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تقرير حول فحص المعلومات المالية األولية الموجزة
إلى السادة المساهمين في شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
مقدمة
لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية المرفقة لشركة أصول الحديثة للتمويل (شركة مساهمة سعودية مقفلة) ("الشركة") كما
في  30سبتمبر  ،2021والقائمة األولية للدخل الشامل لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ ،والقوائم
األولية الموجزة للتغييرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات
التفسيرية األخرى .تعتبر اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية األولية الموجزة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي
رقم " 34التقارير المالية االولية " المعتمد في المملكة العربية السعودية .وتنحصر مسؤوليتنا في إبداء استنتاج حول هذه
المعلومات المالية األولية الموجزة بنا ًء على الفحص الذي أجريناه.
نطاق الفحص
قمنا بإجراء فحصنا وفقا ً للمعيار الدولي المتعلق بارتباطات الفحص رقم " 2410فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل
المراجع المستقل لل منشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية .ويتكون فحص المعلومات المالية األولية بصفة أساسية من
االستفسار من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى .ويعد
هذا الفحص أقل نطاقا ً من عملية المراجعة التي تتم وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية المطبقة في المملكة العربية السعودية ،وعليه
ال يمكننا الحصول على تأكيد حول جميع األمور الجوهرية التي ال يمكن تحديدها إال عند إجراء أعمال المراجعة .لذا فإننا ال
نبدي رأي مراجعة.
االستنتاج
استنادا إلى الفحص الذي قمنا به ،لم يلفت انتباهنا شئ يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية األولية الموجزة المرفقة لم يتم اعدادها
من جميع النواحي الجوهرية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )34المعتمد في المملكة العربية السعودية.
برايس وترهاوس كوبرز

مفضل عباس علي
محاسب قانوني  -ترخيص رقم 447
 18ربيع األول 1443هـ
 24اكتوبر 2021م

برايس وترهاوس كوبرز ،ترخيص رقم 25
جميل سكوير ،ص.ب ،16415 .جدة  ،21464المملكة العربية السعودية
هاتف ،+966 )12( 610-4400 :فاكسwww.pwc.com/middle-east،+966 )12( 610-4411 :

شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي األولية
كما في  30سبتمبر 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

إيضاح
الموجودات
نقد وما يماثله
صافي االستثمارات في عقود التمويل
زكاة مستردة
مبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى
االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
حق استخدام األصول
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات
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المطلوبات وحقوق المساهمين
قروض
التزامات االيجار
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
مطلوب ألطراف ذات عالقة
مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى
منافع نهاية الخدمة للموظفين
مجموع المطلوبات
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7

حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطي آخر
أرباح مبقاة
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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كما في
 30سبتمبر  31 2021ديسمبر 2020
(مراجعة)
(غير مراجعة)
84,896,037
80,185,046
1,886,245
448,240
560,489
1,207,519
1,379,348
170,562,924
25,079,331
1,360,716
198,072
12,075,000
491,281
1,638,191
40,842,591
100,000,000
5,954,377
()332,361
24,098,317
129,720,333
170,562,924
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65,520,563
84,201,699
3,225,245
615,804
560,489
1,718,143
1,695,355
157,537,298
28,604,854
1,673,428
267,023
1,012,061
1,457,653
33,015,019
100,000,000
5,954,377
()332,361
18,900,263
124,522,279
157,537,298

شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر

2021
(غير مراجعة)

إيضاح
إيرادات تمويل
إيرادات تمويل
ربح التشغيل
مصاريف عمومية وإدارية
مصاريف المبيعات والتسويق
مخصص الخسارة االئتمانية
خسارة التعديل
دخل المنحة الحكومية
إيرادات أخرى
الخسارة من بيع معدات وممتلكات
الربح)/الخسارة( من العمليات
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4
 4و 16
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نفقات تمويل
الربح)/الخسارة( قبل الزكاة
مصروف الزكاة
صافي الربح)/الخسارة( للفترة
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2020
(غير مراجعة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر
2020
2021
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

3,121,550
3,121,550

3,232,209
3,232,209

10,182,667
10,182,667

11,321,532
11,321,532

()1,762,303
()877,692
1,472,845
()171,826
92,423
1,821,892
3,696,889

()1,252,244
()831,227
()1,939,302
()223,130
130,297
13,784
()869,613

()5,215,603
()2,562,043
3,581,798
()1,678,108
222,720
2,666,747
7,198,178

()4,100,340
()2,321,304
()6,591,273
()3,573,544
1,025,096
25,357
()1,545
()4,216,021

()245,305
3,451,584

()130,465
()1,000,078

()661,124
6,537,054

()479,340
()4,695,361

()973,000
2,478,584

()1,000,078

()1,339,000
5,198,054

()409,119
()5,104,480

الدخل الشامل األخر للفترة

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح
والخسارة
احتياطي خسارة اكتوارية لتعويضات
نهاية الخدمة
مجموع الخسارة الشاملة األخرى
للفترة
مجموع الربح)/الخسارة( الشامل
للفترة
ربحية ( /خسارة) السهم (األساسية
والمخففة)
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-

-

-

-

-

-

-

-

2,478,584

()1,000,078

5,198,054

()5,104,480

0.25

()0.10

0.52

()0.51
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية الموجزة
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
احتياطي
نظامي

رأس
المال

احتياطي آخر

أرباح
مبقاة

المجموع

الرصيد كما في  1يناير (- 2020مراجعة)

100,000,000

5,954,377

()332,361

32,210,168

137,832,184

صافي الخسارة للفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
مجموع الخسارة الشاملة للفترة
توزيعات أرباح
الرصيد كما في  30سبتمبر (- 2020غير
مراجعة)

-

-

-

()5,104,480
()5,104,480
()7,500,000

()5,104,480
()5,104,480
()7,500,000

100,000,000

5,954,377

()332,361

19,605,688

125,227,704

الرصيد كما في  1يناير (- 2021مراجعة)

100,000,000

5,954,377

()332,361

18,900,263

124,522,279

صافي الربح للفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
مجموع الدخل الشامل للفترة
الرصيد كما في  30سبتمبر (- 2021غير
مراجعة)

-

-

-

5,198,054
5,198,054

5,198,054
5,198,054

100,000,000

5,954,377

()332,361

24,098,317

129,720,333
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2020
2021
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
األنشطة التشغيلية
الربح (الخسارة) قبل الزكاة
تعديالت لـ:
استهالك
مخصص تعويضات نهاية الخدمة
مخصص الخسارة االئتمانية
خسارة تعديل
إطفاء حق استخدام األصول
الفائدة على إلتزامات االيجار
دخل المنحة الحكومية

6,537,054

()4,695,361

328,591
197,514
()3,581,798
1,678,108
510,624
57,012
()222,720

337,920
155,389
6,591,273
3,573,544
510,624
76,401
()1,025,096

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
استثمار في عقود التمويل
مبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى
مطلوب ألطراف ذات عالقة
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
النقد الناتج من العمليات

5,920,343
167,564
198,072
11,287,197
23,077,561

9,553,190
325,166
()10,000
()1,061,305
14,331,745

تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة
زكاة مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

()16,976
23,060,585

14,331,745

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومصنع ومعدات
متحصالت من بيع األصول الثابتة
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()12,584
()12,584

()11,619
3,895
()7,724

األنشطة التمويلية
متحصالت من القروض
المسدد على القروض
توزيعات ارباح مدفوعة
صافي النقد المستخدم في عن األنشطة التمويلية

5,283,303
()8,955,830
()3,672,527

8,000,000
()4,335,739
()7,500,000
()3,835,739

صافي التغير في النقد وما يماثله
نقد وما يماثله في بداية الفترة
نقد وما يماثله في نهاية الفترة

19,375,474
65,520,563
84,896,037

10,488,282
44,401,217
54,889,499
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
1

األنشطة العامة
شركة أصول الحديثة للتمويل ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل
التجاري رقم  4030149475الصادر في جدة بتاريخ  6ربيع األول  1425هـ ( 26أبريل  .)2005يقع المركز الرئيسي للشركة
في طريق المدينة ،ص .ب ،2108 .جدة  ،21451المملكة العربية السعودية.
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في أعمال اإليجار التمويلي وتمويل المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم والتمويل االستهالكي .وفقًا
لمتطلبات نظام مراقبة شركات التمويل ،حصلت الشركة على ترخيص رقم /32أ ش 201503/من البنك المركزي السعودي
للقيام بأنشطة اإليجار التمويلي وتمويل المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم والتمويل االستهالكي في  2جمادى الثاني  1436هـ
(الموافق  21يناير .)2015
تمت الموافقة على إصدار هذه المعلومات المالية األولية الموجزة في  18ربيع االول  1443هـ (الموافق  24اكتوبر 2021م)
من قبل مجلس إدارة الشركة.

2

أسس اإلعداد
تم إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة للشركة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر  2021وفقا ً
لمعيار المحاسبة الدولي رقم  34للتقارير المالية االولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والتصريحات
الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ("الهيئة").
ال تتضمن المعلومات المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في المعلومات المالية السنوية ويجب قراءتها
بالتزامن مع المعلومات المالية السنوية للشركة كما في  31ديسمبر  .2020وينص معيار المحاسبة الدولي رقم  34على أن
الغرض من المعلومات المالية األولية الموجزة هو تقديم تحديث آلخر قوائم مالية سنوية للشركة .وبالتالي ،يتطلب معيار المحاسبة
الدولي رقم  34درجة أقل من اإلفصاح في المعلومات المالية األولية مقارنة باإلفصاح الذي تتطلبه المعايير الدولية للتقرير المالي
في القوائم المالية السنوية.
يتم عرض المعلومات األولية الموجزة هذه باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية والرئيسية للشركة.
تم إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية المشتقة واالستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،والتي يتم إثباتها بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان
المتوقعة .يتم عرض هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي.
ت ّم فحص هذه المعلومات المالية األولية الموجزة ولم تتم مراجعتها.
استخدام التقديرات
يتطلب إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة أن تقوم اإلدارة بإبداء آرائها وتقديراتها وافتراضاتها التي تؤثر على تطبيق
السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف .تم تقييم هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام
بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ،بما في ذلك الحصول على االستشارة المهنية وتوقعات األحداث
المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة وفقا ً للظروف .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي ت ّم فيها إجراء تلك التعديالت في حال كانت التقديرات التي تم تعديلها
تؤثر فقط على تلك الفترة ،أو في فترة التعديل وفي الفترات المستقبلية في حال أثرت التعديالت على الفترات الحالية والمستقبلية.
عالوة على ذلك ،ال تعد نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2021بالضرورة مؤشرا ً على النتائج التي قد تكون
متوقعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2021

8

شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
3

السياسات المحاسبية الهامة
تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الشركة في إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد
القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
 1-3السياسات المحاسبية المتعلقة بالمنح الحكومية
يتم االعتراف بالمنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأن المنشأة سوف تلتزم بالشروط المرتبطة بها وسيتم استالم المنح
الحكومية .يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية في قائمة الدخل على أساس منهجي على مدى الفترات التي تعترف بها المنشأة بمصاريف
التكاليف ذات الصلة التي يراد منها هذه المنح تعويضها المنحة الحكومية التي تصبح مستحقة كتعويض عن النفقات أو الخسائر
المتكبدة مسبقا أو لغرض تقديم دعم مالي فوري للمنشأة بدون أي تكاليف مستقبلية ذات صلة يجب االعتراف بها في قائمة الدخل
للفترة التي تصبح فيها مستحقة.
 2-3معايير جديدة معدلة للمعايير والتفسيرات
اعتبارا من  1يناير  .2021وقد تم
ال توجد معايير جديدة صادرة  ،ومع ذلك  ،هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري
ً
شرحها في القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020وليس لديها تأثير جوهري على
المعلومات المالية االولية الموحدة الموجزة للشركة.

4

صافي االستثمار في عقود التمويل
يتكون االستثمار في عقود التمويل من استثمار في عقود التورق والمرابحة كما هو مبين أدناه:
إيضاح
1-4
2-4

صافي االستثمار في عقود المرابحة
صافي االستثمار في عقود التورق
خسارة التعديل
صافي االستثمار في عقود التمويل
1-4

 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)

79,302,246
5,449,993
84,752,239

68,777,998
20,196,747
88,974,745

()4,567,193
80,185,046

()4,773,046
84,201,699

صافي االستثمار في عقود المرابحة

 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
97,213,816
()14,224,867
82,988,949
()3,686,703
79,302,246

إجمالي الذمم المدينة للعقود
ناقصاً :إيرادات تمويل غير مكتسبة
ناقصا :مخصص االنخفاض في القيمة
صافي االستثمار في عقود المرابحة
 30سبتمبر ( 2021غير مراجعة)
إجمالي الذمم المدينة إيرادات تمويل غير
مكتسبة
لعقود المرابحة
أقل من سنة واحدة
سنة واحدة إلى خمس سنوات

63,725,582
33,488,234
97,213,816

94,756,197
()11,860,772
82,895,425
()14,117,427
68,777,998

 31ديسمبر ( 2020مراجعة)
إجمالي الذمم المدينة إيرادات تمويل غير
مكتسبة
لعقود المرابحة

67,421,953
()6,984,691
27,334,244
()7,240,176
(94,756,197 )14,224,867
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 31ديسمبر 2020
(مراجعة)

()7,896,591
()3,964,181
()11,860,772

شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
4

صافي االستثمار في عقود التمويل (تتمة)
2-4

صافي االستثمار في عقود التورق

 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
6,996,187
()1,101,984
5,894,203
()444,210
5,449,993

إجمالي الذمم المدينة للعقود
ناقصاً :إيرادات تمويل غير مكتسبة
ناقصا :مخصص االنخفاض في القيمة
صافي االستثمار في عقود التورق
 30سبتمبر ( 2021غير مراجعة)
إجمالي الذمم المدينة إيرادات تمويل غير
مكتسبة
لعقود التورق
أقل من سنة واحدة
سنة واحدة إلى خمس سنوات
3-4

4,566,854
2,429,333
6,996,187

()832,598
()269,386
()1,101,984

25,961,668
()4,579,027
21,382,641
()1,185,894
20,196,747

 31ديسمبر ( 2020مراجعة)
إجمالي الذمم المدينة إيرادات تمويل غير
مكتسبة
لعقود التورق
14,852,618
11,109,050
25,961,668

()2,989,419
()1,589,608
()4,579,027

فيما يلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية خالل السنة:

الرصيد االفتتاحي
صافي التغير في الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل الفترة
شطب*
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 31ديسمبر 2020
(مراجعة)

 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي

15,303,321
()3,581,798
()7,590,610
4,130,913

13,787,666
6,669,760
()5,154,105
15,303,321

*

يتراوح معدل ربح الشركة الفعلي لعقود التمويل بين  %9إلى  %9 :2020( %15إلى  )%15سنوياً.

*

تحتفظ الشركة في سياق عملها االعتيادي بضمانات تتعلق بعقود التمويل (كونها صكوك ملكية الموجودات المؤجرة) من
أجل تخفيض مخاطر االئتمان المرتبطة بها .هذه الضمانات غير قابلة للتحويل بسهولة إلى نقد ويتم استردادها واستبعادها
في حالة تعثر العميل.

*

في  28مارس  ، 2020وقعت الشركة اتفاقية برنامج تأجيل الدفعات وبرنامج تمويل اإلقراض مع البنك المركزي السعودي،
والتي موجبها تم االتفاق على تأجيل جميع األقساط المستحقة (بما في ذلك األرباح المستحقة) من المنشآت المتناهية الصغر
اعتبارا من  14مارس 2020
والصغيرة والمتوسطة المصنفة في المرحلة األولى ،وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي ،9
ً
ولمدة سنة .وقد تم تمديد الفترة الى  30سبتمبر  .2021وقد تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغييرات وتم التعامل معها وفقًا
لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  9كتعديل للتدفقات النقدية .وقد أدى ذلك إلى قيام الشركة باإلعتراف بخسارة التعديل
بمبلغ  1,6مليون لاير سعودي خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  30 ( 2021سبتمبر 3.3 :2020مليون لاير سعودي).
في غياب عوامل أخرى  ،ال تعتبر المشاركة في هذا التأجيل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ( ،إيضاح .)16

مبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى

مصاريف مدفوعة مقدما
سلف موظفين
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 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
لاير سعودي

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
لاير سعودي

400,072
48,168
448,240

572,293
43,511
615,804

شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
6

االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
خالل عام  ، 2017ساهمت الشركة بمبلغ  892،850لاير سعودي في رأس مال الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار ،وهي
شركة مساهمة سعودية مسجلة ("شركة المستثمر") في المملكة العربية السعودية .تمتلك الشركة  89285سهم في الشركة المستثمر
فيها والتي تمثل  % 2من إجمالي رأس مال الشركة المستثمر فيها .خالل السنة  ،قامت الشركة بإعادة تقدير القيمة العادلة لإلستثمار
وسجلت خسائر إنخفاض للقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر بمبلغ  332,361لاير سعودي ،وعليه فقد بلغ رصيد اإلستثمار
كما في  30سبتمبر  2021مبلغ  560,489لاير سعودي.

7

عقود اإليجار
تقوم الشركة بتأجير مكاتب ومعارض  .عادة ما تكون عقود اإليجار لفترات محددة تتراوح من سنة إلى  5سنوات .يتم التفاوض
على شروط التأجير على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة .ال تفرض اتفاقيات اإليجار
أي عهود  ،ولكن ال يجوز استخدام األصول المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.
تحتوي بعض عقود اإليجار على خيارات تمديد تمارسها الشركة قبل نهاية فترة العقد غيرقابلة لإللغاء .بينما يكون ذلك ممكنًا،
تسعى الشركة إلى إدراج خيارات التمديد في عقود اإليجار الجديدة لتوفير المرونة التشغيلية .خيارات التمديد المحتفظ بها تمارسها
فقط الشركة تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول .ال تقدم الشركة ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من
عقود اإليجار.
(أ) المبالغ المعترف بها في بيان المركز المالي
 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
1,207,519

موجودات حق االستخدام (مباني)

 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)

مطلوبات عقود االيجار
متداول
غير متداول

578,666
782,050
1,360,716

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
1,718,143
 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
686,133
987,295
1,673,428

(ب) المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل الشامل
 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
510,624
57,012

استهالك على موجودات حق االستخدام – مباني
مصروف الفائدة (التكاليف التمويلية)
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 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
680,832
108,088

شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
8

ممتلكات ومعدات
تحسينات على
عقار مستأجر

أثاث وتجهيزات

أجهزة حاسب آلي

سيارات

المجموع

في  31ديسمبر 2020
التكلفة
االستهالك المتراكم
صافي القيمة الدفترية

1,269,583
()1,269,583
-

946,452
()545,671
400,781

3,341,847
()2,047,273
1,294,574

69,500
()69,500
-

5,627,382
()3,932,027
1,695,355

للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021
صافي القيمة الدفترية االفتتاحية
إضافات
تكلفة االستهالك
صافي القيمة الدفترية الختامية

-

400,781
737
()51,637
349,881

1,294,574
11,847
()276,954
1,029,467

-

1,695,355
12,584
()328,591
1,379,348

في  30سبتمبر 2021
التكلفة
االستهالك المتراكم
صافي القيمة الدفترية

1,269,583
()1,269,583
-

947,189
()597,308
349,881

3,353,694
()2,324,227
1,029,467

69,500
()69,500
-

5,639,966
()4,260,618
1,379,348
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
9

القروض
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2019حصلت الشركة على قرض طويل األجل بقيمة  20مليون لاير سعودي من
بنك التنمية االجتماعية  ،وهو مؤسسة مالية مملوكة لحكومة المملكة العربية السعودية .كما أن الشركة مطالبة بدفع رسوم
إدارية قدرها  856،465لاير سعودي على مدار فترة تسهيل القرض مكونة من  36قسط شهري متساوي تبدأ من  1أغسطس
 . 2019تتطلب شروط تسهيل القرض من اإلدارة صرف المبلغ إلى عمالئها مقابل عقود اإليجار التي تلبي المعايير المحددة
في اتفاقي ة التسهيالت مع بنك التنمية االجتماعية .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2020أسفرت مبادرة منشأت
لإلقراض غير المباشر عن تأجيل جميع االقساط المستحقة من الشركة للفترة من مارس  2020حتى مارس  ، 2021لمدة
عام واحد،
خالل عام  ، 2020وقعت الشركة اتفاقية برنامج تأجيل الدفعات وبرنامج تمويل اإلقراض مع البنك المركزي السعودي ،
والتي موجبها تم االتفاق على تأجيل جميع األقساط المستحقة (بما في ذلك االرباح المستحقة) اعتبا ًرا من  14مارس 2020
حتى  30سبتمبر  ، 2021من المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،وقد حصلت الشركة على مبلغ  22,2مليون
لاير سعودي كقرض بدون تكاليف تمويل ،والتالي قامت الشركة بتطبيق مدفوعات اإلعفاء من خالل تأجيل االقساط المستحقة
خالل الفترة من مارس  2020حتى سبتمبر . 2021تم تقييم التأثير المحاسبي لهذه التغييرات من حيث عقود المرابحة ويتم
التعامل معها وفقً  9للتقارير المالية كتعديل من حيث الترتيب( .انظر ايضاح  )16حول هذه المتطلبات للمعيار الدولي
للمعلومات المالية األولية.
تصنيف القرض:
 30سبتمبر 2021
الجزء الغير
متداول
الجزء المتداول
تصنيف القرض ،اإلجمالي
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16,155,107

8,924,224

المجموع
25,079,331

رأس المال
تم تقسيم رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع البالغ  100,000,000لاير سعودي ( 100,000,000 :2020لاير سعودي)
إلى  10,000,000سهم ( 10,000,000 :2020سهم) تبلغ قيمة كل سهم  10لاير سعودي وجميعها مكتتبة ومدفوعة
بالكامل وموزعة على المساهمين.

11

احتياطي نظامي
وفقا ً للنظام األساسي للشركة ،تقوم الشركة بتجنيب  %10من صافي الربح إلى احتياطـي نظامي إلى أن يعادل هذا االحتياطي
 %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير متاح لتوزيعات األرباح.
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إيرادات التمويل
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2021
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
إيرادات عقود المرابحة
إيرادات رسوم إدارية
مجموع اإليرادات

13

2,979,068
142,482
3,121,550

3,208,237
23,972
3,232,209

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2021
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
9,907,636
275,031
10,182,667

11,264,432
57,100
11,321,532

ربحية السهم – المخفف واألساسي
تم حساب األرباح األساسية لكل سهم من صافي الربح بتقسيم صافي ربح المدة على عدد األسهم المطروحة في المدة مقدرة
بـ  10,000,000سهم ( 10,000,000 :2020سهم).
13

شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
14

إدارة المخاطر المالية
1-14

مبالغ ناتجة عن الخسارة االئتمانية المتوقعة  -زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة المالية قد زادت بشكل ملحوظ منذ اإلثبات المبدئي ،تقوم الشركة باألخذ في
الحسبان المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة أو جهد غير مبرر .ويشمل ذلك المعلومات والتحليل
الكمي والنوعي ،استنادا ً إلى الخبرة التاريخية للشركة وتقييم االئتمان على نحو مستنير بما في ذلك المعلومات المستقبلية.
ان الهدف من التقييم هو تحديد ما إذا حدثت زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان ألي تعرض من خالل مقارنة ما يلي:
•
•

احتمالية التخلف عن السداد على طول العمر المتبقي كما في تاريخ التقرير ،مع
احتمالية التخلف عن السداد على طول العمر المتبقي لتلك النقطة الزمنية التي تم تقديرها عند اإلثبات المبدئي للتعرض
(يتم التعديل عندما تتعلق التغييرات بتوقعات الدفع المقدم).

 1-1-14إنشاء هيكل مدد احتمالية التخلف عن السداد
تستخدم الشركة نماذج إحصائية لتحليل البيانات المجمعة وإصدار تقديرات العمر المتبقي الحتمالية التخلف عن السداد على
مدار العمر للتعرضات وكيفية التنبؤ بالتغير فيها نتيجة لمرور الوقت.
يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت التخلف وعوامل االقتصاد الكلي باإلضافة إلى التحليل
المتعمق لتأثير بعض العوامل األخرى (مثل تجربة اإلمهال) على مخاطر التخلف عن السداد .بالنسبة إلى معظم التعرضات،
تتضمن مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومؤشر معدالت الربح.
 2-1-14تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل ملحوظ
تختلف معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل ملحوظ بحسب المحفظة وتشمل التغييرات الكمية في
احتماالت التخلف عن السداد والعوامل النوعية ،بما في ذلك مستوى الدعم بناء على التأخر في السداد.
يعتبر خطر االئتمان الخاص بأحد التعرضات المعينة مرتفع بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي إذا استند إلى النموذج الكمي
للشركة.
باستخدام الحكم االئتماني المتمرس ،حيثما أمكن ،والخبرة التاريخية ذات الصلة ،قد تقرر الشركة أن التعرض قد شهد زيادة
جوهرية في مخاطر االئتمان استنادا ً إلى مؤشرات نوعية خاصة تعتبرها مؤشرا ً على ذلك وقد ال ينعكس تأثيرها بشكل كامل
في تحليلها الكمي في الوقت المناسب.
كحالة من حاالت التوقف عن السداد ،ترى الشركة أن حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان يحدث في موعد ال يتجاوز
تاريخ استحقاق أصل أكثر من  90يو ًما .يتم تحديد التأخر في السداد أليام من خالل احتساب عدد األيام منذ انقضاء أقدم تاريخ
مستحق لم يتم خاللها استالم مبالغ السداد .يتم تحديد تواريخ االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة
للعميل.
 3-1-14تعريف "التخلف عن السداد"
تعتبر الشركة أن األصل المالي في حالة تخلف عن السداد عندما
•
•
•
•
•
•

يكون من غير المرجح قيام المقترض بسداد التزاماته االئتمانية تجاه الشركة بالكامل دون استخدام الشركة لحقها في
اتخاذ إجراءات مثل تحقيق الضمان المقدم (إن وجد) ،أو
ع ند تقييم ما إذا كان المقترض في حالة تخلف عن السداد ،تضع الشركة في اعتبارها المؤشرات التالية:
النوعية  -مثل انتهاكات التعهد.
الكمية  -مثل وضع التأخر عن السداد وعدم سداد االلتزام اآلخر لمدة  30يوما ً لنفس الجهة المصدّرة للشركة.
وبنا ًء على البيانات التي تم تطويرها داخليا ً والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية.
قد تتفاوت المدخالت في تقييم ما إذا كانت إحدى األدوات المالية في حالة تخلف عن السداد وأهميتها مع مرور الوقت
لتعكس التغيرات في الظروف.

يتماشى تعريف التخلف عن السداد إلى حد كبير مع التعريف الذي تطبقه الشركة ألغراض رأس المال التنظيمي.
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شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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إدارة المخاطر المالية (تتمة)
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مبالغ ناتجة عن الخسارة االئتمانية المتوقعة  -زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان (تتمة)

 4-1-14دمج المعلومات المستقبلية
قامت الشركة بتحديد وتوثيق المحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل محفظة من األدوات المالية ،وقد
قام باستخدام تحليل البيانات التاريخية بتقدير العالقات بين المتغيرات االقتصادية الكلية ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان.
تضمنت السيناريوهات االقتصادية المستخدمة كما في  30سبتمبر  2021النطاقات التالية من المؤشرات الرئيسية.
نمو الناتج المحلي اإلجمالي
معدالت التضخم
 5-1-14قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة
المدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي هيكل اآلجال للمتغيرات التالية:
.1
.2
.3

احتمالية التخلف عن السداد.
الخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد.
مستوى التعرض عند التخلف عن السداد.

تم استنتاج هذه المؤشرات من نماذج إحصائية تم تطويرها داخليا ً وبيانات تاريخية أخرى .ويتم تعديلها لتعكس المعلومات
المستقبلية كما هو موضح أعاله.
تقديرات احتمال ية التخلف عن السداد هي تقديرات في تاريخ معين ،والتي يتم حسابها على أساس نماذج التقييم اإلحصائية.
تستند هذه النماذج اإلحصائية إلى البيانات المجمعة داخليًا والتي تشتمل على عوامل كمية ونوعية .يتم تقدير احتماليات التخلف
عن السداد مع األخذ بعين االعتبار االستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدالت الدفعات المقدمة المقدرة.
الخسائر الناتجة عن التخلف في السداد هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك تخلف عن السداد .تقوم الشركة بتقييم متغيرات
الخسائر الناتجة عن التخلف في السداد على أساس تاريخ معدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف المقابلة العاجزة عن
السداد .تراعي نماذج الخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد الهيكل والضمان وأقدمية المطالبة وقطاع عمل الطرف المقابل
وتكاليف استرداد أي ضمان يعتبر أساسيا ً لألصل المالي .ويتم احتسابها على أساس التدفق النقدي المخصوم باستخدام سعر
الفائدة الفعلي كعامل خصم.
يمثل التعرض عند التخلف عن السداد التعرض المتوقع في حالة التخلف عن السداد .تستمد الشركة التعرض عند التخلف عن
السداد من التعرض الحالي للطرف المقابل والتغييرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء.
إن التعرض عند التخلف عن السداد من أصل مالي هو إجمالي قيمته الدفترية.
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الزكاة
فيما يلي حركة الزكاة (المستردة)
 30سبتمبر 2021
(غير مراجعة)
()3,225,245
1,339,000
()1,886,245

 1يناير
مخصص الزكاة للفترة  /السنة
نهاية الفترة  /السنة زكاة

15

 31ديسمبر 2020
(مراجعة)
()3,523,120
297,875
()3,225,245

شركة أصول الحديثة للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021
(جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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الزكاة (تتمة)
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الربوط الزكوية

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من  2005حتى  .2020حصلت الشركة على
شهادة زكاة صالحة حتى  30أبريل .2022
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أحداث هامة خالل الفترة
في أوائل عام  2020تم تأكيد وجود فيروس تاجي جديد (كوفيد .)19-وفي مارس  ، 2020أعلنت منظمة الصحة العالمية
أن التفشي يشكل جائحة .إن تفشي كوفيد 19-يعطل سلسله التوريد ويؤثر على اإلنتاج والمبيعات عبر مجموعة من
الصناعات .مما يترتب على ذلك اضرابات في األنشطة االجتماعية وااقتصادية ،قامت ادارة الشركة بتقييم أثارها على
عملياتها بشكل استباقي واتخذت سلسلة من اإلجراءات الوقائية.
تتطلب هذه األحداث الحالية والظروف السائدة من الشركة تحليل التأثير المحتمل لهذه األحداث على العمليات التجارية
للشركة .قام مجلس اإلدارة وإدارة الشركة بتقييم الوضع الحالي  ،وبنا ًء على ذلك  ،قاموا بتفعيل خطة استمرارية األعمال
والممارسات األخرى إلدارة المخاطر إلدارة تعطل األعمال المحتمل أن يحدث نتيجة عن تفشي كوفيد 19-على عملياتها
وأدائها المالي .وتشمل هذه أيضًا البدء في مراجعة تركيزات التعرض االئتماني في القطاع االقتصادي والمنطقة ومستوى
الطرف المقابل بما في ذلك النظر في آثار دعم الحكومة والبنك المركزي السعودي ،وحماية الضمانات  ،ومراجعة إجراءات
التصنيف والتصنيف في الوقت المناسب وإعادة هيكلة القروض بشكل مناسب عند اللزوم.
كما تتطلب هذه األحداث من الشركة مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة.
تدور هذه االفتراضات في المقام األول حول تعديل عوامل االقتصاد الكلي التي تستخدمها الشركة في تقدير الخسائر
االئتمانية المتوقعة أو حول مراجعة االحتماالت التي تستخدمها الشركة حاليًا في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة .كما هو
الحال مع أي تنبؤات  ،فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بالحكم الكبير وعدم اليقين  ،وبالتالي  ،قد تختلف النتائج
الفعلية عن تلك المتوقعة .إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة أمر تقديري وستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها
والتأثير المرتبط بها على أساس منتظم.
في  28مارس  ، 2020وقعت الشركة اتفاقية برنامج تأجيل الدفعات وبرنامج تمويل اإلقراض مع البنك المركزي السعودي،
اعتبارا من  14مارس 2020
والتي موجبها تم االتفاق على تأجيل جميع األقساط المستحقة (بما في ذلك األرباح المستحقة)
ً
حتى  31مارس  ،2021من المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المصنفة في المرحلة األولى ،وفقًا للمعيار
اعتبارا من  14مارس  2020ولمدة سنة ،الحقا خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
الدولي للتقرير المالي ،9
ً
 2021تم االتفاق على تمديد تأجيل جميع االقساط المستحقة لفترة ستة أشهر إضافيه تنتهي بنهاية سبتمبر  .2021ايضا ً
في  16مارس  ،2020وقعت الشركة ملحق التفاقية التمويل بين الشركة وبنك التنمية االجتماعية والمتضمن الموافقة على
تأجيل الدفعات المستحقة لمبادرة اإلقراض غير المباشر لمدة سنة اعتبارا ً من  17مارس  2020مقابل تأجيل األقساط
المستحقة على عمالء الشركة المستفيدين من مبادرة اإلقراض غير المباشر لمدة سنة إعتباراً من  17مارس  2020وقد
تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغييرات ويتم التعامل معها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  9كتعديل للتدفقات
النقدية .وقد أدى ذلك إلى قيام الشركة باإلعتراف بخسارة التعديل بمبلغ  1,6مليون لاير سعودي خالل التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر  3.3 ( 2021مليون لاير سعودي خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  .)2020في غياب عوامل أخرى
 ،ال تعتبر المشاركة في هذا التأجيل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.
من أجل تعويض جميع التكاليف ذات الصلة التي من المتوقع أن تتكبدها الشركة في إطار برنامج البنك المركزي السعودي،
فقد تم اإلتفاق على حصول الشركة على مبلغ  22,2مليون لاير سعودي من الودائع الخالية من األرباح من البنك المركزي
السعودي .تم إحتساب دخل منح حكومية ،وفقًا لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم .20
نتج عن ذلك إجمالي دخل قدره  222ألف لاير سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 895( 2021
ألف لاير سعودي خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ، )2020تم االعتراف به في قائمة الدخل الشامل.
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