 

 إيرادات عقود التمويل  )أ(

 

 يتم احتساب إيرادات التمويل من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي إلي إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية، باستثناء:

 

المنشأة ذات القيمة االئتمانية المنخفضة، المطبق بشأنها معدل الفائدة الفعلية المعدل األصلي لالئتمان على التكلفة الموجودات المالية المشتراة أو  .أ

 المطفأة لألصل المالي.

لمرحلة الثالثة"(، الموجودات المالية غير "المشتراة أو المنشأة ذات القيمة االئتمانية المنخفضة" التي أصبحت الحقاً منخفضة القيمة االئتمانية )أو "ا .ب

 التي يتم احتساب إيرادات فوائدها من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة )أي صافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة(.

 

المباشرة المبدئية كإيرادات عقود  باإلضافة إلى التكاليف إلستثمار في عقود التمويلالمستحقة القبض وتكلفة اال التمويليتم تسجيل الفرق بين إجمالي عقود 

ئدة مباشرة إلى التفاوض تمويل غير مكتسبة. يتم إدراج التكاليف المباشرة المبدئية، والتي تشمل مبالغ مثل العموالت والرسوم القانونية التي تكون زائدة والعا

ت المثبت على مدى فترة العقد. يتم تحديد معدل الفائدة الضمني في العقد وترتيب عقد، في القياس المبدئي لذمم عقد التمويل المدينة وتقليل مبلغ اإليرادا

ذمم عقود التمويل المدينة  بطريقة يتم بها إدراج التكاليف المباشرة المبدئية تلقائيًا في ذمم عقود التمويل المدينة. يتم تطبيق المدفوعات المتعلقة بالسنة على

 التمويل غير المكتسبة.لتخفيض كل من المبلغ األساسي وإيرادات 

 

 إيرادات تشغيلية أخرى  (ب(

 

  تُسجل عند اكتسابها وإدراجها.

 

  األدوات المالية 2-12

 

 تصنيف الموجودات المالية
 

 تصنف الشركة موجوداتها المالية ضمن الفئات التالية:

 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. •

 الشامل اآلخر.القيمة العادلة من خالل الدخل  •

 التكلفة المطفأة. •

 تستند هذه التصنيفات إلى نموذج أعمال الشركة في إدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

 

ات النقدية التعاقدية، تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عندما تكون ضمن نموذج األعمال لالحتفاظ بالموجودات بغرض تحصيل التدفق

 وتؤدي األحكام التعاقدية إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على األصل القائم.

 

  الدخل الشامل اآلخر.بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، سيتم تسجيل األرباح والخسائر إما ضمن قائمة الربح أو الخسارة أو قائمة 
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 القياس المبدئي
 

للموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة عند اإلثبات المبدئي، يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بقيمها العادلة. تُحتسب تكاليف المعاملة 

بالقيمة العادلة  من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في حساب الربح أو الخسارة. وفي حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية التي لم يتم قياسها

مباشرة إلى االستحواذ على أو إصدار األصل المالي أو االلتزام  معاملة العائدةمن خالل الربح أو الخسارة، فتمثل قيمتها العادلة زائًدا أو ناقصا تكاليف ال

 المالي قيمة اإلثبات المبدئي. تُقاس الذمم المدينة التجارية بسعر المعاملة.
 

 تصنيف المطلوبات المالية
 

كبير أو عدم التطابق  تحدد الشركة التزاًما مالياً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أدى ذلك إلى استبعاد أو خفض القياس أو اإلثبات بشكل

 إلثبات، أو في حال إدارة مجموعة من المطلوبات المالية ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة.في ا
 

 12في غضون تمثل هذه المبالغ المطلوبات غير المدفوعة للسلع والخدمات المقدمة للشركة قبل نهاية السنة. وهذه المبالغ غير مضمونة وعادة ما تدفع 

 12ل  إثباتها. يتم عرض الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى ضمن المطلوبات المتداولة باستثناء تلك التي تكون مستحقة الدفع خالشهراً من تاريخ  

 ئدة الفعلية.اشهراً بعد تاريخ التقرير. يتم إثبات هذه المبالغ مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الف
 

  يتم قياس كافة المطلوبات المالية األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 

 المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية
 

للشركة حالياً حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في قائمة المركز المالي حيث يكون 

 المبالغ المثبتة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.
 

 إعادة التصنيف
 

المالية. على سبيل المثال، عندما تتغير نية يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عندما تقوم الشركة بتغيير نموذج األعمال الخاص بها إلدارة الموجودات 

 اإلدارة في االحتفاظ باألصل لفترة قصيرة األجل أو طويلة األجل. ال يُعاد تصنيف المطلوبات المالية.
 

 القياس الالحق
 

 وفيما يلي القياس الالحق للموجودات المالية:
 

فقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية فقط مدفوعات ألصل الدين والفائدة يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التد التكلفة المطفأة:

بات أي أرباح أو خسائر بالتكلفة المطفأة. تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إث

باشرة في الربح أو الخسارة ويتم تقديمها في أرباح/ )خسائر( أخرى، باإلضافة إلى أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية. يتم ناتجة عن إلغاء اإلثبات م

 عرض خسائر انخفاض القيمة كبند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة.
 

إن الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية، حيث تتمثل التدفقات  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

ي القيمة الدفترية من النقدية للموجودات في مدفوعات ألصل الدين أو الفائدة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم إثبات الحركة ف

ح أو لدخل الشامل اآلخر، عدا إثبات االنخفاض في قيمة األرباح أو الخسائر، وايرادات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في الربخالل ا

ن حقوق الملكية إلى مالخسارة. عند إلغاء إثبات الموجودات المالية، تتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر  

لتمويل باستخدام طريقة الربح أو الخسارة ويتم إثباتها ضمن األرباح / )الخسائر( األخرى. يتم إثبات إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات ا

إدراج مصاريف انخفاض القيمة كبند منفصل في معدل الفائدة الفعلي. يتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في أرباح / )خسائر( أخرى ويتم  

 قائمة الدخل الشامل.
 

يتم قياس الموجودات التي ال تفي بمعايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

ن خالل الربح أو الخسارة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إثبات الربح أو الخسارة من استثمار الديون الذي يتم قياسه الحقاً بالقيمة العادلة م

 قائمة الدخل الشامل ويتم إدراجها بالصافي ضمن األرباح/ )الخسائر( األخرى في الفترة التي تنشأ فيها.في 
 

 أدوات حقوق الملكية
 

استثمارات حقوق تقيس الشركة جميع االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة. عندما تختار إدارة الشركة عرض أرباح وخسائر القيمة العادلة من 

ستثمار. يستمر إثبات الملكية في الدخل الشامل اآلخر، ال يتم الحقاً إعادة تصنيف أرباح وخسائر القيمة العادلة إلى الربح أو الخسارة بعد إلغاء إثبات اال

 ض هذه الدفعات.توزيعات األرباح من هذه االستثمارات في الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى عندما يتأكد حق الشركة في قب

 

ى في قائمة الربح أو يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في األرباح أو )الخسائر( األخر

ت حقوق المساهمين المقاسة بالقيمة العادلة من الخسارة عند االقتضاء. إن خسائر االنخفاض في القيمة )وعكس خسائر االنخفاض في القيمة( على استثمارا

  خالل الدخل الشامل اآلخر ال يتم تسجيلها بصورة منفصلة عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة.
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 إلغاء اإلثبات
 

المالي، أو عندما تحّول كافة مخاطر ومنافع ملكية تلغي الشركة إثبات األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من األصل 

 الموجودات المالية.
 

ط أداة الدين كإطفاء لاللتزام يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عند انقضاء االلتزامات المحددة في العقد أو الوفاء بها أو إلغائها. يعتبر التغير الكبير في شرو

حال تم احتساب تحويل أدوات الدين أو تعديل البنود كإطفاء، يتم إثبات أي تكاليف أو رسوم متكبدة كجزء من الربح األصلي وإثبات التزام مالي جديد. في 

 أو الخسارة على اإلطفاء.
 

 التعديل
 

صل المالي، إعادة التفاوض حول التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي أو تعديلها وال ينشأ عن إعادة التفاوض أو التعديل إعادة إثبات ذلك األعندما يتم 

دخل الشامل. يتم إعادة تقوم الشركة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن التعديل في قائمة ال

ة مخصومة بمعدل الفائدة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي باعتباره القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المعاد التفاوض حولها أو المعّدل

ت المالية المشتراة أو المنشأة ذات القيمة المالية المنخفضة( أو، الفعلي األصلي للموجودات المالية )أو معدل الفائدة الفعلي المعّدل وفقا لالئتمان للموجودا

لى مدى الفترة المتبقية حسب االقتضاء، معدل الفائدة الفعلي المراجع. أي تكاليف أو رسوم متكبدة تعّدل القيمة الدفترية لألصل المالي المعّدل ويتم إطفاؤها ع

 لألصل المالي.
 

حال كانت عملية التحويل أو التغيير في بنود أداة الدين غير مؤهلة إللغاء اإلثبات يتم احتسابها كتعديل لاللتزام المالي. في بالنسبة للمطلوبات المالية، في 

لاللتزام ترة المتبقية حال لم يتم احتساب التحويل أو التعديل كإطفاء، تعّدل أي تكاليف أو رسوم متكبدة القيمة الدفترية لاللتزام ويتم إطفاؤها على مدى الف

 المعّدل.
 

  االنخفاض في القيمة
 

لمطبقة على ما إذا تقوم الشركة بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية على أساس استطالع المستقبل. تعتمد طريقة انخفاض القيمة ا

 كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.
 

، تطبق الشركة نموذج المراحل الثالث )"النموذج العام"( لتحديد االنخفاض في القيمة بناًء على التغيرات في لاالستثمار في عقود التمويبالنسبة لصافي 

 جودة االئتمان منذ اإلثبات المبدئي.
 

المبدئي والتي لديها مخاطر ائتمان منخفضة في  لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات التي لم تتعرضالمرحلة األولى وتشمل األدوات المالية 

شهراً ويتم احتساب اإليرادات بناًء على القيمة الدفترية اإلجمالية  12تاريخ التقرير. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

شهًرا هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن األحداث االفتراضية  12ة لمدة  لألصل )أي دون اقتطاع مخصص االئتمان(. الخسائر االئتمانية المتوقع

شهرا ولكن خسارة االئتمان بالكامل على الموجودات،  12شهًرا بعد تاريخ التقرير، وهي ليست العجز النقدي المتوقع على مدى فترة  12المحتملة خالل 

 عشر شهًرا المقبلة. مرجحة باحتمال أن الخسارة ستحدث خالل االثني
 

األدوات المالية التي تعرضت لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات المبدئي، إال إن كانت مخاطر االئتمان منخفضة في وتشمل المرحلة الثانية 

الموجودات، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة ولكن تاريخ التقرير ولكن ال يتوفر دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة. بالنسبة لهذه 

الئتمانية المتوقعة الناتجة يتم احتساب إيرادات الفائدة بناًء على القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات. الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة هي الخسائر ا

فترة التعاقد القصوى التي تتعرض خاللها الشركة لمخاطر االئتمان. إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي  عن أحداث التخلف عن السداد المحتملة خالل

 المتوسط المرجح للخسائر االئتمانية، مع مخاطر التخلف عن السداد ذات الصلة التي تحدث كوزن مرجح.
 

انخفاض في القيمة في تاريخ التقرير. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المرحلة الثالثة وتشمل موجودات مالية لها دليل موضوعي على  

 المتوقعة مدى الحياة ويتم احتساب إيرادات الفوائد بناًء على صافي القيمة الدفترية )صافي مخصص االئتمان(.
 

وهري، تقوم الشركة باألخذ في الحسبان المعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة، من عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة المالية قد زادت بشكل ج

باقي األدوات  أجل مقارنة مخاطر التخلف عن السداد كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التخلف عن السداد كما في اإلثبات المبدئي لألداة المالية. تعتبر

 اول مخصصات في حساب خسائر االئتمان المتوقعة.المالية منخفضة المخاطر وتستخدم الشركة جد
 

 يتم شطب الموجودات المالية فقط عندما:
 
 متأخر السداد لمدة سنة واحدة على األقل؛ و مويليكون الت  ( 1)
 
 ال يوجد أي توقع معقول الستردادها. ( 2)
 

المدينة المطلوبة. عند القيام باالسترداد،   تمويلال  ودمحاولة السترداد ذمم عقعندما يتم شطب الموجودات المالية، تستمر الشركة في ممارسة أنشطة اإلنفاذ في  

   وبعد الشطب، يتم إثبات المبالغ المستردة كدخل آخر في قائمة الدخل الشامل.
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 عقود اإليجار 2-13

 

تصنف عقود إيجار الممتلكات والمصنع والمعدات كعقود إيجار تشغيلية. يتم تحميل المدفوعات المقدمة بموجب ، كانت  2018حتى السنة المالية المنتهية في  

ى فترة اإليجار. عقود اإليجار التشغيلية )بعد خصم أي حوافز تستلم من المؤجر( على قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة على أساس القسط الثابت على مد

، يتم إثبات عقود اإليجار باعتبارها موجودات حق االستخدام وباعتبارها مطلوبات مقابلة في تاريخ إتاحة األصل المؤجر 2019ير ينا 1اعتباًرا من 

 لالستخدام من قبل المجموعة.

 

ً قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية. تتضمن مطلوبات اإليجار صاف ي القيمة الحالية لمدفوعات يتم مبدئيا

 اإليجار التالية:

 

 المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً( ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض. •

 المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية. •

 متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار.سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر  •

 مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار. •

 

ا يتم استخدام معدل االقتراض يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، عنده

بيئة اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة في 

 اقتصادية مماثلة بأحكام وشروط مماثلة.

 

يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق يتم توزيع مدفوعات اإليجار بين المبلغ األصلي وتكلفة التمويل. 

 معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة.

 

 يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي:

 

 مبلغ القياس المبدئي للمطلوبات اإليجارية. •

 مدفوعات إيجار تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة.أي  •

 أي تكاليف مباشرة مبدئية، وتكاليف التجديد. •

 

لثابت يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود إيجار المعدات والسيارات قصيرة األجل وجميع إيجارات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط ا

 شهراً أو أقل. 12صروف في الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها كم

 

ممارسة خيار الفسخ. عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم 

 ج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات الفسخ( فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم فسخه( مؤكداً بشكل معقول.يتم إدرا

 

 قروض 2-14

 

س مبدئياً بالقيمة العادلة )باعتبارها متحصالت تم استالمها( صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. وعقب اإلثبات المبدئي، تقا  القروضيتم إثبات  

والقيمة المستردة ة(  االقتراضات طويلة األجل بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أي فرق بين المتحصالت )صافية من تكاليف المعامل

  في الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 

قيمة الدفترية لاللتزام المالي تُستبعد االقتراضات من قائمة المركز المالي عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات الفرق بين ال

ربح أو الخسارة ذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المحّملة، في قائمة الال

 كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل.

 

 شهراً بعد فترة التقرير. 12االلتزام لفترة ال تقل عن  يتم تصنيف االقتراضات كمطلوبات متداولة ما لم يكن لدى الشركة حق غير مشروط بتأجيل تسوية

 

 رأس المال 2-15

 

 حصالت.تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم بيان تكاليف المعاملة التي تعزى مباشرة إلى إصدار أسهم جديدة ضمن حقوق الملكية كخصم من المت

  



 شركة أصول الحديثة للتمويل
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 2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 للتقديرات غير المؤكدةأحكام محاسبية هامة والمصادر الرئيسية  3

 

وبات التي ليست في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، يطلب من اإلدارة أن تبدي آراءها وتقديراتها وافتراضاتها حول القيم الدفترية للموجودات والمطل

والعوامل األخرى التي تعتبر ذات صلة. وقد تختلف النتائج بادية للعيان من مصادر أخرى. وتُبنى التقديرات واالفتراضات على أساس الخبرة التاريخية 

لفترة التي يتم الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. ويتم إثبات مراجعات التقديرات المحاسبية في ا

ترة، أو في فترة المراجعة والفترات الالحقة في حال كانت المراجعة تؤثر على كلتا فيها تعديل التقديرات في حال كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك الف

 الفترتين، الحالية والمستقبلية.

 

 األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

 

كة والتي لها تأثير جوهري على المبالغ المثبتة األحكام الهامة، باستثناء تلك التي تشمل تقديرات أجرتها اإلدارة أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشر

 في القوائم المالية، هي كما يلي:

 

 قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  )ا(

 

ر هو مجال يتطلب إن قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ

ء والخسائر الناتجة(. إن استخدام نماذج وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني )على سبيل المثال إمكانية عجز العمال

الذي و 2-22شرح المدخالت واالفتراضات وتقنيات التقدير المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هو موضح بمزيد من التفصيل في اإليضاح 

 يحدد أيضا حساسيات رئيسية من الخسائر االئتمانية المتوقعة للتغيرات في هذه العناصر.

 

 كام الهامة المطلوبة أيًضا في تطبيق متطلبات المحاسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، مثل:هناك عدد من األح

 

 تحديد معايير الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية •

 اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة •

 المستقبلية لكل نوع من أنواع القطاعات االقتصادية والخسارة االئتمانية المتوقعة ذات الصلةتحديد العدد واألوزان النسبية للسيناريوهات  •

 إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. •

 

 .5ه موضحة في اإليضاح رقم إن المعلومات التفصيلية حول األحكام والتقديرات من قبل الشركة الواردة في المجاالت أعال

 

 التقييم االكتواري اللتزامات منافع الموظفين   (ب)

يم االكتواري وضع يتم تحديد تكلفة منافع نهاية الخدمة )"منافع الموظفين"( بموجب خطة منافع محددة غير ممولة باستخدام التقييم االكتواري. يتضمن التقي

التطورات الفعلية في المستقبل. ويشمل ذلك تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل افتراضات متعددة قد تختلف عن  

ضات. تتم مراجعة دوران الموظفين. ونظرا لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة غير الممولة حساس للتغيرات في هذه االفترا

 االفتراضات على أساس سنوي أو بشكل متكرر، إذا لزم األمر. جميع

 

 

 يعادلهنقد وما  4

 

 2020 2019 

   

 44,401,217 65,520,563 نقد لدى البنوك
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 صافي االستثمار في عقود التمويل 5
 

 أدناه:يتكون االستثمار في عقود التمويل من استثمار في عقود التورق والمرابحة كما هو مبين 
 
 2019 2020 إيضاح 

    

 86,506,359 68,777,998 1-5 صافي االستثمار في عقود المرابحة

 20,409,873 20,196,747 2-5 صافي االستثمار في عقود التورق

  88,974,745 106,916,232 

 - ( 4,773,046) 7-5 خسائر تعديل

 106,916,232 84,201,699  صافي االستثمار في عقود التمويل

 
 صافي االستثمار في عقود المرابحة        5-1
 
  2020 2019 

    

 118,729,297 94,756,197  إجمالي الذمم المدينة للعقود

 ( 22,090,472) ( 11,860,772)  تمويل غير مكتسبةناقصاً: إيرادات 

  82,895,425 96.638,825 

 ( 10,132,466) ( 14,117,427)  القيمةناقصا: مخصص االنخفاض في 

 86,506,359 68,777,998  صافي االستثمار في عقود المرابحة

 

 2020 2019 

 
إجمالي الذمم المدينة 

 لعقود المرابحة
إيرادات تمويل غير 

 مكتسبة
إجمالي الذمم المدينة 

 لعقود المرابحة
إيرادات تمويل غير 

 مكتسبة

     

 ( 12,903,841) 61,144,874 ( 7,896,591) 67,421,953 أقل من سنة واحدة

 ( 9,186,631) 57,584,423 ( 3,964,181) 27,334,244 سنة واحدة إلى خمس سنوات  

 94,756,197 (11,860,772 ) 118,729,297 (22,090,472 ) 

 
 صافي االستثمار في عقود التورق         5-2
 
  2020 2019 

    

 32,297.245 25,961,668  المدينة للعقودإجمالي الذمم 

 ( 8,232,172) ( 4,579,027)  تمويل غير مكتسبةناقصاً: إيرادات 

  21,382,641 24,065,073 

 ( 3,655,200) ( 1,185,894)  ناقصا: مخصص االنخفاض في القيمة

 20,409,873 20,196,747  صافي االستثمار في عقود التورق

 

 2020 2019 

 
إجمالي الذمم المدينة 

 لعقود التورق
إيرادات تمويل غير 

 مكتسبة
إجمالي الذمم المدينة 

 لعقود التورق
إيرادات تمويل غير 

 مكتسبة

     

 ( 5,033,902) 15,854,363 ( 2,989,419) 14,852,618 أقل من سنة واحدة

 ( 3,198,270) 16,442,882 ( 1,589,608) 11,109,050 سنة واحدة إلى خمس سنوات  

 25,961,668 (4,579,027 ) 32,297,245 (8,232,172 ) 
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 )تتمة( صافي االستثمار في عقود التمويل 5
 
 فيما يلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية خالل السنة: 5-3
 

  2020 2019 

    

 11,183,879 13,787,666  الرصيد االفتتاحي 

 2,603,787 6,669,760  صافي التغير في الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل السنة

 - ( 5,154,105)  شطب*

  15,303,321 13,787,666 

 
مليون  5 ,1 مبلغصافي و  مليون لاير سعودي 8,1بإجمالي مبلغ  عمالءاعدام ديون ، قرر مجلس اإلدارة 2020ديسمبر  31المنتهية في السنة  * خالل 

 (.الشئ: 2019)لاير سعودي 
 
 

 

الخسارة االئتمانية 
 12المتوقعة لمدة 
 شهرا  

الخسارة االئتمانية 
المتوقعة على 
مدار العمر دون 
انخفاض قيمة 

 االئتمان

الخسارة االئتمانية 
المتوقعة على 
مدار العمر مع 
انخفاض قيمة 

 المجموع االئتمان

 13,787,666 12,670,665 381,108 735,893 2020يناير    1مخصص النخفاض قيمة االستثمار كما في  
 6,669,760 5,608,247 ( 147,381) 1,208,894 مخصص  خسارة االئتمان المتوقعة المكون خالل السنة

 ( 5,154,105) ( 5,154,105) - - شطب

ديسمبر  31مخصص النخفاض قيمة االستثمار كما في 
2020 1,944,787 233,727 13,124,807 15,303,321 

 
 :لكل مرحلة عقود التمويلل الذمم المدينةتحليل فيما يلي    5-4
 

 المجموع

الخسارة االئتمانية 

المتوقعة على مدار العمر 

 مع انخفاض قيمة االئتمان

 (3 مرحلة)ال

الخسارة االئتمانية المتوقعة 

على مدار العمر دون 

  انخفاض قيمة االئتمان

 (2 مرحلة)ال

الخسارة االئتمانية 
 12المتوقعة لمدة 
  شهرا  

  (1 مرحلة)ال

     

 2020ديسمبر  31    

 محفظة عقود التمويل 56,351,097 8,382,275 39,544,694 104,278,066

 قيمة في النخفاض االمخصص  ( 1,944,787) ( 233,727) ( 13,124,807) ( 15,303,321)

88,974,745 26,419,887 8,148,548 54,406,310  

     

 1920ديسمبر  31    

 محفظة عقود التمويل 65,061,388 25,622,141 30,020,369 120,703,898

 قيمة في النخفاض االمخصص  ( 735,893) ( 381,108) ( 12,670,665) ( 13,787,666)
106,916,232 17,349,704 25,241,033 64,325,495  

 
 سنوياٌ. %15الى   %9يتراوح معدل ربح الشركة لعقود التمويل بين  5-5
 
هذه الضمانات من أجل تخفيض مخاطر االئتمان المرتبطة بها.    تتعلق بعقود التمويل  عقارية  تحتفظ الشركة في سياق عملها االعتيادي بضمانات 5-6

 غير قابلة للتحويل بسهولة إلى نقد ويتم استردادها واستبعادها في حالة تخلف العميل عن السداد.
 
، وقعت الشركة اتفاقية برنامج تأجيل الدفعات وبرنامج تمويل اإلقراض مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي موجبها   2020مارس    28في           5-7

ة في تم االتفاق على تأجيل جميع األقساط المستحقة )بما في ذلك األرباح المستحقة( من المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المصنف
ولمدة سنة. وقد تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغييرات  2020مارس  14، اعتباًرا من 9المرحلة األولى، وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 

عتراف بخسارة كتعديل للتدفقات النقدية. وقد أدى ذلك إلى قيام الشركة باإل 9التعامل معها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  وتم
. في غياب عوامل أخرى ، ال تعتبر المشاركة في هذا التأجيل 2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في    4,7التعديل بمبلغ  

 .(24)إيضاح  ، زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
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 مبالغ مدفوعة مقدما  وذمم مدينة أخرى 6
 
 2020 2019 

   

 460,563 572,293 مدفوعة مقدماً مصاريف 

 65,632 43,511 سلف للموظفين

 615,804 526,195 

 
 االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 7

 
لاير سعودي في رأس مال الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار ، وهي شركة مساهمة سعودية  892،850، ساهمت الشركة بمبلغ  2017خالل عام 

ال % من إجمالي رأس م 2سهم في الشركة المستثمر فيها والتي تمثل  89285مسجلة )"شركة المستثمر"( في المملكة العربية السعودية. تمتلك الشركة 
قامت الشركة بإعادة تقدير القيمة العادلة لإلستثمار وسجلت خسائر إنخفاض للقيمة ، 2019ديسمبر  31المنتهية في الشركة المستثمر فيها. خالل السنة 

بالتالي ولقيمة العادلة، تعتقد إدارة الشركة انه لم يحدث تغيير هام في ا 2020خالل عام لاير سعودي،  332,361العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر بمبلغ 
 .لاير سعودي 560,489مبلغ  2020ديسمبر  31بلغ رصيد اإلستثمار كما في  فقد
 

 عقود اإليجار 8
 

سنوات. يتم التفاوض على شروط التأجير على  5. عادة ما تكون عقود اإليجار لفترات محددة تتراوح من سنة إلى مكاتب ومعارضتقوم الشركة بتأجير 
جرة فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي عهود ، ولكن ال يجوز استخدام األصول المؤأساس  

 .كضمان ألغراض االقتراض
 

ذلك ممكنًا ، تسعى الشركة إلى إدراج  نبينما يكوتحتوي بعض عقود اإليجار على خيارات تمديد تمارسها الشركة قبل نهاية فترة العقد غيرقابلة لإللغاء. 
قييم ما إذا كان من خيارات التمديد في عقود اإليجار الجديدة لتوفير المرونة التشغيلية. خيارات التمديد المحتفظ بها تمارسها فقط الشركة تقوم الشركة بت

 .بأي من عقود اإليجارال تقدم الشركة ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق  .المؤكد إلى حد معقول
 
 يالمبالغ المعترف بها في بيان المركز المال (أ)

 

   

 2020 2019 

   

 2,398,975 1,718,143 موجودات حق االستخدام )مباني(

 
   

 2020 2019 

   طلوبات عقود االيجارم

 627,812 686,133 متداول

 1,673,428 987,295 غير متداول

 1,673,428 2,301,240 

 
 الدخل الشاملقائمة المبالغ المعترف بها في  (ب)

 
   

 2020 2019 

   

 680,832 680,832 مباني -استهالك على موجودات حق االستخدام 

 98,759 108,088 مصروف الفائدة )التكاليف التمويلية(

 
 رياالً سعودياً. 706,300  سنةالبلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة لعقود اإليجار خالل 

 
 كما يلي: للسنةتم تخصيص االستهالك على أصول حق االستخدام 

 
 2019 2020 ايضاح 

    

 315,624 315,624 19 مبيعات وتسويق مصاريف

 365,208 365,208 18 وإداريةعمومية  مصاريف

  680,832 680,832 



 شركة أصول الحديثة للتمويل
 مقفلة()شركة مساهمة سعودية 

 2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
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 الممتلكات والمعدات، بالصافي 9
 
 تحسينات على عقار 

 مستأجر
 أثاث

 سيارات أجهزة حاسب آلي وتجهيزات
 مشاريع تحت
 المجموع اإلنشاء

       
       2019يناير  1
 5,067,829 234,150 69,500 2,485,638 846,168 1,432,373 تكلفةال

 ( 3,529,229) - ( 51,466) ( 1,504,774) ( 541,381) ( 1,431,608) مجمع اإلهالك

 1,538,600 234,150 18,034 980,864 304,787 765 صافي القيمة الدفترية

       
       2019ديسمبر  31

 1,538,600 234,150 18,034 980,864 304,787 765 االفتتاحي لصافي القيمة الدفتريةالرصيد 
 956,028 124,903 - 810,380 20,745 - اضافات

 ( 345,378) - - ( 88,656) ( 93,932) ( 162,790) استبعادات
 - ( 211,228) - - 211,228 - محول

 ( 147,825) ( 147,825) - - - - إنخفاض دائم
 ( 353,498) - ( 13,900) ( 269,331) ( 70,267) - استهالك

 339,860 - - 87,264 90,571 162,025 مجمع استهالك إستبعادات

 1,987,787 - 4,134 1,520,521 463,132 - صافي القيمة الدفترية الرصيد الختامي ل

 
       2019ديسمبر  31

 5,530,654 - 69,500 3,207,362 984,209 1,269,583 تكلفةال
 ( 3,542,867) - ( 65,366) ( 1,686,841) ( 521,077) ( 1,269,583) مجمع اإلهالك

 1,987,787 - 4,134 1,520,521 463,132 - صافي القيمة الدفترية

       
       2020ديسمبر  31السنة المنهية فى 

 1,987,787 - 4,134 1,520,521 463,132 - االفتتاحي لصافي القيمة الدفتريةالرصيد 
 161,665 - - 142,645 19,020 - اضافات

 ( 64,937) - - ( 8,160) ( 56,777) - استبعادات
 ( 450,202) - ( 4,134) ( 368,592) ( 77,476) - استهالك

 61,042 - - 8,160 52,882 - مجمع استهالك إستبعادات

 1,695,355 - - 1,294,574 400,781 - صافي القيمة الدفترية الرصيد الختامي ل

 
       

       2020ديسمبر  31
 5,627,382 - 69,500 3,341,847 946,452 1,269,583 اتكلفة

 ( 3,932,027) - ( 69,500) ( 2,047,273) ( 545,671) ( 1,269,583) مجمع االهالك

 1,695,355 - - 1,294,574 400,781 - صافي القيمة الدفترية
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 األطراف ذات العالقة 10
 

 ، قامت الشركة بإجراء معامالت مع شركات األطراف ذات العالقة التالية:2020خالل 
 
 2019 2020 طبيعة المعاملة طبيعة العالقة 

     
     

 13,038,480 - مشتريات شركة شقيقة عالمية للصناعة المحدودةشركة باز ال

 الشركة األم مجموعة بغلف الظافر
الخدمات المقدمة من 

 11,115 -  األمقبل الشركة 
 449,000 500,000 مكافأة مجلس اإلدارة  ولجانه مكافأة مجلس اإلدارة

 
 

 مطلوب إلى طرف ذي عالقة
 
 2020 2019 

   

 10,000 - عالمية للصناعة المحدودةشركة باز ال

 - 10,000 

 
 قروض 11

 
مليون لاير سعودي من بنك التنمية االجتماعية ، وهو مؤسسة مالية مملوكة لحكومة   20، حصلت الشركة على قرض طويل األجل بقيمة  2019خالل عام  

قسط  36لاير سعودي على مدار فترة تسهيل القرض مكونة من  465،856المملكة العربية السعودية. كما أن الشركة مطالبة بدفع رسوم إدارية قدرها 
. تتطلب شروط تسهيل القرض من اإلدارة صرف المبلغ إلى عمالئها مقابل عقود اإليجار التي تلبي المعايير 2019أغسطس  1شهري متساوي تبدأ من 

منشأت إلقراض غير المباشر عن تأجيل جميع األقساط المستحقة   ، أسفرت مبادرة2020  عامالمحددة في اتفاقية التسهيالت مع بنك التنمية االجتماعية. خالل  
، لمدة عام واحد. قامت الشركة بتطبيق مدفوعات اإلعفاء من خالل تأجيل األقساط المستحقة خالل   2021حتى مارس    2020من الشركة للفترة من مارس  

لتغييرات من حيث عقود المرابحة ويتم التعامل معها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي لمدة عام واحد. تم تقييم التأثير المحاسبي لهذه ا 2020الفترة من مارس 
 للتقارير المالية كتعديل من حيث الترتيب.  9
 

لى والتي موجبها تم االتفاق ع ، مؤسسة النقد العربي السعودي وقعت الشركة اتفاقية برنامج تأجيل الدفعات وبرنامج تمويل اإلقراض مع، 2020 خالل عام
، من المنشآت المتناهية الصغر  2021 مارس 31حتى  2020مارس  14اعتباًرا من باح المستحقة( جميع األقساط المستحقة )بما في ذلك األرتأجيل 

 المالية. القوائم( حول هذه 24)انظر ايضاح  .مليون لاير سعودي 16,9وقد حصلت الشركة على مبلغ والصغيرة والمتوسطة، 
 

  تصنيف القرض:
 

  
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

   
 6,608,129 12,231,639 الجزء المتداول

 10,667,587 17,319,884 الجزء غير المتداول

 17,275,716 29,551,523 مجموع القروض

   
 - )946,669(  مستقبليةتكاليف تمويل 

   

 17,275,716 28,604,854 صافي القروض

 
 دائنة أخرى وذمممصاريف مستحقة  12

 
 2020 2019 

   

 373,000 468,000 ولجانه مجلس اإلدارةمكاقأة 

 719,147 491,401 مصاريف مستحقة

 638 655 ضريبة القيمة المضافة

 49,114 52,005 أرصدة دائنة أخرى

 1,012,061 1,141,899 

 

  



 شركة أصول الحديثة للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 الزكاة 13
 
 حركة مخصص الزكاة 13-1

 
 2020 2019 

   

 3,865,111 ( 3,523,120) بداية السنة

 2,589,831 297,875   محمل خالل السنة

 - - مدفوع خالل السنة

 ( 9,978,062) - *زكاة مستردة

 ( 3,523,120) ( 3,225,245) ( دائنمدين) نهاية السنة

 
، تلقت الشركة إشعار تسوية من الهيئة العامة للزكاة والدخل و استردت الشركة من الهيئة العامة للزكاة والدخل 2019ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  *  

يئة العامة للزكاة والدخل ، كما قدمت اله 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي. سجلت الشركة هذا االسترداد في البيانات المالية للسنة المنتهية في  7.2
مليون مسجلة كاسترداد  2.7من  2018، مما أدى إلى انخفاض في مخصصات الزكاة لعام  2018صيغة منقحة لحساب الزكاة من الصيغة المنقحة لعام 

 .2019الزكاة خالل عام 
 
 الزكاة وضريبة الدخل 13-2

 
 فيما يلي العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي للشركة:

 
 2020 2019 

   

 152,428,312 143,936,806 مصادر األموال

 ( 54,891,471) )21,560,170( األصول غير الزكوية

 100,854,966 124,237,966 الوعاء الزكوي

 2,589,831 297,875 الزكاة 

 
 الوضع الزكوي 13-3

 
أبريل   30. حصلت الشركة على شهادة زكاة صالحة حتى  2019حتى    2005للسنوات من  قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل  

2021 . 
 

 تعويضات نهاية الخدمة 14
 
 الوصف العام 14-1

 
الخطة إلى وجب تدير الشركة خطة منافع محددة تمشيا مع متطلبات قانون العمل في المملكة العربية السعودية. تستند مدفوعات استحقاقات نهاية الخدمة بم
في قوانين العمل الرواتب والبدالت النهائية للموظفين وسنوات خدمتهم التراكمية في تاريخ انتهاء خدمتهم ، على النحو المحدد في الشروط المنصوص عليها  

ام دفع االستحقاقات عند استحقاقها عند بالمملكة المملكة العربية السعودية. خطط استحقاقات نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم الوفاء بالتز
 إنهاء العمل.

 
 2020 2019 

   
 1,076,708 1,341,804 يناير 1

 159,756 183,477 تكلفة الخدمة الحالية
 45,775 38,029 تكلفة الفائدة

 ( 48,243) ( 105,397) المدفوع
 107,807 ( 259) إعادة قياس

 1,341,803 1,457,653 ديسمبر 31

 
 

  



 شركة أصول الحديثة للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( تعويضات نهاية الخدمة 14
 
 الدخل الشامل قائمةالمبالغ المعترف بها في  14-2

 
 :الدخل الشامل المتعلق بالتزامات استحقاقات الموظفين هي كما يليقائمة المبالغ المعترف بها في 

 
 2020 2019 

   
 159,756 183,477 تكلفة الخدمة الحالية

 45,775 38,029 تكلفة الفائدة

 205,531 221,506 الربح أو الخسارةلمبلغ اإلجمالي المعترف به في ا
   إعادة القياس

 107.807 ( 259) مكاسب من التغيير في االفتراضات المالية

 313,338 221,248 المبلغ اإلجمالي المعترف به في الدخل الشامل اآلخر

 
 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 14-3

 
 2020 2019 

   
 %2.85 %1.70 نسبة الخصم

 %2.85 %1.70 نمو الرواتبنسبة 
 
 فيما يلي حساسية منافع ما بعد الخدمة للموظفين للتغيرات في االفتراضات الرئيسية المرجحة: 14-4

 
 2019 2020 النسبة التغير في االفتراضات

    
    معدل الخصم

 1,297,668ا 1,409,934 %0.5+  الزيادة
 1,388,929 1,508,636 %0.5- النقص

    التغيرات المتوقعة للراتب
 1,386,450 1,505,915 %0.5+  الزيادة

 1,299,569 1,412,023 %0.5- النقص
 

أن يحدث هذا ، يستند تحليل الحساسية إلى تغيير في االفتراض مع اإلبقاء على جميع االفتراضات األخرى ثابتة. في الممارسة العملية ، من غير المحتمل 
ة التغييرات في بعض االفتراضات مرتبطة. عند حساب حساسية التزام المنفعة المحددة لالفتراضات االكتوارية الهامة ، تم تطبيق نفس الطريقوقد تكون 

 ..ة الموظفخدم )القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة المحسوبة على طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة في نهاية فترة إعداد التقرير( عند حساب إنهاء
 
 :حليل المستحقات المتوقعةت 14-5

 
سنوات(. فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع الستحقاقات ما بعد التوظيف غير  8.14: 2017سنوات ) 8.6يبلغ متوسط مدة التزام االستحقاقات المحددة 

 المخصومة:
 

   اقل من سنة سنوات 2-1  بين سنوات 5-2بين  سنوات 5اعلى من  اإلجمالي
      

 2020ديسمبر  31 193,905 312,363 459,232 912,289 1,877,789
 2019ديسمبر  31 198,462 143,463 566,116 967,959 1,876,000

 
 
 

  



 شركة أصول الحديثة للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 رأس المال 15
 

لاير سعودي للسهم الواحد ومملوك من قبل المساهمين   10سهماً بقيمة    10,000,000لاير سعودي مقسم إلى    100,000,000إن رأس مال الشركة البالغ  
 التاليين:

 
 رأس المال القيمة االسمية عدد األسهم 

    

 99,000,000 10 9,900,000 الظافرمجموعة بغلف 

 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/ عبد الرحمن أحمد محمد بغلف

 10,000,000  10,000,000 

 
 احتياطي نظامي 16

 
من رأس المال. إن  %30من صافي الربح حتى يعادل هذا االحتياطي  %10وفقاً للنظام األساسي للشركة، قامت الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل 

  هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع.
 

 إيرادات، بالصافي 17
 
 2020 2019 

   

 20,616,200 14,340,200 تمويلإيرادات 

 253,113 65,206 إيرادات رسوم إدارية

 20,869,313 14,405,406 اإليرادات

 
 مصاريف عمومية وإدارية 18

 
 2020 2019 

   

 3,644,387 3,268,229 رواتب ومنافع موظفين

 326.025 410,063 استهالك

 482,081 536,176 أتعاب مهنية

 168,000 46,000 أبحاث وتطوير

 291,298 364,415 انترنت

 33.123 26,448 مصاريف ماء وكهرباء

 265.754 122,849 صيانة

 49,579 64,971 نظافة

 - 52,336 اشتراك

 672,888 122,402 رسوم حكومية

 449,000 500,000 ولجانه مكافأة مجلس اإلدارة

 42,249 58,786 تأمين

 365,208 365,208 إطفاءات حق إستخدام موجودات

 147,825 - انخفاض دائم فى قيمة ممتلكات ومعدات

 - 85,000 غرامات

 169,089 378,333 مصاريف أخرى

 6,348,880 7,106,506 

 
   



 شركة أصول الحديثة للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 بيع وتسويقمصاريف  19
 
 2020 2019 

   
 2,386,410 2,294,850 رواتب ومنافع

 315,624 315,624 إطفاءات حق إستخدام موجودات
 27,276 40,142 ستهالكإ

 89,156 133,527 مصاريف ماء وكهرباء
 10,522 1,325 صيانة

 58,695 52,336 إعالن وتسويق
 139,797 151,234 نظافة

 248,917 231,698 مصاريف أخرى

 3,220,736 3,276,597 
 

 إيرادات أخرى 20 
 
 2020 2019 

   

 - 413,591 متحصالت الديون المعدومة

 - 45,235 صندوق الموارد البشرية ايرادات

 ( 4,518) ( 1,545) خسائر من بيع أصول ثابتة

 70,699 37,199 ايرادات أخرى

 494,480 66,181 

 
 األساسية -ربحية السهم  21

 
رة البالغة يتم احتساب ربحية السهم األساسية للدخل للسنة وللدخل الشامل للسنة عن طريق قسمة صافي الدخل للسنة والدخل الشامل على عدد أسهم الفت

 سهماً(. لم تكن هناك آثار تخفيض خالل السنة. 10,000,000: 2019سهماً ) 10,000,000
 
 2020 2019 

   
 15,119,880 ( 5,921,408) للسنة  ربحال)الخسارة( صافي 

 10,000,000 10,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (0,58 ) 1,51 

 14,679,712 ( 5,921,149) للسنة الشامل ربحال)الخسارة( 
 10,000,000 10,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (0,58 ) 1,47 
 

 إدارة المخاطر 22
 

لفائدة تتعرض أنشطة الشركة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية التي تشمل بشكل رئيسي مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر أسعار ا
القدرة على التنبؤ باألسواق المالية ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز البرنامج الشامل إلدارة المخاطر في الشركة على عدم 

ة المخاطر في ويسعى إلى تقليل اآلثار الضارة المحتملة على البيانات المالية. يتحمل مجلس إدارة الشركة المسؤولية الكاملة عن إنشاء إطار عمل إدار
 ة المخاطر.الشركة واإلشراف عليه. مجلس اإلدارة مسؤول أيًضا عن تطوير ومراقبة سياسات الشركة إلدار

 
 مخاطر السوق 22-1

 
أو أسعار السوق  مخاطر السوق هي مخاطر أن تتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في معدالت ربح السوق

نويات السوق وأنشطة المضاربة والعرض والطلب على األوراق لألوراق المالية بسبب التغيير في التصنيف االئتماني للمصدر أو األداة ، أو التغيير في مع
 المالية والسيولة في السوق.

 
 تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العمالت ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر األسعار.

 
 مخاطر العملة 1 -1 -22

 
جنبية. نظًرا ألن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األ

 ال تتعرض لمخاطر العمالت.معامالت الشركة أساًسا باللاير السعودي ، فإن الشركة 
 
 

  



 شركة أصول الحديثة للتمويل
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( إدارة المخاطر 22
 
 )تتمة( مخاطر السوق 22-1

 
 مخاطر أسعار الفائدة 2 -1 -22

 
السوق. إن تعرض الشركة   مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في

أسعار الفائدة في السوق محدود ألن جميع األصول المالية للشركة لها أسعار فائدة ثابتة. تم الكشف عن أسعار الفائدة المطبقة على لمخاطر التغيرات في 
 ذلك في المالحظات الخاصة بكل منها.

 
 مخاطر السعر 3 -1 -22

 
تلك الناتجة عن مخاطر مخاطر األسعار هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق )بخالف  

العملة( سواء كانت هذه التغييرات ناتجة عن عوامل محددة لألداة المالية الفردية األدوات أو مصدرها ، أو العوامل التي تؤثر على أسعار الفائدة أو مخاطر 
، لدى الشركة استثمار في األوراق المالية المعرضة لمخاطر 2019و 2020ديسمبر  31جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق. كما في 

 سعار.األ
 
 مخاطر االئتمان 22-2

 
 إدارة المخاطر 22-2-1

 
لمخاطر عموًما تتمثل مخاطر االئتمان في احتمال فشل أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزام ما ويتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تقتصر ا

الشركة إجراءات إلدارة التعرض لالئتمان بما في ذلك موافقات االئتمان وحدود على المبالغ الرئيسية واألرباح المستحقة عليها ، إن وجدت. وضعت 
ويحصل على أوراق  االئتمان ومتطلبات الضمان والضمان. تقوم الشركة أيًضا بإدارة المخاطر من خالل قسم ائتماني يقوم بتقييم الجدارة االئتمانية للعمالء

 مالية كافية عند االقتضاء.
 

 ركة في إبرام عقد لألدوات المالية باتباع اإلرشادات الداخلية مثل الموافقة على األطراف المقابلة والموافقة على االئتمانات.تتمثل سياسة الش
 
 تحليل جودة االئتمان  22-2-2

 
المنطقة الجغرافية ، أو يكون لها ميزات ينشأ تركيز مخاطر االئتمان عندما ينخرط عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة ، أو أنشطة في نفس 

أو شروط أخرى. يشير   اقتصادية مماثلة من شأنها أن تتسبب في قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية أن تتأثر بالمثل بالتغيرات في االقتصاد أو السياسة
 على صناعة معينة أو موقع جغرافي معين. تركيز مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة للتطورات التي تؤثر

 
إلى شركات   ات. في حين تصنف الشركحكوميوغير    حكومي  إلىد  افراالتصنف الشركة  ومرابحة لألفراد والشركات.    تورقتوفر الشركة التمويل في شكل  

متبقي من إجمالي االستثمار في عقود التمويل كما في . فيما يلي تركيز قاعدة عمالء الشركة على أساس النسبة المئوية للرصيد المقاوالت شركات اخرى
 ديسمبر: 31
 
 2020 2019 
   

 % 16 % 10 غير حكومي –افراد 
 %8 %2 حكومي –افراد 

 % 11 %4 شركات مقاوالت
 %64,19 % 84 شركات أخرى

 100 % 100 % 

 
 المتوقعة  لخسائر عقد التمويللدى الشركة نظام فعال يسمح لها بتقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتحديد حسابات المشاكل المحتملة. يتم االحتفاظ بمخصصات  

 التي يمكن توقعها بشكل معقول. التمويلفظ اعلى مح المتوقعةلتغطية الخسائر  همالئمتعد حسب تقدير اإلدارة ، والتي ، 
 

 149,7مليون لاير سعودي( ، بلغت األصول التي كانت عرضة لمخاطر االئتمان    160:  2019لاير سعودي )مليون    157  من أصل إجمالي األصول بقيمة
 مليون لاير سعودي(.  151.3: 2019لاير سعودي ) مليون

 
 تقرير هو:الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ ال

 
 2020 2019 

   
 106,916,232 84,201,699 صافي االستثمار في عقد التمويل

 44,401,217 65,520,563 نقد لدى البنك

 149,722,262 151,317449 
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 )تتمه( مخاطر االئتمان 22-2

 
 )تتمه( تحليل جودة االئتمان  22-2-2

 
 التالية المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان لصافي االستثمار في تكلفة عقود التمويل على أساس عمالء الشركة:توضح الجداول 

 

 2020ديسمبر  31 

 المجموع

مشتراه 
منخفضة 
 القيمة

الخسارة االئتمانية 

المتوقعة على مدار العمر 

مع انخفاض قيمة 

 االئتمان

الخسارة االئتمانية 

المتوقعة على 

مدار العمر دون 

انخفاض قيمة 

 االئتمان

الخسارة االئتمانية 
 12المتوقعة لمدة 
  شهرا  

      

 غير حكومي –افراد  141,380 25,800 1,386,456 - 1,553,636

 حكومي –افراد  38,192 6,192 224,961 - 269,345

 مقاوالت شركات 26,331 - 646,168 - 672,499

 شركات أخرى 1,738,884 201,735 10,867,222 - 12,807,841

15,303,321 - 13,124,807 233,727 1,944,787  

 
 

 2019ديسمبر  31 

 المجموع

مشتراه 
منخفضة 
 القيمة

الخسارة االئتمانية 

المتوقعة على مدار العمر 

 مع انخفاض قيمة االئتمان

الخسارة 

االئتمانية 

المتوقعة على 

مدار العمر دون 

انخفاض قيمة 

 االئتمان

 

الخسارة االئتمانية 
 12المتوقعة لمدة 
  شهرا  

      

 غير حكومي –افراد  135,207 27,149 3,292,114 - 3,454,470

 حكومي –افراد  88,243 14,906 3,485,778 - 3,588,927

 شركات مقاوالت 52,985 74,639 - - 127,624

 شركات أخرى 459,458 264,414 5,892,773 - 6,616,645

13,787,666 - 12,670,665 381,108 735,893  

 
 من قبل اإلدارة كما يلي: القيمة منخفضةولكن ال تعتبر  السداد عن تاريخ إستحقاقها متأخر عقود التمويلأعمار يوضح التحليل التالي 

 
 2020 2019 

   

 26,893,856 3,723,874 يوم 30أقل من  السداد متأخرة

 16,291,095 2,472,780 يوماً  60 - 31من  السداد متأخرة

 9,331,045 5,909,687 يوماً  90 - 61متأخرة السداد من 

 52,518,015 12,106,342 اإلجمالي

 ( 785,538) ( 294,234) مخصص خسائر االئتمان المتوقع

 51,721,477 11,812,108 الدفترية القيمة صافي
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 )تتمه( مخاطر االئتمان 22-2
 
 )تتمه( تحليل جودة االئتمان  22-2-2

 
للشركة بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية التي ، في جميع الحاالت ، أعلى من تصنيف درجة االستثمار.   البنكيةيتم تقييم الجودة االئتمانية لألرصدة  

   أرصدة البنوك إلى جانب التصنيفات االئتمانية مبينة أدناه:
 
 2020 2019 

   

A1 46,894,087 18,433,213 

A2 2,942,829 3,451,174 

A3 6,384,087 14,269,985 

BBB+ 9,299,560 8,246,845 

 65,520,563 44,401,217 

 
 اإلنخفاض في القيمة  22-2-3

 
لسلف المقدمة للموظفين يتم وضع النقد في البنوك والودائع المقيدة لدى البنوك ذات التصنيفات االئتمانية السليمة الواردة أعاله. تعتبر النقدية في البنك وا

شهًرا  12لمدة  اإلئتمانية المتوقعة الخسائروالودائع المقيدة لدى البنوك والذمم المدينة األخرى ذات مخاطر ائتمانية منخفضة ؛ لذلك ، تم استخدام نموذج 
نموذج المراحل الثالث )"النموذج ، ال يوجد مخصص مطلوب فيما يتعلق بهذه األرصدة. تطبق الشركة  تقييم اإلدارةلتقييم انخفاض القيمة. بناًء على تقييم 

 االستثمار في عقود التمويل.في القيمة  فيالعام"( لتحديد االنخفاض 
 
 ئر اإلئتمان المتوقعةقياس خسا 22-2-4

 
 إن المدخالت الرئيسية في قياس خسائر االئتمان المحتملة تمثل هيكل أحكام المتغيرات التالية:

 ؛ التعثر حتماليةا( 1)
 ؛ في حالى التعثرالخسارة ( 2)
 .مخاطر التعرض للتعثر( 3)
 

 تصنيف مصممة احتسابها على أساس نماذج التصنيف اإلحصائية وتقييمها باستخدام أدواتإن تقديرات احتمالية التعثر هي تقديرات في تاريخ محدد ويتم 
 ً  تتألف من عوامل كمية ونوعية. حسب الفئات المختلفة لألطراف المقابلة والمخاطر. تستند هذه النماذج اإلحصائية إلى بيانات تجميعية داخلياً وخارجيا

المقابل   الشركات الكبيرة. في حال انتقال الطرف  أيضاً للوصول إلى احتمالية التعثر بالنسبة لألطراف المقابلة من  وحيثما توافر، يمكن استخدام بيانات السوق
االستحقاقات  التعثر. يتم تقدير احتماليات التعثر مع األخذ باالعتبار  أو التعرض بين فئات التصنيفات، سيؤدي ذلك إلى تغير في التقدير المرتبط باحتمالية

 .اقدية للتعرضات ومعدالت السداد التقديريةالتع
 

تاريخ معدالت  بتقدير معايير الخسارة في حالة التعثر على أساس الشركةالخسارة في حالة التعثر هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك تعثر. تقوم 
والقطاع االقتصادي للطرف  االعتبار الهيكل والضمان وأقدمية المطالبة االسترداد للمطالبات لألطراف المقابلة المتعثرة. تأخذ الخسارة في حالة التعثر في

مقابل الذمة نسبة  بالتمويل المضمون بعقار ، تعتبر المقابل وتكاليف االسترداد ألي ضمانات و التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من األصل المالي. أما فيما يتعلق
 .رة في حالة التعثرالقيمة هي إحدى المعايير الهامة في تحديد الخسا

 
للمخاطر الحالية  التعرضات المتعثرة من خالل تعرض الطرف المقابل الشركةالتعرض المتوقع في حال التعثر. تحتسب  للتعثر مخاطر التعرضتمثل 

مالي هي إجمالي قيمته الدفترية.  لوالتغييرات المحتملة مقابل المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن التعرضات المتعثرة ألص
 للذمم المدينة من عقود التمويل. بالنسبة 

 
 الشركةبقياس خسائر االئتمان المتوقعة مع األخذ باالعتبار مخاطر التعثر خالل أقصى حد للفترة التعاقدية وهي الفترة التي تتعرض خاللها  الشركةتقوم 

 .األقساطالمطالبة بسداد  للشركةقدية حتى التاريخ الذي يحق فيه لمخاطر االئتمان. يمتد أقصى حد للفترة التعا
 
 التصنيف  22-2-5

 
وهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات المبدئي و التي لديها مخاطر ائتمان منخفضة في التي لم تتعرض لزيادة جالمرحلة األولى وتشمل األدوات المالية 

شهراً ويتم احتساب اإليرادات بناًء على القيمة الدفترية اإلجمالية  12الموجودات، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة تاريخ التقرير. بالنسبة لهذه 
راضية شهًرا هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن األحداث االفت 12لألصل )أي دون اقتطاع مخصص االئتمان(. الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  

شهرا ولكن خسارة االئتمان بالكامل على الموجودات،  12شهًرا بعد تاريخ التقرير، وهي ليست العجز النقدي المتوقع على مدى فترة  12المحتملة خالل 
 .مرجحة باحتمال أن الخسارة ستحدث خالل االثني عشر شهًرا المقبلة
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 )تتمه( االئتمانمخاطر   22-2

 
 تتمه( ) التصنيف 22-2-5

 
مان منخفضة في المرحلة الثانية وتشمل األدوات المالية التي تعرضت لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات المبدئي، إال إن كانت مخاطر االئت

الموجودات، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة ولكن تاريخ التقرير ولكن ال يتوفر دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة. بالنسبة لهذه 
الئتمانية المتوقعة الناتجة يتم احتساب إيرادات الفائدة بناًء على القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات. الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة هي الخسائر ا

فترة التعاقد القصوى التي تتعرض خاللها الشركة لمخاطر االئتمان. إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي  عن أحداث التخلف عن السداد المحتملة خالل
 .المتوسط المرجح للخسائر االئتمانية، مع مخاطر التخلف عن السداد ذات الصلة التي تحدث كوزن مرجح

 
القيمة في تاريخ التقرير. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم إثبات الخسائر االئتمانية المرحلة الثالثة وتشمل موجودات مالية لها دليل موضوعي على انخفاض في  

 .المتوقعة مدى الحياة ويتم احتساب إيرادات الفوائد بناًء على صافي القيمة الدفترية )صافي مخصص االئتمان(
 

الشركة باألخذ في الحسبان المعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة، من  عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة المالية قد زادت بشكل جوهري، تقوم
باقي األدوات  أجل مقارنة مخاطر التخلف عن السداد كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التخلف عن السداد كما في اإلثبات المبدئي لألداة المالية. تعتبر

 في حساب خسائر االئتمان المتوقعة. المالية منخفضة المخاطر وتستخدم الشركة جداول مخصصات
 

 :لكل مرحلة عقود التمويلتحليل مخصص الخسائر المتوقعة لإلتئمان لفيما يلي 
 2020 2019 

   

 735,893 1,944,787 1المرحلة 

 381,108 233,727 2المرحلة 

 12,670,665 13,124,807 3المرحلة 

 15,303,321 13,787,666 

 
 نشأت من خسائر االئتمان المتوقعة زيادة جوهرية في مخاطر االئتمانمبالغ  22-2-6

 
والمؤيدة ذات العالقة   في االعتبار المعلومات المعقولة  الشركةعند تحديد مدى زيادة مخاطر التعثر في أداة مالية بصورة جوهرية منذ اإلثبات األولي، تأخذ  

وتقييم خبراء  للشركةالخبرة التاريخية  يتضمن المعلومات والتحليالت النوعية والكمية التي تستند إلىتكاليف أو جهود غير مالئمة. وهذا  والمتاحة دون
 إن الهدف من التقييم هو تحديد مدى وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان بناًء على مؤشرات محددة ومراحل معتمدة. .االئتمان والتوقعات للمستقبل

 
 اتالضمان 22-2-7
 

للتخفيف من مخاطر االئتمان في عقود التمويل المدينة. بالنسبة لعقود تمويل الذمم المدينة عقارية العادية بضمانات  التمويللشركة في سياق أنشطة تحتفظ ا
 على تلكشركة ال وذتستحالتي انخفضت قيمتها االئتمانية في الفترة المشمولة بالتقرير، تراقب الشركة عن كثب الضمانات المحتجزة ألنه من المحتمل أن 

فظ بها لتخفيف ضمانات لتخفيف خسائر االئتمان المحتملة. فيما يلي عقود تمويل الذمم المدينة التي تعاني من ضعف االئتمان والضمانات ذات الصلة المحت
 الخسائر المحتملة:

 
 القيمة العادلة للضمان القيمة الدقترية مخصص اإلنخفاض إجمالي التعرض  

     

 34,453,176 26,419,887 11,513,290 37,933,277 عقود التمويل
 

 :التي تعاني من ضعف االئتمان في الشركة التمويللمحفظة  يوضح الجدول التالي توزيع نسب القرض إلى القيمة
 
 2020 2019 

   

 - - %50أقل من 
51% - 70 % 13,156,896 4,937,753 

 18,304,754 23,776,381 %70أكثر من 

 23,242,477 37,933,277 المجموع
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  مخاطر السيولة  22-3

 
 بناء على االستحقاقت التعاقدية غير المخصومة: 2020ديسمبر  31 و 2019ديسمبر  31يلخص الجدول ادناه استحقاقات المطلوبات المالية لشركة في 

 

 من سنة إلى سنتين شهر 12 – 6 شهور 6أقل من  2020ديسميبر  31كما في 
 5من سنتين إلى 

 المجموع سنين

      
 267,023 - - - 267,023 ذمم دائنة

 1,012,061 - - - 1,012,061 مصاريف مستحة وذمم دائنة أخرى

 29,551,523 - 17,319,884 7,358,335 4,873,304 قروض

 1,799,250 - 1,037,100 342,825 419,325 إلتزامات عقود إيجار

 6,571,713 7,701,160 18,356,984 - 32,629,857 

 

 من سنة إلى سنتين شهر 12 – 6 شهور 6أقل من  2019ديسميبر  31كما في 
 5من سنتين إلى 

 المجموع سنين

      
 411,173 - - - 411,173 ذمم دائنة

 1,141,899 - - - 1,141,899 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

 17,275,716 - 10,453,764 3,316,447 3,391,682 قروض

 2,301,240 1,673,428 - 313,906 313,906 إلتزامات عقود إيجار

 10.000 - - - 10.000 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 5,168,660 3,630,353 10,453,764 1,673,428 21.140,028 

  

 إدارة مخاطر رأس المال  22-4

 

االستمرار كمنشأة عاملة وتحقيق العوائد للشركاء والمزايا ألصحاب العالقة تمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على 

 اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي يعمل على خفض تكلفة رأس المال.

 

الظروف االقتصادية. من أجل  تدير الشركة هيكل رأس المال من خالل مراقبة العائد على صافي األصول وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في

تراقب الشركة الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ، يجوز للشركة ضبط مبلغ األرباح المدفوعة لحملة األسهم أو زيادة رأس مالها. عالوة على ذلك ، 

نقد العربي السعودي التي تتطلب من شركات التمويل إجمالي مبلغ التمويل الذي تقدمه الشركة على أساس المتطلبات التنظيمية للوائح الشركات ومؤسسة ال

 العاملة في تمويل غير العقارات ، الحفاظ على نسبة التمويل اإلجمالية إلى رأس المال ثالث مرات.

 

 2020 2019 

   

 0,78 0,68 نسبة المديونية لرأس المال

 مرة مرة قسمة مجموع حقوق الملكية( صافي االستثمار في عقد التمويل)

 
 تتضمن حقوق الملكية جميع رؤوس األموال واالحتياطيات للشركة التي تتم إدارتها كرأس مال.

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  22-5

 

األطراف المشاركة في السوق في تاريخ القياس في القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين 
 الوفاء به.السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحاً للشركة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم 

 

الجديرة بالمالحظة بأقصى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم العادلة إلى  عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم الشركة بيانات السوق
 مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي:

 

 المماثلة.: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات 1المستوى  •

التي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر )مثال: األسعار( أو  1: المدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى  •
 غير مباشر )مثال: مستمدة من األسعار(.

 الت غير ملحوظة(.: مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها )مدخ3المستوى  •
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 )تتمه( القيمة العادلة لألدوات المالية  22-5
 

العادلة لألدوات المالية للشركة ، بخالف تلك ذات القيمة الدفترية التي تعد تقريبية معقولة للقيم المبين أدناه هو مقارنة ، حسب الفئة ، بالقيمة الدفترية والقيمة  
 العادلة:

 
القيمة الدفترية كما  

ديسمبر  31في 
 القيمة العادلة 2020

األسعار المدرجة في 
 األسواق النشطة

 (1)المستوى 

المدخالت التي يمكن 
مالحظتها 
 (2)المستوى 

غير ملحوظة  مدخالت
 (3)المستوى 

      
      الموجودات

االستثمار بالقيمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر

560,489 560,489 - - 560,489 

 560,489 - - 560,489 560,489 مجموع الموجودات

 
القيمة الدفترية كما  

ديسمبر  31في 
 القيمة العادلة 2019

األسعار المدرجة في 
 األسواق النشطة

 (1)المستوى 

المدخالت التي يمكن 
مالحظتها 
 (2)المستوى 

مدخالت غير ملحوظة 
 (3)المستوى 

      
      الموجودات

االستثمار بالقيمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر

560,489 560,489 - - 560,489 

 560,489 - - 560,489 560,489 مجموع الموجودات
 

قيمها الدفترية إلى حد  والذمم المدينة األخرى والذمم التجارية الدائنة والمطلوبات األخرى والمستحقات تقارب وما يعادلةقامت اإلدارة بتقييم أن النقد والنقد 
 ت.كبير بسبب االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوا

 
 3مستوى 

 .2019 ديسمبر 31و 2020ديسمبر  31القيمة العادلة في تعتقد اإلدارة أن القيمة الدفترية لالستثمار تقارب 
 

 . 2019و 2020ديسمبر  31بين المستويات خالل السنوات المنتهية في  لم تكن هناك تحويالت
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الشركة خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتوزيع أرباح األسهم على المساهمين بمبلغ  تلقت،  2020سنة المنتهية في ديسمبر الخالل 
 مليون لاير سعودي. 7.5، وافق المساهمون على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة  ذلكم. بناًء على 2019مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  7.5
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، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي يشكل جائحة. إن تفشي   2020(. وفي مارس  19-تم تأكيد وجود فيروس تاجي جديد)كوفيد  2020في أوائل عام  

عية مما يترتب على ذلك اضرابات في األنشطة االجتما التوريد ويؤثر على اإلنتاج والمبيعات عبر مجموعة من الصناعات. سلسلهيعطل  19-كوفيد
 وااقتصادية، قامت ادارة الشركة بتقييم أثارها على عملياتها بشكل استباقي واتخذت سلسلة من اإلجراءات الوقائية. 

 
اإلدارة وإدارة  تتطلب هذه األحداث الحالية والظروف السائدة من الشركة تحليل التأثير المحتمل لهذه األحداث على العمليات التجارية للشركة. قام مجلس

استمرارية األعمال والممارسات األخرى إلدارة المخاطر إلدارة تعطل األعمال المحتمل   خطةركة بتقييم الوضع الحالي ، وبناًء على ذلك ، قاموا بتفعيل  الش
في القطاع االقتصادي على عملياتها وأدائها المالي. وتشمل هذه أيًضا البدء في مراجعة تركيزات التعرض االئتماني  19-كوفيدتفشي  نتيجة عن أن يحدث

راءات والمنطقة ومستوى الطرف المقابل بما في ذلك النظر في آثار دعم الحكومة ومؤسسة النقد العربي السعودي ، وحماية الضمانات ، ومراجعة إج
 التصنيف والتصنيف في الوقت المناسب وإعادة هيكلة القروض بشكل مناسب عند اللزوم.

 
في المقام االفتراضات  هذه    تدورشركة مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة.  تتطلب هذه األحداث من الكما  

حتماالت التي تستخدمها الشركة الاة مراجعحول األول حول تعديل عوامل االقتصاد الكلي التي تستخدمها الشركة في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة أو 
م اليقين ، وبالتالي ليًا في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة. كما هو الحال مع أي تنبؤات ، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بالحكم الكبير وعدحا

ة إعادة تقييم موقفها والتأثير المرتبط ، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة أمر تقديري وستواصل الشرك
 بها على أساس منتظم.
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والتي موجبها تم االتفاق   ، مؤسسة النقد العربي السعودي  وقعت الشركة اتفاقية برنامج تأجيل الدفعات وبرنامج تمويل اإلقراض مع،    2020مارس    28  في  
، من المنشآت المتناهية الصغر   2021  مارس  31حتى    2020مارس    14اعتباًرا من  باح المستحقة(  جميع األقساط المستحقة )بما في ذلك األرعلى تأجيل  

مارس  16ايضاً في   .سنةولمدة  2020مارس  14، اعتباًرا من 9المرحلة األولى، وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي  في والصغيرة والمتوسطة المصنفة
إلقراض غير ، وقعت الشركة ملحق التفاقية التمويل بين الشركة وبنك التنمية االجتماعية والمتضمن الموافقة على تأجيل الدفعات المستحقة لمبادرة ا2020

مالء الشركة المستفيدين من مبادرة اإلقراض غير المباشر لمدة سنة مقابل تأجيل األقساط المستحقة على ع 2020مارس  17المباشر لمدة سنة اعتباراً من 
للتدفقات كتعديل    9قد تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغييرات ويتم التعامل معها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  و  2020مارس    17إعتباراً من  

. في غياب 2020 ديسمبر 31في  المنتهية السنةخالل مليون لاير سعودي  4,7خسارة التعديل بمبلغ ب باإلعتراف شركة. وقد أدى ذلك إلى قيام الالنقدية
 عوامل أخرى ، ال تعتبر المشاركة في هذا التأجيل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.

 
فقد تم اإلتفاق على حصول برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي،  في إطار    الشركة  تتكبدهامن أجل تعويض جميع التكاليف ذات الصلة التي من المتوقع أن  

، وفقًا لمتطلبات تم إحتساب دخل منح حكوميةلاير سعودي من الودائع الخالية من األرباح من مؤسسة النقد العربي السعودي.    ليونم  16,9مبلغ  على    الشركة
 الدخل قائمةفي به لاير سعودي ، تم االعتراف  مليون 1,2نتج عن ذلك إجمالي دخل قدره  .20طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  محاسبة المنح الحكومية

 .2020 ديسمبر 31في  المنتهية السنةخالل  الشامل
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