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الشركة الوطنية للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة املركز املالي
(بالريال السعودا)
كما في  31ديسمبر
إيضاح
املوجودات
كقد ُ
ومعادالت النقد
صافي االستثمار في التمويل االس مي
دفعات مقدمة وأرصده مدينة أخرى
استثمار مدر بالقيمة العادلة ممل خ ل الدخل الشامل اآلخر
استثمار مدر بالقيمة العادلة ممل خ ل الربح أو الخسارة
مستنق ممل أةراف ذات ا قة
ممتلةات ومعدات
موجودات غير ملموسة
أصول حق استمدام
إجمالي املوجودات

5
6
7
8
9
1-20
10
11
12

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
احتياةي كظامي
أربـاح م قـاة
إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات
مستنق لصالح ال نك املركزا السعودا
التسهي ت املالية
ذمم دائنة تجارية
مستنقات وأرصدة دائنة اخرى
مستنق الا أةراف ذات ا قة
التزام تأجير
التزام مةافأة نهاية الخدمة للمو فين
ممصص مطال ات
ممصص الزكاة الشراية
إجمالي املطلوبات
إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات

2021م
165,030,348
264,489,702
810,353
892,850
4,560,653
8,811,461
3,888,026
988,897
449,472,290

2020م
146,252,043
279,119,299
545,563
892,850
9,360,854
7,019,508
135,202
1,478,233
444,803,552

13
14

250,000,000
19,110,489
67,335,518
336,446,007

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

16
17
18
19
2-20
12
21
22
23

69,723,960
25,019,341
2,414,161
3,935,417
1,100,000
809,859
918,523
2,695,511
6,409,511
113,026,283
449,472,290

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

رئيس مجلس اإلدارة
املديرالتنفيذي
املديراملالي
إن اإليضاحات املرفقة ممل رقم ( )1إلا رقم ( )32تشةل جزءا ال يتجزأ ممل القوائم املالية وتقرأ معها
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الشركة الوطنية للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
(بالريال السعودا)
إيضاح

24

صافي الدخل ممل التمويل اإلس مي

للسنة املنتهية في 31ديسمبر
2020م
2021م

36,500,622

21,444,947

)املصاريف)  /الدخل التشغيلي
تةاليو التمويل

25

()3,923,418

()2,343,936

مصروفات امومية وإدارية

26

()13,927,268

()10,566,337

مصاريو بيعية وتسويقية

27

()8,988,509

()8,617,337

اك ( /مصروف) ممصص خسائر االئتمان املتوقعة

6

2,577,470

()21,012,198

خسائر إاادة تقييم إستثمار بالقيمة العادلة ممل خ ل الربح أو الخسارة

9

()4,800,201

-

إيرادات أخرى

28

3,278,827

3,209,859

10,717,523

()17,885,002

()2,555,259

()339,157

8,162,264

()18,224,159

الربح ( /الخسارة) قبل الزكاة
23

الزكاة الشراية
صافي الربح ( /الخسارة) للسنة

الدخل الشامل اآلخر
ً
بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل
الشامل اآلخر
21

مةاسم إكتوارية ممل إاادة قياس التزام مةافأة نهاية الخدمة للمو فين
إجمالي الربح ( /الخسارة) الشاملة للسنة

381,790

275,470

8,544,054

()17,948,689

إن اإليضاحات املرفقة ممل رقم ( )1إلا رقم ( )32تشةل جزءا ال يتجزأ ممل القوائم املالية وتقرأ معها
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الشركة الوطنية للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة التغيرات في حقوق امللكية
(بالريال السعودا)

احتياطي
نظامي

رأس امل ـ ـ ــال

احتياطي عام

املجمـ ـ ـ ـ ــوع

أرباح مبقـ ــاة

للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م
الرصيد في  1يناير2021م

250,000,000

18,294,263

-

59,607,690

327,901,953

الدخل الشامل
صافي ربح السنة

-

-

-

8,162,264

8,162,264

بنود الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

-

381,790

381,790

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

8,544,054

8,544,054

املحول الا اإلحتياةي النظامي(إيضاح )14

-

816,226

-

()816,226

-

الرصيد في  31ديسمبر2021م

250,000,000

19,110,489

-

67,335,518

336,446,007

للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
الرصيد في  1يناير 2020م

250,000,000

18,294,263

40,000,000

37,556,379

345,850,642

الدخل الشامل
صافي خسارة السنة

-

-

-

()18,224,159

()18,224,159

بنود الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

-

275,470

275,470

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

-

-

-

()17,948,689

()17,948,689

املحول ممل االحتياةي العام (إيضاح )15

-

-

()40,000,000

40,000,000

-

الرصيد في  31ديسم ر 2020م

250,000,000

18,294,263

-

59,607,690

327,901,953

"إن اإليضاحات املرفقة ممل رقم ( )1إلا رقم ( )32تشةل جزءا ال يتجزأ ممل القوائم املالية وتقرأ معها"
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الشركة الوطنية للتمويل

شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة التدفقات النقدية
(بالريال السعودا)
إيضاح

للسنة املنتهية في 31ديسمبر
2020م
2021م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
10,717,523
صافي الربح ( /الخسارة) ق ل الزكاة الشراية
تعديالت:
335,092
ومعدات
ممتلةات
كات
استه
10
489,336
استه حق استمدام أصل
12
107,000
إةفاء املوجودات غير امللموسة
11
17,120
تةلفة التمويل ا ا التزامات اقود االيجار
12
خسائر التغير في االستثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة ممل خ ل الربح أو
4,800,201
9
الخسارة
1,828,813
اةفاء مةاسم تعديل التدفقات النقدية
()2,577,470
6
(اك ) /مصروف ممصص خسائر االئتمان املتوقعة
ممصص مطال ات
290,750
ممصص ديون مشةو في تنصيلها
717,761
التزام مةافأة نهاية الخدمة للمو فين
21
(الزيادة)  /النقص في املوجودات التشغيلية
17,207,067
صافي االستثمار في التمويل االس مي
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
()555,540
الزيادة ( /النقص) في املطلوبات التشغيلية
80,000
مستنق لكهات ذات ا قة
مستنقات وأرصدة دائنة أخرى
()1,912,899
322,372
ذمم دائنة تجارية
31,867,126
النقد الناتج من العمليات
()2,564,676
زكاة مدفواة
23
()482,805
مةافأة نهاية الخدمة املدفواة
21
28,819,645
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطـة االستثمارية
()2,127,045
املدفوع لشراء ممتلةات ومعدات
10
()3,859,824
املدفوع لشراء أصول غير ملموسة
11
()5,986,869
صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطـة التمويليـة
23,949,348
املحصل ممل ال نك املركزا السعودا
16
()20,669,195
املسدد ممل ال نك املركزا السعودا
16
()6,624,624
17
صافي املسدد ممل التسهي ت املالية خ ل السنة
()710,000
12
التزامات اقود إيجار مدفواة
()4,054,471
صافي النقد (املستخدم في) الناتج من األنشطة التمويلية
صافي التغيرفي النقد ُ
18,778,305
ومعادالت النقد
النقد ُ
ومعادالت النقد في بداية السنة
146,252,043
النقد ُ
165,030,348
ومعادالت النقد في نهاية السنة
معام ت غير كقدية ممل األنشطة التمويلية
4,560,653
نقل ملكية االستثمارفي أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة
"إن اإليضاحات املرفقة ممل رقم ( )1إلا رقم ( )32تشةل جزءا ال يتجزأ ممل القوائم املالية وتقرأ معها
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()17,885,002
292,416
489,336
110,757
25,199
2,680,230
21,012,198
1,266,362
479,125
451,686
()7,980,799
()72,827
420,000
3,383,465
()1,306,875
3,365,271
()2,667,008
()202,708
495,555
()169,093
()27,051
()196,144
171,458,708
()102,998,798
()12,588,150
()380,000
55,491,760
55,791,171
90,460,872
146,252,043
-

الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 -1الوضع القانوني والنشاط
الشــركة الوةنية للتمويل ( الشــركة ) هي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلة ممــكلة في اململكة العربية الســعودية بموجم المــكل التجارا
رقم  1010071757بتاريخ  21شع ان  1409ه املوافق  29مارس  1989م.
بموجم قرار الكمعية العامة غير العادية الحادا اشر املنعقد بتاريخ  22شع ان  1438ه (املوافق  18مايو  2017م) تم تغيير اسم
الشركة بجميع سك ها وتراخيصها وبةامل أصولها وخصومها وجميع اناصرها اإلدارية والعي ية واملالية إلا الشركة الوةنية للتمويل،
وذلك بموجم المكل التجارا رقم  1010071757الصادر بتاريخ  23شوال  1438ه املوافق  18يوليو 2017م في مدينة الرياو.
تزاول الشركة نشاط اإليجار التموي ي وتمويل نشاط امل شآت الصغيرة واملتوسطة وتمويل األصول اإلكتاجية والتمويل االسته كي بموجم
ترخيص ال نك املركزا السعودا السعودا رقم / 21أش 201406 /وتاريخ  29شوال  1435ه.
حص ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ــت الشـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ــة اـ ـ ـ ــا خـ ـط ـ ــاب ا ـ ــدم مـ ـم ـ ــانـ ـع ـ ــة مـ ــمل الـ ـ ـ ـن ـ ــك املـ ــركـ ــزا الس ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ــودا فـ ــي  26جـ ـم ـ ــادى الـ ـث ـ ــانـ ــي  1439ه املـ ــوافـ ــق
 14مارس 2018م ل ستمرار بطرح منتع التمويل العقارا بصيغة مرابنة واملوجه للم شآت الصغيرة واملتوسطة لتمويل اقار تجارا.
يقع املركز الرئ س ي للشركة في العنوان التالي:
الشركة الوةنية للتمويل
حي امللك ا دالعزيز
ةريق ص ح الديمل األيوبي ،الرياو
اململكة العربية السعودية
لدى الشركة الفروع التالية رمك ت تجارية منفصلة:
م

رقم السجل التجاري

تاريخ السجل التجاري

املدينة

-1

1010071757

 21شع ان  1409ه

الرياو – املقر الرئ س ي

-2

2051016491

 12صفر  1413هـ

الدمام

-3

4030069591

 22رجم  1410ه

جدة

-4

5855021453

 4رمضان  1422ه

أبها

باإلهافة إلا ما ذكر أا ه فإن الشركة كما في  31ديسم ر 2021م ،لديها فرع في منطقة القصيم يعمل ا ا المكل الرئ س ي للشركة
وينمل رخصة ال لدية رقم  22/1139بتاريخ  29جمادى األول  1425ه.
ت دأ السنة املالية للقوائم املالية ممل شهر يناير وت تهي بنهاية شهر ديسم ر ممل كل سنة مي دية.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 -2أسس اإلعداد
أادت القوائم املالية املرفقة وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى
املعتمدة ممل الهيئة السعودية للمراجعين واملحاس ين (يشار إليها مجتمعة بـ املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية
السعودية ).
يتم ارو املوجودات واملطلوبات في قائمة املركز املالي حسم ترت م السيولة.
أادت القوائم املالية وفقا مل دأ التةلفة التاريمية فيما ادا ال نود املثبتة بالتةلفة املستنفدة والتزامات مةافأة نهاية الخدمة للمو فين
بطريقة وحدة اإلئتمان املتوقعة التي تتطلم االحتساب االكتوراى لخطة منافع املو فين ملا رعد اكتهاء التو يو ،واالستثمارات في أدوات
حقوق امللكية التي تقاس بالقيمة العادلة ممل خ ل الدخل الشامل اآلخر وممل خ ل الربح أو الخسارة.
تظهر القوائم املالية بالريال السعودا والذا يمثل العملة الو يفية للشركة.
 -3السياسات املحاسبية الهامة
 1-3املعايير الدولية للتقريراملالي الجديدة
1-1-3

املعايير الجديدة والتعديالت على املعاييروالتفسيرات

ااتمدت الشركة املعايير الكديدة والتعدي ت التالية ألول مره اات ارا ممل  1يناير 2021م:

تعديالت على املعيارالدولي للتقريراملالي رقم  7واملعيارالدولي للتقريراملالي رقم  16تصحيح قياس سعرالفائدة  -املرحلة الثانية
تعالج تعدي ت املرحلة الثاكية املشك ت التي ت شأ امل تنفيذ اإلص حات ،بما في ذلك است دال األسعار القياسية بأسعار بديلة .توفر
تعدي ت املرحلة الثاكية إافاءات م قتة إهافية ممل تط يق متطل ات مناس ة التنوط الخاصة بمعيار املحاس ة الدولي رقم  39واملعيار
الدولي للتقرير املالي رقم  9ا ا ا قات التنوط املتأثرة رشةل م اشر بإص ح م شر سعر الفائدة

تعديل على املعيارالدولي للتقريراملالي رقم  ” ،16عقود اإليجار"  -امتيازات اإليجاراملتعلقة بجائحة كوفيد –19
كتيجة لكائنة فيروس كروكا كوفيد ،19-تم منح امتيازات للمستأجريمل .في مايو 2020م ،نشر مجل معايير املحاس ة الدولي تعدي ا ا
املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  16يوفر وسيلة املية اختيارية للمستأجريمل لتقييم ما إذا كان امتياز االيجار املتعلق بفيروس كوفيد19-
يعد تعدي لعقد االيجار في  31مارس 2021م ،نش ــر مجل معايير املحاس ـ ة الدولي تعدي إه ــافيا لتمديد التاريخ ممل  30يوكيو 2021م
إلا  30يوكيو 2022م .يمكمل للمس ـ ـ ـ ـتــأجريمل اختيــار املح ــاس ـ ـ ـ ـ ــة امل امتيــازات اإليج ــار بنف الطريق ــة التي يقومون به ــا إذا لم تكمل هنــا
تعدي ت ا ا اإليجار .في كثير ممل الحاالت ،ي تع امل ذلك املحاسـ ة امل االمتياز كمدفواات إيجار متغيرة في الفترة (الفترات) التي وقع فيها
الحدث أو الظرف الذا أدى إلا حدوث الدفعة املخفضة.
إن تط يق هذه التعدي ت ل له أا تأثير جوهرا ا ا القوائم املالية خ ل السنة.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
2-1-3

املعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد

فيما ي ي بيان باملعايير الكديدة والتعدي ت ا ا املعايير املط قة للسنوات التي ت دأ في أو رعد  1يناير 2022م مع السماح بالتط يق امل كر
ولكمل لم تقم الشركة بتط يقها اند إاداد هذه القوائم املالية  ،وتم دراسة تط يق هذه املعايير ولم يكمل لها أثر جوهرا ا ا القوائم املالية.

تعديالت على معياراملحاسبة الدولي رقم " ،1عرض القوائم املالية" على تصنيف االلتزامات
تو ح هذه التعدي ت هيقة النطاق ا ا معيار املحاس ة الدولي رقم  ،1ارو القوائم املالية  ،ا ا أن االلتزامات يتم تص يفها ا ا أنها
متداولة أو غير متداولة ،ااتمادا ا ا الحقوق املوجودة في نهاية فترة التقرير .ال يتأثر التص يو بتوقعات امل شأة أو باألحداث رعد تاريخ
التقرير (ا ا سبيل املثال ،است م تنازل أو إخ ل بتعهد) .يو ح التعديل أيضا ما يعنيه معيار املحاس ة الدولي رقم  1اندما يشير إلا
تسوية التزام.

تعديالت على املعيارالدولي للتقريراملالي رقم  ،3ومعاييراملحاسبة الدولية رقم  16و37
-

ينظر معيار املحاس ة الدولي رقم  16املمتلةات واآلالت واملعدات ا ا الشركة أن تمصم ممل تةلفة املمتلةات واآلالت واملعدات
امل الغ املستلمة ممل بيع العناصر املنتجة أثناء تنضير الشركة لألصل ل ستمدام املقصود منه .بدال امل ذلك ،سوف تعترف
الشركة رعائدات امل يعات هذه والتةاليو ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة.

-

يندد املعيار املحاسبي الدولي رقم  37املخصصات وااللتزامات املحتملة واألصول املحتملة التةاليو التي تتضمنها الشركة
اند تقييم ما إذا كان العقد سيتسبم في خسارة.

تعديالت على معياراملحاسبة الدولي رقم  1وبيان املمارسة رقم  2ومعياراملحاسبة الدولي رقم 8
هدف التعدي ت إلا تنسين إفصاحات السياسة املحاسبية ومساادة مستمدمي القوائم املالية ا ا التمييز بين التغييرات في التقديرات
املحاسبية والتغيرات في السياسات املحاسبية.
 2-3نقد ُ
ومعادالت النقد
يتضممل النقد ُ
ومعادالت النقد النقدية بالصناديق واألرصـدة والودائع ال نكية واالستثمارات األخرى االية السيولة القابلة للتنويل إلا
م الغ كقدية معلومة والتي يةون تواريخ استنقاقها خ ل تسعون يوما أو أقل ممل تاريخ شرائها.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 3-3عقود اإليجار
الشركة كمؤجر
يتم تص يو اقود اإليجار التي تةون الشركة هي الطرف امل جر كإيجارات تمويلية أو تشغيلية .يتم تص يو العقد ا ا أكه اقد إيجار
تموي ي اندما تنول شروط اقد اإليجار كافة املخاةر واملزايا العائدة مللكية األصل املستأجر ،جميع اقود اإليجار األخرى تصنو كعقود
إيجار تشغي ي.
يتم االاتراف بامل الغ املستنقة ممل املستأجريمل بموجم اقود اإليجار التموي ي كذمم مدينة بم لغ صافي االستثمار في اقود اإليجار .يتم
تمكيل إيرادات اقود االيجار التموي ي ةوال فترة سريان اقد االيجار ا ا أساس منتظم مما ي دا إلا معدل اائد دورا ثابت ا ا صافي
االستثمار القائم.
الشركة كمستأجر
تط ق الشركة كموذجا منفردا ل اتراف والقياس لكميع اقود اإليجار ،باستثناء اقود اإليجار قصيرة األجل واقود إيجار األصول
منمفضة القيمة .تعترف الشركة بالتزام االيجار لدفع دفعات االيجار ويمثل حق استعمال األصل الحق في استعمال األصول األساسية.
أصول حق االستخدام
بتاريخ بداية اقد اإليجار يتم قياس التزام اقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير املدفواة في ذلك التاريخ .يتم خص ـ ــم دفعات
اإليجار باس ــتمدام معدل الفائدة الض ــمدي في اقد اإليجار إذا كان يمكمل تنديد ذلك املعدل رس ــهولة .وإذا لم يكمل في اإلمةان تنديد ذلك
املعدل رسهولة ُيستمدم معدل االقتراو اإلهافي للمستأجر.
يتم إث ات اقود االيجار كأص ـ ــل حق اس ـ ــتمدام والتزام تأجير اندما يةون األص ـ ــل املس ـ ــتأجر جاهزا الس ـ ــتمدام الش ـ ــركة ،ويتم اث ات أية
تةاليو تتعلق بإنشـ ــاء األصـ ــل منل العقد أو تصـ ــميمه وفق متطل ات معيار املحاسـ ـ ة الدولي رقم ( )16العقارات واآلالت واملعدات  .يتم
توز ع كل دفعة إيجار بين التزام التأجير وتةلفة التمويل .يتم إث ات تةلفة التمويل ه ـ ـ ــممل الربح أو الخس ـ ـ ــارة ا ا مدى فترة اإليجار بني
ي تع معدل فائدة دورا ثابت ا ا الرصـ ــيد املت قي ممل االلتزام لةل فترة .يتم اسـ ــته أصـ ــل حق االسـ ــتمدام  ،بطريقة القسـ ــط الثابت،
ا ا مدى العمر اإلكتاجي لألصل أو فترة اإليجار أيهما أقصر.
يتم قياس األصـول وااللتزامات الناتجة امل اقود االيجار م دئيا ا ا أسـاس القيمة الحالية .تشـمل التزامات اإليجار صـافي القيمة الحالية
ملدفواات اإليجار التالية:
•

دفعات ثابتة كاقصا أا حوافز إيجار مستنقة التنصيل

•

م الغ يتوقع دفعها بواسطة املستأجر بموجم هماكات القيمة املت قية

•

سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان املستأجر ا ا يقين معقول بممارسة هذا الخيار ،و

•

دفعات الغرامات إلنهاء اقد اإليجار إذا كاكت مدة اقد اإليجار تعك ممارسة املستأجر خيار إنهاء اقد اإليجار
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يتم قياس أصل “حق االستمدام” بالتةلفة والتي تتةون ممل:
• م لغ القياس األولي اللتزام اقد اإليجار
• أا دفعات اقد إيجار تمت في أو ق ل تاريخ بداية اقد اإليجار كاقصا أا حوافز إيجار مستلمة؛
• أا تةاليو م اشرة أولية متك دة بواسطة املستأجر؛
• تقدير للتةاليو التي سـ تك دها املسـتأجر في تفكيك وإزالة األصـل منل العقد ،وإاادة املوقع الذا يوجد فيه األصـل إلا الحالة
األصلية أو إاادة األصل كفسه إلا الحالة املطلوبة وفقا ألحةام وشروط اقد اإليجار.
يتم الحقا إاادة قياس أصل حق االستمدام بالتةلفة:
 مطروحا منه مجمع االسته وأا مجمع خسائر ه وط في القيمة ومعدلة بأا إاادة قياس اللتزام اقد اإليجار (كما هو مذكور في الفقرة التالية).تقوم الشركة بإاادة قياس التزام اقد اإليجار (وتقوم بتعديل مقابل ألصل حق االستمدام ذا الصلة) كلما:
 تغيرت مدة اقد اإليجار أو كان هنا تغيير في تقييم ممارس ـ ــة خيار الش ـ ـراء ،وفي هذه الحالة يتم إاادة قياس التزام التأجيرامل ةريق خصم مدفواات اإليجار املنقنة باستمدام معدل خصم معدل.
 تم تع ــديــل اق ــد اإليج ــار ،وفي ه ــذه الح ـالــة يتم إا ــادة قيــاس التزام االيج ــار امل ةريق خص ـ ـ ـ ــم م ــدفوا ــات االيج ــار املع ــدلــةباستمدام معدل خصم معدل.
ال يتم تضمين اإليجارات املتغيرة التي ال تعتمد ا ا م شر أو سعر في قياس التزام التأجير وحق استمدام األصول .يتم االاتراف بالدفعات
ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يةون فيها الحدث أو الشرط الذا بموج ة تستنق الدفعة ويتم تضمينها في املصاريو األخرى في
الربح أو الخسارة.
عقود اإليجارذات قيمة منخفضة
تط ق الشركة االستثناء الخاص بإث ات اقود اإليجار التي تعت ر منمفضة القيمة .يتم تمكيل دفعات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل
(اقود إيجار ملدة  12شهرا أو أقل) واقود إيجار األصول منمفضة القيمة كمصروف ا ا أساس القسط الثابت ةيلة مدة العقد.
 4-3املنحة الحكومية
تقوم الشركة بإث ات املننة الحةومية املتعلقة بالدخل وفق معيار املحاس ة الدولي رقم ( )20املنح الحةومية ،تعامل املنفعة ممل قرو
حةومي مقدم بمعدل فائدة أقل ممل معدل الفائدة في السوق ا ا أنها مننة حةومية وتقوم الشركة بإث ات القرو وقياسه وفقا للمعيار
الدولي للتقرير املالي رقم ( )9األدوات املالية وقياس املنفعة ممل معدل الفائدة األقل ممل سعر الفائدة في السوق ا ا أنها الفرق بين القيمة
الدفترية األولية للقرو املحددة وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )9واملتنص ت املستلمة .وتتم املحاس ة امل املنفعة وفقا لهذا
املعيار .وتقوم الشركة باألخذ في الحس ان الشروط والواج ات التي تم ،أو يجم أن يتم ،الوفاء بها اند تنديد التةاليو التي تستهدف
منفعة القرو أن تقوم بالتعويض انها.
تق ـ ــوم الش ـ ــركة بإث ـ ــات املنن ـ ــة الحةومي ـ ــة ه ـ ــممل ال ـ ــربح أو الخس ـ ــارة ا ـ ــا أس ـ ــاس من ـ ــتظم ا ـ ــا م ـ ــدا الفت ـ ـرات الت ـ ــي تثب ـ ــت فيه ـ ــا الش ـ ــركة
التةاليو املتعلقة بها ،والتي تستهدف املنح أن تقوم بالتعويض انها ،ا ا أنها مصروف.
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الشركة الوطنية للتمويل
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(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 5-3األدوات املالية
يتم االاتراف باملوجودات واملطلوبات املالية اندما تص ح الشركة ةرفا في األحةام التعاقدية لألداة املالية.
القياس األولي
اند االث ات األولي ،تعترف الشركة باملوجودات املالية بقيمتها العادلة.
مدينو عقود اإليجارالتمويلي
اقود اإليجار التموي ي هي تلك العقود التي تتضممل إجمالي م الغ اقود اإليجار التموي ي امل رمة حي تمثل مجموع دفعات اإليجار
املستق لية ،باإلهافة إلا امل الغ املدينة املقدرة واملت قية في نهاية العقد .يقيد الفرق بين مديدي اقود اإليجار التموي ي وتةلفة األصل امل جر
كأرباح م جلة امل اقود اإليجار التموي ي ،وألغراو العرو يتم خصمه ممل إجمالي امل الغ املستنقة بموجم اقود اإليجار التموي ي.
مدينو عقود املرابحة والتورق
املرابنة هي ا ارة امل اتفاقية تبيع بموجبها الشركة إلا العميل سلعة أو أصل تم شراؤه أو االستنواذ اليه ممل ق ل الشركة بناء ا ا واد
رشرائه ممل العميل .يتةون سعر ال يع ممل التةلفة زائدا هامش الربح املتفق اليه.
التورق هو اقد تقوم الشركة بموج ه ببيع سلعة أو أصل لعميلها ا ا أساس السداد امل جل .ويتضممل سعر ال يع املحمل ممل ق ل الشركة
زائدا هامش ربح متفق اليه .ويقوم العميل ببيع كف السلعة أو األصل لطرف ثال رسعر السوق لكمع النقد املطلوب.
القياس الالحق
رعد االث ات األولي ،يمكمل قياس املوجودات املالية بالتةلفة املطفأة أو القيمة العادلة ممل خ ل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة
ممل خ ل الربح أو الخسارة.
أ.

املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

يتم قياس املوجودات املالية بالتةلفة املطفأة إذا استوفت الشرةين التاليين ،وإذا لم يتم تص يفها بالقيمة العادلة ممل خ ل الربح أو
الخسارة:
•
•

يتم االحتفاظ باملوجودات هممل كموذ أامال يهدف إلا االحتفاظ باملوجودات لكمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
ُ
الشروط التعاقدية للموجودات املالية ت دى في تواريخ منددة إلا التدفقات النقدية التي تعد فقط دفعات ممل امل لغ األص ي
والفائدة ا ا امل لغ األص ي القائم.

ب .املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
اند االاتراف األولي ،بال س ة ل ستثمار باألسهم غير املحتفظ به للمتاجرة ،فإن الشركة قد تمتار رشةل غير قابل لإللغاء أن تعرو
التغيرات ال حقة بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا االختيار ا ا أساس كل استثمار ا ا حدة.
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 .املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ُ
تصنو كافة املوجودات املالية األخرى ا ا أنها ُتقاس بالقيمة العادلة ممل خ ل الربح أو الخسارة .إهافة إلا ذلك ،اند االاتراف األولي،
قد تندد الشركة بصورة غير قابلة لإللغاء أصل مالي يفي باملتطل ات ليتم قياسه بالتةلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة ممل خ ل الدخل
الشامل اآلخر كما بال س ة للقيمة العادلة ممل خ ل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة جوهرية ادم التوافق
املحاسبي الذا قد ي شأ .ال يتم إاادة تص يو املوجودات املالية رعد االاتراف األولي بها ،باستثناء الفترة التي ت ي تغيير الشركة لنموذ
أامالها إلدارة املوجودات املالية.
إلغاء االعتراف باملوجودات املالية
تقوم الشركة بإلغاء االاتراف بأصل مالي اند اكتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية ممل األصل املالي أو تنويل الحقوق في است م
التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم بموجبها اكتقال كافة املخاةر واملنافع الخاصة بملكية أصل مالي أو التي ال تقوم فيها الشركة
بتنويل أو االحتفاظ بةافة مماةر ومنافع األصل وال تنتفظ بالسيطرة ا ا األصل املالي.
اند إلغاء االاتراف بأصل مالي ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية املخصصة لكزء ممل أصل تم است عاده)
ومجموع كل ممل ( )1الثممل املستلم (بما في ذلك أا أصل جديد تم اقتناؤه كاقصا أا التزام جديد) و ( )2أا مكسم أو خسارة متراكمة تم
إدراجها في الدخل الشامل اآلخر ،يتم إدراجه في قائمة الربح أو الخسارة.
ال يتم إدرا أا مكسم  /خسارة متراكمة ممكلة في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق باستثمارات أوراق مالية منددة بالقيمة العادلة
ممل خ ل الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل اند إلغاء االاتراف بتلك األوراق املالية .يتم إدرا أا فائدة ا ا املوجودات املالية املحولة
امل هلة ل ست عاد والتي تم تةوينها أو االحتفاظ بها ممل ق ل الشركة كأصل أو التزام مستقل.
فيما يتعلق باملعام ت التي ال تنتفظ فيها الشركة جوهريا بةافة مماةر ومنافع ملكية األصل املالي وتنتفظ بالسيطرة ا ا األصل ،فإن
الشركة تستمر في إدرا األصل في حدود استمراريتها فيه وبنسم تعرهها للتغيرات في قيمة األصل املحول.
االنخفاض في القيمة
تثبت الشركة ممصص الخسائر االئتماكية املتوقعة ا ا أرصدة االستثمار في التمويل اإلس مي .يتم إث ات خسارة اكمفاو في القيمة ا ا
استثمارات حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة ممل خ ل الربح أو الخسارة.
تقوم الشركة بقياس ممصصات الخسارة بم لغ يعادل خسائر االئتمان املتوقعة ا ا أساس العمر الزمدي ،باستثناء ما ي ي يتم قياسها
بمسارة االئتمان املتوقعة ا ا مدى  12شهرا:
•

أدوات مالية لم ترتفع فيها مماةر االئتمان رشةل ك ير منذ االاتراف امل دئي.

•

خسارة االئتمان املتوقعة ا ا مدى  12شهرا هي جزء ممل الخسارة االئتماكية املتوقعة التي ت شأ امل أحداث التعثر في األدوات املالية
املحتملة خ ل  12شهرا رعد تاريخ التقرير املالي.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
تقوم الشركة بتص يو املوجودات املالية في ث ث مراحل ألغراو االكمفاو في القيمة كما ي ي:
•

املرحلة  - 1املوجودات املالية التي لم تنمفض قيمتها بصورة جوهرية ممل حي الكودة االئتماكية منذ نشأ ها .يتم تمكيل ممصص
االكمفاو في القيمة بناء ا ا احتمالية التعثر ا ا مدى  12شهرا.

•

املرحلة  - 2املوجودات املالية التي اكمفضت قيمتها بصورة جوهرية ممل حي الكودة االئتماكية منذ نشأ ها .يتم تمكيل ممصص
االكمفاو في القيمة استنادا إلا خسارة االئتمان املتوقعة ا ا مدى العمر الزمدي الحتمال التعثر.

•

املرحلة  - 3بال س ة للموجودات املالية التي اكمفضت قيمتها ،تقوم الشركة باالاتراف بممصص االكمفاو في القيمة استنادا إلا
العمر الزمدي الحتمال التعثر.

قياس خسائراالئتمان املتوقعة
إن خسائر االئتمان املتوقعة هي احتمال التقدير املرجح لخسائر االئتمان والتي يتم قياسها كاآلتي:
•

املوجودات املالية التي ال تنمفض فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير املالي تعت ر كقيمة حالية لكميع النواقص النقدية (أا الفرق
بين التدفقات النقدية املستنقة للم شأة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة الحصول اليها)،

•

املوجودات املالية التي اكمفضت فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير املالي :تمثل الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية املستق لية املتوقعة.

املوجودات املالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية
في كل تاريخ تقرير مالي ،تقوم الشركة بتقييم ما إذا كاكت املوجودات املالية املدرجة بالتةلفة املطفأة قد تعرهت الكمفاو في قيمتها
االئتماكية .يعت ر األصل املالي بأكه منمفض القيمة االئتماكية اند حصول حدث أو أكثر ذا تأثير هار ا ا التدفقات النقدية التقديرية
املستق لية لألصل املالي حال حدوثها.
ا لقرو الذا يتم التفاوو اليه رسبم تعثر املقترو يعت ر اادة بأكه منمفض القيمة االئتماكية ما لم يكمل هنا دلي ا ا أن مماةر
ادم است م تدفقات كقدية تعاقدية آخذة باالكمفاو بصورة جوهرية وال توجد م شرات ا ا اكمفاو في القيمة.
عرض مخصص الخسارة االئتمانية املتوقعة في قائمة املركزاملالي
يتم ارو ممصصات خسائر االئتمان املتوقعة للموجودات املالية املقاسة بالتةلفة املطفأة في قائمة املركز املالي كتمفيض ممل إجمالي
القيمة الدفترية للموجودات.
الشطب
تشطم املوجودات املالية (إما جزئيا أو كليا) اندما ال يةون هنا احتمال واقعي السترداد قيمتها .غير أن املوجودات املالية املشطوبة يمكمل
ان تظل خاهعه ملتارعة التنصيل النظامية وإلجراءات الشركة املتعلقة باسترداد امل الغ املستنقة .في حال كون امل لغ املشطوب أا ا ممل
ممصص الخسارة املتراكمة ،فإن الفرق يعالج أوال بإهافته إلا املخصص وممل ثم يستمدم في معالكة إجمالي القيمة الدفترية .تقيد أا
م الغ مستردة الحقا لحساب خسائر االئتمان املتوقعة.
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شركة مساهمة سعودية مقفلة
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(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 6-3املطلوبات املالية
القياس املبدئي
اند االاتراف امل دئي ،تعترف الشركة باملطلوبات املالية بقيمتها العادلة.
القياس الالحق
تقوم الشركة بتص يو مطلوبا ها املالية ،بم ف الضماكات املالية والتعهدات االئتماكية ،كمطلوبات تقاس بالتةلفة املستنفدة.
يتم احتساب التةلفة املستنفدة رعد األخذ في االات ار أا خصم أو ا وة ا ا األموال والتةاليو التي تشةل جزءا ال يتجزأ ممل العائد
الفع ي للمطلوبات املالية.
تقاس الضماكات املالية والتزامات التمويل بالقيمة األا ا للتةلفة املستنفدة أو ممصص اكمفاو القيمة.
إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية
تقوم الشركة بإلغاء إث ات املطلوبات املالية اند الوفاء بالتزاما ها التعاقدية أو اند إلغائها ،أو اند اكتهاء مد ها.
تقوم الشركة بإلغاء املطلوبات املالية اند تعديل شروةها واخت ف التدفقات النقدية للمطلوبات املالية املعدلة اخت فا ك يرا .وفي هذه
الحالة ،يتم إث ات مطلوبات مالية جديدة بالقيمة العادلة وفقا للشروط املعدلة .يتم إث ات الفرق بين امل لغ الدفترا للمطلوبات املالية
امللغاة واملطلوبات املالية الكديدة وفق الشروط املعدلة في قائمة الربح أو الخسارة.
مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية
تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية وتدر بالصافي في قائمة املركز املالي اند وجود حق قائم وكظامي ملزم واندما يةو ن لدى الشركة
النية لتسوية املوجودات مع املطلوبات ا ا أساس الصافي أو تنقيق املوجودات وتسديد املطلوبات في آن واحد.
وال يتم إجراء مقاصة بين اإليرادات واملصاريو في قائمة الربح أو الخسارة إال في الحاالت التي تةون فيها تلك املقاصة متطل ا أو مسموحا
بها بموجم املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية.

 7-3املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلةات واملعدات بالتةلفة كاقصا االسته
م اشرة القتناء املوجودات.

املتراكم وخسائر اكمفاو القيمة ،إن وجدت .وتتضممل التةلفة النفقات العائدة

يتم إدرا التةاليو ال حقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصل منفصل ،حس ما يةون م ئما ،اال اندما يةون ممل املرجح أن
تتدفق إلا الشركة فوائد اقتصادية مستق لية مرت طة بال ند ويةون باإلمةان قياس تةلفة ال ند رشةل موثوق به .يتم رسملة التةلفة
املتك دة الست دال انصر ممل بند املمتلةات واملعدات .ويتم است عاد األصل املست دل ممل االستمدام .ويتم تنميل كافة كفقات االص ح
والصياكة األخرى ا ا قائمة الربح أو الخسارة خ ل السنة املالية التي يتم تك دها فيها.
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
ينمل االسته

باستمدام ةريقة القسط الثابت ا ا مدى العمر اإلكتاجي املقدر امل ين ادكاه ،رعد األخذ في االات ار القيمة املت قية.
الوصف
م اني
سيارات
أثاث وتركي ات وأدوات مكتبية
أجهزة الكم يوتر
تنس نات م اني مستأجرة

السنة
 33سنة
 4سنوات
 7-4سنوات
 5-4سنوات
 7سنوات أو فترة االيجار أيهما أقل

يتم تنميل االسته ا ا اإلهافات ممل الشهر الذا يةون فيه األصل متاحا ل ستمدام .وال يتم تنميل استه في شهر االست عاد.
يتم تمفيض القيمة الدفترية لألصل م اشرة إلا قيمته القابلة ل سترداد إذا كاكت القيمة الدفترية أك ر ممل قيمته املقدرة القابلة ل سترداد
املتوقعة.
يتم تنميل األرباح /الخسائر اند است عاد املمتلةات واملعدات ،إن وجدت ،ا ا قائمة الربح أو الخسارة في الفترة التي نشأت فيها.
يتم مراجعة وتعديل القيم املت قية واألامار اإلكتاجية للموجودات والطرق املستمدمة ،اندما يةون ذلك م ئما في كل تاريخ قائمة مركز
مالي.
تتضممل األامال الرأسمالية في نهاية السنة رعض ممل املوجودات التي تم االستنواذ اليها ولكنها ل ست جاهزة ل ستمدام بالشةل التي
أا ّ
ّ
أادت ألجله .يتم تنويل تلك املوجودات إلا فئات املوجودات ذات الصلة ويتم استه كها حاملا تةون جاهزة ل ستمدام بالشةل التي ُ
دت
ألجله.
 8-3املوجودات غير امللموسة
تظهر املوجودات غير امللموسة ذات األامار املحددة بالتةلفة كاقصا اإلةفاء املتراكم وخسائر االكمفاو في القيمة املتراكمة إن وجدت.
يتم تنميل اإلةفاء ا ا أساس القسط الثابت ا ا مدى العمر اإلكتاجي ال الغ  4سنوات .يتم تنميل اإلةفاء ممل الشهر الذا تةون فيه
املوجودات متاحة ل ستمدام .تتم مراجعة وتعديل القيم املت قية واالامار اإلكتاجية اندما يةون ذلك م ئما في تاريخ القوائم املالية .
يتم إدرا التةاليو ال حقة في القيم الدفترية للموجودات أو يتم االاتراف بها كأصل مستقل ،إذا كان هذا م ئما ،فقط اندما يةون ممل
املحتمل تدفق املنافع االقتصادية املستق لية املتعلقة بال ند إلا الشركة وإمةاكية قياس تةلفة ال ند رشةل موثوق به.
تدر األرباح والخسائر الناتجة امل االست عادات ،إن وجدت ،في قائمة الربح أو الخسارة في الفترة التي ت شأ فيها.
تتضممل األامال الرأسمالية في نهاية السنة رعض ممل املوجودات التي تم االستنواذ اليها ولكنها ل ست جاهزة ل ستمدام بالشةل التي
أا ّ
ّ
أادت ألجله .يتم تنويل تلك املوجودات إلا فئات املوجودات ذات الصلة ويتم استه كها حاملا تةون جاهزة ل ستمدام بالشةل التي ُ
دت
ألجله.
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 9-3االنخفاض في قيمة املوجودات غيراملالية
تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي بإجراء تقييم ملعرفة ما إذا كان هنا م شرات ا ا اكمفاو قيمة األصل .وفي حالة وجود مثل هذه
امل شرات أو القيام بفنص سنوا ملعرفة مدى اكمفاو قيمة أصل ما ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة ل سترداد ممل األصل.
القيمة القابلة ل سترداد هي القيمة العادلة لألصل أو الوحدة املولد ة للنقد كاقصا تةاليو ال يع أو القيمة قيد االستعمال أيهما أا ا.
ويتم تنديد القيمة القابلة ل سترداد ا ا أساس كل أصل ممل األصول ا ا حدة إال إذ ا كان األصل غير منتع لتدفقات كقدية مستقلة
للشركة بصورة ك يرة امل تلك التدفقات الناتجة امل موجودات أخرى أو مجمواة ممل املوجودات .وحيثما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل
أو الوحدة املحققة للنقد القيمة القابلة ل سترداد فيعت ر األصل قد تعرو الكمفاو في قيمته يتم تمفيضه إلا قيمته القابلة ل سترداد.
اند تقييم القيمة قيد االستعمال ،يتم خفض التدفقات النقدية التقديرية املستق لية إلا قيمها الحالية باستمدام معدل خصم ما ق ل
الضري ة الذا يعك تقييمات السوق الحالية ممل حي القيمة الزمنية للنقود واملخاةر املتصلة باألصل .ولتنديد القيمة العادلة كاقصا
تةاليو ال يع ،يتم استمدام كموذ تقييم مناسم .يتم دمع هذه االحتسابات ممل خ ل مضاافات تقييم أو م شرات أخرى متوفرة للقيمة
العادلة.
 10-3توزيعات األرباح املقترحة والتحويالت بين االحتياطيات
إن التوز عات وتجنم االحتياةيات ،باستثناء التجن ات التي يتطلبها النظام ،والتي تم إجراؤها الحقا في تاريخ املركز املالي ،تم اات ارها
كأحداث غير معدلة وتم تمكيلها في القوائم املالية وفقا ملتطل ات معيار املحاس ة الدولي رقم  10األحداث رعد فترة التقرير في السنة
التي تم فيها االاتماد/التنويل.

 11-3املخصصات
يتم االاتراف باملخصصات اندما يةون لدى الشركة التزام حالي (قاكوني أو همدي) كاش ئ امل حدث سابق ويةون هنا احتمال أن يطلم
ممل الشركة سداد هذا االلتزام وباإلمةان إجراء تقدير موثوق به مل لغ االلتزام .تتم مراجعة املخصصات في تاريخ كل قائمة مركز مالي ويتم
تعديلها لتعك أفضل التقديرات الحالية .يتم ارو املصروفات املتعلقة باملخصص في قائمة الربح أو الخسارة.
 12-3التسهيالت املالية
يتم االاتراف بالتسهي ت املالية م دئيا بالتةلفة باات ارها القيمة العادلة للمقابل املستلم مع تةاليو املعاملة املرت طة .رعد ذلك ،يتم
إدراجها بالتةلفة املطفأة باستمدام ةريقة معدل الفائدة الفعلية.
يتم إةفاء تةاليو املعام ت املتعلقة بالتسهي ت املالية ا ا مدى العمر الزمدي ل تفاق باستمدام ةريقة معدل الفائدة الفعلية.
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 13-3مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم احتساب إلتزام مةافأة نهاية الخدمة وتةلفة الخدمة املتعلقة بها باستمدام ةريقة وحدة اإلئتمان املتوقعة حي ان إلتزام مةافأة نهاية
الخدمة يعت ر ممل التزامات املنفعة املحددة ،ويتم إجراء تقويم اكتوارا في نهاية كل سنة مالية .ويظهر االلتزام في قائمة املركز املالي بالقيمة
الحالية إللتزام املنفعة املحددة كما في تاريخ املركز املالي  .ويتم احتساب هذه القيمة الحالية باستمدام معدل خصم يمثل العائد ا ا
السندات الحةومية وبتط يق متوسط مرجح واحد ملعدل الخصم والذا يعك (تقريبيا) التوقيت املقدر ملدفواات مةافأة نهاية الخدمة
وم الغها.
تتةون تةلفة إلتزام مةافأة نهاية الخدمة ممل العناصر التالية:
 )1تةلفة الخدمة الحالية،
 )2مصروف الفائدة والذا ينتسم بتط يق معدل الخصم ا ا الرصيد االفتتاحي لرصيد إلتزام مةافأة نهاية الخدمة للمو فين،
 )3امل لغ الناتع ممل إاادة قياس ممصص مةافأة نهاية الخدمة والذا يمثل املةاسم أوالخسائر االكتوارية.
يتم ارو تةلفة الخدمة الحالية ومصروف الفائدة املتعلقين بإحتساب ممصص مةافأة نهاية الخدمة في قائمة الربح أو الخسارة كجزء
ممل بند رواتم ومزايا املو فين .في حين يتم إث ات املةاسم والخسائر االكتوارية هممل الدخل الشامل اآلخر وال يعاد تص يفها هممل الربح
أو الخسارة في فترة الحقة ،ويتم إدرا الدخل الشامل اآلخر الناتع ممل املةاسم والخسائر االكتوارية في األرباح امل قاة م اشرة.
 14-3االعتراف باإليرادات
يتم اث ات الدخل ممل الذمم املدينة ل ستثمار في التمويل اإلس مي في قائمة الربح أو الخسارة باستمدام ةريقة العائد الفع ي ،وةريقة
معدل الربح الفع ي املعمول به ا ا األرصدة القائمة ا ا مدى فترة العقد.
يشتمل حساب معدل الربح الفع ي ا ا تةاليو ورسوم املعاملة وإيرادات العمولة املستلمة والتي تعت ر جزءا ال يتجزأ ممل معدل الربح
الفع ي .وتشتمل تةاليو املعاملة ا ا تةاليو إهافية ت سم م اشرة إلا شراء األصل املالي.
يتم إث ات اإليرادات األخرى ا ا أساس االستنقاق اند تقديم الخدمات.
 15-3العمالت األجنبية
تنول املعام ت التي تتم بالعم ت األجنبية إلا الريال السعودا بأسعار الصرف الفورية السائدة في تاريخ املعام ت .كما تنول أرصدة
املوجودات واملطلوبات املالية املمكلة بالعم ت األجنبية إلا الريال السعودا في نهاية السنة بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .فيما
يتعلق بال نود النقدية ،فإن الربح أو الخسارة في العملة االجنبية هو الفرق بين التةلفة املدفواة بالعملة الو يفية في بداية السنة املعدلة
رسعر العائد الفع ي واملدفواات خ ل السنة ،وبين التةلفة التي يتم استه كها بالعملة األجنبية رعد ترجمتها رسعر الصرف في نهاية العام.
أما ال نود غير النقدية التي يتم قياسها ممل خ ل التةلفة التاريمية بالعملة األجنبية فتترجم باستمدام أسعار الصرف في تواريخ املعام ت
األولية .تثبت أرباح أو خسائر تنويل العم ت الناتجة ممل امليات التسوية والترجمة في قائمة الربح أو الخسارة.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 16-3املصاريف العمومية واإلدارية واملصاريف البيعية والتسويقية
تتضممل املصاريو العمومية واإلدارية التةاليو امل اشرة وغير امل اشرة التي ال تعت ر تنديدا جزء ممل ال شاط التشغي ي للشركة .يتم توز ع
التةاليو ما بين مصاريو امومية وإدارية وتةاليو م اشرة ا ا أساس ،ثابت اند اللزوم.
تتةون مصاريو ال يع والتسويق بصفة رئ سية ممل التةاليو التي يتم اكفاقها في تسويق وبيع منتجات  /خدمات الشركة .تصنو جميع
املصاريو االخرى كمصاريو امومية وإدارية.
 17-3الزكاة الشرعية
يتم احتس ــاب ممص ــص الزكاة الش ــراية وفقا لألكظمة الزكوية التي تص ــدرها هيئة الزكاة والض ــري ة والكمار باململكة العربية الس ــعودية
( الهيئة ).
ويتم احتساب ممصص الضري ة ا ا الدخل للشركات األجنبية في القوائم املالية ة قا لألكظمة الضريبية في ال لدان التي تعمل فيها.
يتم معالكة التسويات الناتجة امل الربط الزكوا والضري ة األجنبية النهائية خ ل السنة املالية التي يتم فيها إصدار الربط النهائي.
 -4األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة
يتطلم إاداد القوائم املالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية ممل اإلدارة وهع أحةام وتقديرات
وافتراهات ت ثر في تط يق السياسات املحاسبية وامل الغ املشمولة في التقرير للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات املفصح انها.
إن التقديرات واالفتراهات املتعلقة بها بناء ا ا الخ رة السابقة والعوامل األخرى والتي يعتقد أنها معقولة في ل الظروف والنتيجة التي
تعت ر أساسا في وهع األحةام حول القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات .إال أن ادم التأكد املتضممل في هذه االفتراهات والتقديرات
قد ي دا إلا إجراء تعدي ت هامة ا ا القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات التي قد تتأثر في فترات مستق لية.
يتم مراجعة التقديرات واالفتراهات املتعلقة بها رشةل مستمر .ويتم إث ات التعدي ت ا ا التقديرات املحاسبية في الفترة التي تم فيها
إجراء تلك التعدي ت ،في حال كاكت ت ثر فقط ا ا تلك الفترة ،أو في فترة التعديل والفترات ال حقة في حال كاكت التعدي ت ت ثر ا ا ك
الفترتين ،الحالية واملستق لية.
اند تط يق السياسات املحاسبية للشركة ،وهعت اإلدارة التقديرات واألحةام التالية التي تعت ر هامة وجوهرية حول هذه القوائم املالية:
 1-4مبدأ االستمرارية
قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم ملدى قدرة الشركة ا ا االستمرار في القيام بأامالها وفق م دأ االستمرارية .الشركة ا ا قنااة بأنها تملك
املوارد ال زمة ل ستمرار في أامالها في املستق ل املنظور كما أكه ل لدى إدارة الشركة أا شةو جوهرية قد ت ثر ا ا قدرة الشركة في
مواصلة أامالها .واليه ،فقد تم إاداد هذه القوائم املالية وفق م دأ االستمرارية.
 2-4تحديد معدل الخصم الحتساب القيمة الحالية
تمثل معدالت الخصم تقييم السوق الحالي للمماةر املتعلقة بجدولة التدفقات النقدية مع األخذ باالات ار القيمة الزمنية للنقود
واملخاةر الفردية للموجودات األساسية التي لم يتم إدراجها في تقديرات التدفقات النقدية .يستند احتساب معدل الخصم إلا الظروف
املحددة للشركة و ستند إلا معام ت السوق األخيرة واوائد السوق رشةل اام.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 3-4االنخفاض في قيمة صافي االستثمارفي التمويل االسالمي
ينتوا كموذ الخسارة االئتماكية املتوقعة ا ا كهج ممل ث ث مراحل يعتمد ا ا التغيير في جودة االئتمان للموجودات املالية منذ االث ات
األولي .يعت ر كموذ الخسارة االئتماكية املتوقعة يتطلع للمستق ل ويتطلم استمدام توقعات معقولة وداامة للظروف االقتصادية
املستق لية اند تنديد االرتفااات الك يرة في مماةر االئتمان وقياس خسائر االئتمان املتوقعة.
 4-4التقييم االكتواري إللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم تنديد تةلفة مةافأة نهاية الخدمة واملنافع اإلهافية ( منافع املو فين ) بموجم برامع املنافع املحددة غير املمولة التي يتم تنديدها
باستعمال التقييم االكتوارا .يشمل التقييم االكتوارا إاداد افتراهات متعددة قد تمتلو امل التطورات الفعلية في املستق ل .وتشمل
هذه االفتراهات تنديد معدل الخصم والزيادات املستق لية في الرواتم ونس ة الوفيات .وكظرا لتعقيد التقييم وة يعته ةويلة األجل فإن
التزام املنافع املحددة غير املمولة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراهات .تتم مراجعة جميع االفتراهات ا ا أساس سنوا أو أكثر
ممل ذلك إذا لزم األمر.
 5-4األعمارالتشغيلية للممتلكات واملعدات
تقوم إدارة الشركة بتقدير األامار التشغيلية للممتلةات واملعدات لغايات إحتساب االسته ااتمادا ا ا اإلستمدام املتوقع لهذه
األصول .تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة املت قية واألامار التشغيلية رشةل سنوا ويتم تعديل مصروف االسته املستق ي إذا كان في
إاتقاد االدارة أن االامار االكتاجية تمتلو امل التقديرات السابقة.
 -5النقد ُ
ومعادالت النقد
كما في  31ديسمبر
كقد لدى ال نو
ودائع ألجل
إن فترة استنقاق الودائع أقل ممل ث ثة أشهر ممل تاريخ االقتناء.
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2021م
35,030,348
130,000,000

2020م
146,252,043
-

165,030,348

146,252,043

الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 -6صافي االستثمارفي التمويل اإلسالمي
مرابحة

إجارة

تورق

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر
2020م
2021م

كما في  31ديسمبر
2020م
2021م

كما في  31ديسمبر
2020م
2021م

كما في  31ديسمبر
2020م
2021م

284,306,155 229,379,681
()44,639,278( )29,477,185

42,982,636
()3,009,010

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

78,046,407
()18,883,317

52,200,287
()9,545,825

350,408,724
()51,369,512

404,993,175
()60,914,892

239,666,877

39,973,626

61,756,944

59,163,090

42,654,462

299,039,212

344,078,283

()2,731,474

()3,642,963

296,307,738

340,435,320

ممصص خسائر االئتمان املتوقعة

()31,818,036

()61,316,021

صافي االستثمار في التمويل اإلس مي

264,489,702

279,119,299

اجمالي الحد األدنى للدفعات
كاقصا :إيرادات تمويل غير مكتس ة
القيمة الحالية للحد األدنى للدفعات

199,902,496

إيراد رسوم إدارية غير مكتس ة

– يتضممل االستثمار في املرابنة التمويلية م لغ  20,608,285ريال سعودا ( 31ديسم ر 2020م 26,029,042 :ريال سعودا) تمويل اقارا لقطاع امل شآت الصغيرة واملتوسطة( .راجع اإليضاح رقم .)1
– يتضممل االستثمار في االيجار التموي ي م لغ ال ش يء ريال سعودا ( 31ديسم ر 2020م 262,771 :ريال سعودا) تمويل اقارا لقطاع األفراد .تلك التموي ت تم صرفها ق ل تط يق وإصدار لوائح ال نك املركزا
السعودا.
– تنتفظ الشركة في سياق أامالها العادا ا ا هماكات تتعلق بالتمويل اإلس مي ،وذلك ممل أجل تمفيو املخاةر االئتماكية املتعلقة بها .ال يمكمل تنويل تلك الضماكات رسهولة إلا كقدية وتنوا الشركة استعاد ها
وبيعها في حال تعثر العميل امل السداد.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
–

الحركة في مخصص انخفاض قيمة التمويل اإلسالمي خالل السنة هي كالتالي:
كما في  31ديسمبر
2020م
2021م
40,366,845
61,316,021
21,012,198
()2,577,470
()63,022
()27,131,615
211,100
61,316,021
31,818,036

الرصيد في بداية السنة
املةون خ ل السنة
اك ممصص الخسائر االئتماكية املتوقعة
شطم مديوكيات
م الغ مستردة ممل شطم مديوكيات
الرصيد في نهاية السنة

خ ل اام 2021م ،ااتمد مجل إدارة الشركة شطم رعض ممل مدينو االستثمار في التمويل اإلس مي ململ تنط ق اليهم شروط الشطم
الواردة بتعليمات ال نك املركزا السعودا والتي ت لغ  27,124,021ريال سعودا .تمضع تلك امل الغ إلجراءات التنفيذ القاكوكية.
كما في  31ديسمبر
2020م
2021م
267,063
332,699
178,500
130,998
186,729
100,000
159,927
479,125
769,875
1,024,688
1,580,228
()479,125
()769,875
545,563
810,353

 -7دفعات مقدمة وأرصده مدينة أخرى
تأمين ةبي مقدم
مصاريو مدفواة مقدما
إيرادات ودائع مرابنات ألجل مستنقة
سلو مو فين
أخرى
يمصم  :ممصص ديون مشةو في تنصيلها

 -8أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
خ ل اام 2017م ،وبناء ا ا التعليمات الصادرة امل ال نك املركزا السعودا ،قامت الشركة باستثمار بم لغ 892,850ريال سعودا في
الشركة السعودية لتمكيل اقود التأجير التموي ي السعودية كما في  31ديسم ر 2021م و 2020م .تنتفظ الشركة رعدد  89,285سهم.
االستثمار في أدوات حقوق امللكية غير منتفظ بها ألغراو املتاجرة .بدال ممل ذلك ،يتم االحتفاظ بها لألغراو ممل متوسطة إلا ةويلة األجل.
وفقا لذلك ،اختارت الشركة تعيين هذا االستثمار في أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة ممل خ ل الدخل الشامل اآلخر.
كظرا لعدم توفر املعلومات الحديثة لتنديد القيمة العادلة للشركة ،فإن تةلفة االستثمار تعت ر أفضل تقدير للقيمة العادلة.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 -9أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
كما في 31ديسمبر
عدد األسهم
الشركة العاملية العماكية للتنمية واالستثمار

961,171

2020م

2021م
9,360,854

9,360,854

خسائر إاادة تقييم إستثمار بالقيمة العادلة

()4,800,201

-

است عاد

()4,560,653

-

مجموع االستثمار في األسهم

-

9,360,854

خ ل اام  2008م ،قامت الشركة باالستثمار في أسهم الشركة العاملية العماكية للتنمية واالستثمار .بلغت قيمة االستثمار كما في
 31ديسم ر  2021م الش ئ ( 31ديسم ر 2020م م لغ  9,360,854ريال سعودا) ،تمتلك الشركة  961,171سهما تمثل نس ة . ٪2.6
خ ل اام 2021م ،تنازلت الشركة امل حصتها في الشركة العاملية العماكية للتنمية واالستثمارال الغ قدرها  961,171سهما لصالح املساهمين
بموجم قرار الكمعية العامة الغير اادية بتاريخ  9كوفم ر 2020م والذا أوص ا بنقل ملكية االستثمار ممل ملكية الشركة إلا ملكية املساهمين
وذلك حسم الخطوات التي إتمذها مجل اإلدارة في هذا الشأن.
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إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 -10املمتلكات واملعدات
أراض ي

املباني

السيارات

أثاث وتركيبات
واألدوات املكتبية

أجهزة كمبيوتر

تحسينات على
مبانى مستأجرة

مشروعات
قيد التنفيذ

املجم ـ ـ ــوع

التكلف ــة
في  1يناير 2020م
إهاف ـ ـ ــات

4,865,000
-

2,550,000
-

380,500
25,000

2,559,974
53,897

971,831
61,986

1,499,331
28,210

-

12,826,636
169,093

في  31ديسم ر 2020م
إهاف ـ ـ ــات
إست عادات

4,865,000
-

2,550,000
-

405,500
()331,000

2,613,871
73,021
-

1,033,817
272,994
-

1,527,541
44,698
-

1,736,332
-

12,995,729
2,127,045
()331,000

في  31ديسم ر 2021م

4,865,000

2,550,000

74,500

2,686,892

1,306,811

1,572,239

1,736,332

14,791,774

االستهـالك املتراكــم
في  1يناير 2020م
استه

-

943,989
76,710

380,498
2,346

2,270,596
65,209

764,453
83,652

1,324,269
64,499

-

5,683,805
292,416

في  31ديسم ر 2020م
استه
إست عادات

-

1,020,699
76,500
-

382,844
6,251
()331,000

2,335,805
71,880
-

848,105
114,523
-

1,388,768
65,938
-

-

5,976,221
335,092
()331,000

في  31ديسم ر 2021م

-

1,097,199

58,095

2,407,685

962,628

1,454,706

-

5,980,313

صافي القيمـة الدفتريـة
في  31ديسم ر 2021م

4,865,000

1,452,801

16,405

279,207

344,183

117,533

1,736,332

8,811,461

في  31ديسم ر 2020م

4,865,000

1,529,301

22,656

278,066

185,712

138,773

-

7,019,508

تتضمن املمتلكات واملعدات مشاريع قيد التنفيذ تتمثل في شراء معدات وأجهزة التحول الرقمي وإنشاء قاعدة البيانات وترميم املبنى اإلداري للشركة بمبلغ 1,736,332ريال سعودي في
 31ديسمبر2021م (2020م :الش يء).
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
برامج
كمبيوتر

 -11موجودات غيرملموسة

مشروعات قيد
التنفيذ

املجم ـ ـ ــوع

التكلفة:
في  1يناير 2020م
إهافات
في  31ديسم ر 2020م
إهافات
في  31ديسم ر 2021م
يخصم :االطفاء املتراكم
كما  1يناير 2020م
االسته
كما في  31ديسم ر 2020م
االسته
كما في  31ديسمبر 2021م
القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2021م

1,724,784
27,051
1,751,835
53,684
1,805,519

3,806,140
3,806,140

1,724,784
27,051
1,751,835
3,859,824
5,611,659

1,505,876
110,757
1,616,633
107,000
1,723,633

-

1,505,876
110,757
1,616,633
107,000
1,723,633

81,886

3,806,140

3,888,026

كما في  31ديسم ر 2020م

135,202

-

135,202

تتضممل املوجودات غير امللموسة تراخيص وبرامع قيد التنفيذ تتمثل في إنشاء بركامع التنول الرقمي .
كما في  31ديسمبر

 -12عقود اإليجار
2021م
أصول حق استخدام – ايجارات مباني
التكلفة:
الرصيد في  1يناير
االسته
الرصيد في  31ديسم ر

1,478,233
()489,336
988,897

التزام تأجير
الرصيد في  1يناير
املسدد خ ل السنة
الفائدة خ ل السنة
الرصيد في  31ديسمبر
الكزء املتداول
الكزء غير املتداول

1,502,739
()710,000
17,120
809,859
430,000
379,859
26

2020م

1,967,569
()489,336
1,478,233
1,857,540
()380,000
25,199
1,502,739
560,000
942,739

الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 -13رأس املال
ي لغ رأس مال الشركة املكتتم واملدفوع  250,000,000ريال سعودا ،مقسم إلا  25,000,000سهم بقيمة  10ريال لةل سهم ،مدفوع بالةامل
وموزع ا ا املساهمين ا ا الننو التالي:
نسبة
امللكية %

عدد األسهم

راس املال

الشركة املتندة للسيارات املحدودة

٪18.10

4,525,000

45,250,000

شركة الرميزان للذهم واملكوهرات

٪14.70

3,675,000

36,750,000

شركة ديارات التجارية

٪10

2,500,000

25,000,000

منمد ا د العزيز سابق السابق

٪9.05

2,262,500

22,625,000

شركة الرشيد للسيارات املحدودة

٪9.05

2,262,500

22,625,000

ا د العزيز منمد الع د القادر

٪8.34

2,085,000

20,850,000

شركة فهد ا د هللا ال ليهد وشركاه للتجارة واالستثمار

٪8.30

2,075,000

20,750,000

ا د هللا سلطان السلطا ن

٪8.16

2,040,000

20,400,000

منمد حمود سليمان العوه ي

٪7.20

1,800,000

18,000,000

ورثة داوود سليمان ا د الرزاق الع د الكريم

٪7.06

1,765,000

17,650,000

ا د اللطيو سليمان الع د الكريم

٪0,04

10,000

100,000

٪100

25,000,000

250,000,000

 -14االحتياطي النظامي
وفقا ملا يقتضيه النظام األسا ي للشركة ،يتم تنويل  ٪10ممل صافي ربح السنة إلا االحتياةي النظامي .قد تقرر الشركة إيقاف هذه التنوي ت
اندما يصل االحتياةي إلا  ٪30ممل رأس املال .هذا االحتياةي غير قابل للتوز ع ا ا املساهمين.
 -15احتياطي عام
بتاريخ  29ابريل 2020م انعقدت الكمعية العامة العادية للمساهمين وأقرت املوافقة ا ا تنويل رصيد االحتياةي العام ال الغ رصيده كما في 31
ديسم ر 2019م  40,000,000ريال سعودا إلا حساب األرباح امل قاه.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 -16مستحق الدفع لصالح البنك املركزي السعودي
اكط قـ ـ ـا م ـ ــمل دور ال ن ـ ــك املرك ـ ــزا الس ـ ــعودا ف ـ ــي وه ـ ــع وإدارة وتنفي ـ ــذ السياس ـ ــة النقدي ـ ــة واملس ـ ــاهمة ف ـ ــي تعزي ـ ــز االس 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 ــمل دا ـ ــم كم ـ ــو القط ـ ــاع الخ ـ ــاص ،وف ـ ــي إة ـ ــار دا ـ ــم جه ـ ــود الدول ـ ــة أي ـ ــدها هللا ف ـ ــي مةافن ـ ــة في ـ ــروس كوروك ـ ــا  -كوفي ـ ــد 19-
وتمفيـ ـ ـ ــو آثـ ـ ـ ــاره املاليـ ـ ـ ــة واالقتصـ ـ ـ ــادية املتوقعـ ـ ـ ــة ا ـ ـ ـ ــا القطـ ـ ـ ــاع الخـ ـ ـ ــاص ،وبشـ ـ ـ ــةل خـ ـ ـ ــاص ا ـ ـ ـ ــا امل شـ ـ ـ ــآت الصـ ـ ـ ــغيرة واملتوسـ ـ ـ ــطة وامل شـ ـ ـ ــآت
متناهيـ ــة الص ـ ــغر؛ فق ـ ــد ام ـ ــل ال ن ـ ــك املرك ـ ــزا الس ـ ــعودا ا ـ ــا إا ـ ــداد برك ـ ــامع يس ـ ــتهدف تمك ـ ــين دا ـ ــم القط ـ ــاع الخ ـ ــاص للقي ـ ــام بـ ــدوره ف ـ ــي تعزي ـ ــز
النم ـ ــو االقتص ـ ــادا م ـ ــمل خـ ـ ـ ل حزم ـ ــة م ـ ــمل اإلجـ ـ ـراءات ،منه ـ ــا برك ـ ــامع تأجي ـ ــل ال ـ ــدفعات وبرك ـ ــامع تموي ـ ــل اإلقـ ـ ـراو ،و س ـ ــتهدف ال ركامج ـ ــان دا ـ ــم
اس ـ ـ ــتمرارية األام ـ ـ ــال وكم ـ ـ ــو ه ـ ـ ــذه امل ش ـ ـ ــآت خ ـ ـ ـ ل املرحل ـ ـ ــة الحالي ـ ـ ــة ،بم ـ ـ ــا يس ـ ـ ــاهم ف ـ ـ ــي دا ـ ـ ــم النم ـ ـ ــو االقتص ـ ـ ــادا واملحافظ ـ ـ ــة ا ـ ـ ــا مس ـ ـ ــتويات
التو يو في هذه امل شآت.
كما في  31ديسمبر
وفيما ي ي امل الغ املستنقة لل نك املركزا السعودا:
2020م
2021م
الرصيد في بداية السنة

68,459,910

-

اهافات خ ل السنة
املسدد خ ل السنة
الرصيد
الدخل امل جل اند اإلث ات امل دئي لقرو بدون فوائد
ربح التعديل ا ا إاادة هيةلة املستنق لل نك املركزا السعودا
األا اء التمويلية
الرصيد
الرصيد في  31ديسمبر
الكزء املتداول
الكزء غير املتداول

23,949,348
()20,669,195
71,740,063
()3,111,270
()945,237
2,040,404
()2,016,103
69,723,960
48,150,180
21,573,780

171,458,708
()102,998,798
68,459,910
()3,019,738
710,460
()2,309,278
66,150,632
31,238,075
34,912,557

خ ل اام 2021م ،ووفقا ل ركامع تأجيل الدفعات حصلت الشركة ا ا ماي ي :
– م لغ بقيمة  14,8مليون ريال سعودا بتاريخ  22أبريل 2021م كتعويض امل تأجيل مدفواات العم ء امل هلين لل ركامع ملدة ث ثة أشهر
إهافية اات ارا ممل مارس 2021م،
– م لغ بقيمة  9,1مليون ريال سعودا بتاريخ  30سبتم ر 2021م كتعويض امل تأجيل مدفواات العم ء امل هلين لل ركامع ملدة ث ثة
أشهر إهافية اات ارا ممل يوكيو 2021م.
خ ل اام 2020م ،ووفقا ل ركامع تأجيل الدفعات وبركامع تمويل اإلقراو ممل ال نك املركزا السعودا ،حصلت الشركة ا ي م لغ  171,4مليون
ريال سعودا كودائع بدون فوائد ممل ال نك املركزا السعودا مقابل هذه ال رامع وقامت الشركة بإاادة م لغ  101,9مليون ريال سعودا ممل قيمة
املننة وسداد م لغ  1,1مليون ريال سعودا لل نك املركزا السعودا.
ونشأ امل هذه امل ادرات دخل م جل اند اإلث ات امل دئي لقرو بدون فوائد بم لغ  3مليون ريال سعودا خ ل اام 2020م 801 ،الو ريال
سعودا خ ل اام 2021م مت قي منها  2مليون ريال سعودا كما في  31ديسم ر 2021م ،وهذا امل لغ يمثل الفرق بين القيمة الدفترية األولية
للقرو املحددة وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )9واملتنص ت املستلمة.
ا وه ا ا ذلك ،وبما يساهم في تغطية الخسائر املحاسبية الناتجة امل بركامع تأجيل الدفعات أقر ال نك املركزا السعودا بتعديل فترات السداد
لودائع بركامع تأجيل الدفعات لتتضممل دفعة نهائية بةامل امل لغ بدال ممل دفعات شهرية ونشأ امل ذلك ربح أثر التعديل بم لغ  945ألو ريال
سعودى ،وهذا امل لغ يمثل الفرق بين القيمة الحالية للودائع وفقا للشروط ق ل التعديل و القيمة الحالية للمدفواات النقدية املستق لية وفقا
لشروط التعديل ،والتي يتم خصمها بمعدل الفائدة السائد في السوق.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
كما في  31ديسمبر

 -17التسهيالت املالية
الرصيد في بداية السنة
املسدد خ ل السنة
الرصيد
مةاسم تعديل التدفقات النقدية اللتزام مالي
األا اء التمويلية
الرصيد
الرصيد في  31ديسمبر
الكزء املتداول
الكزء غير املتداول

2021م
32,505,073
()6,624,624
25,880,449
()2,396,746
1,535,638
()861,108
25,019,341

2020م
45,093,223
()12,588,150
32,505,073
()3,769,496
1,372,750
()2,396,746
30,108,327

11,581,677
13,437,664

5,764,033
24,344,294

لدى الشركة تسهي ت مالية ممل الهيئة العامة للم شآت الصغيرة واملتوسطة م شآت تنت م ادرة االقراو غير امل اشر تتمثل في التسهيل األول
بم لغ  30مليون ريال سعودا  ،والتسهيل الثاني بم لغ  20مليون ريال سعودا ،تماشيا مع جهود اململكة العربية السعودية في تمفيو آثار جائنة
كوروكا واكط قا ممل مستهدفات م ادرة اإلقراو غير امل اشر املعتمدة باالمر السامي الكريم رقم  14393بتاريخ 1439/3/25هـ أقرت اللكنة
الوزارية اإلشرافية لخطة تنفيز القطاع الخاص بتأجيل الدفعات املستنقة مل ادرة اإلقراو غير امل اشر ملدة سنة  ،ا ا أن ي تهي سداد التسهيل
األول في  1يوليو 2023م بدال ممل  1يوليو 2022م  ،والتسهيل الثانى في  1مارس 2024م بدال ممل  1مارس 2023م .
ونشــأ امل هذه امل ادرات ربح أثر التعديل بم لغ  3,8مليون ريال ســعودى خ ل اام 2020م مت قي منها  861الو ريال ســعودا كما في  31ديســم ر
2021م ،وهــذا امل لغ يمثــل الفرق بين القيمــة الحــاليــة للتس ـ ـ ـ ــهي ت املــاليــة وفقــا للش ـ ـ ـ ــروط ق ــل التعــديــل و القيمــة الحــاليــة للمــدفواــات النقــديــة
املستق لية وفقا لشروط التعديل ،والتي يتم خصمها بمعدل الفائدة الفعلية األص ي للتسهي ت املالية..
 -18ذمم دائنة تجارية
تمثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذمم الدائنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ذمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم دائنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة غيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ربنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بقيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  2,414,161ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعودا كمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  31ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ر 2021م
( 31ديسم ر 2020م  2,091,789 :ريال سعودا ) .يتم إدرا هذه املطلوبات املالية غير املضموكة بالتةلفة املطفأة.
 -19مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
كما في  31ديسمبر
2021م
864,398
754,351
2,243,148
73,520
3,935,417

رواتم وأجور ومنافع مستنقة
مصروفات مستنقة
مستنقات لصالح العم ء
اخرى
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2020م
765,143
956,789
3,952,326
174,058
5,848,316

الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 -20معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة
في سـ ــياق األامال التجارية العادية تقوم الشـ ــركة بالتعامل مع مجل إدارة الشـ ــركة واملسـ ــاهمين .إن شـ ــروط املعام ت مع تلك األةراف هي كف
ش ـ ـ ــروط التعامل مع الكهات األخرى الغير مرت طة كما أكه يتم ااتماد املعام ت ممل ق ل إدارة الش ـ ـ ــركة .الما أكه ال يتم احتس ـ ـ ــاب أية أا اء مالية
ا ا أرصدة حسابات الكهات ذات الع قة.
إن أرصدة األةراف ذات ا قة كاكت كما ي ي:
 1-20مستحق من أطراف ذات عالقة

كما في  31ديسمبر
2021م

-12

2020م

مساهمي الشركة

4,560,653

 2-20مستحق الى أطراف ذات عالقة
مةافآت مجل اإلدارة
بدل حضور لكنة املراجعة
بدل حضور لكنة املخاةر
بدل حضور اللكنة التنفيذية

560,000
150,000
150,000
240,000

400,000
150,000
150,000
320,000

1,100,000

1,020,000

وفيما ي ي املعام ت التي تمت مع األةراف ذات الع قة خ ل السنة:
طبيعة املعامالت
طبيعة العالقة
الطرف ذو العالقة

مساهمي الشركة

املساهمين

-

2021م

كقل ملكية االستثمار في أدوات حقوق
ملكية بالقيمة العادلة ممل خ ل الربح أو ()4,560,653
الخسارة (إيضاح )9

2020م

-

مو في اإلدارة العليا

اإلدارة التنفيذية

الرواتم وغيـرها ممل استنقاقات
املو فين قصيـرة األجل

2,329,000

1,750,284

مجل اإلدارة

مجل اإلدارة

مةافآت وبدالت

1,100,000

420,000
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 -21التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
كما في  31ديسمبر
رصيد أول السنة
تةلفة الخدمة وتةلفة معامل الخصم للسنة
مةاسم إكتوارية ممل إاادة قياس التزام مةافأة نهاية الخدمة للمو فين
املدفوع
رصيد نهاية السنة

2021م
1,065,357
717,761
()381,790
()482,805
918,523

تتضممل االفتراهات الهامة املستمدمة في تنديد التزام املنافع املحددة رعد التو يو ما ي ي:
%2.25
معدل الخصم
٪3
الزيادة املستق لية في الرواتم

2020م
1,091,849
451,686
()275,470
()202,708
1,065,357
٪2.85
٪3

 -22مخصص مطالبات
خ ل اام 2020م ،الشركة لديها قضية منظورة باملحاكم وتم إلزام الشركة رسداد م لغ  2,6مليون ريال سعودا ممل املدعي بتاريخ 2020/9/6م
املوافق 1442/1/19ه.
كما في  31ديسمبر
2020م
2021م
 -23مخصص الزكاة الشرعية
إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلـي:
8,746,779
6,418,928
رصيد أول السنة
339,157
2,210,111
املةون خ ل السنة
()2,667,008
()2,564,676
املسدد خ ل السنة
345,148
فروقات زكوية امل سنوات سابقة
6,418,928
6,409,511
رصيد آخر السنة
الوضع الزكوي
تلقت الشركة في تاريخ  7أكتوبر 2019م ربط زكوا نهائي ممل هيئة الزكاة والضري ة والكمار (الهيئة) للسنوات ممل 2005م حتا 2011م،
قدمت الشركة إقرارا ها الزكوية للسنوات ممل 2012م حتا 2013م وقامت رسداد الزكاة في موادها املستنق ،ولكمل لم تتلقى الشركة الربط النهائي
لتلك السنوات ممل الهيئة حتا اآلن.
خ ل 2018م تلقت الشركة ربط زكوا للسنوات ممل 2014م حتا 2017م يتطلم التزاما إهافيا ممل الهيئة  ،وقامت الشركة رسداد  ٪20كدفعات
مقدما ،وسيةون سداد امل الغ املت قية في كل شهر ديسم ر للسنوات الخم املق لة .تم سداد قيمة ث ث أقساط فقط حتا تاريمه ويت قى قسطين
بم لغ ( )4,095,251ريال سعودا س تم سدادهم في السنوات ال حقة حسم جدول السداد.
تم احتساب ممصص السنة الحالية وفقا ل ئنة الزكاة ،وبلغت الزكاة املستنقة م لغ  2,210,111ريال سعودا.
خ ل اام 2021م ،تلقت الشركة خطابات ممل الهيئة بتعديل لإلقرارات الزكوية املقدمة لعامي 2019م 2020 ،م واملطال ة رسداد فروقات زكوية
امل تلك السنوات بإجمالي م لغ وقدره  345ألو ريال سعودا.
قدمت الشركة إقرارا ها الزكوية وسددت املستنق اليها حتا السنة املنتهية في  31ديسم ر2020م وحصلت ا ا شه ــادة الزكــاة حتا 1443/9/29هـ
املوافق  30ابريل 2022م.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2020م
2021م
7,000,972
24,900,287
6,207,207
4,280,801
8,236,768
7,319,534
21,444,947
36,500,622

 -24صافي الدخل من التمويل اإلسالمي
اقود املرابنة
اقود اإلجارة
اقود التورق
 -25تكاليف التمويل

للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2020م
2021م
2,199,229
3,773,401
88,391
108,926
25,198
17,120
31,118
23,971
2,343,936
3,923,418

تةلفة التمويل ا ي التسهي ت املالية
رسوم بنكية
التزامات اقود اإليجار
أخرى

 -26مصروفــات عموميــة وإداري ــة
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2020م
2021م
5,146,379
8,641,294
797,560
1,338,773
420,000
1,100,000
480,000
610,000
479,125
290,750
237,959
270,771
489,000
204,868
251,184
183,000
77,838
159,930
77,572
72,494
1,266,362
843,358
1,055,388
10,566,337
13,927,268

رواتم وما في حكمها
أتعاب قاكوكية ومهنية
مةافآت مجل االدارة وبدالت لكان (إيضاح )20
غرامات
مصروف ممصص ديون مشةو في تنصيلها
استه كات وإةفاءات
خدمات مساكدة
خدمات مرافق اامة
أدوات مكتبية
صياكة
مصروف قضايا
أخـرى
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 -27مصاريف بيعية وتسويقية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2020م
2021م
رواتم وما في حكمها

3,119,440

2,888,551

مصاريو التنصيل واموالت امل يعات

1,730,276

1,872,834

مصاريو االستعاكة بمدمات خارجية

1,223,497

1,430,579

تأمين سيارات

880,684

462,645

489,336

489,336

خدمات مرافق اامة

440,255

387,838

استه كات وإةفاءات

171,321

165,216

صياكة  ،هيافة وكظافة

100,757

52,846

الدااية واإلا ن

52,634

58,603

أخـرى

780,309

808,889

8,988,509

8,617,337

استه

حق استمدام أصل

للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2020م
2021م

 -28إيرادات أخرى
إيراد رسوم إدارية

1,442,039

1,527,123

رسوم السداد امل كر

787,021

619,669

إيراد الفوائد ا ا الودائع قصيرة االجل

659,646

401,173

أخرى

390,121

661,894

3,278,827

3,209,859

 -29االرتباطات الرأسمالية
لدى الشركة التزامات رأسمالية بم لغ  4,720,686ريال سعودا كما في  31ديسم ر 2021م (  31ديسم ر 2020م  :الش ئ) تتعلق بمشار ع قيد
التنفيذ ا ارة امل تراخيص وانشاء برامع قيد التنفيذ مشروع التنول الرقمي وإنشاء قاادة ال ياكات ومشرواات قيد التنفيذ متمثلة في ترميم
م دا املقر الرئ س ي للشركة.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 -30األدوات املالية وإدارة املخاطر
تتعرو الشركة ممل خ ل أنشطتها ملكمواة ممل املخاةر املالية وهي :مماةر السوق (تشمل مماةر سعر الصرف األجنبي ومماةر أسعار
العموالت) ومماةر االئتمان ومماةر السيولة .إن بركامع إدارة املخاةر لدى الشركة ،والذا تنفذه اإلدارة العليا ،يركز ا ا التمويل الذا ينقق
فاالية التةلفة ا وة ا ا إدارة املخاةر املالية للحد ممل تقلم األرباح وتنقيق العائد األقص ا للمساهمين .فيما ي ي ملخص للمماةر التي تواجه
الشركة واستراتيجيات التمفيو ذات الع قة.
تتةون األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي للشركة رشةل أساس ممل النقد ُ
ومعادالت النقد وصافي اإلستثمار في التمويل االس مي
والتسهي ت املالية واملستنق لل نك املركزا السعودا واملستنق ألةراف ذات ا قة ومستنقات وأرصده دائنة أخرى.
 1-30مخاطرالسوق
مماةر السوق هي مماةر التذبذب في أداة مالية ما رسبم التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل معدالت العمولة وأسعار السلع وأسعار
صرف العم ت األجنبية ،مما ي ثر ا ا دخل الشركة أو قيمة ما تمتلكه ممل أدوات مالية .هدف إدارة مماةر السوق إلا إدارة التعرو ملخاةر
السوق والسيطرة اليها هممل الحدود املق ولة مع تعظيم العوائد.
 1-1-30مخاطرسعرالصرف األجنبي
ت تع مماةــر سعر الصرف األجنبي ممل التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات املالية كتيجة للتغير في أسعار صرف العم ت األجنبية.
لم تقم الشركة بأية امليات ذات أهمية نسبية بالعم ت ادا الريال السعودا .وتراقم إدارة الشركة تقل ات أسعار صرف العم ت وتعتقد أن
مماةر العم ت غير جوهرية.

 2-1-30مخاطر أسعار العموالت
تظهر مماةر العموالت ممل التغيرات والتذبذبات ا ملحتملة في معدالت العموالت التي ت ثر ا ا الربح املستق ي أو القيم العادلة لألدوات املالية
وتراقم الشركة تقل ات أسعار العموالت ممل خ ل مراق ة التذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة وتقوم بالتنوط لهذه املخاةر اند الحاجة
لذلك.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 2-30مخاطراإلئتمان
إن املخاةر االئتماكية هي ادم مقدرة الطرف املقابل ا ا الوفاء بالتزاماته ألداة مالية مما ي دا إلا تك د القسم لخسارة مالية .يتساوى أقص ا
تعرو ملخاةر االئتمان مع القيمة الدفترية للموجودات املالية.
إن األدوات املالية الخاصة بالشركة التي يمكمل أن تتعرو ملخاةر اإلئتمان تتضممل رشةل أساس النقد ُ
ومعادالت النقد وصافي اإلستثمار في
التمويل االس مي .تقوم الشركة بإيداع أموالها في مصارف مالية ذات موثوقية وقدرة إئتماكية االية كما أن لدى الشركة سياسة بمصوص حكم
األموال املوداــة في كل مصــرف وال تتوقــع اإلدارة وجود مماةر إئتمان هامة ت تع مــمل ذلك .كما ال تتوقع اإلدارة أن تتعرو ملخاةــر إئتمان هامــة ممل
الذمم املدينة كظ ــرا ألن لديه ــا قاادة اريضة ممل العم ء التي تعمل في أنشطة ممتلفة ومواقع متعددة كما أنها تقوم بمراق ة الذمم املدينة القائمة
دوريا.
تحليل الجودة االئتمانية
موجودات مالية محملة بالتكلفة املستنفدة
أدكاه املعلومات بمصوص جودة االئتمان للموجودات املالية املقاسة بالتةلفة املستنفدة كما في  31ديسم ر 2021م و  31ديسم ر  2020م .ما لم
يتم ذكر ذلك بالتنديد ،فإن امل الغ في الكدول تعرو اجمالي القيم الدفترية.
عاملة
(املرحلة األولى)
إجمالي االستثمار في اقود املرابنة
ممصص خسائر إئتمان متوقعة في اقود املرابنة
إجمالي االستثمار في اقود اإلجارة
ممصص خسائر إئتمان متوقعة في اقود اإلجارة
إجمالي االستثمار في اقود التورق
ممصص خسائر إئتمان متوقعة في اقود التورق

إجمالي االستثمار في اقود املرابنة
ممصص خسائر إئتمان متوقعة في اقود املرابنة
إجمالي االستثمار في اقود اإلجارة
ممصص خسائر إئتمان متوقعة في اقود اإلجارة
إجمالي االستثمار في اقود التورق
ممصص خسائر إئتمان متوقعة في اقود التورق

كما في  31ديسمبر 2021م
غيرعاملة
منخفضة اآلداء
(املرحلة الثانية) (املرحلة الثالثة)

142,413,151
()2,811,173
13,162,544
()187,950
63,310,211
()5,450,486

26,509,782
()1,289,762
8,835,365
()430,987
11,489,288
()2,581,198

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
35

17,789,551
()1,126,989
6,927,939
()381,660
5,911,471
()426,146

60,456,748
()13,222,508
20,984,727
()3,185,637
3,246,908
()2,658,335

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

املجموع
229,379,681
()17,323,443
42,982,636
()3,804,574
78,046,407
()10,690,019

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 حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 3-30مخاطرالسيولة
تتمثل مماةر السيولة في ادم قدرة الشركة ا ا مقابلة إلتزاما ها حال استنقاقها .تتم مراق ة إحتياجات السيولة ا ا أساس شهرا وتعمل اإلدارة
ا ا التأكد ممل توفر أموال كافية ملقابلة أا إلتزامات اند استنقاقها.
تتةون املطلوبات املالية للشركة ممل تسهي ت مالية ةويلة األجل واملستنق ألةراف ذات ا قة والذمم الدائنة التجارية ومستنقات وأرصدة دائنة
أخرى ،تعمل الشركة ا ا الحد ممل مماةر السيولة امل ةريق التأكد ممل توفر تسهي ت بنكية ،باإلهافة إلا إجراء موائمة بين فترات تنصيل
أرصدة وفترات سداد أقساط التسهي ت املالية واملستنقات لكهات ذات ا قة واألرصدة الدائنة األخرى.
فيما ي ي بيان باالستنقاقات التعاقدية املت قية للمطلوبات املالية في تاريخ القوائم املالية .إن امل الغ اجمالية وغير ممصومة:
التدفقات النقدية التعاقدية

 31ديسمبر2021م
مستنق الدفع لل نك املركزا
السعودا
تسهي ت مالية
مستنقات وأرصدة دائنة اخرى
ذمم دائنة تجارية
مستنق ألةراف ذات ا قة
التزام تأجير

القيمة
الدفترية

خالل 3
شهور أو أقل

خالل  3إلى 12
ً
شهرا

خالل سنة إلى
سنتان

خالل سنتان
إلى خمس
سنوات

اإلجمالي

71,740,063
25,880,449
3,935,417
2,414,161
1,100,000
1,000,000

2,000,000
2,501,353
1,272,997
834,734
1,100,000
250,000

46,150,179
9,080,324
2,662,420
1,579,427
180,000

23,589,884
12,601,762
220,000

1,697,010
350,000

71,740,063
25,880,449
3,935,417
2,414,161
1,100,000
1,000,000

اإلجمالي

7,959,084 106,070,090

59,652,350

36,411,646

2,047,010

106,070,090

التدفقات النقدية التعاقدية

 31ديسمبر2020م
مستنق الدفع لل نك املركزا
السعودا
تسهي ت مالية
مستنقات وأرصدة دائنة اخرى
ذمم دائنة تجارية
مستنق ألةراف ذات ا قة
التزام تأجير

القيمة
الدفترية

خالل 3
شهور أو أقل

خالل  3إلى
ً
 12شهرا

خالل سنة إلى
سنتان

خالل سنتان
إلى خمس
سنوات

اإلجمالي

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

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

28,441,436
6,821,960
783,920
1,598,566
340,000

27,608,360
12,025,422
419,070

7,995,452
13,657,691
523,669

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

اإلجمالي

11,212,281 111,427,827

37,985,882

40,052,852

22,176,812

111,427,827
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكرخالف ذلك)
 -31تأثيرفيروس كورونا كوفيد 19-على خسائراالئتمان املتوقعة وبرامج البنك املركزي السعودي
استجابة لةوفید  ۱۹وكما تم اإلشارة اليه خ ل العام املاض ي أةلق ال نك املركزا السعودا بركامع دام تمويل القطاع الخاص ( بركامع الدام )
في مارس 2020م لتقديم الدام ال زم لقطاع املشرواات الصغيرة واملتوسطة ممل خ ل تمكين وتسهيل التمويل .يشمل بركامع الدام رشةل أسا ي
ا ا ال رامع التالية:
• بركامع تأجيل املدفواات؛ و
• بركامع دام هماكات التمويل للم شآت الصغيرة واملتوسطة (كفالة).

برنامج تأجيل املدفوعات
أالمل ال نك املركزا امل بركامع تأجيل الدفعات في مارس 2020م ثم مدد ال ركامع ادة مرات كما هو م ين أدكاه:
بركامع تأجيل الدفعات – الفترة ممل  14مارس 2020م الا  14سبتم ر 2020م،
التمديد األول – فترة التأجيل التي تم تمديدها ممل  15سبتم ر 2020م الا  14ديسم ر 2020م،
التمديد الثاني – فترة التأجيل التي تم تمديدها ممل  15ديسم ر 2020م الا  31مارس 2021م،
التمديد الثال – فترة التأجيل التي تم تمديدها ممل  1إبريل 2021م الا  30يوكيو 2021م،
التمديد الرارع – فتر التأجيل التي تم تمديدها ممل  1يوليو 2021م الا  30سبتم ر 2021م،
التمديد الخام – فترة التأجيل التي تم تمديدها ممل  1أكتوبر 2021م الا  31ديسم ر 2021م.
بتاريخ  22يوكيو 2021م 29 ،سبتم ر 2021م أالمل ال نك املركزا السعودا امل تمديد بركامع تأجيل الدفعات حتا  30سبتم ر 2021م 31 ،
ديسم ر 2021م ا ا التوالي وذلك وفقا لتقييم جهات التمويل امل مدى استمرارية تأثر امل شآت املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة ممل
اإلجراءات االحترازية املتمذة ملواجهة جائنة فيروس كوروكا ،وأو ح ال نك املركزا السعودا أكه بال س ة لهذا التمديد ،تمضع املشار ع متناهية
الصغر والصغيرة واملتوسطة للتقييم ممل ق ل الشركة الا الحد الذا ال تزال فيه هذه املشار ع الصغيرة واملتوسطة تتأثر بالتدابير الوقائية ممل
جائنة كوفيد –  ، 19لةي تةون م هلة للتمديد وفقا للم اداء التوجيهية الصادرة امل ال نك املركزا السعودا.
تم قياس وإث ات األثر املحاسبي خ ل اام 2021م لتعديل التدفقات النقدية التعاقدية وفق متطل ات املعيار الدولي للتقرير املالي ( )9كتعديل
ألحةام الترت م .وقد أدى ذلك إلا إث ات الشركة خسارة تعديل لليوم األول بمقدار  6,6مليون ريال سعودا.
كما حصلت الشركة خ ل اام 2021م ا ا م لغ بقيمة 23,9مليون ريال سعودا كوديعة بدون فوائد ممل ال نك املركزا السعودا كتعويض امل
بركامع تأجيل املدفواات خ ل العام .وقد كتع امل ذلك إجمالي دخل قدره  801ألو ريال سعودا تم إدراجه هممل الدخل ممل التمويل اإلس مي.
أقر ال نك املركزا السعودا خ ل اام 2021م بتعديل فترات السداد لودائع بركامع تأجيل الدفعات لتتضممل دفعة نهائية بةامل امل لغ بدال ممل
دفعات شهرية ونشأ امل ذلك ربح أثر التعديل بم لغ  945ألو ريال سعودى ،وهذا امل لغ يمثل الفرق بين القيمة الحالية للودائع وفقا للشروط
ق ل التعديل والقيمة الحالية للمدفواات النقدية املستق لية وفقا لشروط التعديل ،والتي يتم خصمها بمعدل الفائدة السائد في السوق.
 -32تاريخ اعتماد القوائم املالية
تم ااتماد هذه القوائم املالية ممل ق ل مجل إدارة الشركة بتاريخ  29رجم 1443هـ املوافق  02مارس  2022م.
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