
 
 
 
 
 

 شركة النايفات للتمويل
 (مقفلة سعودية شركة مساهمة)
 

 غير المراجعة القوائم المالية األولية الموجزة
 2020 سبتمبر 30في  تينأشهر المنتهي والتسعةلفترتي الثالثة 

 المستقلمراجع للوتقرير الفحص 
 
 

 المشتقات إسالمية، مرابحات تعني والودائع إسالمي، تمويل تعني يفه قرض مةكل وردت أينما
 .الشرعية الضوابط مع تتوافق عقود عبر تحوط تعني

 



 شركة النايفات للتمويل
 )شركة مسامهة سعودية مقفلة(

 القوائم املالية األولية املوجزة غري املراجعة
 2020 سبتمرب 30يف  تنيأشهر املنتهي والتسعةلفرتيت الثالثة 

 

 ةصفح 
 1 القوائم املالية األولية فحص حول تقرير

 2 قائمة املركز املايل األولية 
 3 قائمة الدخل الشامل األولية 

 4 قائمة التغريات يف حقوق املسامهني األولية 
 5 قائمة التدفقات النقدية األولية 

 12 - 6 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
 
 













 شركة النايفات للتمويل
 )شركة مسامهة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
 2020 سبتمرب 30املنتهية يف  التسعة أشهر فرتةل

 الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك()مجيع املبالغ آبالف 
 

- 6 - 

  لومات عامةمع  -1
مقفلة مبوجب السجل التجاري رقم  سعودية كشركة مسامهة  )"الشركة"( مت تسجيل شركة النايفات للتمويل

(. ومبوجب 2010مايو  23هـ )املوافق 1431مجادى اآلخرة  9الصادر يف مدينة الرايض بتاريخ  1010176451
حتت  مبنح رخصة للشركة ملمارسة النشاط التمويليمؤسسة النقد العريب السعودي  مراقبة شركات التمويل، قامتنظام 

 .شركة النايفات للتمويل اسم
 

هـ 1439ذو احلجة  23الذي مت جتديده بتاريخ  201312أ س /5رقم  السعوديمؤسسة النقد العريب  ترخيصمبوجب 
( فإن الشركة مصرح 2023سبتمرب  12هـ )املوافق 1445صفر  26ينتهي بتاريخ  والذي( 2018سبتمرب  3)املوافق 

العربية هلا بتقدمي التأجري التمويلي، متويل األفراد ومتويل املنشآت الصغرية واملتوسطة ومتويل بطاقات االئتمان يف اململكة 
 السعودية.

 
  إن املقر املسجل للشركة يقع يف مدينة الرايض يف العنوان التايل:

 شركة النايفات للتمويل
 حي الورود -العليا  7633

 1555ة رقم وحد
 2105 - 12253الرايض 

 ة العربية السعوديةاململك
 

 املوجزة ولكنها غري مراجعة.مت فحص هذه القوائم املالية األولية 
 

  أسس اإلعداد  -2
وفًقا ملعيار احملاسبة  2020سبتمرب 30لفرتة املنتهية يف ولكما يف   للشركةمت إعداد القوائم املالية األولية املوجزة  2-1

 عتمد يف اململكة العربية السعوديةامل ("34الدويل رقم  ةمعيار احملاسب"التقارير املالية األولية ) 34 الدويل رقم
  .عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني واإلصدارات األخرى الصادرةاملعايري و 
.للسيولة لرتتيب وفقا ةالقوائم املالية األولية املوجز عرض  مت  

ال تتضمن القوائم املالية األولية املوجزة مجيع املعلومات واإلفصاحات املطلوبة يف القوائم املالية السنوية وجيب  2-2
 .2019ديسمرب  31يف  املنتهيةللسنة السنوية قراءهتا ابلتزامن مع القوائم املالية 

 
إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة مع تلك املستخدمة ة يف تبعاملخاطر امل إدارة تتفق السياسات احملاسبية و 2-3

 .2019ديسمرب  31سنة املنتهية يف يف إعداد القوائم املالية السنوية املراجعة لل
 

  وتعديالت املعايري احملاسبية احلالية ديدةاجلعايري تطبيق امل  -3
وما بعده أي  2020يناير  1احملاسبية اجلديدة والتعديالت على املعايري احملاسبية احلالية السارية من لمعايري ال يوجد ل

  للشركة. املوجزةاألولية  القوائم املاليةعلى  جوهري رثأ
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  واألحكاماستخدام التقديرات   -4
أحكام وتقديرات وافرتاضات تؤثر يف تطبيق السياسات  اختاذمن اإلدارة  األولية املوجزةيتطلب إعداد القوائم املالية 

 .لموجودات واملطلوابت واإليرادات واملصاريف. قد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديراتلاملدرجة احملاسبية ومبالغ 
عند إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة، فإن  .للنتائج السنوية للعملياتكلياً   دقيقاً  مؤشرا النتائج األولية ثلمتقد ال 

عند تطبيق السياسات احملاسبية واملصادر الرئيسية للتقديرات غري املؤكدة كانت  هبا اإلدارةاهلامة اليت قامت  حكامألا
 .2019ديسمرب  31املنتهية يف وللسنة كما يف   نظاميةاليف القوائم املالية  املستخدمةتلك ك

 
  و أرصدة بنكيةالنقد   -5

 2019ديسمرب  31  2020 سبتمرب 30 
 )مراجعة(   

 10  10 نقد يف الصندوق
 52.516  143,598 بنوك النقد لدى 

 52.596  143,608 يعادله وما النقد
    هامشية ألجلودائع 
 54.987  55,588 حمتفظ هبا لدى البنوكهامشية ودائع 
 59.197  134,642 1-5 إيضاح - ألجلودائع 

 190,230  114.684 
 333,838  167.280 
 
لدى بنوك حملية  حمتفظ هبا( سعوديمليون رايل  50: 2019) سعوديرايل  مليون 100 مبلغ هذا نيتضم 5-1

 .يف السوق السائدةاألسعار  على بناءً  مراحبة إسالمية ودائعك
 
  تمويل اإلسالميذمم مدينة لل  -6

يتم تنفيذ أنشطة األعمال اخلاصة ابلشركة يف اململكة العربية السعودية، ومتثل بشكل رئيسي متويل التوّرق اإلسالمي 
لفرتة ترتاوح للمواطنني السعوديني للمستهلك، وابلتايل تعترب قطاع تشغيلي منفرد. يتم تقدمي هذا التمويل بشكل عام 

 السرتداد على أقساط شهرية متساوية.من سنة إىل مخس سنوات، واليت تكون قابلة ل
 

 إن توزيع الذمم املدينة للتمويل اإلسالمي حسب املنتج هو كما يلي:
 

 2019ديسمرب  31  2020 سبتمرب 30 
 )مراجعة(   

 1,728,094  1,537,410 تورق
 -  4,774 بطاقات االئتمان

 1,542,184  1,728,094 
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6-1  
 2019 ديسمرب 31  2020 سبتمرب 30 
 )مراجعة(   

 2,672,329  2,373,991 إمجايل الذمم املدينة
 (914,830)  (786,705) إيرادات متويلية غري مكتسبة

 1,587,286  1,757,499 
 (29,405)  (45,102) القيمة يف االخنفاضخمصص 

 1,542,184  1,728,094 
 488,412  452,757 متداولة

 1,239,682  1,089,427 غري متداولة
 1,542,184  1,728,094 
 
 تمويل اإلسالمي:للللذمم املدينة  املرحليتحليل الفيما يلي  6-2
 
 2019ديسمرب  31 2020سبتمرب 30 
 )مراجعة(  
 موعاجمل جملموعا غري عاملة األداءمنخفضة  عاملة 

 1,757,499 1,587,286 132,315 33,829 1,421,142 ذمم مدينة 
 (29,405) (45,102) (38,286) (356) (6,460) خنفاض يف القيمةاالخمصص 

 1,728,094 1,542,184 94,029 33,473 1,414,682 صايف الذمم املدينة 
 
: 2019ديسمرب  31مليون رايل سعودي ) 25.86 تضمن مبلغتللتمويل اإلسالمي  عاملةالغري  الذمم املدينة 6-3

مليون  15.20: 2019ديسمرب  31مليون رايل سعودي ) 16.06 مبلغو  ،مليون رايل سعودي( 19.08
على  شهراً  18أكثر من و  شهراً  18إىل  12مضى على استحقاقها فرتة ترتاوح من  ةمتأخر  سعودي(رايل 
 .املدينة الذمم تلكمقابل  القيمة لالخنفاض يفكاف   . تعتقد اإلدارة أبنه مت تكوين خمصصالتوايل

 
مليون رايل من الذمم املدينة  14.8 مبلغ مت شطب، 2020سبتمرب 30املنتهية يف  أشهر التسعة فرتةخالل  6-4

 .مليون رايل سعودي( 8.9: 2019) للتمويل اإلسالمي
 
  القيمة يف خنفاضالخمصص ا  6-5
 

 
 2019ديسمرب  31  2020سبتمرب 30

 )مراجعة(
 48,258  29,405 يناير  1

 14,200  30,584 للسنة/  للفرتة لاحملمّ 
 (33,053)  (14,887) خالل الفرتة / السنة الذمم املدينة املشطوبة

 29,405  45,102  يف هناية الفرتة / السنة الرصيد
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صايف - القيمة يف خنفاضاال( عكساحململ / ) 6-6
سبتمرب 30أشهر املنتهية يف  لتسعةفرتة ال

20202019
30,58414,036 ( 7-6ل )إيضاح االخنفاض يف القيمة احملمّ  خمصص

(29,409)(23,271) الذمم املدينة بعد الشطب اسرتدادات
(15,373)7,313 صايف - خنفاض يف القيمةاال( عكساحململ / )

الحتمالية حدوث التعثر يف السدادإصدار اهليكل الزمين  6-7  
يتم احتساب معدالت اخلسارة ابستخدام طريقة "معدل الدوران" بناًء على احتمالية تقدم الذمم املدينة خالل املراحل 
املتعاقبة من التعثر إىل الشطب. تعتمد منهجية خمصص الشركة على احتمالية التعثر يف السداد احملسوبة على معدالت 

مت تعديل العامل االقتصادي . التدفق اآلجل يف األشهر الستة وثالثني شهرًا املاضية ويتم تعديلها لتوقعات االقتصاد
 ملزيد من التفاصيل(. 15)راجع إيضاح  19-كوفيداملتعلق ابلناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة مع مراعاة أتثري  

متويالت بنكية إسالمية ومطلوابت عقد إجيار  -7  
2019ديسمرب  202031سبتمرب 30

)مراجعة(
759,646868,616إسالمية بنكية متويالت

3,5095,173 إجيار عقد مطلوابت
763,155873,789

وإدارية أخرىمصاريف عمومية   -8
سبتمرب 30أشهر املنتهية يف  لفرتة التسعة

20202019
1247,649 عالنإتسويق و 

3,2437,665مهنيةقانونية و رسوم 
4,3004,345أتمني

4,244-أتثري تقييم األموال املتداولة
3,6433,118املعلوماترسوم دعم تكنولوجيا 

2,6602,615 مكتبيةلوازم صيانة و إصالحات و 
2,7492,117 اتصاالتهاتف و مرافق و 

3,4571,912 مصاريف ضريبة القيمة املضافة
-4,963 مصاريف ما قبل التشغيل -اطفاء بطاقات االئتمان 

-2,206 املعاد حيازهتا احملتفظ هبا للبيع وجوداتخسارة من تقييم امل
2,8931,610إجيارات وغريها

30,23835,275
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 رحبية السهم  -9
 سبتمرب 30أشهر املنتهية يف  لتسعةلفرتة ا 
 

2020 
 2019 

  (معّدلة)
 155.650  140,589 صايف الدخل للفرتة

 100,000  100,000 املتوسط املرجح لعدد األسهم األساسية واملخفضة
 1.56  1.41 ابلرايل السعودي -الرحبية األساسية واملخفضة للسهم 

 
  رواتب ومصاريف متعلقة ابملوظفني  -10

 كما يلي:املنتهية   اتالفرت عن  علياالاإلدارة  يشمل ذلك تعويض
 

 سبتمرب 30أشهر املنتهية يف  التسعةلفرتة  
 

2020 
 2019 

 (معّدلة)
 19,173  22,336 ت اإلدارة العليااتعويض

 16  18 عدد موظفي اإلدارة العليا
 

 سبتمرب 30أشهر املنتهية يف  التسعةلفرتة  
 

2020 
 2019 

 (معّدلة)
 5,658  5,537 اإلدارةمكافأة جملس 

 
  التزامات حمتملة وتعهدات  -11

أي تعهدات  اال يوجد أيضً  كما.  2019ديسمرب  31السنة املنتهية يف  منذ تملةاحمل يف االلتزامات جوهريال يوجد تغيري 
 .األولية املركز املايل قائمة كما يف اتريخ  جوهرية رأمسالية

 
  األرابح اتوتوزيعخزينة  أسهم  -12

أسهمها اخلاصة بقيمة امسية  منا سهمً  2.505.827 ، اشرتت الشركة2019ديسمرب  31خالل السنة املنتهية يف 
رايل سعودي ومت  65.151.502مببلغ رايل سعودي للسهم الواحد من أحد املسامهني  26رايل سعودي بقيمة  10

، قرر جملس اإلدارة ختصيص هذه األسهم جلميع 2020يونيو  7 بتاريخإدراجها كأسهم خزينة ضمن حقوق امللكية. 
 املسامهني املتبقني.

 
رايل  0.5ة بعد طرح أسهم خزينة مببلغ صافيأولية ا ، دفعت الشركة أرابحً 2020 سبتمرب 30ملنتهية يف خالل الفرتة ا

 سعودي لكل سهم.
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  مقرتحة  أرابح اتتوزيع  -13
. إن الواحد رايل سعودي للسهم 0.5بواقع  ةأولي، اقرتح جملس اإلدارة توزيعات أرابح 2020خالل شهر سبتمرب 

يف اتريخ املوافقة  كما  الشركة بصدد احلصول على موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي على توزيعات األرابح املقرتحة
 ة املوجزةولياملالية األ قوائمعلى هذه ال

 
  إدارة رأس املال  -14

على االستمرار من حيث مبدأ االستمرارية لكي متنح  هتاقدر إن هدف الشركة عند إدارة رأس املال هو احلفاظ على 
 عوائد للمسامهني مزااي للمنتفعني اآلخرين وللحفاظ على هيكل رأس املال األمثل لتقليل تكلفة رأس املال.

 

على من متويل البنك األستوايت املاليت قد تكون ممكنة مع  العوائد األعلىيسعى جملس اإلدارة احلفاظ على التوزان بني 
فيما يتعلق هبيكل رأس املال للشركة تقوم اإلدارة مبراقبة االلتزام  أما .اليت يوفرها مركز رأس املال واحلمايةاإلسالمي واملزااي 

شركة متتثل ال، األولية ، وكما يف اتريخ قائمة املركز املايلعن قرب ابللوائح وعهود التمويل اخلاصة ابلبنك اإلسالمي
 :الدين. يف اتريخ التقرير كان حتليل اإلدارة لنسبة املديونية كما يلي لتعهدات

 
 

 
 2019ديسمرب  31  2020سبتمرب 30

 )مراجعة(
 1,016,417  1,108,670 حقوق املسامهني 

 868,616  759,646 إسالمي يمتويل بنك
 1,885,033  1,868,316 مجايل هيكل رأس املالإ

 ٪46,07  ٪40.66 نسبة املديونية
 

  خالل الفرتة اجلوهريةاألحداث   -15
وما يرتتب على ذلك من  ،حيث تعمل الشركة ،يف خمتلف مدن اململكة العربية السعودية 19-يدكوفاستجابة النتشار  

بتقييم أتثريها على عملياهتا واختذت سلسلة  ااستباقيً  اضطراابت يف األنشطة االجتماعية واالقتصادية، قامت إدارة الشركة
من اإلجراءات الوقائية. تشمل هذه اإلجراءات على سبيل املثال ال احلصر إنشاء جلان إدارة األزمات اجلارية ابإلضافة 

عمليات لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والبياانت ذات الصلة. وعلى الرغم من هذه التحدايت، إىل تعديل ال
أظهرت اخنفاًضا خالل شهري أبريل بعد أن  2020 يونيو منذأظهرت العمليات التجارية للشركة حتسًنا يف املدفوعات 

-ات كما كان احلال ملا قبل كوفيدـة نفس املستويـالت، حققت الشركـآلخر، ابلنسبة للمتحصوعلى اجلانب ا. وـوماي
م من ( ه٪90فوق غالبية قاعدة العمالء ) لك بسبب أن. كان ذ2020هامشًيا يف أبريل ومايو  بعد اخنفاضها 19

مت حتديث العامل االقتصادي املستخدم  وبناءً على الوضع االقتصادي احلايل موظفي القطاع احلكومي. عالوة على ذلك،
واستمرت  2020مارس 31قيمة اخلسائر االئتمانية املتوقعة خالل الفرتة املنتهية يف  يف خنفاضاليف حتديد خمصص ا

  .ياملتوقع يف معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل بناًء على توقعات وكالة موديز لالقتصاد السعودالشركة مع االخنفاض 
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طويلة األجل غري مستخدمة من البنوك لتمويل  فإن لدى الشركة احلق يف تسهيالت جوهرية ،من منظور السيولة
٪ فقط من تسهيالهتا احلالية للقروض طويلة 35استخدمت الشركة  طويلة األجل واليت منهااحتياجاهتا النقدية احلالية و 

. ابإلضافة إىل تسهيالت القروض 2020 سبتمرب 30األجل لتمويل احتياجاهتا التمويلية احلالية وطويلة األجل كما يف 
فإن لدى الشركة املنتظمة  والتحصيالت املدفوعاتاخنفاض حجم  أيًضا ابلنظر إىل، طويلة األجل غري املستخدمة هذه

الشركة غري معرضة ملخاطر السيولة. وابلتايل فإن ، سيولة كافية متاحة ابإلضافة إىل احلدود البنكية غري املستخدمة
على صايف  األثرحلد من وا، األموال الفائضة املتاحة لدى البنوك لتوليد اإليرادات خطوة استباقية إبيداع الشركة أخذت

 .دخل الشركة
 

، فقط بسبب اخنفاض كان له أتثريه على رحبية الشركة  19-كوفيدبناًء على هذه العوامل، تعتقد إدارة الشركة أن  
شهر  منذ جوهري، حيث أن اإلنفاق قد حتسن ابلفعل بشكل ، من املتوقع أن يكون هذا مؤقًتامع ذلكو املدفوعات 

يف خنفاض ال، فقد يؤثر ذلك على الرحبية بسبب الفرتة طويلة من الزمن 19-كوفيد، إذا استمر وضع  يونيو. ومع ذلك
. أن يؤثر أيًضا على التحصيالت من جمموعة االستحقاقات العليا تقدمي العروض مقارنة ابلفرتة السابقة ومن املمكن

 .كثب وستقوم بتعديل اسرتاتيجيتها بناًء على الوضع السائد حسب احلاجةتواصل اإلدارة مراقبة الوضع عن  
 

أتجيل سداد ستة منحت مؤسسة النقد العريب السعودي خياراً لعمالء الشركات الصغرية واملتوسطة لالستفادة من خطة 
خيارات التأجيل على الشركة  فعلت. كما 2020 سبتمرب 30يف  كما  ، وقد اختار بعض العمالء نفس الشيءأشهر

تحسني السيولة. إن التأثري الصايف إلعادة هيكلة عمالء الشركات الصغرية لقروضها من البنوك دون أي تكاليف إضافية 
 .جوهرايً خيار التأجيل على القروض ليس  وتفعيلواملتوسطة 
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