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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 اإلسالمي
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
استثمار مدر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمار مدر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
أصول حق استخدام
إجمالي املوجودات
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حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأل املال
احتياطي نظامي
أربـاح م قـاة
إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات
مستحق لصالح ال نك املركزي السعودي
التسهيالت املالية
ذمم دائنة تجارية
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
مستحق لجهات ذات عالقة
التزام ت جير
مخصص مطال ات
مخصص الزكاة الشرعية
التزام مكاف ة نهاية الخدمة للموظفي
إجمالي املطلوبات
إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات
املديراملالي
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املديرالتنفيذي

 30سبتمبر2021م
(غيرمراجعة)
163,803,258
276,133,732
563,661
892,850
9,360,854
7,730,456
3,447,055
1,111,235
463,043,101

 31ديسمبر2020م
(مراجعة)
146,252,043
279,119,299
545,563
892,850
9,360,854
7,019,508
135,202
1,478,233
444,803,552

250,000,000
18,294,263
75,609,361
343,903,624

250,000,000
18,294,263
59,607,690
327,901,953

71,193,675
27,176,004
3,190,024
3,611,936
825,000
956,269
2,695,511
8,185,419
1,305,639
119,139,477
463,043,101

66,150,632
30,108,327
2,091,789
5,848,316
1,020,000
1,502,739
2,695,511
6,418,928
1,065,357
116,901,599
444,803,552
رئيس مجلس الدارة

"إ اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )18تشكل 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 (غيرمراجعة)
(بالريال السعودي)

إيضاح

صافي الدخل من التمويل اإلسالمي

13

لفترة الثالثة أشهر املنتهية في

لفترة التسعة أشهراملنتهية في

 30سبتمبر

 30سبتمبر

2021م

8,426,761

2020م

2021م

2020م

8,576,526

25,644,528

16,877,812

الدخل التشغيلي
تكاليف التمويل

()702,652

()988,827

()2,932,100

()1,600,049

مصروفات عمومية وإدارية

()3,689,791

()2,733,509

()9,508,507

()6,537,918

مصاريف بيعية وتسويقية

()2,020,494

()1,655,674

()6,227,246

()4,542,570

1,153,229

-

8,439,820

()5,087,444

1,336,965

852,149

2,746,637

2,402,747

4,504,018

4,050,665

18,163,132

1,512,578

()795,549

-

()2,161,461

()339,157

3,708,469

4,050,665

16,001,671

1,173,421

عكس ( /مصروف) مخصص خسائر
االئتما املتوقعة
إيرادات أخرى
صافي دخل الفترة قبل الزكاة
الشرعية
12

الزكاة الشرعية
صافي دخل الفترة
الدخل الشامل اآلخر
ال نود التي يتم إعادة تص يفها الحقا
من األرباح أو الخسائر
إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

-

3,708,469

4,050,665

16,001,671

1,173,421

"إ اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )18تشكل جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية األولية املوجزة وتقرأ معها"
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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 أشهراملنتهية في  30سبتمبر2021م
الرصيد في  1يناير2021م (مراجعة)

18,294,263 250,000,000

-

59,607,690

327,901,953

الدخل الشامل اآلخر
صافي دخل الفترة

-

-

-

16,001,671

16,001,671

بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

16,001,671

16,001,671

الرصيد في  30سبتمبر2021م (غيرمراجعة)

18,294,263 250,000,000

-

75,609,361

343,903,624

لفترة التسعة أشهراملنتهية في  30سبتمبر2020م
الرصيد كما في  1يناير2020م (مراجعة)

18,294,263 250,000,000
-

أثرالتعديالت

-

الرصيد كما في  1يناير2020م (معدلة)

18,294,263 250,000,000

40,000,000

39,051,144

347,345,407

-

()1,494,765

()1,494,765

40,000,000

37,556,379

345,850,642

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 )15

-

-

()40,000,000

40,000,000

-

الرصيد في  30سبتمبر2020م (غيرمراجعة)

18,294,263 250,000,000

-

78,729,800

347,024,063

"إ اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )18تشكل جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية األولية املوجزة وتقرأ معها"

5

الشركة الوطنية للتمويل

شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة التدفقات النقدية األولية املوجزة (غيرمراجعة)
(بالريال السعودي)
لفترة التسعة أشهراملنتهية في  30سبتمبر
2020م
2021م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي دخل الفترة ق ل الزكاة الشرعية
1,512,578
18,163,132
تعديالت:
213,145
248,809
استهالك ممتلكات ومعدات
367,002
367,002
استهالك حق استخدام أصل
81,617
95,620
إطفاء املوجودات غير امللموسة
تكلفة التمويل على التزامات عقود االيجار
19,577
13,530
5,087,444
()8,439,820
(عكس) /مصروف مخصص خسائر االئتما املتوقعة
130,213
299,149
التزام مكاف ة نهاية الخدمة للموظفي
1,399,441
2,841,520
تكاليف التمويل
()2,299,665
()801,991
الدخل امل جل عند االث ات امل دئي لقر بدو فوائد
()3,769,496
()945,237
مكاسب تعديل التدفقات النقدية اللتزام مالي
(الزيادة)  /النقص في املوجودات التشغيلية
()22,548,884
11,425,384
صافي االستثمار في التمويل االسالمي
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
447,479
()18,098
الزيادة ( /النقص) في املطلوبات التشغيلية
522,000
()195,000
مستحق لجهات ذات عالقة
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
1,177,350
()807,229
1,680,407
()330,915
ذمم دائنة تجارية
النقد الناتج من ( /املستخدم في) العمليات
()15,979,792
21,915,856
()633,097
()394,970
زكاة مدفوعة
()18,427
()58,867
مكاف ة نهاية الخدمة املدفوعة
صافي النقد الناتج من ( /املستخدم في) األنشطة التشغيلية
()16,631,316
21,462,019
التدفقات النقدية من األنشطـة االستثمارية
()149,137
()959,758
املدفوع لشراء ممتلكات ومعدات ومشروعات تحت التنفي
()24,051
()3,407,474
املدفوع لشراء أصول غير ملموسة وتراخيص وانشاء برامج تحت التنفي
صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية
()173,188
()4,367,232
التدفقات النقدية من األنشطـة التمويليـة
()101,866,374
()18,669,195
املسدد من املستحق لصالح ال نك املركزي السعودي خالل الفترة
136,250,000
23,949,348
املحصل من ال نك املركزي السعودي خالل الفترة
()12,588,150
()4,263,725
صافي املدفوع من التسهيالت املالية خالل الفترة
()380,000
()560,000
التزامات عقود إيجار مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
21,415,476
456,428
صافي التغيرفي النقد ومعادالت النقد
4,610,972
17,551,215
النقد ومعادالت النقد في بداية الفترة
90,460,872
146,252,043
النقد ومعادالت النقد في نهاية الفترة
95,071,844
163,803,258
"إ اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )18تشكل 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 أشهراملنتهيتين في  30سبتمبر2021م (غيرمراجعة)

(امل ال بالريال السعودي مالم ي كر خالف ذلك)
 - 1الوضع القانوني والنشاط
الش ــركة الوطنية للتمويل ("الش ــركة") هي ش ــركة مس ــاهمة س ــعودية مقفلة مي ــجلة في اململكة العربية الس ــعودية بموجب الي ــجل التجاري
رقم  1010071757بتاريخ  21شع ا  1409ه املوافق  29مارل  1989م.
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الحادي عشر املنعقد بتاريخ  22شع ا  1438ه (املوافق  18مايو  2017م) تم تغيير اسم الشركة
بجميع سجالتها وتراخيصها وبكامل أصولها وخصومها وجميع عناصرها اإلدارية والعي ية واملالية إلى الشركة الوطنية للتمويل ،وذلك بموجب
اليجل التجاري رقم  1010071757الصادر بتاريخ  23شوال  1438ه املوافق  18يوليو 2017م في مدينة الريا .
تزاول الشــركة نشــاي اإليجار التمويلي وتمويل نشــاي امل شــرت الصــغيرة واملتوســطة وتمويل األصــول اإلنتاجية والتمويل االســتهالكي بموجب
ترخيص ال نك املركزي السعودي السعودي رقم / 21أش 201406 /وتاريخ  29شوال  1435ه.
حص ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ــت الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ــة ع ـ ـل ـ ــى خ ـ ـط ـ ــا ع ـ ــدم م ـ ـم ـ ــانـ ـع ـ ــة م ـ ــن الـ ـ ـ ـن ـ ــك املـ ــرك ـ ــزي الس ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ــودي ف ـ ــي  26ج ـ ـم ـ ــادى الـ ـث ـ ــانـ ــي  1439ه املـ ــواف ـ ــق
 14مارل 2018م لالستمرار بطرح منتج التمويل العقاري بصيغة مرابحة واملوجه للم شرت الصغيرة واملتوسطة لتمويل عقار تجاري.
يقع املركز الرئيس ي للشركة في العنوا التالي:
الشركة الوطنية للتمويل
حي امللك ع دالعزيز
طريق صالح الدين األيوبي ،الريا
اململكة العربية السعودية
لدى الشركة الفروع التالية بيجالت تجارية منفصلة:
م

رقم السجل التجاري

تاريخ السجل التجاري

املدينة

-1

1010071757

 21شع ا  1409ه

الريا

-2

2051016491

 12صفر  1413هـ

الدمام

-3

4030069591

 22رجب  1410ه

جدة

-4

5855021453

 4رمضا  1422ه

أبها

– املقر الرئيس ي

باإل افة إلى ما ذكر أعال فإ الشركة كما في  30سبتمبر 2021م ،لديها فرع في منطقة القصيم يعمل على اليجل الرئيس ي للشركة ويحمل
رخصة ال لدية رقم  22/1139بتاريخ  29جمادى األول  1425ه.
ت دأ السنة املالية للقوائم املالية من شهر يناير وت تهي 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 أشهراملنتهيتين في  30سبتمبر2021م (غيرمراجعة)

(امل ال بالريال السعودي مالم ي كر خالف ذلك)
 - 2أسس املحاسبة
أعدت القوائم املالية األولية املوجزة املرفقة وفقا ملعيار املحاس ة الدولي رقم (" )34التقرير املالي األولى" .إ القوائم املالية األولية املوجزة ال
تشمل جميع اإليضاحات والتي يتم في العادة إرفاقها مع القوائم املالية السنوية ول لك يجب قراءتها مع القوائم املالية السنوية للشركة كما
في  31ديسمبر 2020م.
تظهر القوائم املالية األولية املوجزة بالريال السعودي وال ي يمثل العملة الوظيفية للشركة.

 - 3األحكام والتقديرات الهامة
يتطلب إعداد القوائم املالية االولية املوجزة من اإلدارة اسـ ـ ــتخدام األحكام والتقديرات التي ت ثر في تط يق السـ ـ ــياسـ ـ ــات املحاسـ ـ ــبية وامل ال
املدرجة للموجودات واملطلوبات وااليرادات واملصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن ه التقديرات.
إ التقديرات الهامة املو ـ ـ ـ ــوعة من ق ل اإلدارة عند تط يق السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات املحاسـ ـ ـ ــبية للشـ ـ ـ ــركة واملصـ ـ ـ ــادر الهامة لحاالت عدم الت كد من
التقديرات كانت مماثلة لتلك امل ية في القوائم املالية السنوية.

 - 4السياسات املحاسبية الهامة
جميع السياسات املحاسبية املت عة في إعداد القوائم املالية األولية املوجزة هي نفسها املت عة في إعداد القوائم املالية السنوية كما في
 31ديسمبر 2020م.
 - 5املعايير الجديدة ،التفسيرات والتعديالت
ال يوجد معايير جديدة تم إصـ ـ ـ ــدارها ومع ذلك فإ عددا من التعديالت على املعايير سـ ـ ـ ــارية اعت ارا من  1يناير 2021م والتي تم شـ ـ ـ ــرحها في
القوائم املالية السنوية للشركة ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم املالية األولية املوجزة للشركة.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في  30سبتمبر2021م (غيرمراجعة)
(امل ال بالريال السعودي مالم ي كر خالف ذلك)
 - 6صافي االستثمارفي عقود التمويل السالمي
مرابحة
كما في
 31ديسمبر
 30سبتمبر
اجمالي الحد األدنى للدفعات

تورق
كما في

إجارة
كما في

كما في

 30سبتمبر

 31ديسمبر

 30سبتمبر

 31ديسمبر

 30سبتمبر

 31ديسمبر

2021م

2020م

2021م

2020م

2021م

2020م

2021م

2020م

254,929,751
()34,592,628

284,306,155
()44,639,278

58,741,306
()3,463,662

68,486,733
()6,729,789

71,870,095
()16,165,960

404,993,175 385,541,152 52,200,287
()60,914,892( )54,222,250( )9,545,825

220,337,123

239,666,877

55,277,644

61,756,944

55,704,135

331,318,902 42,654,462

344,078,283

()2,316,563

()3,642,963

329,002,339

340,435,320

مخصص خسائر االئتما املتوقعة

()52,868,607

()61,316,021

صافي االستثمار في عقود التمويل اإلسالمي

276,133,732

279,119,299

ناقصا :إيرادات تمويل غير مكتس ة
القيمة الحالية للحد األدنى للدفعات
إيراد رسوم إدارية غير مكتس ة

–

تحتفظ الشركة في سياق أعمالها العادي على مانات تتعلق بالتمويل اإلسالمي ،وذلك من أجل تخفيف املخاطر االئتمانية املتعلقة بها .ال يمكن تحويل تلك الضمانات بسهولة إلى نقدية وتنوي
الشركة استعادتها وبيعها في حال تعثر العميل عن السداد.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهراملنتهيتين في  30سبتمبر2021م (غيرمراجعة)

(امل ال بالريال السعودي مالم ي كر خالف ذلك)
 - 7ممتلكات ومعدات
بلغت صافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات كما في  30سبتمبر 2021م م ل  7,730,456ريال سعودى (2020م 7,019,508 :ريال
سعودي) ،تتضمن املمتلكات واملعدات مشاريع تحت التنفي تتمثل في شراء معدات وأجهزة التحول الرقمي وترميم امل نى اإلداري للشركة بم ل
 678,518ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م (2020م :الش يء).
-8

موجودات غيرملموسة

بلغت صافي القيمة الدفترية للموجودات غير امللموسة كما في  30سبتمبر 2021م م ل  3,447,055ريال سعودى (2020م135,202 :ريال
سعودي) ،تتضمن املوجودات غير امللموسة تراخيص وبرامج تحت التنفي تتمثل في إنشاء برنامج التحول الرقمي بم ل  3,338,719ريال
سعودي كما في  30سبتمبر 2021م (2020م :الش يء).
 - 9مستحق لصالح البنك املركزي السعودي
انطالق ـ ـ ـا مـ ـ ــن دور ال نـ ـ ــك املركـ ـ ــزي السـ ـ ــعودي فـ ـ ــي و ـ ـ ــع وإدارة وتنفيـ ـ ـ السياسـ ـ ــة النقديـ ـ ــة واملسـ ـ ــاهمة فـ ـ ــي تعزيـ ـ ــز االسـ ـ ــتقرار املـ ـ ــالي ،بمـ ـ ــا فـ ـ ــي
ذلـ ـ ــك تمكـ ـ ــي القطـ ـ ــاع املـ ـ ــالي مـ ـ ــن دعـ ـ ــم نمـ ـ ــو القطـ ـ ــاع الخـ ـ ــاص ،وفـ ـ ــي إطـ ـ ــار دعـ ـ ــم جهـ ـ ــود الدولـ ـ ــة "أيـ ـ ــدها " فـ ـ ــي مكافحـ ـ ــة فيـ ـ ــرول كورونـ ـ ــا -
ـكل خـ ـ ــاص عل ـ ـ ــى امل ش ـ ـ ــرت الص ـ ـ ــغيرة واملتوس ـ ـ ــطة
كوفيـ ـ ــد  19-وتخفيـ ـ ــف لثـ ـ ــار املاليـ ـ ــة واالقتص ـ ـ ــادية املتوقعـ ـ ــة عل ـ ـ ــى القط ـ ـ ــاع الخ ـ ـ ــاص ،وبش ـ ـ ـ ٍ
وامل شـ ـ ــرت متناهيـ ـ ــة الصـ ـ ــغر فقـ ـ ــد عمـ ـ ـل ال نـ ـ ــك املركـ ـ ــزي السـ ـ ــعودي علـ ـ ــى إعـ ـ ــداد برنـ ـ ــامج يسـ ـ ــتهدف تمكـ ـ ــي دعـ ـ ــم القطـ ـ ــاع الخـ ـ ــاص للقيـ ـ ــام
ب ـ ـ ــدور ف ـ ـ ــي تعزي ـ ـ ــز النم ـ ـ ــو االقتص ـ ـ ــادي م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل حزم ـ ـ ــة م ـ ـ ــن اإلجـ ـ ـ ـراءات ،منه ـ ـ ــا برن ـ ـ ــامج ت جي ـ ـ ــل ال ـ ـ ــدفعات وبرن ـ ـ ــامج تموي ـ ـ ــل اإلقـ ـ ـ ـرا ،
ويس ـ ــتهدف البرنامجـ ـ ــا دعـ ـ ــم اس ـ ــتمرارية األعمـ ـ ــال ونمـ ـ ــو هـ ـ ـ امل شـ ـ ــرت خـ ـ ــالل املرحلـ ـ ــة الحالي ـ ــة ،بمـ ـ ــا يسـ ـ ــاهم ف ـ ــي دعـ ـ ــم النمـ ـ ــو االقتصـ ـ ــادي
واملحافظة على مستويات التوظيف في ه امل شرت.
وفيما يلي امل ال املستحقة لل نك املركزي السعودي :
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
إ افات خالل الفترة  /السنة
املسدد خالل الفترة  /السنة
الدخل امل جل عند اإلث ات امل دئي لقر بدو فوائد
ربح التعديل على إعادة هيكلة املستحق لل نك املركزي السعودي
األع اء التمويلية
الرصيد نهاية الفترة  /السنة
الجزء املتداول
الجزء غير املتداول
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كما في
 30سبتمبر2021م
68,459,910
23,949,348
()18,669,195
73,740,063
()3,111,270
()945,237
1,510,119
()2,546,388
71,193,675

كما في
 31ديسمبر2020م
171,458,708
()102,998,798
68,459,910
()3,019,738
710,460
()2,309,278
66,150,632

33,336,330
37,857,345

31,238,075
34,912,557

الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهراملنتهيتين في  30سبتمبر2021م (غيرمراجعة)

(امل ال بالريال السعودي مالم ي كر خالف ذلك)
خالل عام 2021م ،ووفقا لبرنامج ت جيل الدفعات حصلت الشركة على مايلي :
– م ل بقيمة  14,8مليو ريال سعودي بتاريخ  22أبريل 2021م كتعويض عن ت جيل مدفوعات العمالء امل هلي للبرنامج ملدة ثالثة
أشهر إ افية اعت ارا من مارل 2021م،
– م ل بقيمة  9,1مليو ريال سعودي بتاريخ  30سبتمبر 2021م كتعويض عن ت جيل مدفوعات العمالء امل هلي للبرنامج ملدة ثالثة
أشهر إ افية اعت ارا من يونيو 2021م.
خالل عام 2020م ،ووفقا لبرنامج ت جيل الدفعات وبرنامج تمويل اإلقرا

من ال نك املركزي السعودي ،حصلت الشركة علي م ل 171,4

مليو ريال سعودي كودائع بدو فوائد من ال نك املركزي السعودي مقابل ه البرامج.
ونش عن ه امل ادرات دخل م جل عند اإلث ات امل دئي لقر بدو فوائد بم ل  3مليو ريال سعودي خالل عام 2020م 801 ،الف ريال
سعودي خالل عام 2021م مت قي منها  2.5مليو ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م ،وه ا امل ل يمثل الفرق بي القيمة الدفترية األولية
للقر املحددة وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )9واملتحصالت املستلمة.
عالو على ذلك ،وبما يساهم في تغطية الخسائر املحاسبية الناتجة عن برنامج ت جيل الدفعات أقر ال نك املركزي السعودي بتعديل فترات
السداد لودائع برنامج ت جيل الدفعات لتتضمن دفعة نهائية بكامل امل ل بدال من دفعات شهرية ونش عن ذلك ربح أثر التعديل بم ل 945
ألف ريال سعودى ،وه ا امل ل يمثل الفرق بي القيمة الحالية للودائع وفقا للشروي ق ل التعديل و القيمة الحالية للمدفوعات النقدية
املستق لية وفقا لشروي التعديل ،والتي يتم خصمها بمعدل الفائدة السائد في السوق.
 - 10التسهيالت املالية

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
املسدد خالل الفترة  /السنة
ربح التعديل على إعادة هيكلة التسهيالت املالية
األع اء التمويلية
الرصيد نهاية الفترة  /السنة
الجزء املتداول
الجزء غير املتداول
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كما في
 30سبتمبر2021م
32,505,073
()4,263,725
28,241,348
()2,396,745
1,331,401
()1,065,344
27,176,004

كما في
 31ديسمبر2020م
45,093,223
()12,588,150
32,505,073
()3,769,496
1,372,750
()2,396,746
30,108,327

9,522,720
17,653,284

5,764,033
24,344,294

الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهراملنتهيتين في  30سبتمبر2021م (غيرمراجعة)

(امل ال بالريال السعودي مالم ي كر خالف ذلك)
لدى الشركة تسهيالت مالية من الهيئة العامة للم شرت الصغيرة واملتوسطة "م شرت" تحت م ادرة االقرا غير امل اشر تتمثل فى التسهيل
األول بم ل  30مليو ريال سعودى ،والتسهيل الثانى بم ل  20مليو ريال سعودى ،خالل عام 2020م وتماشيا مع جهود اململكة العربية
السعودية في تخفيف لثار جائحة كورونا وانطالقا من مستهدفات م ادرة اإلقرا غير امل اشر املعتمدة باالمر السامي الكريم رقم 14393
بتاريخ 1439/3/25هـ أقرت اللجنة الوزارية اإلشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص بت جيل الدفعات املستحقة مل ادرة اإلقرا غير امل اشر
ملدة سنة ،على أ ي تهى سداد التسهيل األول فى  1يوليو 2023م بدال من  1يوليو 2022م  ،والتسهيل الثانى فى  1مارل 2024م بدال من 1
مارل 2023م.
ونش ـ ـ ع ـ ــن ه ـ ـ امل ـ ــادرات رب ـ ــح أث ـ ــر التع ـ ــديل بم ل ـ ـ  3,8ملي ـ ــو ري ـ ــال س ـ ــعودى مت ق ـ ــي منه ـ ــا  1,1ملي ـ ــو ري ـ ــال س ـ ــعودي كم ـ ــا ف ـ ــي  30س ـ ــبتمبر
2021م ،وهـ ـ ـ ـ ـ ا امل لـ ـ ـ ـ ـ يمث ـ ـ ـ ــل الف ـ ـ ـ ــرق ب ـ ـ ـ ــي القيم ـ ـ ـ ــة الحالي ـ ـ ـ ــة للتس ـ ـ ـ ــهيالت املالي ـ ـ ـ ــة وفق ـ ـ ـ ــا للش ـ ـ ـ ــروي ق ـ ـ ـ ــل التع ـ ـ ـ ــديل و القيم ـ ـ ـ ــة الحالي ـ ـ ـ ــة
للمدفوعات النقدية املستق لية وفقا لشروي التعديل ،والتي يتم خصمها بمعدل الفائدة الفعلية األصلي للتسهيالت املالية.
 - 11معامالت وأرصدة الجهات ذات العالقة
في س ـ ــياق األعمال التجارية العادية تقوم الش ـ ــركة بالتعامل مع مجلس إدارة الش ـ ــركة .إ ش ـ ــروي املعامالت مع تلك األطراف هي نفس ش ـ ــروي
التعامل مع الجهات األخرى غير املرت طة كما أنه يتم اعتماد املعامالت من ق ل إدارات تلك الشــركات .علما أنه ال يتم احتســا أية أع اء مالية
على أرصدة حسابات الجهات ذات العالقة.
إ أرصدة املستحق لجهات ذات عالقة كانت كما يلى:
كما في
كما في
 31ديسمبر2020م
 30سبتمبر2021م
400,000
360,000
مكافرت مجلس اإلدارة
150,000
112,500
بدل حضور لجنة املراجعة
150,000
112,500
بدل حضور لجنة املخاطر
320,000
240,000
بدل حضور اللجنة التنفي ية
1,020,000
825,000
أعضاء مجلس اإلدارة واللجا – مكافرت وبدالت
وفيما يلي املعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة:
لفترة التسعة أشهراملنتهية في
 30سبتمبر
الطرف ذو العالقة
موظفي اإلدارة العليا
وعددهم ثالثة موظفي
أعضاء مجلس اإلدارة
واللجا

طبيعة العالقة

طبيعة املعامالت

اإلدارة التنفي ية الرواتب وغيـرها من استحقاقات
املوظفي قصيـرة األجل
مجلس اإلدارة

مكافرت وبدالت
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2021م

2020م

2,011,860

1,462,136

825,000

522,000

الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهراملنتهيتين في  30سبتمبر2021م (غيرمراجعة)

(امل ال بالريال السعودي مالم ي كر خالف ذلك)
كما في
 30سبتمبر2021م

 - 12مخصص الزكاة الشرعية
إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلـي:
رصيد أول الفترة  /السنة
مكو خالل الفترة  /السنة
فروقات زكوية عن سنوات سابقة
املسدد خالل الفترة  /السنة
رصيد لخر الفترة  /السنة

6,418,928
1,816,313
345,148
()394,970
8,185,419

كما في
 31ديسمبر2020م
8,746,779
339,157
()2,667,008
6,418,928

موقف الربط الزكوي النهائي
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية وسددت املستحق عليها حتى السنة املنتهية في  31ديسمبر2020م وحصلت على شه ــادة الزكــاة حتى
1443/9/29هـ املوافق  30ابريل 2022م.
خالل عام 2021م ،تلقت الشركة خطابات من هيئة الزكاة والضري ة والجمارك بتعديل لإلقرارات الزكوية املقدمة لعامي 2019م 2020 ،م
واملطال ة بسداد فروقات زكوية عن تلك السنوات بإجمالي م ل وقدر  345ألف ريال سعودي.
 - 13الدخل من التمويل السالمي

الدخل من عقود املرابحة
الدخل من عقود اإلجارة
الدخل من عقود التورق

لفترة الثالثة أشهر املنتهية في
 30سبتمبر
2020م
2021م
4,955,043
5,303,117
1,471,434
1,432,036
2,150,049
1,691,608
8,576,526
8,426,761

لفترة التسعة أشهراملنتهية في
 30سبتمبر
2020م
2021م
5,382,700
16,504,883
4,778,528
4,233,097
6,716,584
4,906,548
16,877,812
25,644,528

 - 14األدوات املالية وإدارة املخاطر
تتعر الشركة من خالل أنشطتها ملجموعة من املخاطر املالية وهي :مخاطر االئتما ومخاطر السوق (تشمل مخاطر سعر الصرف األجنبي
ومخاطر أسعار العمالت) ومخاطر السيولة .إ برنامج إدارة املخاطر لدى الشركة ،وال ي تنف اإلدارة العليا ،يركز على التمويل ال ي يحقق
فعالية التكلفة عالوة على إدارة املخاطر املالية للحد من تقلب األرباح وتحقيق العائد األقص ى للمساهمي .
تتكو األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي للشركة بشكل أسال من النقد ُ
ومعادالت النقد وصافي اإلستثمار في التمويل االسالمي
والتسهيالت املالية واملستحق لل نك املركزي السعودي واملستحق لجهات ذات عالقة ومستحقات وأرصد دائنة أخرى.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهراملنتهيتين في  30سبتمبر2021م (غيرمراجعة)

(امل ال بالريال السعودي مالم ي كر خالف ذلك)
مخاطراالئتمان
تتمثل مخاطر االئتما في إخفاق أحد األطراف في أداة ماليــة في الوف ــاء بالتزام ــه والتسبب في تك ــد الشركة خسارة مالية.
إ األدوات املالية الخاصة بالشركة التي يمكن أ تتعر ملخاطر االئتما تتضمن بشكل أسال من النقد ُ
ومعادالت النقد وصافي االستثمار
في التمويل اإلسالمي .تقوم الشركة بإيداع أموالها في مصارف مالية ذات موثوقية وقدرة ائتمانية عالية كما أ لدى الشركة سياسة بخصوص
حجم األموال املودعــة في كل مصــرف وال تتوقــع اإلدارة وجود مخاطر ائتما هامة ت تج مــن ذلك.كما ال تتوقع اإلدارة أ تتعر ملخاطــر ائتما
هامــة من صافي االستثمار في التمويل االسالمي نظ ـرا أل لديه ــا قاعدة عريضة من العمالء التي تعمل في أنشطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنها
تقوم بمراق ة أرصدة صافي االستثمار في التمويل االسالمي القائمة دوريا.
تحليل الجودة االئتمانية
موجودات مالية محملة بالتكلفة املستنفدة
أدنا املعلومات بخصوص جودة االئتما للموجودات املالية املقاسة بالتكلفة املستنفدة كما في  30سبتمبر 2021م و  31ديسمبر 2020م.
ما لم يتم ذكر ذلك بالتحديد ،فإ امل ال في الجدول تعر اجمالي القيم الدفترية.
عاملة
(املرحلة األولى)
إجمالي االستثمار في عقود املرابحة
مخصص خسائر إئتما متوقعة في عقود املرابحة
إجمالي االستثمار في عقود اإلجارة
مخصص خسائر إئتما متوقعة في عقود اإلجارة
إجمالي االستثمار في عقود التورق
مخصص خسائر إئتما متوقعة في عقود التورق

إجمالي االستثمار في عقود املرابحة
مخصص خسائر إئتما متوقعة في عقود املرابحة
إجمالي االستثمار في عقود اإلجارة
مخصص خسائر إئتما متوقعة في عقود اإلجارة
إجمالي االستثمار في عقود التورق
مخصص خسائر إئتما متوقعة في عقود التورق

كما في  30سبتمبر2021م
غيرعاملة
منخفضة اآلداء
(املرحلة الثانية) (املرحلة الثالثة)

152,769,625
()5,520,847
19,677,408
()432,578
55,216,674
()1,346,647

37,455,707
()2,822,599
3,770,225
()126,856
11,504,443
()819,303

عاملة
(املرحلة األولى)

كما في  31ديسمبر 2020م
غيرعاملة
منخفضة اآلداء
(املرحلة الثانية) (املرحلة الثالثة)

190,484,637
()6,933,990
25,655,790
()318,214
39,600,183
()1,284,939
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17,789,551
()1,126,989
6,927,939
()381,660
5,911,471
()426,146

64,704,419
()20,686,223
35,293,673
()17,040,358
5,148,978
()4,073,196

76,031,967
()30,852,793
35,903,004
()14,372,838
6,688,633
()5,618,452

املجموع
254,929,751
()29,029,669
58,741,306
()17,599,792
71,870,095
()6,239,146

املجموع
284,306,155
()38,913,772
68,486,733
()15,072,712
52,200,287
()7,329,537

الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهراملنتهيتين في  30سبتمبر2021م (غيرمراجعة)

(امل ال بالريال السعودي مالم ي كر خالف ذلك)

مخاطرسعرالصرف األجنبي
ت تج مخاطــر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والت ب بات في قيمة األدوات املالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.
لم تقم الشركة ب ية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا الريال السعودي .وتراقب إدارة الشركة تقل ات أسعار صرف العمالت وتعتقد
أ مخاطر العمالت غير جوهرية.
مخاطر أسعار العموالت
تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والت ب بات املحتملة في معدالت العموالت التي ت ثر على الربح املستق لي أو القيم العادلة لألدوات املالية
وتراقب الشركة تقل ات أسعار العموالت من خالل مراق ة الت ب بات املحتملة في معدالت الفائدة وتقوم بالتحوي له املخاطر عند الحاجة
ل لك.
مخاطرالسيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها حال استحقاقها .تتم مراق ة إحتياجات السيولة على أسال شهري وتعمل
اإلدارة على الت كد من توفر أموال كافية ملقابلة أي إلتزامات عند استحقاقها.
تتكو املطلوبات املالية للشركة من املستحق لصالح ال نك املركزي السعودي وتسهيالت مالية طويلة األجل واملستحق لجهات ذات عالقة
وال مم الدائنة التجارية ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى ،تعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق الت كد من توفر تسهيالت
بنكية ،باإل افة إلى إجراء موائمة بي فترات تحصيل أرصدة عقود العمالء وفترات سداد أقساي املستحق لصالح ال نك املركزي السعودي
والتسهيالت املالية طويلة األجل واملستحقات لجهات ذات عالقة وال مم الدائنة التجارية واملستحقات واألرصدة الدائنة األخرى.
فيما يلي بيا باالستحقاقات التعاقدية املت قية للمطلوبات املالية في تاريخ القوائم املالية .إ امل ال اجمالية وغير مخصومة:
التدفقات النقدية التعاقدية
أكثرمن سنة

الجمالي

مستحق لصالح ال نك املركزي السعودي
تسهيالت مالية
العموالت املستق لية على التسهيالت املالية
مستحق لجهات ذات عالقة
ذمم دائنة تجارية

73,740,063
28,241,348
593,078
825,000
3,190,024
3,611,936

2,000,000
2,558,235
126,916
1,521,681
1,595,138

31,336,330
7,674,705
287,320
825,000
1,668,343
2,016,798

40,403,733
18,008,408
178,842
-

73,740,063
28,241,348
593,078
825,000
3,190,024
3,611,936

التزام ت جير

956,269

220,000

-

736,269

956,269

الجمالي

8,021,970 111,157,718

43,808,496

59,327,252

111,157,718

 30سبتمبر2021م

مستحقات وأرصدة دائنة اخرى

القيمة

خالل  3شهور خالل  3إلى 12
شهرا
أو أقل
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
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(امل ال بالريال السعودي مالم ي كر خالف ذلك)

التدفقات النقدية التعاقدية
القيمة

خالل  3شهور
أو أقل

خالل  3إلى
 12شهرا

أكثرمن سنة

الجمالي

 31ديسمبر2020م
مستحق لصالح ال نك املركزي السعودي
تسهيالت مالية
العموالت املستق لية على التسهيالت املالية
مستحق لجهات ذات عالقة
ذمم دائنة تجارية
مستحقات وأرصدة دائنة اخرى
التزام ت جير

68,459,910
32,505,073
838,964
1,020,000
2,091,789
5,848,316
1,502,739

4,414,662
1,020,000
493,223
5,064,396
220,000

35,603,812 28,441,436
25,683,113 6,821,960
466,162
372,802
- 1,598,566
783,920
942,739
340,000

68,459,910
32,505,073
838,964
1,020,000
2,091,789
5,848,316
1,502,739

الجمالي

11,212,281 112,266,791

62,695,826

112,266,791

38,358,684

 - 15احتياطي عام
بتاريخ  29ابريل 2020م انعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمي وأقرت املوافقة على تحويل رصيد االحتياطي العام ال ال رصيد كما في
 1يناير 2020م  40,000,000ريال سعودي إلى حسا األرباح امل قا .
 - 16التزامات رأسمالية
لدى الشركة التزامات رأسمالية بم ل  3,820,656ريال سعودي كما في  30سبتمبر 2021م (  31ديسمبر 2020م  :الش ئ) تتعلق بمشاريع تحت
التنفي ع ارة عن تراخيص وانشاء برامج تحت التنفي "مشروع التحول الرقمي" ومشروعات تحت التنفي متمثلة في ترميم م نى املقر الرئيس ي
للشركة.
 - 17تأثيرفيروس كورونا كوفيد 19-على برامج البنك املركزي السعودي
استجابة لكوفید  ۱۹وكما تم اإلشارة اليه خالل العام املاض ي أطلق ال نك املركزي السعودي برنامج دعم تمويل القطاع الخاص ("برنامج
الدعم") في مارل 2020م لتقديم الدعم الالزم لقطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة من خالل تمكي وتسهيل التمويل .يشمل برنامج الدعم
بشكل أساس ي على البرامج التالية:
• برنامج ت جيل املدفوعات و
• برنامج دعم مانات التمويل للم شرت الصغيرة واملتوسطة (كفالة).
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهراملنتهيتين في  30سبتمبر2021م (غيرمراجعة)

(امل ال بالريال السعودي مالم ي كر خالف ذلك)
برنامج تأجيل املدفوعات
أعلن ال نك املركزي عن برنامج ت جيل الدفعات في مارل 2020م ثم مدد البرنامج عدة مرات كما هو م ي أدنا :
برنامج ت جيل الدفعات – الفترة من  14مارل 2020م الى  14سبتمبر 2020م،
التمديد األول – فترة الت جيل التي تم تمديدها من  15سبتمبر 2020م الى  14ديسمبر 2020م،
التمديد الثاني – فترة الت جيل التي تم تمديدها من  15ديسمبر 2020م الى  31مارل 2021م،
التمديد الثالث – فترة الت جيل التي تم تمديدها من  1إبريل 2021م الى  30يونيو 2021م،
التمديد الرابع – فتر الت جيل التي تم تمديدها من  1يوليو 2021م الى  30سبتمبر 2021م،
التمديد الخامس – فترة الت جيل التي تم تمديدها من  1أكتوبر 2021م الى  31ديسمبر 2021م.
بتاريخ  22يونيو 2021م 29 ،سبتمبر 2021م أعلن ال نك املركزي السعودي عن تمديد برنامج ت جيل الدفعات حتى  30سبتمبر 2021م 31 ،
ديسمبر 2021م على التوالي وذلك وفقا لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية ت ثر امل شرت املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة من
اإلجراءات االحترازية املتخ ة ملواجهة جائحة فيرول كورونا ،وأوضح ال نك املركزي السعودي أنه بال س ة له ا التمديد ،تخضع املشاريع
متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة للتقييم من ق ل الشركة الى الحد ال ي ال تزال فيه ه املشاريع الصغيرة واملتوسطة تت ثر بالتدابير
الوقائية من جائحة كوفيد –  ، 19لكي تكو م هلة للتمديد وفقا للم اديء التوجيهية الصادرة عن ال نك املركزي السعودي.
تم قيال وإث ات األثر املحاسبي لتعديل التدفقات النقدية التعاقدية وفق متطل ات املعيار الدولي للتقرير املالي ( )9كتعديل ألحكام الترتيب.
وقد أدى ذلك إلى إث ات الشركة خسارة تعديل لليوم األول بمقدار  6,6مليو ريال سعودي.
كما حصلت الشركة على م ل بقيمة 23,9مليو ريال سعودي كوديعة بدو فوائد من ال نك املركزي السعودي كتعويض عن برنامج ت جيل
املدفوعات خالل الفترة .وقد نتج عن ذلك إجمالي دخل قدر  801ألف ريال سعودي تم إدراجه من الدخل من التمويل اإلسالمي.
أقر ال نك املركزي السعودي بتعديل فترات السداد لودائع برنامج ت جيل الدفعات لتتضمن دفعة نهائية بكامل امل ل بدال من دفعات شهرية
ونش عن ذلك ربح أثر التعديل بم ل  945ألف ريال سعودى ،وه ا امل ل يمثل الفرق بي القيمة الحالية للودائع وفقا للشروي ق ل التعديل
والقيمة الحالية للمدفوعات النقدية املستق لية وفقا لشروي التعديل ،والتي يتم خصمها بمعدل الفائدة السائد في السوق.
 - 18اعتماد القوائم املالية األولية املوجزة (غيرمراجعة)
اعتمدت ه القوائم املالية األولية املوجزة (غير مراجعة) من ق ل مجلس اإلدارة في تاريخ  19ربيع األول 1443ه املوافق  25أكتوبر 2021م.
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