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 املوجزة تقرير الفحص حول القوائم املالية األولية
 
 احملرتمني  النايفات للتمويلمسامهي شركة   السادة/ىلإ

 )شركة مسامهة سعودية مقفلة(
 

  املقدمة
 مارس 31يف املرفقة لشركة النايفات للتمويل )شركة مسامهة سعودية مقفلة( )"الشركة"( كما  األولية فحصنا قائمة املركز املايللقد 

ذلك يف املنتهية أشهر  ثالثةاللفرتة التدفقات النقدية و املسامهني يف حقوق لتغريات اللدخل الشامل و  والقوائم األوليةم 2020
املالية  القوائممسؤولة عن إعداد وعرض هذه  إن اإلدارة. ("القوائم املالية األولية املوجزة") واإليضاحات التفسريية األخرى التاريخ
هي إن مسؤوليتنا  دية.يف اململكة العربية السعو  املعتمد ر املالية األولية""التقاري 34وفقاً ملعيار احملاسبة الدويل رقم املوجزة األولية 

 .قمنا بهإبداء استنتاج حول هذه القوائم املالية األولية املوجزة بناًء على الفحص الذي 
 

  نطاق الفحص
املستقل راجع املمن قبل  وليةالقوائم املالية األ"فحص  2410الفحص رقم  ابرتباطات املتعلقللمعيار الدويل  مت فحصنا وفًقا

 أساسي بشكل توجيه استفسارات من املوجزة املالية األولية القوائمفحص  يتكوناملعتمد يف اململكة العربية السعودية. للمنشأة" 
من  الفحص أقل نطاقاً  ويعد. أخرىوإجراءات فحص حتليلية ألشخاص املسؤولني عن األمور املالية واحملاسبية وتطبيق إجراءات ل

من احلصول على أتكيد  وعليه لن نتمكن ،املعتمدة يف اململكة العربية السعودية للمراجعة لمعايري الدوليةلتتم وفقاً  املراجعة اليت
 .مراجعة بدي رأيفإننا ال ن   عليه،بناًء و . املراجعة خاللاليت ميكن حتديدها  اجلوهريةاألمور  مجيع على اطلعناأبننا 

 
  االستنتاج

النواحي  كافةمن   ،مل يتم إعدادهااملرفقة  املوجزة املالية األولية القوائميلفت انتباهنا ما يدعو إىل االعتقاد أبن ، مل صناعلى فحبناًء 
 .السعودية يف اململكة العربية املعتمد (34ملعيار احملاسبة الدويل رقم ) وفقاً  ،اجلوهرية

 
 برايس وترهاوس كوبرز

 
 
 

____________ 
 قاــــالسعمر محمد 
 369ترخيص رقم 

 
 هـ1441 شعبان 19

  (2020 بريلإ 12)
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  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 /5م مؤسسة النقد العريب السعودي رق ترخيصمبوجب 
( فإن الشركة مصرح 2023سبتمرب  12هـ )املوافق 1445صفر  26ينتهي بتاريخ  والذي( 2018سبتمرب  3)املوافق 

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

 
  يل:إن املقر املسجل للشركة يقع يف مدينة الرايض يف العنوان التا

 شركة النايفات للتمويل  
 27389ص. ب.   
 11417الرايض   
 ة العربية السعوديةاململك  
 

 مت فحص هذه القوائم املالية األولية املوجزة ولكنها غري مراجعة.
 
  أسس اإلعداد  -2

وفًقا ملعيار  2020مارس  31كما يف ويف الفرتة املنتهية يف   للشركةقوائم املالية األولية املوجزة داد المت إع 2-1
كما هو معتمد يف اململكة   ("34املعيار احملاسيب الدويل رقم "التقارير املالية األولية ) 34 احملاسبة الدويل رقم

 .عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني رةواإلصدارات األخرى الصاداملعايري و  العربية السعودية
 

 ، وفًقا ملعيار احملاسبة الدويل2020مارس  31املنتهية يف  وللفرتةكما يف   للشركةاألولية املوجزة مت إعداد القوائم املالية 
اسبة الزكاة وضريبة حملودي املعدلة من قبل مؤسسة النقد العريب السع، على التوايل، و للتقرير املايلواملعايري الدولية  34رقم 

التقارير املالية الدولية رقم جلنة معايري وتفسري  "ضريبة الدخل" - 12)املتعلقة بتطبيق املعيار احملاسيب الدويل رقم  الدخل
 " فيما يتعلق ابلزكاة وضريبة الدخل(.الضرائب" - 21

 
يف اململكة العربية السعودية  شركات التمويل ، أصدرت مؤسسة النقد العريب السعودي تعليمات إىل2019يوليو  18يف 
والتفسريات الصادرة  للتقرير املايلمع املعايري الدولية  وذلك ابلتوافق الشامل الدخلالزكاة وضريبة الدخل يف قائمة  اسبةحمل

الصادرة عن اهليئة  رىصدارات األخيف اململكة العربية السعودية واملعايري واإل ةمداملعتو عن جملس معايري احملاسبة الدولية 
يف اململكة العربية  ةاملعتمد للتقرير املايلالسعودية للمحاسبني القانونيني )يشار إليها جمتمعة ابسم "املعايري الدولية 

 السعودية"(.
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لدويل تعديل أبثر رجعي مبا يتماشى مع معيار احملاسبة االمعاجلتها احملاسبية للزكاة من خالل  الشركةوفًقا لذلك، غريت 
مت و ( 4-2)اح رقم ـيف اإليض بنيمة )كما هو ـاء احملاسبيـرات واألخطـة، التغيريات يف التقديـات احملاسبيـ، السياس8رقم 

 املوجزة. القوائم املالية األولية ههذ حول (1-8)يف اإليضاح رقم  هذا التغريآاثر اإلفصاح عن 
 
.لسيولةل تيبلرت  وفقا ةالقوائم املالية األولية املوجز  مت عرض -  
ال تتضمن القوائم املالية األولية املوجزة مجيع املعلومات واإلفصاحات املطلوبة يف القوائم املالية السنوية وجيب  2-2

 .2019ديسمرب  31للسنة املنتهية يف السنوية قراءهتا ابلتزامن مع القوائم املالية 
 

ذه القوائم املالية األولية املوجزة مع تتفق السياسات احملاسبية وسياسة إدارة املخاطر املستخدمة يف إعداد ه 2-3
 .2019ديسمرب  31سنة املنتهية يف تلك املستخدمة يف إعداد القوائم املالية السنوية املراجعة لل

 
  :الزكاة مبحاسبة يتعلق فيما احملاسبية السياسة يف التغيري 2-4

وفًقا ملا ورد  سامهنياملاالعرتاف ابلزكاة يف قائمة التغريات يف حقوق يتم كان ،  2019مارس  31حىت الفرتة املنتهية يف 
فقا للتعليمات اجلديدة و  .2017أبريل  11بتاريخ  381000074519يف تعميم مؤسسة النقد العريب السعودي رقم 

الشامل  دخلل، يتم االعرتاف ابلزكاة يف قائمة ا2019يوليو  18من مؤسسة النقد العريب السعودي بتاريخ الصادرة 
فصاح عن آاثر التغري أعاله يف هذا التغيري يف حماسبة الزكاة ويتم اإل الشركة ابحملاسبة أبثر رجعي عن قامت. األولية

للفرتة  للشركةسجل نتج عن هذا التغري اخنفاض يف الدخل امل القوائم املالية األولية املوجزة. حول (1-8)إيضاح رقم 
التدفقات النقدية  ةقائمعلى  أثر. مل يكن هلذا التغري أي سعودي مليون رايل 5,3مببلغ  2019 مارس 31املنتهية يف 

 .2019 مارس 31للفرتة املنتهية يف 
 

  كما يلي:  2019يونيو  30للزكاة منذ  احملاسبيةمت تطبيق السياسة 
قائمة الدخل  يفالزكاة  روفمص حتميل"(. يتم اهليئةالدخل )"و يئة العامة للزكاة للزكاة وفًقا للوائح اهل الشركةختضع 

 .ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق ابلزكاة حيثالزكاة كضريبة دخل  احملاسبة عن. ال يتم املوجزةالشامل األولية 
 

  املعايري احملاسبية احلاليةوتعديالت  ديدةاجلعايري تطبيق امل  -3
وما بعده أي  2020يناير  1احملاسبية اجلديدة والتعديالت على املعايري احملاسبية احلالية السارية من عايري لمال يوجد ل

  للشركة. األولية املوجزة القوائم املاليةعلى  جوهري رثأ
 
  واألحكاماستخدام التقديرات   -4

تقديرات وافرتاضات تؤثر يف تطبيق السياسات أحكام و  اختاذمن اإلدارة  األولية املوجزة املالية ايتطلب إعداد القوائم 
 ثلمتقد ال  .احملاسبية ومبالغ املوجودات واملطلوابت واإليرادات واملصاريف. قد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات

فإن االفرتاضات عند إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة،  للنتائج السنوية للعمليات دقيقاً  مؤشرا النتائج األولية
تلك كعند تطبيق السياسات احملاسبية واملصادر الرئيسية للتقديرات غري املؤكدة كانت   هبا اإلدارةاهلامة اليت قامت 

 .2019ديسمرب  31ة يف املنتهيفرتة كما يف ولل  نظاميةاليف القوائم املالية  املستخدمة
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 هوما يعادلالنقد   -5

 
 مارس 31

2020 
 ديسمرب 31 

2019 
 )مراجعة(   

 10  10 نقد يف الصندوق
 52,586  225,537 بنوك النقد لدى 

 52,596  225,547 النقد وما يعادله
    ودائع هامشية وألجل

 54,987  54,988 ودائع هامشية حمتفظ هبا لدى البنوك
 59,697  70,285 1-5إيضاح  -ودائع ألجل 

 125,273  114,684 
 350,820  167,280 

 
لدى بنوك حملية  حمتفظ هبا( سعوديمليون رايل  50: 2019) سعوديرايل  مليون 50 مبلغ هذا نيتضم 5-1

 .يف السوق السائدةاألسعار  على بناءً  مراحبة إسالمية ودائعك
 

  اإلسالميتمويل ذمم مدينة لل  -6
 ي متويل التوّرقيتم تنفيذ أنشطة األعمال اخلاصة ابلشركة يف اململكة العربية السعودية، ومتثل بشكل رئيس 6-1

اإلسالمي للمستهلك، وابلتايل تعترب قطاع تشغيلي منفرد. يتم تقدمي هذا التمويل بشكل عام لفرتة ترتاوح 
 من سنة إىل مخس سنوات، واليت تكون قابلة لالسرتداد على أقساط شهرية متساوية.

 

 
 مارس 31

2020 
 ديسمرب 31 

2019 
 )مراجعة(   

 2,672,329  2,626,280 إمجايل الذمم املدينة
 (914,830)  (894,831) إيرادات متويلية غري مكتسبة

 1,731,449  1,757,499 
 (29,405)  (31,414) القيمة االخنفاض يفخمصص 

 1,700,035  1,728,094 
 488,412  480,525 متداولة

 1,239,682  1,219,510 غري متداولة
 1,700,035  1,728,094 
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 تمويل اإلسالمي:للللذمم املدينة  املرحليتحليل لافيما يلي  6-2
 
 2019ديسمرب  31 2020 مارس 31 
 )مراجعة(  
 اإلمجايل اإلمجايل غري عاملة منخفضة األداء عاملة 

 1,757,499 1,731,449 97,905 39,101 1,594,443 ذمم مدينة 
 (29,405) (31,414) (27,310) (348) (3,756) القيمة يف خنفاضاالخمصص 

 1,728,094 1,700,035 70,595 38,753 1,590,687 صايف الذمم املدينة 
 
: 2019ديسمرب  31مليون رايل سعودي ) 16.07 تضمن مبلغتللتمويل اإلسالمي  عاملةالغري  الذمم املدينة 6-3

مليون  15.20: 2019ديسمرب  31مليون رايل سعودي ) 12.19 مبلغو  .مليون رايل سعودي( 19.08
على  شهراً  18أكثر من و  شهراً  18إىل  12مضى على استحقاقها فرتة ترتاوح من  ةمتأخر  سعودي(ل راي

 .املدينة الذمم تلكمقابل  القيمة لالخنفاض يفكاف   . تعتقد اإلدارة أبنه مت تكوين خمصصالتوايل
 
ل من الذمم املدينة مليون راي 5.25 مبلغ مت شطب 2020مارس  31املنتهية يف  الثالثة أشهر فرتةخالل  6-4

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

 
 2019ديسمرب  31  2020 مارس 31

 )مراجعة(
 48,258  29,405  يناير 1

 14,200  7,259 للفرتة / للسنةاحململ 
 (33,053)  (5,250) القروض املشطوبة خالل الفرتة / السنة

 29,405  31,414  الفرتة / السنةلرصيد يف هناية ا
 

 صايف - القيمة يف خنفاضاالعكس  6-6
 2020 مارس 31املنتهية يف لفرتة الثالثة أشهر  
 2020  2019 

 5,564  7,259  (7-6 إيضاح) احململ خمصص االخنفاض يف القيمة
 (11,667)  (7,803) بعد الشطب الذمم املدينة اسرتدادات

 (6,103)  (544) صايف -القيمة يف خنفاضاالعكس 
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  إصدار اهليكل الزمين الحتمالية حدوث التعثر يف السداد 6-7
يتم احتساب معدالت اخلسارة ابستخدام طريقة "معدل الدوران" بناًء على احتمالية تقدم الذمم املدينة خالل املراحل 

الشركة على احتمالية التعثر يف السداد احملسوبة على معدالت املتعاقبة من التعثر إىل الشطب. تعتمد منهجية خمصص 
مت تعديل العامل االقتصادي . التدفق اآلجل يف األشهر الستة وثالثني شهرًا املاضية ويتم تعديلها لتوقعات االقتصاد

 ن التفاصيل(.ملزيد م 15)راجع إيضاح  19-كوفيدة مع مراعاة أتثري  املتعلق ابلناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرت 
 

  متويالت بنكية إسالمية ومطلوابت عقد إجيار  -7
 2019ديسمرب  31  2020 مارس 31 
 )مراجعة(   

 868,616  973,813 متويالت بنكية إسالمية
 5,173  4,089 إجيار عقد مطلوابت

 977,902  873,789 
 

  الزكاة  -8
  التغيري يف املعاجلة احملاسبية للزكاة: 8-1

له األثر التايل على البنود املدرجة يف قائميت  4-2يف اإليضاح رقم مبنياملعاجلة احملاسبية للزكاة كما هو إن التغري يف 
 :األولية والتغريات يف حقوق املسامهنياألولية  الدخل الشامل

 
  :2019 مارس 31املنتهية يف  فرتةلل

 دلكما ع أثر التعديل قبل التعديل  احلساب القائمة املالية املتأثرة
قائمة التغريات يف حقوق 

 - (5,332) 5,332 خمصص الزكاة )أرابح مبقاة( املسامهني
 5,332 5,332 - احململة الزكاة قائمة الدخل الشامل
رحبية السهم معروضة ابلريـال  قائمة الدخل الشامل

 0.49 )0.06( 0.55 السعودي
 
  االيرادات  -9

مليون  239رتفاع متوسط حمفظة الذمم املدينة للتمويل اإلسالمي مببلغ تعود الزايدة يف اإليرادات بشكل رئيسي إىل ا
 .2019مارس  31مقارنة ابلفرتة املنتهية يف  2020مارس  31رايل سعودي خالل الفرتة املنتهية يف 

  



 شركة النايفات للتمويل
 )شركة مسامهة سعودية مقفلة(

 ولية املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األ
 2020 مارس 31أشهر املنتهية يف  الثالثةلفرتة 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
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 رحبية السهم  -10
 مارس 31أشهر املنتهية يف  ثالثةاللفرتة  
 2020 

 
 2019 

 (معّدلة)
 41,306  53,748 للفرتة صايف الدخل

)معدلة ألسهم  األساسية واملخفضة املتوسط املرجح لعدد األسهم
 100,000  97,494 اخلزانة وإصدار املكافآت(

 0.41  0.55 ابلرايل السعودي -الرحبية األساسية واملخفضة للسهم 
 

  رواتب ومصاريف متعلقة ابملوظفني  -11
 كما يلي:  مارس 31تهية يف أشهر املن لثالثةاعن  علياالاإلدارة  ويشمل ذلك تعويض

 
 مارس 31أشهر املنتهية يف  الثالثةلفرتة  
 2020  2019 

 2,600  3,343 ت اإلدارة العليااتعويض
 14  16 عدد موظفي اإلدارة العليا

 
  وتعهداتالتزامات حمتملة   -12

ال يوجد أيضاً أي تعهدات كما  .2019ديسمرب  31السنة املنتهية يف  منذ تملةاحمل ال يوجد تغيري جوهري يف االلتزامات
 .األولية املركز املايل قائمة كما يف اتريخ  جوهرية رأمسالية

 
  توزيعات أرابح مقرتحة  -13

رايل سعودي  0.5 بلغمب، توزيع أرابح مرحلية صافية من أسهم اخلزينة 2020قرتح جملس اإلدارة خالل شهر مارس ا
على توزيعات األرابح املقرتحة كما  العريب السعودي ة النقدلكل سهم. إن الشركة بصدد احلصول على موافقة مؤسس

 .جزةيف اتريخ املوافقة على هذه القوائم املالية األولية املو 
 

  إدارة رأس املال  -14
على االستمرار من حيث مبدأ االستمرارية لكي متنح  هتاإن هدف الشركة عند إدارة رأس املال هو احلفاظ على قدر 

 للمنتفعني اآلخرين وللحفاظ على هيكل رأس املال األمثل لتقليل تكلفة رأس املال. عوائد للمسامهني مزااي
  



 شركة النايفات للتمويل
 )شركة مسامهة سعودية مقفلة(

 ولية املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األ
 2020 مارس 31أشهر املنتهية يف  الثالثةلفرتة 

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك(
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على من متويل البنك األستوايت املاليت قد تكون ممكنة مع  العوائد األعلىيسعى جملس اإلدارة احلفاظ على التوزان بني 
ق هبيكل رأس املال للشركة تقوم اإلدارة مبراقبة االلتزام فيما يتعل أمااليت يوفرها مركز رأس املال  واحلمايةاإلسالمي واملزااي 

متتثل ، األولية املوجزة ، وكما يف اتريخ قائمة املركز املايلعن قرب خلاصة ابلبنك اإلسالميابللوائح وعهود التمويل ا
 :الشركة اللتزامات الدين. يف اتريخ التقرير كان حتليل اإلدارة لنسبة املديونية كما يلي

 
 2019ديسمرب  31  2020ارس م 31 
 )مراجعة(   

 1,016,417  1,070,165 حقوق املسامهني 
 868,616  973,813 إسالمي يمتويل بنك

 1,885,033  2,043,978 امجايل هيكل رأس املال
 ٪46,07  ٪47.64 نسبة املديونية

 
  خالل الفرتة اجلوهريةاألحداث   -15

وما يرتتب على ذلك من  ،حيث تعمل الشركة ،اململكة العربية السعودية يف خمتلف مدن 19-يدكوفاستجابة النتشار  
بتقييم أتثريها على عملياهتا واختذت سلسلة  ااستباقي اضطراابت يف األنشطة االجتماعية واالقتصادية، قامت إدارة الشركة

دارة األزمات اجلارية ابإلضافة من اإلجراءات الوقائية. تشمل هذه اإلجراءات على سبيل املثال ال احلصر إنشاء جلان إ
مليات لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والبياانت ذات الصلة. وعلى الرغم من هذه التحدايت، إىل تعديل الع

مقارنة ابألشهر  2020فقط فيما يتعلق ابخنفاض مدفوعات التمويل لشهر مارس  لنايفات التجاريةعمليات التتأثر 
من املرجح أن يكون التأثري ضئياًل للغاية. ويرجع ذلك يف األساس إىل أن  التحصيلانب السابقة. ومع ذلك، على ج

البيئة االقتصادية  ( هم من موظفي القطاع احلكومي. عالوة على ذلك، بناًء على٪90فوق غالبية قاعدة العمالء )
االئتمانية املتوقعة لخسائر لمة قيال يف خنفاضاالاحلالية، مت حتديث العامل االقتصادي املستخدم يف حتديد خمصص 

االعتبار عامل منو الناتج احمللي اإلمجايل من توقعات  بعني. وهلذا الغرض، أخذت الشركة 2020مارس  31اعتبارًا من 
 ودي.قتصاد السعلالوكالة موديز 

 
من البنوك لتمويل  ةخدممستمن منظور السيولة، تتمتع الشركة إبمكانية الوصول إىل تسهيالت كبرية طويلة األجل غري 

، 2020مارس  31يف  كما  ٪ منها فقط60 حوايل وطويلة األجل واليت يتم استخدام تداولةامل نقديةالاحتياجاهتا 
 خاطر السيولة.مل جوهريوابلتايل فإن الشركة ليست معرضة بشكل 

 
على النتائج املالية اليت مت  ريجوهله أي أتثري  ليس 19-كوفيد  وابءبناًء على هذه العوامل، تعتقد إدارة الشركة أن 

 ر ذلكؤثرمبا يلفرتة أطول  19-كوفيد. ومع ذلك، إذا امتد وضع وابء  2020مارس  31عنها للفرتة املنتهية يف  التقرير
أيًضا أتثري على  هيكون ل رمباعلى رحبية الشركة يف ضوء االخنفاض يف حجوزات القروض مقارنة ابلفرتة املاضية و 

ة مراقبة الوضع عن كثب وتعديل اسرتاتيجيتها بناءً األعلى. تواصل إدارة الشرك الفئاتتحقات التحصيالت من مس
 على الوضع السائد يف أي وقت من األوقات.

  



 شركة النايفات للتمويل 
 )شركة مسامهة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة 
 2020 مارس  31أشهر املنتهية يف   الثالثة لفرتة  

 )مجيع املبالغ آبالف الرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك( 
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مؤسسة النقد العريب السعودي خيارًا لعمالء الشركات الصغرية واملتوسطة لالستفادة من خطة    وفرت عالوة على ذلك،  
. وقد مت إدراج أتثري  2020مارس    31يف    كما  بعض العمالء أتجيل سداد ستة أشهر ومت اختيار نفس الشيء من قبل  

 .املوجزة  األوليةاملالية  القوائمإعادة هيكلة املستحقات من هذا العميل يف هذه 
 

  اتريخ املوافقة على القوائم املالية األولية املوجزة   -16
هـ )املوافق  1441 شعبان  16تاريخ باإلدارة  جملسبل من ق   املرفقة  األولية املوجزةالقوائم املالية  إصدار  متت املوافقة على 

 . ( 2020 إبريل  9


