الشركة الوطنية للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة

القوائـم املالية األولية املوجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين
في  30سبتمبر 2020م
وتقرير عن فحص املعلومات املالية األولية املوجزة

الشركة الوطنية للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة

فهرس القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في  30سبتمبر 2020م (غير مراجعة)

صفحـة
3-2

تقرير عن فحص املعلومات املالية األولية املوجزة
قائمة املركز املالي األولية املوجزة (غير مراجعة)

4

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية املوجزة (غير مراجعة)

5

قائمة التغيرات في حقوق امللكية األولية املوجزة (غير مراجعة)

6

قائمة التدفقات النقدية األولية املوجزة (غير مراجعة)

7

إيضاحات حـول القوائم املالية األولية املوجزة (غير مراجعة)

1

18 - 8

الشركة الوطنية للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة املركز املالي األولية املوجزة
(بالريال السعودي)
كما في
إيضاح
املوجودات
نقد ُومعادالت النقد
صافي االستثمار في التمويل االسالمي
دفعات مقدمة وأرصده مدينة أخرى
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
مستحق القبض من مؤسسة النقد
حق استخدام أصل
إجمالي املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأل املال
احتياطي نظامي
احتياطي عام
أربـاح مبقـاة
إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات
مستحق الدفع ملؤسسة النقد العربي السعودي
التسهيالت املالية
ذمم دائنة تجارية
مستحقات وأرصدة دائنة اخرى
مستحق لجهات ذات عالقة
التزام تأجير
مخصص الزكاة الشرعية
التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إجمالي املطلوبات
إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات
املدير املالي

6

2-7

14

1-7
8

9
10

املدير التنفيذي

 30سبتمبر 2020م
(غير مراجعة)
95,071,844
318,493,156
504,383
892,850
9,360,854
7,078,823
161,343
11,620,194
1,980,567
445,164,014

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
90,460,872
301,031,717
951,861
892,850
9,360,854
7,142,831
218,908
1,967,569
412,027,462

250,000,000
18,294,263
80,224,565
348,518,828

250,000,000
18,294,263
40,000,000
39,051,144
347,345,407

44,084,155
29,755,018
6,508,220
3,642,201
1,122,000
1,877,118
8,452,839
1,203,635
96,645,186
445,164,014

45,093,223
4,827,813
2,464,851
600,000
1,857,540
8,746,779
1,091,849
64,682,055
412,027,462
رئيس مجلس الدارة

"إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )15تشكل جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية األولية املوجزة وتقرأ معها "
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الشركة الوطنية للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية املوجزة (غير مراجعة)
(بالريال السعودي)

إيضاح

الدخل من التمويل اإلسالمي

11

لفترة الثالثة أشهر املنتهية

لفترة التسعة أشهر املنتهية

في  30سبتمبر

في  30سبتمبر

2020م

2019م

8,576,526

9,616,481

2020م

16,877,812

2019م

28,780,118

)املصاريف)  /الدخل التشغيلي
أعباء تمويلية

()988,827

()250,808

()1,600,049

()621,285

مصروفات عمومية وإدارية

()2,733,509

()2,103,271

()6,537,918

()6,582,259

مصاريف بيعية وتسويقية

()1,655,674

()2,165,676

()4,542,570

()5,943,896

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

-

()12,569,484

()5,087,444

()21,655,282

إيرادات أخرى

852,149

845,456

2,402,747

3,257,726

صافي دخل (/خسارة) الفترة قبل الزكاة الشرعية

4,050,665

()6,627,302

1,512,578

()2,764,878

-

()17,295,221

()339,157

()17,681,463

صافي دخل (/خسارة) الفترة

4,050,665

()23,922,523

1,173,421

()20,446,341

الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

-

-

إجمالي الدخل( /الخسارة) الشامل للفترة

4,050,665

()23,922,523

1,173,421

()20,446,341

الزكاة الشرعية
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الشركة الوطنية للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة التغيرات في حقوق امللكية األولية املوجزة
(بالريال السعودي)

رأس امل ـ ـ ــال

احتياطي عام

احتياطي نظامي

املجمـ ـ ـ ـ ــوع

أرباح مبقـ ــاة

لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2020م
الرصيد في  1يناير 2020م (مراجعة)

18,294,263 250,000,000

40,000,000

39,051,144

347,345,407

الدخل الشامل اآلخر
صافي دخل الفترة

-

-

-

1,173,421

1,173,421

بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

1,173,421

1,173,421

املحول من االحتياطي العام (إيضاح )14

-

-

()40,000,000

40,000,000

-

-

80,224,565

348,518,828

الرصيد في  30سبتمبر 2020م (غير مراجعة) 18,294,263 250,000,000

لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2019م
الرصيد كما في  1يناير 2019م (مراجعة)

18,586,464 250,000,000

40,000,000

74,410,908

382,997,372

الدخل الشامل اآلخر
صافي خسارة الفترة

-

-

-

()20,446,341

()20,446,341

بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

()20,446,341

()20,446,341

توزيعات أرباح

-

-

-

()12,500,000

()12,500,000

40,000,000

41,464,567

350,051,031

الرصيد في  30سبتمبر 2019م (غير مراجعة) 18,586,464 250,000,000

"إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )15تشكل جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية األولية املوجزة وتقرأ معها"
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الشركة الوطنية للتمويل

شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة التدفقات النقدية األولية املوجزة (غير مراجعة)
(بالريال السعودي)
لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر
2019م
2020م
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
()2,764,878
1,512,578
صافي دخل ( /خسارة) الفترة قبل الزكاة الشرعية
تعديالت:
190,229
213,145
استهالكات ممتلكات ومعدات
253,989
367,002
استهالك حق استخدام أصل
62,695
81,617
إطفاء املوجودات غير امللموسة
21,030
19,577
تكلفة التمويل على التزامات عقود االيجار
21,655,282
5,087,444
مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
323,143
130,213
التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1,399,441
تكاليف التمويل
()2,299,665
الدخل املؤجل عند اإلثبات املبدئي لقرض بدون فوائد
()3,769,496
ربح التعديل على إعادة هيكلة التسهيالت املالية
(الزيادة)  /النقص في املوجودات التشغيلية
()26,765,537
()22,548,884
صافي االستثمار في التمويل االسالمي
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
50,265
447,479
الزيادة ( /النقص) في املطلوبات التشغيلية
()150,000
522,000
مستحق لجهات ذات عالقة
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
983,677
1,177,350
()450,158
1,680,407
ذمم دائنة تجارية
()6,590,263
()15,979,792
النقد املستخدم في العمليات
()4,771,866
()633,097
زكاة مدفوعة
()272,298
()18,427
مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة
()230,000
()380,000
تكلفة التمويل على التزامات عقود االيجار املدفوعة
()11,864,427
()17,011,316
صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطـة االستثمارية
()334,452
()149,137
املدفوع لشراء ممتلكات ومعدات
()133,384
()24,051
املدفوع لشراء أصول غير ملموسة
55,547
املحصل من بيع ممتلكات ومعدات
()412,289
()173,188
صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطـة التمويليـة
30,000,000
136,250,000
صافي املحصل من التسهيالت املالية خالل الفترة
()101,866,374
املسدد من مستحق الدفع ملؤسسة النقد العربي السعودي
()12,293,076
()12,588,150
صافي املدفوع من التسهيالت املالية خالل الفترة
()12,500,000
توزيعات أرباح مدفوعة
5,206,924
21,795,476
صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد ُ
()7,069,792
4,610,972
ومعادالت النقد
النقد ُ
99,890,783
90,460,872
ومعادالت النقد في بداية الفترة
النقد ُ
92,820,991
95,071,844
ومعادالت النقد في نهاية الفترة
"إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )15تشكل جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية األولية املوجزة وتقرأ معها "
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في  30سبتمبر 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 1الوضع القانوني والنشاط
الشــركة الوطنية للتمويل ("الشــركة") هي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلة ممــجلة في اململكة العربية الســعودية بموجب المــجل التجاري
رقم 1010071757بتاريخ  21شعبان  1409ه املوافق  29مارل  1989م.
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الحادي عشر املنعقد بتاريخ  22شعبان  1438ه (املوافق  18مايو  2017م) تم تغيير اسم
الشركة بجميع سجالتها وتراخيصها وبكامل أصولها وخصومها وجميع عناصرها اإلدارية والعينية واملالية إلى الشركة الوطنية للتمويل،
وذلك بموجب المجل التجاري رقم  1010071757الصادر بتاريخ  23شوال  1438ه املوافق  18يوليو 2017م في مدينة الرياض.
تزاول الشركة نشاط اإليجار التمويلي وتمويل نشاط املنشآت الصغيرة واملتوسطة وتمويل األصول اإلنتاجية والتمويل االستهالكي بموجب
ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي رقم / 21أش 201406 /وتاريخ  29شوال  1435ه.
حص ـ ـ ـ ـلـ ــت الش ـ ـ ـ ــركـ ــة على خطـ ــا عـ ــدم ممـ ــانعـ ــة من مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــة النقـ ــد العربي الس ـ ـ ـ ــعودي في  26جمـ ــادى الثـ ــاني  1439ه املوافق
 14مارل 2018م لالستمرار بطرح منتج التمويل العقاري بصيغة مرابحة واملوجه للمنشآت الصغيرة واملتوسطة لتمويل عقار تجاري.
يقع املركز الرئيس ي للشركة في العنوان التالي:
الشركة الوطنية للتمويل
حي امللك عبدالعزيز
طريق صالح الدين األيوبي ،الرياض
اململكة العربية السعودية
لدى الشركة الفروع التالية بمجالت تجارية منفصلة :
م

رقم السجل التجاري

تاريخ السجل التجاري

املدينة

-1

1010071757

 21شعبان  1409ه

الرياض – املقر الرئيس ي

-2

2051016491

 12صفر  1413هـ

الدمام

-3

4030069591

 22رجب  1410ه

جدة

-4

5855021453

 4رمضان  1422ه

أبها

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله فإن الشركة كما في  30سبتمبر 2020م ،لديها فرع في منطقة القصيم يحمل رخصة البلدية رقم  22/1139بتاريخ
 29جمادى األول  1425ه .حيث أن الشركة كما في تاريخ املوافقة على القوائم املالية تقوم بالعمل للحصول على المجل التجاري من
وزارة التجارة واالستثمار.
تبدأ السنة املالية للقوائم املالية من شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في  30سبتمبر 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 2أسس املحاسبة
أعدت القوائم املالية األولية املوجزة املرفقة وفقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم (" )34التقرير املالي األولى" .إن القوائم املالية األولية املوجزة
ال تشمل جميع اإليضاحات والتي يتم في العادة إرفاقها مع القوائم املالية السنوية ولذلك يجب قراءتها مع القوائم املالية السنوية للشركة
كما في  31ديسمبر 2019م.
تظهر القوائم املالية األولية املوجزة بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.

 - 3األحكام والتقديرات الهامة
يتطلب إعداد القوائم املالية االولية املوجزة من اإلدارة ممارسـ ـ ــة اجتهادات في اسـ ـ ــتخدام األحكام والتقديرات واالفتراضـ ـ ــات التي تؤثر على
تطبيق السياسات املحاسبية واملبال املقررة لألصول وااللتزامات وااليرادات واملصروفات .ونظرا للتأثي ـ ـ ــر الكبي ـ ـ ــر لح ـ ـ ــاالت ع ـ ـ ــدم التأك ـ ـ ــد
املصاحب ــة للتقدي ـرات الرئيسية ،قد تتطلــب النتائــج التــي تختلــف عــن االفتراضــات الحاليــة خــالل الســنة املاليــة التاليــة تعديال ذا أهميــة
نســبية علــى املبل ـ الدفتــري لألصــل أو االلت ـزام املتأثــر.
عند إعداد هذه القوائم املالية االولية املوجزة ،كانت االحكام الهامة املوض ـ ـ ـ ــوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات املحاس ـ ـ ـ ــبية
للش ـ ـ ــركة ،واملص ـ ـ ــادر الرئيس ـ ـ ــية للتقديرات واالمور غير املؤكدة هي ذاتها املطبقة على القوائم املالية الس ـ ـ ــنوية للش ـ ـ ــركة للس ـ ـ ــنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019م ،مع األخذ في االعتبار آثار انتشار فيرول كوفيد ،19-إيضاح رقم (. )13

 - 4السياسات املحاسبية الهامة
جميع السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية األولية املوجزة هي نفسها املتبعة في إعداد القوائم املالية السنوية كما في
 31ديسمبر 2019م باستثناء ما هو موضح أدناه:
املنحة الحكومية
تقوم الشركة بإثبات املنحة الحكومية املتعلقة بالدخل وفق معيار املحاسبة الدولي رقم ( )20املنح الحكومية  ،تعامل املنفعة من قرض
حكومي مقدم بمعدل فائدة أقل من معدل الفائدة في السوق على أنها منحة حكومية وتقوم الشركة بإثبات القرض وقياسه وفق للمعيار
الدولي للتقرير املالي رقم ( )9األدوات املالية وقيال املنفعة من معدل الفائدة األقل من سعر الفائدة في السوق على أنها الفرق بين القيمة
الدفترية األولية للقرض املحددة وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )9واملتحصالت املستلمة .وتتم املحاسبة عن املنفعة وفقا لهذا
املعيار .وتقوم الشركة باألخذ في الحسبان الشروط والواجبات التي تم ،أو يجب أن يتم ،الوفاء بها عند تحديد التكاليف التي تستهدف
منفعة القرض أن تقوم بالتعويض عنها.
تقوم الشركة بإثبات املنحة الحكومية ضمن الربح أو الخسارة على أسال منتظم على مدي الفترات التي تثبت فيها الشركة التكاليف
املتعلقة بها ،والتي تستهدف املنح أن تقوم بالتعويض عنها ،على أنها مصروف.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في  30سبتمبر 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 5املعايير الجديدة ،التفسيرات والتعديالت
املعايير الدولية للتقرير املالي والتعديالت الصادرة وغير سارية املفعول
املعيار الدولي للتقرير املالي (" )17عقود التأمين" (تاريخ السريان  1يناير 2021م) .ال يتوقع أن يكون هناك أثر لتطبيق هذا املعيار على
القوائم املالية للشركة.
املعايير الدولية للتقرير املالي الصادرة وسارية املفعول
-

تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( – )3تعريف النشاط التجاري.
تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم ( – )1ومعيار املحاسبة الدولي رقم ( )8بشأن تعريف الجوهري.
تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( ،)9ومعيار املحاسبة الدولي رقم ( ،)39واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم (-)7
إصالح مؤشر سعر الفائدة.

لم يكن لتطبيق أيا مما سبق أثر على القوائم املالية املرفقة.
 - 6صافي االستثمار في التمويل السالمي

كما في
 30سبتمبر 2020م

كما في
 31ديسمبر 2019م

إجمالي االستثمار في التمويل اإلسالمي

428,143,151

407,690,200

إيراد تمويل غير مكتسب  /مؤجل

()72,884,050

()74,281,950

أتعا تمجيل غير مكتسبة

()3,981,228

()4,642,859

االنخفاض في قيمة التمويل اإلسالمي

()32,784,717
318,493,156

()27,733,674
301,031,717

-

وللحــد مــن اآلثــار الســلبية النتشــار كوفيــد  ،19قامــت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بــإطالق برنــامج لــدعم تمويــل القطــاع
الخــاص ) البرنــامج ( فــي شــهر مــارل 2020م مــن أجــل تقــديم الــدعم الــالزم للمنشــآت متناهيــة الصــغر والصــغيرة واملتوســطة
الحجم وفقا للتعميم رقم  381000064902بتاريخ  16جمادى اآلخرة  1438ه .ويتمحور البرنامج حول البرامج التالية:
 برنامج تأجيل الدفعات،
 برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ( كفالة).

وفق برنامج تأجيل الدفعات ،يتم تأجيل الدفعات املستحقة ملدة ستة أشهر خالل الفترة من  14مارل 2020م وحتي  14سبتمبر 2020م،
وتأجيل س ـ ــداد االلتزامات للجهات املس ـ ــتفيدة ملدة ثالثة أش ـ ــهر في حال كانت اس ـ ــتحقاق األقس ـ ــاط خالل الفترة من  15س ـ ــبتمبر وحتي 14
ديسـ ــمبر 2020م ،ويتم التأجيل على تسـ ــهيالت اإلقراض للشـ ــركات املؤهلة لتكون ضـ ــمن املنشـ ــآت متناهية الصـ ــغر والصـ ــغيرة واملتوسـ ــطة
الحجم .كما تعتبر برامج االعفاء هي دعم قصــير األجل للســيولة ملواجهة مشــاكل التدفق النقدي املحتملة للمقترض .كما يتم تنفيذ إعفاءات
السداد عن طريق تمديد فترة التمويل املعمول بها املمنوحة دون تحميل تكاليف إضافية على العميل.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في  30سبتمبر 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
تم قيــال وإثبــات األثر املحــاس ـ ـ ـ ـ ي لتعــديــل التــدفقــات النقــديــة التعــاقــديــة وفق متطلبــات املعيــار الــدولي للتقرير املــالي ( )9كتعــديــل ألحكــام
الترتيب .وقد أدى ذلك إلى إثبات الشـ ـ ـ ــركة خسـ ـ ـ ــارة تعديل لليوم األول بمقدار  14,8مليون ريال سـ ـ ـ ــعودي كما في  30يونيو 2020م3,7 ،
مليون ريال س ــعودي كما في  30س ــبتمبر  2020م على ص ــافي االس ــتثمار في التمويل االس ــالمي لفترة تأجيل الدفعات ملدة س ــتة أش ــهر وثالثة
أشــهر على الترتيب ،والتي تم عرضــها ضــمن " إيرادات من الدخل من عقود املرابحة واإليجارة (إيضــاح  ،)11وفي ظل غيا عوامل أخرى،
فان املش ـ ـ ـ ــاركة في هذا التأجيل ال يعتبر زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان .وفي املقابل تم قيال وإثبات مكاس ـ ـ ـ ــب بمبل  2,2مليون ريال
سعودي كما في  30يونيو 2020م  ،ومبل  1,7مليون ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2020م يمثل إيرادات املنحة وذلك لتسوية خسائر
ُ
التعديل التي قدمت من أجلها املنحة ،وقد مارس ـ ـ ـ ــت اإلدارة أحكاما معينة إلثبات وقيال املنحة الحكومية كما هو وارد أكثر تفص ـ ـ ـ ــيال في
اإليضاحين رقمي (.)8،7
-

يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم ( )12والذى يبين تفاصيل أكثر عن صافي االستثمار في التمويل اإلسالمي.

-

يتضمن الرصيد معامالت مع أطراف ذات عالقة مبينة بإيضاح رقم (.)9

 - 7مستحق الدفع ملؤسسة النقد العربي السعودي
انطالقـ ـ ــا م ـ ـ ــن دو ر مؤسس ـ ـ ــة النق ـ ـ ــد العرب ـ ـ ــي الس ـ ـ ــعودي ف ـ ـ ــي وض ـ ـ ــع وإدارة وتنفي ـ ـ ــذ السياس ـ ـ ــة النقدي ـ ـ ــة واملس ـ ـ ــاهمة ف ـ ـ ــي تعزي ـ ـ ــز االس ـ ـ ــتقرار
امل ـ ــالي ،بم ـ ــا ف ـ ــي ذل ـ ــك تمك ـ ــين القط ـ ــاع امل ـ ــالي م ـ ــن دع ـ ــم نم ـ ــو القط ـ ــاع الخ ـ ــاص ،وف ـ ــي إط ـ ــار دع ـ ــم جه ـ ــود ال ـ ــد ول ـ ــة "أي ـ ــدها " ف ـ ــي مكافح ـ ــة
ـكل خ ـ ــاص علـ ـ ــى املنشـ ـ ــآت
في ـ ــرول كورونـ ـ ــا  -كوفي ـ ــد  19-وتخفيـ ـ ــف آثـ ـ ــاره املالي ـ ــة واالقتصـ ـ ــادية املتوقع ـ ــة علـ ـ ـى القطـ ـ ــاع الخ ـ ــاص ،وبشـ ـ ـ ٍ
الص ـ ـ ــغيرة واملتوس ـ ـ ــطة واملنش ـ ـ ــآت متناهي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــغرط فق ـ ـ ــد عمل ـ ـ ــت املؤسس ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى إع ـ ـ ــداد برن ـ ـ ــامج يس ـ ـ ــتهدف تمك ـ ـ ــين دع ـ ـ ــم القط ـ ـ ــاع
الخـ ــاص للقي ـ ــام ب ـ ــدوره فـ ــي تعزي ـ ــز النم ـ ــو االقتصـ ــادي م ـ ــن خ ـ ــالل حزمـ ــة م ـ ــن اإلج ـ ـراءات ،منهـ ــا برن ـ ــامج تأجي ـ ــل الـ ــدفعات وبرن ـ ــامج تموي ـ ــل
اإلق ـ ـ ـراض ،ويس ـ ـ ــتهدف البرنامج ـ ـ ــان دع ـ ـ ــم اس ـ ـ ــتمرارية األعم ـ ـ ــال ونم ـ ـ ــو ه ـ ـ ــذه املنش ـ ـ ــآت خ ـ ـ ــالل املرحل ـ ـ ــة الحالي ـ ـ ــة ،بم ـ ـ ــا يس ـ ـ ــاهم ف ـ ـ ــي دع ـ ـ ــم
النمو االقتصادي واملحافظة على مستويات التوظيف في هذه املنشآت.
 1-7بتاريخ 1441/8/5هـ املوافق 2020/3/29م وفقا التفاقية برنامج تأجيل الدفعات وبرنامج تمويل اإلقراض من مؤسسة النقد العربي
السعودي ،فقد حصلت الشركة على ما يلي:
-

-

-

مبل  116,250,000ريال سعودي بتاريخ  5إبريل 2020م حيث يبدأ سداد أول قسط بتاريخ  4نوفمبر 2020م وآخر قسط
بتاريخ  3أكتوبر 2023م ،أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي توجيهات إضافية حول إجراءات الدعم اإلضافي بخصوص
جائحة كوفيد  19للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة الحجم التي ستحتاج شركات التمويل التخاذها فيما يتعلق
ببرنامج تأجيل الدفعات للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة الحجم ،حيث قامت الشركة بإعادة مبل 101,866,374
ريال سعودي من قيمة املنحة املقدمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
مبل  10,000,000ريال سعودي طبقا لبرنامج التمويل املضمون (كفالة) بتاريخ  22يونيو 2020م حيث يبدأ سداد أول قسط
بتاريخ
 22ديسمبر 2020م وآخر قسط بتاريخ  22مايو 2023م.
مبل آخر بقيمة  10,000,000ريال سعودي طبقا لبرنامج التمويل املضمون (كفالة) بتاريخ  8يوليو 2020م حيث يبدأ سداد
أول قسط بتاريخ  10يناير 2021م وآخر قسط بتاريخ  8يونيو 2023م.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في  30سبتمبر 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 2-7ووفقا لبرنامج تأجيل الدفعات ملدة ثالثة أشهر خالل الفترة من  15سبتمبر 2020م وحتى  14ديسمبر 2020م من مؤسسة النقد العربي
السعودي ،فإن الشركة ووفقا إلتفاقها مع مؤسسة النقد العربي السعودي ،قد أثبتت الشركة مبال مستحقة القبض بمبل 11,6
مليون ريال سعودي ،والتي تم تحصيلها الحقا لنهاية الفترة .إن هذا املبل مستحق السداد ملؤسسة النقد العربي السعودي على عدد
 12قسط شهري متساوي بعد فترة سماح أولية مدتها ثالث أشهر.
وفيما يلي تفاصيل املبل مستحق القبض من مؤسسة النقد العربي السعودي:
تم االعتراف بمبل  11,6مليون ريال سعودي تم استالمه مقابل صافي االستثمار في التمويل االسالمي كمنحه حكومية وقد مارست اإلدارة
أحكاما معينة لالعتراف بإيرادات املنحة والبالغة  171الف ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2020م.
ونش ـ ــأ ع ـ ــن ه ـ ــذه املب ـ ــادرات دخ ـ ــل مؤج ـ ــل عن ـ ــد اإلثب ـ ــات املب ـ ــدئي لق ـ ــرض ب ـ ــدون فوائ ـ ــد بمبلـ ـ ـ  2,3ملي ـ ــون ري ـ ــال س ـ ــعودى ،وه ـ ــذا املبلـ ـ ـ
يمثل الفرق بين القيمة الدفترية األولية للقرض املحددة وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )9واملتحصالت املستلمة.
وفيما يلي املبال املستحقة ملؤسسة النقد العربي السعودي :
كما في
 31ديسمبر 2019م

كما في
 30سبتمبر 2020م
املحصل من مؤسسة النقد العربي السعودي

147,870,194

-

املسدد خالل الفترة
الدخل املؤجل عند اإلثبات املبدئي لقرض بدون فوائد
األعباء التمويلية
الرصيد نهاية الفترة
الجزء املتداول
الجزء غير املتداول

()101,866,374
()2,299,665
380,000
44,084,155

-

16,592,433
27,491,722

-

12

الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في  30سبتمبر 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 8التسهيالت املالية
كما في
 31ديسمبر 2019م

كما في
 30سبتمبر 2020م
الرصيد في بداية الفترة  /السنة

45,093,223

38,913,007

اضافات خالل الفترة  /السنة

-

50,000,000

املسدد خالل الفترة  /السنة

()12,588,150

()43,819,784

ربح التعديل على إعادة هيكلة التسهيالت املالية

()3,769,496

-

األعباء التمويلية

1,019,441

-

الرصيد

29,755,018

45,093,223

الجزء املتداول

4,132,628

14,557,487

الجزء غير املتداول

25,622,390

30,535,736

لدى الشركة تسهيالت مالية من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة "منشآت" تحت مبادرة االقراض غير املباشر تتمثل فى التسهيل
األول بمبل  30مليون ريال سعودى  ،والتسهيل الثانى بمبل  20مليون ريال سعودى ،تماشيا مع جهود اململكة العربية السعودية في
تخفيف آثار جائحة كورونا وانطالقا من مستهدفات مبادرة اإلقراض غير املباشر املعتمدة باالمر السامي الكريم رقم  14393بتاريخ
1439/3/25هـ أقرت اللجنة الوزارية اإلشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص بتأجيل الدفعات املستحقة ملبادرة اإلقراض غير املباشر ملدة
سنة  ،على أن ينتهى سداد التسهيل األول فى  1يوليو 2023م بدال من  1يوليو 2022م  ،والتسهيل الثانى فى  1مارل 2024م بدال من
 1مارل 2023م .
ونشـ ـ ــأ ع ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه املب ـ ـ ــادرات ربـ ـ ــح أث ـ ـ ــر التع ـ ـ ــديل بمبل ـ ـ ـ  3,8ملي ـ ـ ــون ريـ ـ ــال س ـ ـ ــعودى ،وه ـ ـ ــذا املبل ـ ـ ـ يمثـ ـ ــل الف ـ ـ ــرق ب ـ ـ ــين القيم ـ ـ ــة الحالي ـ ـ ــة
للتس ـ ـ ــهيالت املالي ـ ـ ــة وفق ـ ـ ــا للش ـ ـ ــروط قب ـ ـ ــل التع ـ ـ ــديل و القيم ـ ـ ــة الحالي ـ ـ ــة للم ـ ـ ــدفوعات النقدي ـ ـ ــة املس ـ ـ ــتقبلية وفق ـ ـ ــا لش ـ ـ ــروط التع ـ ـ ــديل،
والتي يتم خصمها بمعدل الفائدة الفعلية األصلي للتسهيالت املالية.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في  30سبتمبر 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 9معامالت وأرصدة الطرف ذو العالقة
في سـ ـ ـ ــياق األعمال التجارية العادية تقوم الشـ ـ ـ ــركة بالتعامل مع مجل إدارة الشـ ـ ـ ــركة .إن شـ ـ ـ ــروط املعامالت مع تلك األطراف هي نف
ش ـ ــروط التعامل مع الجهات األخرى الغير مرتبطة كما أنه يتم اعتماد املعامالت من قبل إدارات تلك الش ـ ــركات .علما أنه ال يتم احتس ـ ــا
أية أعباء مالية على أرصدة حسابات الجهات ذات العالقة.
إن أرصدة املستحق لجهات ذات عالقة كانت كما يلى:
كما في
 30سبتمبر 2020م
أعضاء مجل

1,122,000

إدارة الشركة

كما في
 31ديسمبر 2019م
600,000

وفيما يلي املعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة:

الطرف ذو العالقة

طبيعة العالقة

طبيعة املعامالت

موظفي الدارة العليا

اإلدارة التنفيذية

الرواتب وغيـرها من
استحقاقات املوظفين
قصيـرة األجل

مجل

اإلدارة

مجل

اإلدارة

مكافآت وبدالت

لفترة التسعة أشهر
املنتهية في
 30سبتمبر 2020م

للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019م

1,462,136

2,186,118

522,000

900,000

صافي االستثمار في التمويل االسالمي

طبيعة العالقة

املنتج

هامش الربح

مدة املرابحة

عميل ذو صلة قرابة
بأحد مساهمي الشركة

مرابحه

%8

 48شهر
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لفترة التسعة أشهر
املنتهية في
 30سبتمبر 2020م
-

للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019م
66,135

الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في  30سبتمبر 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
كما في
 30سبتمبر 2020م

 - 10مخصص الزكاة الشرعية

كما في
 31ديسمبر 2019م

إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلـي:
رصيد أول الفترة  /السنة

8,746,779

15,077,137

مكون خالل الفترة  /السنة

339,157

574,563

املسدد خالل الفترة  /السنة

()633,097

()24,496,384

املحمل للسنوات السابقة

-

17,591,463

رصيد آخر الفترة  /السنة

8,452,839

8,746,779

موقف الربط الزكوي النهائي
تلقت الشركة في تاريخ  7أكتوبر 2019م ربط زكوي نهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من  2005م حتى 2011م ،والتي تبل
 17.6مليون ريال سعودي.
خالل  2018م تلقت الشركة ربط زكوي للسنوات من  2014م حتى  2017م يتطلب التزاما إضافيا من الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي
تبل  12,8مليون ريال سعودي .ومع ذلك ،قامت الشركة بسداد  ٪ 20كدفعات مقدمة ،وسيكون سداد املبال املتبقية في كل شهر ديسمبر
للسنوات الخم املقبلة .خالل  2019م دفعت الشركة دفعتين حسب الجدول.
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتي عام 2019م وسددت املستحق عليها حتى السنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م.
 - 11الدخل من التمويل السالمي
لفترة الثالثة أشهر املنتهية في
 30سبتمبر
2020م
الدخل من عقود املرابحة (إيضاح )6

4,955,043

2019م
4,519,411

لفترة التسعة أشهر املنتهية في
 30سبتمبر
2020م

2019م

5,382,700

13,126,508

الدخل من عقود اإلجارة ،صافي
(إيضاح )6

1,471,434

2,756,281

4,778,528

9,455,950

الدخل من عقود التورق

2,150,049

2,340,789

6,716,584

6,197,660

8,576,526

9,616,481

16,877,812

28,780,118
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في  30سبتمبر 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 12األدوات املالية وإدارة املخاطر
تتكون األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي للشركة بشكل أسال من النقد ُومعادالت النقد وصافي االستثمار في التمويل اإلسالمي
والتسهيالت املالية واملستحق لجهات ذات عالقة ومستحقات وأرصده دائنة أخرى.
مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة مالي ــة في الوف ــاء بالتزام ــه والتسبب في تكب ــد الشركة خسارة مالية.
إن األدوات املالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض ملخاطر االئتمان تتضمن بشكل أسال النقد ُومعادالت النقد وصافي االستثمار
في التمويل اإلسالمي .تقوم الشركة بإيداع أموالها في مصارف مالية ذات موثوقية وقدرة ائتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة
بخصوص حجم األموال املودعــة في كل مصــرف وال تتوقــع اإلدارة وجود مخاطر ائتمان هامة تنتج مــن ذلك.كما ال تتوقع اإلدارة أن تتعرض
ملخاطــر ائتمان هامــة من صافي االستثمار في التمويل االسالمي نظ ـرا ألن لديه ــا قاعدة عريضة من العمالء التي تعمل في أنشطة مختلفة
ومواقع متعددة كما أنها تقوم بمراقبة أرصدة صافي االستثمار في التمويل االسالمي القائمة دوريا.
 ت ـقــوم الش ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ــة ب ـت ـكــويــن مــخص ـ ـ ـ ـ ــص ال ـه ـبــوط فــي ال ـق ـي ـم ـ ــة وي ـم ـث ـ ــل الــخس ـ ـ ـ ـ ـ ــائــر امل ـتــوق ـع ـ ــة مــن ق ـب ـ ــل الش ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ــة ف ـي ـم ـ ــا ي ـت ـع ـلــقبص ـ ـ ـ ـ ــافي االس ـ ـ ـ ــتثم ــار في التموي ــل اإلس ـ ـ ـ ــالمي والب ــال رص ـ ـ ـ ـي ــدهم كم ــا في  30س ـ ـ ـ ــبتمبر 2020م مبل  318,493,156ري ــال س ـ ـ ـ ــعودي
( 31ديس ـ ـ ـ ـ ـم ـبــر 2019م :م ـب ـل ـ  301,031,717ري ـ ــال س ـ ـ ـ ـ ـعــودي) ب ـع ـ ــد خصـ ـ ـ ـ ــم مــخصـ ـ ـ ـ ــص ق ـ ــدره  32,784,717ري ـ ــال س ـ ـ ـ ـ ـعــودي
( 31ديسمبر 2019م :مبل  27,733,674ريال سعودي).
كما في
غير متأخرة السداد وغير مستحقة
متأخرة السداد من  30-1يوم
متأخرة السداد من  90-31يوم
متأخرة السداد من  180-91يوم
متأخرة السداد من  360-181يوم
متأخرة السداد ألكثر من سنة
يخصم :أتعا تمجيل غير مكتسبة
إيراد تمويل غير مكتسب  /مؤجل
صافي االستثمار في التمويل اإلسالمي قبل االنخفاض
يخصم :مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
إجمالي معدل تغطية املحفظة

 30سبتمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

356,333,090
4,742,010
5,174,642
6,602,898
13,180,950
42,109,561
428,143,151
()3,981,228
()72,884,050
351,277,873
()32,784,717
318,493,156

349,508,252
7,996,977
5,843,422
6,275,666
4,276,033
33,789,850
407,690,200
()4,642,859
()74,281,950
328,765,391
()27,733,674
301,031,717

%9,3
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في  30سبتمبر 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها حال استحقاقها .تتم مراقبة احتياجات السيولة على أسال شهري
وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية ملقابلة أي التزامات عند استحقاقها.
تتكون املطلوبات املالية للشركة من تسهيالت مالية وذمم دائنة تجارية ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى ،تعمل الشركة على الحد من
مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسهيالت بنكية ،باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العمالء كما هو موضح
اعاله وفترات سداد أقساط التسهيالت املالية والذمم الدائنة التجارية واملستحقات واألرصدة الدائنة األخرى.
فيما يلي بيان باالستحقاقات التعاقدية املتبقية للمطلوبات املالية في تاريخ القوائم املالية .إن املبال اجمالية وغير مخصومة:
التدفقات النقدية التعاقدية
القيمة
الدفترية

خالل  3شهور
أو أقل

خالل  3إلى
 12شهرا

أكثر من سنة

الجمالي

تسهيالت مالية

29,755,018

-

4,132,628

25,622,390

29,755,018

العموالت املستقبلية على التسهيالت املالية
مستحق الدفع ملؤسسة النقد العربي
السعودي

44,084,155

-

131,097

387,517

518,614

799,090

15,793,343

27,491,722

44,084,155

مستحق لجهات ذات عالقة

1,122,000

1,122,000

-

-

1,122,000

ذمم دائنة تجارية
مستحقات وأرصدة دائنة اخرى

6,508,220
3,642,201

3,479,493
2,603,399

3,028,727
1,038,802

-

6,508,220
3,642,201

الجمالي

85,111,594

8,003,982

24,124,597

53,501,629

85,630,208

 30سبتمبر 2020م

التدفقات النقدية التعاقدية
القيمة
الدفترية

خالل 3
شهور أو أقل

تسهيالت مالية

45,093,223

1,643,782

 31ديسمبر 2019م

خالل  3إلى
 12شهرا

أكثر من سنة

30,535,736 12,913,705

الجمالي
45,093,223

العموالت املستقبلية على التسهيالت املالية

-

61,708

427,113

466,162

954,983

مستحق لجهات ذات عالقة

600,000

600,000

-

-

600,000

ذمم دائنة تجارية

4,827,813

1,567,032

3,260,781

-

4,827,813

مستحقات وأرصدة دائنة اخرى

2,464,851

1,479,768

985,083

-

2,464,851

الجمالي

52,985,887

5,352,290

17,586,682

31,001,898

53,940,870
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في  30سبتمبر 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 13أحداث هامة خالل فترة القوائم املالية األولية
 في  11مارل 2020م ،اعلنت منظمة الصحة العاملية فيرول كوفيد  19-كجائحة عاملية .وفي ضوء االنتشار السريع في أرجاء اململكةالعربية السعودية ،واجهت العديد من االقتصادات وقطاعات األعمال تبعات كبيرة في ظل حالة عدم التاكد التي تثيرها ظروف
فيرول كورونا املستجد وما يرتبط به من االجراءات االحترازية املتخذة من قبل الحكومات الحتواء أو تأخير انتشار الوباء .
 قامت اإلدارة بمراجعة املصادر الهامة لحاالت عدم التأكد املبينة في القوائم املالية السنوية األخيرة في ضوء جائحة كوفيد ،19وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب في ظل املتغيرات الخاصة بمدة وحجم االجراءات االحترازية ،وعليه تم تقييم اآلثار
املحتملةعلى القوائم املالية األولية املوجزة حيث تم تعديال ذا أهميــة نســبية علــى املبل ـ الدفتــري لألصــل أو االلت ـزام املتأث ـر ،مع األخذ
في االعتبار مبادرات دعم الدولة فى تخفيف اآلثار السلبية على القطاع الخاص ،وبشكل خاص على املنشآت الصغيرة واملتوسطة
واملنشآت متناهية الصغر.
 - 14احتياطي عام
بتاريخ  29ابريل 2020م انعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين وأقرت املوافقة على تحويل رصيد االحتياطي العام البال رصيده
كما في  31ديسمبر 2019م  40,000,000ريال سعودي إلى حسا األرباح املبقاه.

 - 15اعتماد القوائم املالية األولية املوجزة (غير مراجعة)
اعـ ـتـ ـم ـ ــدت ه ـ ــذه الـ ـق ــوائ ــم امل ـ ــالـ ـي ـ ــة األولـ ـي ـ ــة امل ــوج ــزة (غـ ـي ــر مـ ـراجـ ـع ـ ــة) م ــن قـ ـب ـ ــل مـ ـجـ ـلـ ـ
املوافق  25أكتوبر 2020م.
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اإلدارة ف ــي ت ـ ــاري ــخ  08ربـ ـي ــع األول 1442ه ـ ـ

