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الشركة الوطنية للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة املركز املالي األولية املوجزة
(بالريال السعودم)
كما في
إيضاح
املوجودات
نقد ا
ومعادات النقد
صافي ااستثمار في التمويل ااسالمي
دفعات مقدمة وأرصده مدينة أخرى
استثمار في أدوات حقوق ملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر
مستحا من أ راف ذات عالقة
ممتلعات ومعدات
موجودات غير ملموسة
أصول حا استخدام
إجمالي املوجودات
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1-11
7
8

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
احتيا ي نظامي
أربـا مبقـاة
إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات
مستحا لصالح البنك املركزم السعودم
التسهيالت املالية
ذمم دائنة تجارية
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
مستحا لجهات ذات عالقة
التزام تأجير
مخصص مرالبات
دائنو توزحعات أربا
مخصص الزكاة الشرعية
التزام معافأة نهاية الخدمة للموظفين
إجمالي املطلوبات
إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات
املديراملالي
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2-11
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املديرالتنفيذي

 30يونيو 2022م
(غيرمراجعة)
144,693,434
271,535,359
1,612,727
892,850
818,255
10,535,572
5,436,136
770,467
436,294,800

 31ديسمبر2021م
(مراجعة)
165,030,348
264,489,702
810,353
892,850
4,560,653
8,811,461
3,888,026
988,897
449,472,290

250,000,000
19,506,358
66,817,211
336,323,569

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

64,652,382
20,362,487
3,274,371
3,618,667
510,000
745,702
338,734
5,227,815
1,241,073
99,971,231
436,294,800

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

"إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )17تشعل جزءا ا 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 السعودم)

إيضاح

صافي الدخل من التمويل اإلسالمي

13

لفترة الثالثة أشهر املنتهية في

لفترة الستة أشهراملنتهية في

 30يونيو

 30يونيو

2022م

9,415,134

2021م

2022م

2021م

8,902,740

18,458,938

17,217,767

الدخل التشغيلي
تعاليا التمويل

()767,417

()1,291,377

()1,594,207

()2,229,448

مصروفات عمومية وإدارية

()4,753,734

()3,193,192

()8,680,995

()5,818,716

مصاريا بيعية وتسويقية

()1,992,576

()2,102,137

()3,813,296

()4,206,752

()1,239,136

3,768,434

()2,173,365

7,286,591

1,599,698

792,987

2,790,034

1,409,672

2,261,969

6,877,455

4,987,109

13,659,114

()466,451

()687,747

()1,028,415

()1,365,912

1,795,518

6,189,708

3,958,694

12,293,202

(مصروف)  /عكس مخصص
خسائر اائتمان املتوقعة
إيرادات أخرى
صافي دخل الفترة قبل الزكاة
الشرعية
الزكاة الشرعية
صافي دخل الفترة
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الدخل الشامل اآلخر
البنود الي يتم إعادة تصنيفها
احقا ضمن األربا أو الخسائر
إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

-

1,795,518

6,189,708

3,958,694

12,293,202

"إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )17تشعل جزءا ا 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 السعودم)

رأس امل ـ ـ ــال

احتياطي نظامي

املجمـ ـ ـ ـ ــوع

أرباح مبقـ ــاة

لفترة الستة أشهراملنتهية في  30يونيو 2022م
الرصيد في  1يناير2022م (مراجعة)

19,110,489 250,000,000

67,335,518

336,446,007

الدخل الشامل اآلخر
صافي دخل الفترة

-

-

3,958,694

3,958,694

بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

3,958,694

3,958,694

ااحتيا ي النظامي

-

395,869

()395,869

-

توزحعات أربا (إيضا )16

-

-

()4,081,132

()4,081,132

الرصيد في  30يونيو 2022م (غيرمراجعة)

19,506,358 250,000,000

66,817,211

336,323,569

لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021م
الرصيد في  1يناير 2021م (مراجعة)

18,294,263 250,000,000

59,607,690

327,901,953

الدخل الشامل اآلخر
صافي دخل الفترة

-

-

12,293,202

12,293,202

بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

12,293,202

12,293,202

الرصيد في  30يونيو 2021م (غير مراجعة)

18,294,263 250,000,000

71,900,892

340,195,155

"إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )17تشعل جزءا ا يتجزأ من القوائم املالية األولية املوجزة وتقرأ معها"
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الشركة الوطنية للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة التدفقات النقدية األولية املوجزة (غيرمراجعة)
(بالريال السعودم)
لفترة الستة أشهراملنتهية في  30يونيو
2021م
2022م
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي دخل الفترة قبل الزكاة الشرعية
تعديالت:
استهالك ممتلعات ومعدات
استهالك حا استخدام أصل
إ فاء املوجودات غير امللموسة
تعلفة التمويل ع ى التزامات عقود اايجار
مخصص ديون مشعوك في تحصيلها
مصروف ( /عكس) مخصص خسائر اائتمان املتوقعة
التزام معافأة نهاية الخدمة للموظفين
تعاليا التمويل
الدخل املؤجل عند ااثبات املبدئي لقرض بدون فوائد
(الزيادة)  /النقص في املوجودات التشغيلية
صافي ااستثمار في التمويل ااسالمي
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
الزيادة ( /النقص) في املطلوبات التشغيلية
مستحا لجهات ذات عالقة
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
مخصص مرالبات
ذمم دائنة تجارية
النقد (املستخدم في) /الناتج من العمليات
زكاة مدفوعة
معافأة نهاية الخدمة املدفوعة
تعلفة التمويل املدفوعة
صافي النقد (املستخدم في) /الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطـة االستثمارية
املدفوع لشراء ممتلعات ومعدات
املدفوع لشراء أصول غير ملموسة
صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطـة التمويليـة
املسدد من مستحا لصالح البنك املركزم السعودم
املحصل من البنك املركزم السعودم
صافي املدفوع من التسهيالت املالية خالل الفترة
التزامات عقود إيجار مدفوعة
صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية
صافي التغيرفي النقد ُ
ومعادالت النقد
النقد ُ
ومعادالت النقد في بداية الفترة
النقد ُ
ومعادالت النقد في نهاية الفترة

4,987,109

13,659,114

211,363
218,430
35,875
5,843
371,848
2,173,365
367,661
1,500,594
()252,500

153,827
244,668
60,384
9,728
()7,286,591
172,721
2,229,448
()400,497

()9,219,022
()1,174,222

16,154,522
250,716

()590,000
()316,750
()2,695,511
860,210
()3,515,707
()2,210,111
()45,111
()104,375
()5,875,304

()470,000
()1,259,971
()1,394,839
22,123,230
()176,479
()21,921
()63,698
21,861,132

()1,935,474
()1,583,985
()3,519,459

()166,768
()68,755
()235,523

()11,605,366
5,745,312
()5,012,097
()70,000
()10,942,151
()20,336,914
165,030,348
144,693,434

()14,175,702
14,813,850
()1,705,490
()560,000
()1,627,342
19,998,267
146,252,043
166,250,310

معامالت غيرنقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مقابل املبالغ املستحقة من األطراف ذات العالقة
توزيعات أرباح غيرمدفوعة مدرجة ضمن دائنو توزيعات أرباح

3,742,398
338,734

-

"إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )17تشعل جزءا ا 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 والستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م (غيرمراجعة)

(املبالغ بالريال السعودم مالم يذكر خالف ذلك)
 - 1الوضع القانوني والنشاط
الش ــركة الو نية للتمويل ("الش ــركة") هي ش ــركة مس ــاهمة س ــعودية مقفلة مس ــجلة في اململكة العربية الس ــعودية بموجب الس ــجل التجارم
رقم  1010071757بتاريخ  21شعبان  1409ه املوافا  29مارس  1989م.
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الحادم عشر املنعقد بتاريخ  22شعبان  1438ه (املوافا  18مايو  2017م) تم تغيير اسم
الشركة بجميع سجالتها وتراخيصها وبعامل أصولها وخصومها وجميع عناصرها اإلدارية والعينية واملالية إلى الشركة الو نية للتمويل،
وذلك بموجب السجل التجارم رقم  1010071757الصادر بتاريخ  23شوال  1438ه املوافا  18يوليو 2017م في مدينة الرياض.
تزاول الشــركة اشــاي اإليجار التموي ي وتمويل اشــاي املنش ـ ت الصــغيرة واملتوســرة وتمويل األصــول اإلنتاجية والتمويل ااســتهالكي بموجب
ترخيص البنك املركزم السعودم السعودم رقم / 21أش 201406 /وتاريخ  29شوال  1435ه.
حص ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ــن الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ــة ع ـ ـ ـ ــى خ ـ ـر ـ ــا ع ـ ــدم م ـ ـم ـ ــااـ ـع ـ ــة م ـ ــن الـ ـبـ ـن ـ ــك املـ ــرك ـ ــزم الس ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ــودم ف ـ ــي  26ج ـ ـم ـ ــادى الـ ـث ـ ــااـ ــي  1439ه املـ ــواف ـ ــا
 14مارس 2018م لالستمرار برر منتج التمويل العقارم بصيغة مرابحة واملوجم للمنش ت الصغيرة واملتوسرة لتمويل عقار تجارم.
يقع املركز الرئيس للشركة في العنوان التالي:
الشركة الو نية للتمويل
حي امللك عبدالعزيز
ريا صال الدين األيوبي ،الرياض
اململكة العربية السعودية
لدى الشركة الفروع التالية بسجالت تجارية منفصلة:
م

رقم السجل التجاري

تاريخ السجل التجاري

املدينة

-1

1010071757

 21شعبان  1409ه

الرياض – املقر الرئيس

-2

2051016491

 12صفر  1413هـ

الدمام

-3

4030069591

 22رجب  1410ه

جدة

-4

5855021453

 4رمضان  1422ه

أوها

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله ف ن الشركة كما في  30يونيو 2022م ،لديها فرع في منرقة القصيم يعمل ع ى السجل الرئيس للشركة ويحمل
رخصة البلدية رقم  22/1139بتاريخ  29جمادى األول  1425ه.
تبدأ السنة املالية للقوائم املالية من شهر يناير وتنته 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 والستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م (غيرمراجعة)

(املبالغ بالريال السعودم مالم يذكر خالف ذلك)
 - 2أسس املحاسبة
أعدت القوائم املالية األولية املوجزة املرفقة وفقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم (" )34التقرير املالي األولى" .إن القوائم املالية األولية املوجزة ا
تشمل جميع اإليضاحات والي يتم في العادة إرفاقها مع القوائم املالية السنوية ولذلك يجب قراءتها مع القوائم املالية السنوية للشركة كما
في  31ديسمبر 2021م.
تظهر القوائم املالية األولية املوجزة بالريال السعودم والذم يمثل العملة الوظيفية للشركة.

 - 3األحكام والتقديرات الهامة
يترلب إعداد القوائم املالية ااولية املوجزة من اإلدارة ممارس ـ ـ ـ ــة اجتهادات في اس ـ ـ ـ ــتخدام األحعام والتقديرات واافتراض ـ ـ ـ ــات الي تؤثر ع ى
تربيا السياسات املحاسبية واملبالغ املقررة لألصول واالتزامات واايرادات واملصروفات .ونظرا للتأثي ـ ـ ـ ــر الكبي ـ ـ ـ ــر لح ـ ـ ـ ــاات ع ـ ـ ـ ــدم التأك ـ ـ ـ ــد
املصاحبـ ــة للتقديـ ـرات الرئيسية ،قد تترلـ ــب النتائـ ــج التـ ــي تختلـ ــا عـ ــن اافتراضـ ــات الحاليـ ــة خـ ــالل السـ ــنة املاليـ ــة التاليـ ــة تعديال ذا أهميـ ــة
اســبية علــى املبلــغ الدفتــرم لألصــل أو االتـزام املتأثــر.
عند إعداد هذه القوائم املالية ااولية املوجزة ،كانن ااحعام الهامة املوض ــوعة من قبل اإلدارة عند تربيا الس ــياس ــات املحاس ــبية للش ــركة،
واملصـ ـ ـ ـ ـ ــادر الرئيس ـ ـ ـ ـيـ ــة للتقـ ــديرات واامور غير املؤكـ ــدة هي ذاتهـ ــا املربقـ ــة ع ى القوائم املـ ــاليـ ــة الس ـ ـ ـ ــنويـ ــة للش ـ ـ ـ ــركـ ــة للس ـ ـ ـ ـنـ ــة املنتهيـ ــة في
 31ديسمبر 2021م.

 - 4السياسات املحاسبية الهامة
جميع السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية األولية املوجزة هي نفسها املتبعة في إعداد القوائم املالية السنوية كما في
 31ديسمبر 2021م .
 - 5املعايير الجديدة ،التفسيرات والتعديالت
ا يوجد معايير جديدة تم إصـ ـ ـ ــدارها ومع ذلك ف ن عددا من التعديالت ع ى املعايير سـ ـ ـ ــارية اعتبارا من  1يناير 2022م والي تم شـ ـ ـ ــرحها في
القوائم املالية السنوية للشركة ولكن ليس لها أثر جوهرم ع ى 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 والستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م (غيرمراجعة)
(املبالغ بالريال السعودم مالم يذكر خالف ذلك)
 - 6صافي االستثمارفي عقود التمويل اإلسالمي
مرابحة
كما في
 31ديسمبر
 30يونيو
2022م
اجمالي الحد األداى للدفعات

2021م

إجارة
كما في

كما في

 30يونيو

 31ديسمبر

 30يونيو

 31ديسمبر

 30يونيو

 31ديسمبر

2022م

2021م

2022م

2021م

2022م

2021م

35,384,039 229,379,681 194,200,177
()1,828,077( )29,477,185( )21,973,619

137,801,103 42,982,636
()35,255,624( )3,009,010

367,385,319 78,046,407
()59,057,320( )18,883,317

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

33,555,962

102,545,479

308,327,999

299,039,212

()2,807,009

()2,731,474

305,520,990

296,307,738

مخصص خسائر اائتمان املتوقعة

()33,985,631

()31,818,036

صافي ااستثمار في عقود التمويل اإلسالمي

271,535,359

264,489,702

ناقصا :إيرادات تمويل غير مكتسبة
القيمة الحالية للحد األداى للدفعات

172,226,558

199,902,496

39,973,626

إيراد رسوم إدارية غير مكتسبة

–

تورق
كما في

59,163,090

تحتفظ الشركة في سياق أعمالها العادم ع ى ضمانات تتعلا بالتمويل اإلسالمي ،وذلك من أجل تخفيا املخا ر اائتمانية املتعلقة وها .ا يمكن تحويل تلك الضمانات بسهولة إلى نقدية وتنوم
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 والستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م (غيرمراجعة)

(املبالغ بالريال السعودم مالم يذكر خالف ذلك)
 - 7ممتلكات ومعدات
بلغن صافي القيمة الدفترية للممتلعات واملعدات كما في  30يونيو 2022م مبلغ  10,535,572ريال سعودى ( 31ديسمبر 2021م8,811,461 :
ريال سعودم) ،تتضمن املمتلعات واملعدات مشارحع قيد التنفيذ تتمثل في شراء معدات وأجهزة التحول الرقم وإاشاء قاعدة البيانات بمبلغ
 2,333,342ريال سعودم كما في  30يونيو2022م ( 31ديسمبر 2021م 1,736,332 :ريال سعودم).
 - 8موجودات غيرملموسة
بلغن صافي القيمة الدفترية للموجودات غير امللموسة كما في  30يونيو 2022م مبلغ  5,436,136ريال سعودى ( 31ديسمبر 2021م:
 3,888,026ريال سعودم) ،تتضمن املوجودات غير امللموسة تراخيص وبرامج قيد التنفيذ تتمثل في إاشاء برنامج التحول الرقم بمبلغ
 5,335,324ريال سعودم كما في  30يونيو 2022م ( 31ديسمبر 2021م 3,806,140 :ريال سعودم).
 - 9مستحق لصالح البنك املركزي السعودي
انرالقـ ـ ــا مـ ـ ــن دور البنـ ـ ــك املركـ ـ ــزم السـ ـ ــعودم فـ ـ ــي وضـ ـ ــع وإدارة وتنفيـ ـ ــذ السياسـ ـ ــة النقديـ ـ ــة واملسـ ـ ــاهمة فـ ـ ــي تعزيـ ـ ــز ااسـ ـ ــتقرار املـ ـ ــالي ،بمـ ـ ــا فـ ـ ــي
ذلـ ـ ــك تمكـ ـ ــين القرـ ـ ــاع املـ ـ ــالي مـ ـ ــن دعـ ـ ــم نمـ ـ ــو القرـ ـ ــاع الخـ ـ ــال ،وفـ ـ ــي إ ـ ـ ــار دعـ ـ ــم جهـ ـ ــود الدولـ ـ ــة "أيـ ـ ــدها " فـ ـ ــي معافحـ ـ ــة فيـ ـ ــروس كورونـ ـ ــا -
ـعل خـ ـ ــال ع ـ ـ ــى املنش ـ ـ ـ ت الص ـ ـ ــغيرة واملتوس ـ ـ ــرة
كوفيـ ـ ــد  19-وتخفيـ ـ ــا لثـ ـ ــاره املاليـ ـ ــة وااقتص ـ ـ ــادية املتوقعـ ـ ــة ع ـ ـ ــى القر ـ ـ ــاع الخ ـ ـ ــال ،وبش ـ ـ ـ ى
واملنشـ ـ ـ ت متناهيـ ـ ــة الصـ ـ ــغرل فقـ ـ ــد عمـ ـ ــل البنـ ـ ــك املركـ ـ ــزم السـ ـ ــعودم ع ـ ـ ــى إعـ ـ ــداد برنـ ـ ــامج يسـ ـ ــتهدف تمكـ ـ ــين دعـ ـ ــم القرـ ـ ــاع الخـ ـ ــال للقيـ ـ ــام
ب ـ ـ ــدوره ف ـ ـ ــي تعزي ـ ـ ــز النم ـ ـ ــو ااقتص ـ ـ ــادم 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 تأجي ـ ـ ــل ال ـ ـ ــدفعات وبرن ـ ـ ــامج تموي ـ ـ ــل اإلقـ ـ ـ ـراض،
وحس ـ ــتهدف البرنامجـ ـ ــان دعـ ـ ــم اس ـ ــتمرارية األعمـ ـ ــال ونمـ ـ ــو ه ـ ــذه املنشـ ـ ـ ت خـ ـ ــالل املرحلـ ـ ــة الحالي ـ ــة ،بمـ ـ ــا يسـ ـ ــاهم ف ـ ــي دعـ ـ ــم النمـ ـ ــو ااقتصـ ـ ــادم
واملحافظة ع ى مستويات التوظيا في هذه املنش ت.
وفيما ي ي املبالغ املستحقة للبنك املركزم السعودم :

كما في
 30يونيو 2022م

كما في
 31ديسمبر2021م

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

71,740,063

68,459,910

اضافات خالل الفترة  /السنة

5,745,312

23,949,348

املسدد خالل الفترة  /السنة

()11,605,366

()20,669,195

65,880,009
()2,268,603
1,040,976
()1,227,627
64,652,382

71,740,063
()3,111,270
()945,237
2,040,404
()2,016,103
69,723,960

48,323,955
16,328,427

48,150,180
21,573,780

الدخل املؤجل عند اإلثبات املبدئي لقرض بدون فوائد
ربح التعديل ع ى إعادة هيعلة املستحا للبنك املركزم السعودم
األعباء التمويلية
الرصيد نهاية الفترة  /السنة
الجزء املتداول
الجزء غير املتداول
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م (غيرمراجعة)

(املبالغ بالريال السعودم مالم يذكر خالف ذلك)
بتاريخ  10مايو 2022م  16 ،يناير 2022م ووفقا لبرنامج تأجيل الدفعات  ،حصلن الشركة ع ى مبلغ بقيمة  2.1مليون ريال سعودم 3.6 ،
مليون ريال سعودم ع ى التوالي كتعويض عن تأجيل مدفوعات العمالء املؤهلين للبرنامج حيى مارس 2022م .وقد نتج عن ذلك دخل مؤجل
عند اإلثبات املبدئي لقرض بدون فوائد بمبلغ  252.5الا ريال سعودم.
خالل عام 2021م ،ووفقأ لبرنامج تأجيل الدفعات من البنك املركزم السعودم ،حصلن الشركة ع ي مبلغ  23,9مليون ريال سعودم كودائع
بدون فوائد من البنك املركزم السعودم مقابل هذه البرامج .
واشأ عن هذه املبادرات دخل مؤجل عند اإلثبات املبدئي لقرض بدون فوائد بمبلغ  3مليون ريال سعودم خالل عام 2020م 801 ،الا ريال
سعودم خالل عام 2021م ،متبقي منها  1.2مليون ريال سعودم كما في  30يونيو 2022م ،وهذا املبلغ يمثل الفرق بين القيمة الدفترية األولية
للقرض املحددة وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )9واملتحصالت املستلمة.
 - 10التسهيالت املالية
كما في
 30يونيو 2022م
25,880,449
()5,012,097
20,868,352
()861,108
355,243
()505,865
20,362,487

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
املسدد خالل الفترة  /السنة
ربح التعديل ع ى إعادة هيعلة التسهيالت املالية
األعباء التمويلية

كما في
 31ديسمبر2021م
32,505,073
()6,624,624
25,880,449
()2,396,746
1,535,638
()861,108
25,019,341

الرصيد نهاية الفترة  /السنة
الجزء املتداول
11,581,677
14,812,026
الجزء غير املتداول
13,437,664
5,550,461
لدى الشركة تسهيالت مالية من الهيئة العامة للمنش ت الصغيرة واملتوسرة "منش ت" تحن مبادرة ااقراض غير املباشر تتمثل فى التسهيل
األول بمبلغ  30مليون ريال سعودى  ،والتسهيل الثااى بمبلغ  20مليون ريال سعودى ،خالل عام 2020م وتماشيا مع جهود اململكة العربية
السعودية في تخفيا لثار جائحة كورونا وانرالقا من مستهدفات مبادرة اإلقراض غير املباشر املعتمدة باامر السامي الكريم رقم 14393
بتاريخ 1439/3/25هـ أقرت اللجنة الوزارية اإلشرافية لخرة تحفيز القراع الخال بتأجيل الدفعات املستحقة ملبادرة اإلقراض غير املباشر
ملدة سنة  ،ع ى أن ينتهى سداد التسهيل األول فى  1يوليو 2023م بدا من  1يوليو 2022م  ،والتسهيل الثااى فى  1مارس 2024م بدا من 1
مارس 2023م .
واش ـ ــأ ع ـ ــن ه ـ ــذه املب ـ ــادرات رب ـ ــح أث ـ ــر التع ـ ــديل بمبل ـ ــغ  3,8ملي ـ ــون ري ـ ــال س ـ ــعودى خ ـ ــالل ع ـ ــام 2020م ،متبق ـ ــي منه ـ ــا  506ال ـ ــا ري ـ ــال س ـ ــعودم
كمـ ـ ــا فـ ـ ــي  30يونيـ ـ ــو 2022م ،وهـ ـ ــذا املبلـ ـ ــغ يمثـ ـ ــل الفـ ـ ــرق بـ ـ ــين القيمـ ـ ــة الحاليـ ـ ــة للتسـ ـ ــهيالت املاليـ ـ ــة وفقـ ـ ــا للشـ ـ ــروي قبـ ـ ــل التعـ ـ ــديل و القيمـ ـ ــة
الحاليـ ـ ــة للم ـ ـ ــدفوعات النقديـ ـ ــة املس ـ ـ ــتقبلية وفق ـ ـ ــا لش ـ ـ ــروي التع ـ ـ ــديل ،والي ـ ـ ـ يـ ـ ــتم خص ـ ـ ــمها بمع ـ ـ ــدل الفائـ ـ ــدة الفعليـ ـ ــة األص ـ ـ ـ ي للتس ـ ـ ــهيالت
املالية.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م (غيرمراجعة)

(املبالغ بالريال السعودم مالم يذكر خالف ذلك)
 - 11معامالت وأرصدة الطرف ذو العالقة

-12

في سـ ـ ــياق األعمال التجارية العادية تقوم الشـ ـ ــركة بالتعامل مع مجلس إدارة الشـ ـ ــركة واملسـ ـ ــاهمين .إن شـ ـ ــروي املعامالت مع تلك األ راف هي
نفس شروي التعامل مع الجهات األخرى الغير مرتبرة كما أنم يتم اعتماد املعامالت من قبل إدارة الشركة .علما أنم ا يتم احتسا أية أعباء
مالية ع ى أرصدة حسابات الجهات ذات العالقة.
إن أرصدة املستحا لجهات ذات عالقة كانن كما ي ى:
 1-11مستحق من أطراف ذات عالقة
كما في
كما في
 31ديسمبر2021م
 30يونيو 2022م
4,560,653
818,255
مساهم الشركة
 2-11مستحق الى أطراف ذات عالقة
معاف ت مجلس اإلدارة
بدل حضور لجنة املراجعة
بدل حضور لجنة املخا ر
بدل حضور اللجنة التنفيذية

560,000
150,000
150,000
240,000
1,100,000

240,000
75,000
75,000
120,000
510,000

وفيما ي ي املعامالت الي تمن مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة:
لفترة الستة أشهراملنتهية في
 30يونيو
الطرف ذو العالقة

طبيعة العالقة

مساهم الشركة

املساهمين

موظفي اإلدارة العليا
وعددهم ثالثة موظفين
مجلس اإلدارة
وعددهم ستة أعضاء
لجنة املخا ر
لجنة املراجعة
اللجنة التنفيذية

اإلدارة التنفيذية

مجلس اإلدارة
لجنة املخا ر
لجنة املراجعة
اللجنة التنفيذية

طبيعة املعامالت
توزحعات أربا غير مدفوعة مقابل
املبالغ املستحقة من األ راف ذات
العالقة ( إيضا )16
الرواتب وغيـرها من استحقاقات
املوظفين قصيـرة األجل
معاف ت
بدات
بدات
بدات
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2021م

2022م
()3,742,398

-

967,838

1,464,500

240,000
75,000
75,000
120,000

240,000
75,000
75,000
160,000

الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م (غيرمراجعة)

(املبالغ بالريال السعودم مالم يذكر خالف ذلك)
كما في
 30يونيو 2022م

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

6,409,511
1,028,415
()2,210,111
5,227,815

كما في
 31ديسمبر2021م
6,418,928
2,210,111
()2,564,676
345,148
6,409,511

موقف الربط الزكوي النهائي
تم إنهاء موقا الشركة الزكوم حيى العام املالي املنته في  31ديسمبر 2020م.
قدمن الشركة ااقرار الزكوم عن العام املالي املنته في  31ديسمبر 2021م وسددت املستحا عليها وحصلن ع ى شهادة الزكاة حيى  10شوال
1444ه املوافا  30ابريل 2023م.
 - 13الدخل من التمويل اإلسالمي

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

لفترة الثالثة أشهر املنتهية في
 30يونيو
2021م
2022م
5,933,509
5,067,395
1,389,215
849,140
1,580,016
3,498,599
8,902,740
9,415,134
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لفترة الستة أشهراملنتهية في
 30يونيو
2021م
2022م
11,201,766
10,512,493
2,801,061
1,801,318
3,214,940
6,145,127
17,217,767
18,458,938

الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م (غيرمراجعة)

(املبالغ بالريال السعودم مالم يذكر خالف ذلك)
 - 14األدوات املالية وإدارة املخاطر
تتعرض الشركة من خالل أاشرتها ملجموعة من املخا ر املالية وهي :مخا ر السوق (تشمل مخا ر سعر الصرف األجنب ومخا ر أسعار
العمالت) ومخا ر اائتمان ومخا ر السيولة .إن برنامج إدارة املخا ر لدى الشركة ،والذم تنفذه اإلدارة العليا ،يركز ع ى التمويل الذم
يحقا فعالية التعلفة عالوة ع ى إدارة املخا ر املالية للحد من تقلب األربا وتحقيا العائد األقص ى للمساهمين .فيما ي ي ملخص للمخا ر
الي تواجم الشركة واستراتيجيات التخفيا ذات العالقة.
تتعون األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي للشركة بشعل أساس من النقد ا
ومعادات النقد وصافي اإلستثمار في التمويل ااسالمي
والتسهيالت املالية واملستحا للبنك املركزم السعودم والذمم الدائنة واملستحا لجهات ذات عالقة ومستحقات وأرصده دائنة أخرى.
مخاطراالئتمان
تتمثل مخا ر اائتمان في إخفاق أحد األ راف في أداة ماليــة في الوف ــاء بالتزام ــم والتسبب في تكبــد الشركة خسارة مالية.
إن األدوات املالية الخاصة بالشركة الي يمكن أن تتعرض ملخا ر اائتمان تتضمن بشعل أساس النقد ا
ومعادات النقد وصافي ااستثمار في
التمويل اإلسالمي .تقوم الشركة ب يداع أموالها في مصارف مالية ذات موثوقية وقدرة ائتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصول
حجم األموال املودعــة في كل مصــرف وا تتوقــع اإلدارة وجود مخا ر ائتمان هامة تنتج مــن ذلك.كما ا تتوقع اإلدارة أن تتعرض ملخا ــر ائتمان
هامــة من صافي ااستثمار في التمويل ااسالمي نظ ـرا ألن لديه ــا قاعدة عريضة من العمالء الي تعمل في أاشرة مختلفة ومواقع متعددة كما أنها
تقوم بمراقبة أرصدة صافي ااستثمار في التمويل ااسالمي القائمة دوريا.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م (غيرمراجعة)

(املبالغ بالريال السعودم مالم يذكر خالف ذلك)
تحليل الجودة االئتمانية
موجودات مالية محملة بالتكلفة املستنفدة
أدناه املعلومات بخصول جودة اائتمان للموجودات املالية املقاسة بالتعلفة املستنفدة كما في  30يونيو 2022م و  31ديسمبر 2021م .ما
لم يتم ذكر ذلك بالتحديد ،ف ن املبالغ في الجدول تعرض اجمالي القيم الدفترية.
عاملة
(املرحلة األولى)
إجمالي ااستثمار في عقود املرابحة
مخصص خسائر إئتمان متوقعة في عقود املرابحة
إجمالي ااستثمار في عقود اإلجارة
مخصص خسائر إئتمان متوقعة في عقود اإلجارة
إجمالي ااستثمار في عقود التورق
مخصص خسائر إئتمان متوقعة في عقود التورق

103,317,102
()3,930,071
11,839,254
()258,454
118,498,079
()5,133,480
عاملة
(املرحلة األولى)

إجمالي ااستثمار في عقود املرابحة
مخصص خسائر إئتمان متوقعة في عقود املرابحة
إجمالي ااستثمار في عقود اإلجارة
مخصص خسائر إئتمان متوقعة في عقود اإلجارة
إجمالي ااستثمار في عقود التورق
مخصص خسائر إئتمان متوقعة في عقود التورق

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

كما في  30يونيو 2022م
غيرعاملة
منخفضة اآلداء
(املرحلة الثانية) (املرحلة الثالثة)
64,992,313
25,890,762
()13,725,811
()1,354,943
18,747,223
4,797,562
()3,562,242
()215,442
3,919,507
15,383,517
()3,197,179
()2,608,009
كما في  31ديسمبر 2021م
غيرعاملة
منخفضة اآلداء
(املرحلة الثانية) (املرحلة الثالثة)
26,509,782
()1,289,762
8,835,365
()430,987
11,489,288
()2,581,198

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

املجموع
194,200,177
()19,010,825
35,384,039
()4,036,138
137,801,103
()10,938,668

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

مخاطرسعرالصرف األجنبي
تنتج مخا ــر سعر الصرف األجنب من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات املالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.
لم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية اسبية بالعمالت عدا الريال السعودم .وتراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار صرف العمالت وتعتقد
أن مخا ر العمالت غير جوهرية.
مخاطر أسعار العموالت
تظهر مخا ر العموات من التغيرات والتذبذبات املحتملة في معدات العموات الي تؤثر ع ى الربح املستقب ي أو القيم العادلة لألدوات املالية
وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموات من خالل مراقبة التذبذبات املحتملة في معدات الفائدة وتقوم بالتحوي لهذه املخا ر عند الحاجة
لذلك.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م (غيرمراجعة)

(املبالغ بالريال السعودم مالم يذكر خالف ذلك)
مخاطرالسيولة
تتمثل مخا ر السيولة في عدم قدرة الشركة ع ى مقابلة إلتزاماتها حال استحقاقها .تتم مراقبة إحتياجات السيولة ع ى أساس شهرم وتعمل
اإلدارة ع ى التأكد من توفر أموال كافية ملقابلة أم إلتزامات عند استحقاقها.
تتعون املرلوبات املالية للشركة من تسهيالت مالية ويلة األجل واملستحا لجهات ذات عالقة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى ،تعمل الشركة
ع ى الحد من مخا ر السيولة عن ريا التأكد من توفر تسهيالت بنكية ،باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة وفترات سداد
أقساي التسهيالت املالية واملستحقات لجهات ذات عالقة واألرصدة الدائنة األخرى.
فيما ي ي بيان بااستحقاقات التعاقدية املتبقية للمرلوبات املالية في تاريخ القوائم املالية .إن املبالغ اجمالية وغير مخصومة:
التدفقات النقدية التعاقدية
خالل  3شهور خالل  3إلى 12
شهرا
أو أقل

أكثرمن سنة

اإلجمالي

مستحا لصالح البنك املركزم السعودم

65,880,009

19,730,963

29,616,015

16,533,031

65,880,009

تسهيالت مالية
مستحا لجهات ذات عالقة
ذمم دائنة تجارية
مستحقات وأرصدة دائنة اخرى

20,868,352
510,000
3,274,371
3,618,667

2,607,166
1,694,942
943,193

12,645,223
510,000
1,579,429
2,675,474

5,615,963
-

20,868,352
510,000
3,274,371
3,618,667

التزام تأجير

750,000

180,000

220,000

350,000

750,000

اإلجمالي

94,901,399

25,156,264

47,246,141

22,498,994

94,901,399

 30يونيو 2022م

القيمة

التدفقات النقدية التعاقدية
خالل  3شهور خالل  3إلى 12
شهرا
أو أقل

أكثرمن سنة

اإلجمالي

مستحا لصالح البنك املركزم السعودم

71,740,063

2,000,000

46,150,179

23,589,884

71,740,063

تسهيالت مالية
مستحا لجهات ذات عالقة
ذمم دائنة تجارية
مستحقات وأرصدة دائنة اخرى

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

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

9,080,324
1,579,427
2,662,420

14,298,772
-

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

التزام تأجير

1,000,000

250,000

180,000

570,000

1,000,000

اإلجمالي

7,959,084 106,070,090

59,652,350

38,458,656

106,070,090

 31ديسمبر2021م

القيمة
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والستة أشهراملنتهيتين في  30يونيو 2022م (غيرمراجعة)

(املبالغ بالريال السعودم مالم يذكر خالف ذلك)
 - 15االرتباطات الرأسمالية
لدى الشركة التزامات رأسمالية بمبلغ  1,261,075ريال سعودم كما في  30يونيو 2022م (  31ديسمبر 2021م  4,720,686 :ريال سعودم)
تتعلا بمشارحع قيد التنفيذ عبارة عن تراخيص وااشاء برامج قيد التنفيذ "مشروع التحول الرقم " وإاشاء قاعدة البيانات للشركة.
 - 16توزيعات أرباح
بتاريخ  20شعبان 1443ه املوافا  23مارس 2022م ،وافقن الجمعية العمومية للشركة ع ى تفويض مجلس اإلدارة بتوزحع أربا مرحلية عن
العام 2021م بما يتوافا مع مترلبات الجهات التنظيمية.
بتاريخ  21ذو القعدة 1443ه املوافا  20يونيو 2022م ،أقر مجلس اادارة توزحعات أربا بمبلغ  4,081,132ريال سعودم ،تمن املوافقة
عليها مسبقا من قبل البنك املركزم السعودم بتاريخ  21شوال 1443ه املوافا  23مايو 2022م ،تخصم مقابل املبالغ املستحقة من األ راف
ذات عالقة (إيضا .)11
 - 17اعتماد القوائم املالية األولية املوجزة (غيرمراجعة)
اعتمدت هذه القوائم املالية األولية املوجزة (غير مراجعة) من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ  4محرم 1444ه (املوافا  2أغسرس 2022م).
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