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ة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون". و هي عضو ( لاير سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شرك000,000,25(كي بي إم جي لالستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية، رأس مالها     
 . جميع الحقوق محفوظة.غير شريك في الشبكة العالمية لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة، شركة انجليزية محدودة بضمان

. 

تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية  
 المختصرة 

 

 شركة النايفات للتمويل للسـادة مساهمي  

   مقدمة 

 )"الشركة"(، المكونة من:شركة النايفات للتمويل للقد فحصنا القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة  

 ؛ .م2022مارس  31قائمة المركز المالي األولية المختصرة كما في  •
 م؛ 2022مارس    31في    ةالمنتهي  الثالثة أشهر  هفترتقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية المختصرة عن   •
 م، 2022س  مار 31أشهر المنتهية في  ثالثةقائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية المختصرة عن فترة ال •
 م، و2022مارس   31أشهر المنتهية في  ثالثةقائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة عن فترة ال •
 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة. •

( "التقرير 34)إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية األولية المختصرة 

 استناداً إلى فحصنا. 

 نطاق الفحص 

( الفحص  الدولي الرتباطات  للمعيار  وفقاً  بالفحص  قمنا  المالية  2410لقد  المعلومات  "فحص  قبل مراجع  (  الُمنفذ من  األولية 
الحسابات المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه استفسارات  
بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد 

حص أقل بشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية الف
ننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها خالل عملية   السعودية، وبالتالي فإنه ال يمك ِّ

 فلن نُبدي رأي مراجعة.مراجعة. وعليه،  

 االستنتاج

م المرفقة  2022مارس    31استناداً إلى فحصنا، فلم ينم إلى علمنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية المختصرة كما في  
 لعربية السعودية.( المعتمد في المملكة ا34للشركة غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 مادة أخرى 

من قبل مدقق حسابات آخر أبدى رأيًا   م2021ديسمبر    31تم تدقيق البيانات المالية لشركة النايفات للتمويل للسنة المنتهية في  
 . م2022يناير  30غير معدل على تلك البيانات المالية في 

 كي بي إم جي لالستشارات المهنية
 
 

 
 

 بديري  بن أحمد حمزةبن هاني 
 460رقم الترخيص 

 هـ 1443رمضان  25في: 
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للتمویل النایفات شركة 
سعودیة) (شركة مساھمة 

مراجعةالاألولیة المختصرة غیر  قائمة المركز المالي
 م ٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 

) ذلك خالف یذكر لم ما السعودیة الریاالت بآالف الغالمب جمیع(

إیضاحات 
مارس   ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر   ٣١

٢٠٢١
 الموجودات 

٦٤١٬٨٤٩٥٩٬١٢٣ حكمھ  في  ومانقد 
٧٩٨٬١٣٥٩٨٬٧٤٨ البنوك األخرى أرصدة لدى  

٨١٬٦١٧٬٩٢٢١٬٥٧٤٬٤٥٣ ذمم مدینة للتمویل إسالمي 
٨٩٣٨٩٣ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ملكیة بالقیمة العاستثمارات حقوق ال

ً  مدفوعات  ٥٣٬٤٩٤٥٠٬٥٤٠    أخرى متداولة  وموجودات  مقدما
٩١٨٫٦٦١١٨٬٦٦١ أصول محتفظ بھا للبیع
٢٧٬٩٦٣٢٦٬٩٧٥ موجودات غیر ملموسة 

٣٧٬٣٤٦٣٨٬١٥٤ ممتلكات ومعدات 
١٬٨٩٦٬٢٦٣١٬٨٦٧٬٥٤٧ مجموع الموجودات 

 الملكیةالمطلوبات وحقوق 
 المطلوبات 
٣٧٬٩٣٨٣٣٬٠٢٧ أخرى  دائنة  ارصدةو  مستحقات

٣١٬٤٧٠٢٥٬٩٧٠ مخصص الزكاة 
١٠٥٦١٬٣٨١٥٩٣٬٣٢٧أخرى تمویالت بنكیة إسالمیة ومطلوبات 

١٠٬٨٠٥١١٬٥٤١ زكاة مستحقة 
١٢٬٩٠٤١١٬٤٣٩ ظفین مخصص مكافأة نھایة الخدمة للمو

٦٥٤٬٤٩٨٦٧٥٬٣٠٤ مجموع المطلوبات 

 الملكیةحقوق 
١٥١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠ رأس المال 

١٦٨٢٫٧٩٩٨٢٬٧٩٩ احتیاطي نظامي 
١٥٨٬٩٦٦١٠٩٬٤٤٤ أرباح مبقاة

١٬٢٤١٬٧٦٥١٬١٩٢٬٢٤٣الملكیة مجموع حقوق 

١٬٨٩٦٬٢٦٣١٬٨٦٧٬٥٤٧الملكیة وق مجموع المطلوبات وحق

. المختصرة األولیة  ) جزءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة١٩) إلى رقم (١تُعد اإلیضاحات المرفقة من رقم (
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شركة النایفات للتمویل 
مساھمة سعودیة) كة (شر
مراجعةالاألولیة المختصرة غیر الدخل الشامل  قائمة

   ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
غیر ذلك)  (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذكر

مارس  ٣١المنتھیة في فترة لل
٢٠٢٢٢٠٢١إیضاحات 

 اإلیرادات 
٩٤٬١٢٩٩٩٬٠٥٩ سالمي ویل اإلمن التم اتایراد

)٥٬٩٩٩() ٤٬٦٠١( تكالیف تمویل
٨٩٬٥٢٨٩٣٬٠٦٠اإلسالمي التمویل من الدخل التشغیلي صافي

 المصاریف 
٣٠٤٣٢٥ ایرادات أخرى 

٨٣٬٩١٣٥٬٤٠٩-٥بالصافي  –  المتوقعة االئتمانیة الخسائر  مخصص عكس 
)٢٠٬٧٨٧() ٢٤٬٢٥٢(١١ اخرى  مصروفات  رواتب و
)١٠٬٣٠١() ١٠٬٩٥٦( أخرى  وإداریة   عمومیة مصروفات

)٣٬٠٨٢() ٣٬٥١٥( وإطفاء  ھالكست ا
٥٥٬٠٢٢٦٤٬٦٢٤ صافي الدخل للسنة قبل الزكاة 

 الزكاة 
)٦٬٧٠٠() ٥٬٥٠٠(للفترة مصروف الزكاة 

٤٩٬٥٢٢٥٧٬٩٢٤للفترة  صافي الدخل 

-- الدخل الشامل اآلخر 
٤٩٬٥٢٢٥٧٬٩٢٤للفترة  مجموع الدخل الشامل  

٠٫٥٨ ٠٫٥٠  ١٢ الربحیة األساسیة والمخفضة للسھم

. األولیة المختصرة ) جزءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة١٩) إلى رقم (١تُعد اإلیضاحات المرفقة من رقم (
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شركة النایفات للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
مراجعةالاألولیة المختصرة غیر  لكیةالم قائمة التغیرات في حقوق  

 ٢٠٢٢  مارس ٣١المنتھیة في  فترة لل
ذلك) غیر (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذكر 

المجموع أرباح مبقاة احتیاطي نظامي رأس المال إیضاحات 

١٫٠٠٠٫٠٠٠٨٢٬٧٩٩١٠٩٬٤٤٤١٬١٩٢٬٢٤٣ )مراجع( ٢٠٢١ دیسمبر ٣١ في  كما الرصید
٤٩٬٥٢٢٤٩٬٥٢٢-- للفترة  مجموع الدخل الشامل 

١٫٠٠٠٫٠٠٠٨٢٫٧٩٩١٥٨٬٩٦٦١٬٢٤١٬٧٦٥(غیر مراجع)  ٢٠٢١مارس   ٣١الرصید كما في 

١٫٠٠٠٫٠٠٠٦٠٬٢٩٠٥٩٬٠٨٥١٬١١٩٬٣٧٥)مراجع( ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١ في  كما الرصید
٥٧٬٩٢٤    ٥٧٬٩٢٤    -- للفترة  مجموع الدخل الشامل 

١٫٠٠٠٫٠٠٠٦٠٬٢٩٠١١٧٬٠٠٩١٬١٧٧٬٢٩٩)مراجع غیر( ٢٠٢٠ مارس ٣١ في  كما الرصید

األولیة المختصرة.  ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ١٩) إلى رقم (١م ( اإلیضاحات المرفقة من رقتعتبر 
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النایفات للتمویل شركة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

مراجعةالاألولیة المختصرة غیر  قائمة التدفقات النقدیة 
   م ٢٠٢٢ مارس  ٣١  في المنتھیة   أشھر الثالثة  لفترة  

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذكر غیر ذلك) 

مارس   ٣١للفترة المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١ إیضاحات 

 التشغیلیة نشطة األالتدفقات النقدیة من 
٥٥٬٠٢٢٦٤٬٦٢٤ كاة الز قبل  للفترة صافي الدخل 

  صافي إلى  الدخل وضریبة   الزكاة قبل  الدخل لتسویة  لتعدیالت ا
: النقدیة التدفقات

٣٬٥١٥٣٬٠٨٢ وإطفاء  ھالكست ا
١٬٧٢٠٨٢٢ مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

)٥٬٤٠٩() ٣٬٩١٣(٨-٥ بالصافي  –  مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعةعكس 
٤٬٦٠١٥٬٩٩٩ الیف تمویلكت 

٦٠٬٩٤٥٦٩٬١١٨
التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 

)٢٤٬٠٥١() ٣٩٬٥٥٦( ذمم مدینة للتمویل إسالمي 
ً  مدفوعات  )٤٬٧٧٢() ٢٬٩٥٤(    أخرى متداولة  وموجودات  مقدما
٤٬٩١١١٬٩٣٠ أخرى  دائنة  ارصدةو  مستحقات

٦١٣٤٩٬٩٤٨ بنوك األخرى أرصدة مع ال
٢٣٬٩٥٩٩٢٬١٧٣

)١٣٤() ٢٥٥( مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
)١٬٠١٦() ١١٥( إیجارات مدفوعة 

)١٠٬٧٠٥() ١٬٩٢٩( تكالیف تمویل وتكالیف أخرى مدفوعة
٢١٬٦٦٠٨٠٬٣١٨التشغیلیة نشطة األصافي النقد الناتج من 

 یة نشطة االستثماراألالتدفقات النقدیة من 
)١٬٣٥٦() ٤٩٨( ممتلكات ومعدات  شراء
)٢٬٤٠٣() ٣٬١٩٧( إلى موجودات غیر ملموسة  شراء
)٣٬٧٥٩() ٣٬٦٩٥(االستثماریة  األنشطة في  المستخدمة  النقدیة  التدفقات   صافي

 التمویلیة نشطة األالتدفقات النقدیة من 
٧٩٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠ متحصالت من التمویل المصرفي اإلسالمي

) ١٢٥٬٢٦٨() ١١٤٬٢٣٩( سداد التمویل المصرفي اإلسالمي 
)٩٥٬٢٦٨() ٣٥٬٢٣٩(التمویلیة نشطة  األصافي النقد المستخدم في 

)١٨٬٧٠٩() ١٧٬٢٧٤(حكمھ فيصافي التغیر في النقد وما 
٥٩٬١٢٣٧٠٬٠٩٢ الفترة بدایة  النقد وما یعادلھ في 

٦٤١٬٨٤٩٥١٬٣٨٣ الفترة في نھایة   حكمھ  فيالنقد وما 

األولیة المختصرة. ھذه القوائم المالیة) جزءا ال یتجزأ من ١٩) إلى رقم (١تُعد اإلیضاحات المرفقة من رقم (
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شركة النایفات للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

المراجعة غیر المختصرة األولیة المالیة  القوائم  حول إیضاحات 
   م ٢٠٢٢ مارس  ٣١  في المنتھیة   أشھر الثالثة  لفترة  

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذكر غیر ذلك) 

معلومات عامة  ١

الصادر في مدینة الریاض    ١٠١٠١٧٦٤٥١شركة مساھمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم  ك("الشركة")    ایفات للتمویلتعُد شركة الن 
٢٠١٣١٢/أ س  ٥). بموجب شھادة ساما ("البنك المركزي السعودي") رقم  ٢٠١٠مایو    ٢٣ھـ (الموافق  ١٤٣١جمادى اآلخرة    ٩بتاریخ  

)،  ٢٠٢٣سبتمبر    ١٢ھـ (الموافق  ١٤٤٥صفر    ٢٦ھي في  ) وتنت ٢٠١٨سبتمبر    ٣لموافق  ھـ (ا١٤٣٩ذو الحجة    ٢٣والتي تم تجدیدھا في  
الشركة   في    مرخص إن  االئتمان  بطاقات  الصغیرة والمتوسطة وتمویل  المنشآت  وتمویل  العمالء  وتمویل  اإلیجاري  التمویل  تقدیم  لھا 

 المملكة العربیة السعودیة. 

لسعودیة) مما أدى إلى تغییر وضع الشركة من شركة  في تداول (السوق المالیة ا  تم إدراج أسھم الشركة  ٢٠٢١خالل شھر نوفمبر  
 مساھمة مقفلة إلى شركة مساھمة. 

یقع المقر المسجل للشركة في مدینة الریاض على العنوان التالي: 

 شركة النایفات للتمویل 
حي الورود.  -العلیا  ٧٦٣٣

 ١٥٥٥وحدة رقم 
٢١٠٥ - ١٢٢٥٣الریاض 
 یة ربیة السعودالمملكة الع

اإلعداد أسس   ٢

وفقًا لمعیار المحاسبة  ٢٠٢٢مارس    ٣١المختصرة للشركة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في    األولیةتم إعداد ھذه البیانات المالیة    ١-٢
دارات اإلص  و  معاییروال  ودیة") المعتمد في المملكة العربیة السع٣٤"التقاریر المالیة المرحلیة" ("معیار المحاسبة الدولي    ٣٤الدولي رقم  

 .المحاسبین و  للمراجعینصادرة عن الھیئة السعودیة الخرى اال

یتم عرض قائمة المركز المالي على نطاق عام وفقًا للسیولة. 

قراءتھا  یجب   و   السنویة   المالیة  القوائم   في المختصرة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة    األولیة ال تتضمن ھذه البیانات المالیة     ٢-٢
.  ٢٠٢١ دیسمبر ٣١ في  المنتھیة للسنة السنویة المالیة القوائم مع بالتزامن

لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء قیاس الموجودات   ٣-٢ تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة على أساس االستمراریة وفقاً 
إلى ذلك، یتم قیاس مكافأة نھایة الخدمة للموظفین بالقیمة الحالیة اللتزامات  دلة. باإلضافة  المحتفظ بھا بغرض البیع المدرجة بالقیمة العا

المزایا المحددة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

. تتفق سیاسات المحاسبة  التاریخ  ھذا  حتىبح ساریة  أو تعدیالت جدیدة تم إصدارھا و لم تص  اتمعاییر أو تفسیر  ةأی   الم تطبق الشركة مبكر
سنویة  المالیة  ال  القوائمالمختصرة مع تلك المستخدمة في إعداد    ولیة اال المالیة    قوائمالفي إعداد ھذه    ستخدمةالمإدارة المخاطر    سیاسةو
 .٢٠٢١دیسمبر  ٣١مدققة للسنة المنتھیة في ال

سبب اعتماد معاییر جدیدة أثر التغییرات في السیاسات المحاسبیة ب ٤

لمعاییر المحاسبیة الساریة خالل العاما

وما بعده لیس لھا أي تأثیر   ٢٠٢٢ینایر    ١المعاییر المحاسبیة الجدیدة والتعدیالت على المعاییر المحاسبیة الحالیة الساریة اعتباًرا من  
 المختصرة للشركة.  األولیة جوھري على البیانات المالیة 



٧

للتمویل نایفات  شركة ال
 (شركة مساھمة سعودیة) 

مراجعةالاألولیة المختصرة غیر حول القوائم المالیة  إیضاحات 
   م ٢٠٢٢ مارس  ٣١  في المنتھیة   أشھر الثالثة  لفترة  

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذكر غیر ذلك) 

المحاسبیة الساریة خالل العامالمعاییر 
) عدًدا من المعاییر المحاسبیة والتفسیرات والتعدیالت ، والتي تسري اعتباًرا من الفترات  IASBلیة (ر المحاسبة الدوأصدر مجلس معایی 

ري على البیانات المالیة  أن التعدیالت لن یكون لھا تأثیر جوھ  ،ت اإلدارة اری قدو بناء على ت القوائم المالیة.    ٢٠٢٢یولیو    ١أو بعد    من
 كة. للشر المختصرة األولیة 

استخدام األحكام والتقدیرات    ٥

المختصرة من اإلدارة اتخاذ األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات    األولیةیتطلب إعداد البیانات المالیة  
ن ھذه التقدیرات. عند إعداد  المحاسبیة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة ع

ألحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة والمصادر الرئیسیة  المختصرة ، كانت ا  األولیة ھذه البیانات المالیة  
. ٢٠٢١دیسمبر ،  ٣١تھیة في للتقدیرات غیر المؤكدة ھي نفسھا التي تم تطبیقھا على البیانات المالیة السنویة المدققة كما في وللسنة المن 

حكمھ في نقد وما  ٦

في حكمھ نقد وما 

مارس   ٣١
٢٠٢٢

  (غیر مدقق) 

دیسمبر   ٣١
٢٠٢١
(مدقق) 

٤١٬٨٤٩٥٩٬١٢٣ نقد لدى البنوك 

أرصدة لدى البنوك األخرى  ٧

مارس   ٣١
٢٠٢٢

  (غیر مدقق) 

دیسمبر   ٣١
٢٠٢١
(مدقق) 

   
٢٨٬٥٣٨  ٢٧٬٨٣٨ ش الودائع على الھام

٧٠٬٢١٠  ٧٠٬٢٩٧ ٧-١إیضاح  - الودائع المصرفیة األخرى 
٩٨٬١٣٥٩٨٬٧٤٨

یتم االحتفاظ بھا لدى بنك محلي كودائع محملة بعمولة بأسعار السوق السائدة.  ١-٧

ذمم مدینة للتمویل إسالمي       ٨

(تورق) وبطاقات  تمویل عن طریق عقد البیع اآلجل    رئیسيوتمثل بشكل    ،في المملكة العربیة السعودیةلشركة  با  الخاصة  األعمالیتم تنفیذ  
 االئتمان اإلسالمیة. 

فیما یلي تفاصیل الذمم المدینة للتمویل اإلسالمي: 

مارس   ٣١
٢٠٢٢

  (غیر مدقق) 

دیسمبر   ٣١
٢٠٢١
(مدقق) 

١٬٣٦١٬٠٠٨٤١٬٣٥٧٬١٢ القروض الشخصیة  - تمویل عقد البیع اآلجل (تورق) 
٢٢٩٬١١٣١٩٤٬١٥٦الصغیرة والمتوسطة المنشآت  - تمویل عقد البیع اآلجل (تورق) 

٢٧٬٨٠١٢٣٬١٧٣ بطاقات االئتمان اإلسالمیة 
١٬٦١٧٬٩٢٢١٬٥٧٤٬٤٥٣

٥٢٠٬٤١٨٥٠٣٬٤٠٩شھر  ١٢تستحق خالل 
١٬٠٩٧٬٥٠٤١٬٠٧١٬٠٤٤شھر   ١٢تستحق بعد 

١٬٦١٧٬٩٢٢١٬٥٧٤٬٤٥٣



 

٨ 

 
 ویل یفات للتم شركة النا

 (شركة مساھمة سعودیة) 
   مراجعةالاألولیة المختصرة غیر حول القوائم المالیة  إیضاحات 

   م ٢٠٢٢ مارس  ٣١  في المنتھیة   أشھر الثالثة  لفترة  
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذكر غیر ذلك) 

 
 الذمم المدینة للتمویل اإلسالمي (تتمة) ٨
 

 الذمم المدینة:  جمالي وصافي تسویة بین إ ١- ٨
 

     ٢٠٢٢ مارس ٣١
     عقود البیع اآلجل (توّرق) 

 التجزئة 
 (التمویل الشخصي) 

 المنشآت الصغیرة 
 والمتوسطة 

 التجزئة 
(بطاقات االئتمان  

 المجموع  اإلسالمیة) 
    

 ٢٬٤٦٨٬٨١٤  ٢٩٬٧٨٣  ٣١٥٬٨٢٨  ٢٬١٢٣٬٢٠٣ إجمالي الذمم المدینة 
 ) ٨٠٢٬٦٣٧(  -  ) ٨٦٬٧١٥(  ) ٧١٥٬٩٢٢( مؤجلة ویل ات تمإیراد

١٬٦٦٦٬١٧٧  ٢٩٬٧٨٣  ٢٢٩٬١١٣  ١٬٤٠٧٬٢٨١ 
 ) ٤٨٬٢٥٥(  ) ١٬٩٨٢(  -*  ) ٤٦٬٢٧٣( مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

 ١٬٦١٧٬٩٢٢  ٢٧٬٨٠١  ٢٢٩٬١١٣  ١٬٣٦١٬٠٠٨ المدینة  الذمم  صافي
 

 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
 توّرق) عقود البیع اآلجل (

 
 التجزئة 

 (التمویل الشخصي) 
 المنشآت الصغیرة 

 والمتوسطة 

 التجزئة 
(بطاقات االئتمان  

 المجموع  اإلسالمیة) 

 ٢٬٤١١٬٨٣٤  ٢٤٬٦٥٥  ٢٧٢٬٠٠٩  ٢٬١١٥٬١٧٠ إجمالي الذمم المدینة 
 ) ٧٨٧٬١٧٣(  -  ) ٧٧٬٨٥٣(  ) ٧٠٩٬٣٢٠( إیرادات تمویل غیر مكتسبة 

١٬٦٢٤٬٦٦١  ٢٤٬٦٥٥  ١٩٤٬١٥٦  ١٬٤٠٥٬٨٥٠ 
 ) ٥٠٬٢٠٨(  ) ١٬٤٨٢(  -*  ) ٤٨٬٧٢٦( مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

١٬٥٧٤٬٤٥٣  ٢٣٬١٧٣  ١٩٤٬١٥٦  ١٬٣٥٧٬١٢٤ 
 
  مخصصات   تسجیل   یتم  لم  التي  تطبیق   بعد  الممول  المبلغ  من  أعلى  الضمان  قیمة   كانت   الحجم  ومتوسطة  الصغیرة  المنشآت  لعقود   بالنسبة*  

 .ببھاسب 
 

 فیما یلي التحلیل المرحلي للذمم المدینة للتمویل اإلسالمي:  ٢- ٨

 ٢٠٢٢ مارس ٣١
 عقود البیع اآلجل (توّرق) 

 التجزئة 
 (التمویل الشخصي) 

 المنشآت الصغیرة 
 والمتوسطة 

 التجزئة 
بطاقات االئتمان  (

 المجموع  ) اإلسالمیة

 ١٬٤٠٧٬٩٤٢  ٢٢٬٣٧٥  ١٦٨٬٢٦٥  ١٬٢١٧٬٣٠٢ الذمم المدینة  ١المرحلة 
 ٤٩٬٧٠٠  ١٬٠٥٥  ١٥٬٤٠٧  ٣٣٬٢٣٨ الذمم المدینة  ٢المرحلة 
 ٢٠٨٬٥٣٥  ٦٬٣٥٣  ٤٥٬٤٤١  ١٥٦٬٧٤١ الذمم المدینة  ٣المرحلة 

١٬٦٦٦٬١٧٧  ٢٩٬٧٨٣  ٢٢٩٬١١٣  ١٬٤٠٧٬٢٨١ 
 ) ٤٨٬٢٥٥(  ) ١٬٩٨٢(  -  ) ٤٦٬٢٧٣( مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

 ١٬٦١٧٬٩٢٢  ٢٧٬٨٠١  ٢٢٩٬١١٣  ١٬٣٦١٬٠٠٨ نة صافي الذمم المدی

 ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
 عقود البیع اآلجل (توّرق) 

 التجزئة 
  (التمویل الشخصي) 

 المنشآت الصغیرة 
  والمتوسطة 

 التجزئة 
(بطاقات االئتمان  

 المجموع   اإلسالمیة) 

 ١٬٣٩١٬٤٣٨  ١٨٬٣٠٢  ١٤٨٬٨٠١  ١٬٢٢٤٬٣٣٥ الذمم المدینة  ١المرحلة 
 ٣١٬٢٢١  ١٬٣١٩  -  ٢٩٬٩٠٢ الذمم المدینة  ٢المرحلة 
 ٢٠٢٬٠٠٢  ٥٬٠٣٤  ٤٥٬٣٥٥  ١٥١٬٦١٣ الذمم المدینة  ٣المرحلة 

١٬٦٢٤٬٦٦١  ٢٤٬٦٥٥  ١٩٤٬١٥٦  ١٬٤٠٥٬٨٥٠ 
 ) ٥٠٬٢٠٨(  ) ١٬٤٨٢(  - ) ٤٨٬٧٢٦( مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

 ١٬٥٧٤٬٤٥٣  ٢٣٬١٧٣  ١٩٤٬١٥٦  ١٬٣٥٧٬١٢٤ صافي الذمم المدینة 



 

٩ 

 
 شركة النایفات للتمویل 

 (شركة مساھمة سعودیة) 
   مراجعةالاألولیة المختصرة غیر حول القوائم المالیة  إیضاحات 

   م ٢٠٢٢ مارس  ٣١  في المنتھیة   أشھر الثالثة  لفترة  
 السعودیة ما لم یُذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

 سالمي (تتمة)الذمم المدینة للتمویل اإل ٨
 
 فیما یلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الذمم المدینة للتمویل اإلسالمي:  ٣- ٨
 

 المجموع  (المرحلة الثالثة)  (المرحلة الثانیة) (المرحلة األولى)
    

 ٥٠٬٢٠٨  ٤٨٬٨٥٢  ٦٥  ١٬٢٩١ ٢٢٠٢ینایر  ١الخسارة كما في مخصص 
 -  -  ٤٤٧  ) ٤٤٧( ١مرحلة التحویل من ال

 -  ٤٢  ) ٨٣(  ٤١ ٢التحویل من المرحلة 
 -  ) ١٬٢٤١(  ٣٠٦  ٩٣٥ ٣التحویل من المرحلة 
 ) ٣٬٠٦٧(  ) ٢٬٩٦٨(  ) ١١(  ) ٨٨( تسویة األصول المالیة 
 ١٬٢٣٣  -  -  ١٬٢٣٣ الجدیدة نشأت األصول المالیة  

 ٩٬٠٠٩  ) ٢٬٤٧٦(  ٢٬٢٥٠  ٩٬٢٣٥ صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة 
 ٧٬١٧٥  ) ٦٬٦٤٣(  ٢٬٩٠٩  ١٠٬٩٠٩ 

 ) ٩٬١٢٨(  ) ٩٬١٢٨(  -  - شطب خالل السنة 
 ٤٨٬٢٥٥  ٣٣٬٠٨١  ٢٬٩٧٤  ١٢٬٢٠٠ ٢٠٢٢  سرما ٣١مخصص الخسارة كما في 

المجموع  (المرحلة الثالثة)   (المرحلة الثانیة)  (المرحلة األولى)

 ٤٣٬٣٣٧  ٣٨٬٤٨٨  ٢٤٢  ٤٬٦٠٧ ١٢٠٢ینایر  ١مخصص الخسارة كما في 
 -  -  ٢١٢  ) ٢١٢( ١التحویل من المرحلة 
 -  ٢٢٦  ) ٢٦٧(  ٤١ ٢التحویل من المرحلة 
 -  ) ٦٤٥(  ٦٣  ٥٨٢ ٣التحویل من المرحلة 

 ) ١٢٬٦٥٧(  ) ١١٬١٩٧(  ) ٤٨(  ) ١٬٤١٢( األصول المالیة تسویة  
 ٥٬٠٧٢  -  -  ٥٬٠٧٢ نشأت األصول المالیة الجدیدة 

 ٣٣٬٤٢٦  ٤٠٬٩٥٠  ) ١٣٧(  ) ٧٬٣٨٧( صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة 
)٢٥٬٨٤١  ٢٩٬٣٣٤  ) ١٧٧(  ) ٣٬٣١٦ 

 ) ١٨٬٩٧٠(  ) ١٨٬٩٧٠(  -  - شطب خالل السنة 
 ٥٠٬٢٠٨  ٤٨٬٨٥٢  ٦٥  ١٬٢٩١ ١٢٠٢دیسمبر   ٣١مخصص الخسارة كما في 

 تسویة إجمالي الذمم المدینة:  ٤- ٨
 : منشآت الصغیرة والمتوسطةمم المدینة للتمویل الشخصي والفیما یلي الحركة في إجمالي الذ

 المجموع   غیر عاملة   منخفضة األداء   عاملة 
  الثالثة) (المرحلة   (المرحلة الثانیة)  (المرحلة األولى)

    

 ١٬٦٠٠٬٠٠٦  ١٩٦٬٩٦٨  ٣٠٬٠٨٢  ١٬٣٧٢٬٩٥٦ ٢٠٢٢ینایر  ١إجمالي الذمم المدینة كما في 
 -  -  ١٥٩٬٧٦٤  ) ١٥٩٬٧٦٤( ١التحویل من المرحلة 
 -  ٢٣٬٨٦٣  ) ٦٣٬٤٥٢(  ٣٩٬٥٨٩ ٢التحویل من المرحلة 
 -  ) ٦٬٩٨٦(  ٢٬٢٣١  ٤٬٧٥٥ ٣التحویل من المرحلة 

 ٤٥٬٥١٦  ) ٢٬٥٣٥(  ) ٧٩٬٩٨٠(  ١٢٨٬٠٣١ الحركات األخرى* صافي 
٤٥٬٥١٦  ١٤٬٣٤٢  ١٨٬٥٦٣  ١٢٬٦١١ 

 ) ٩٬١٢٨(  ) ٩٬١٢٨(  -  - شطب خالل السنة 
 ١٬٦٣٦٬٣٩٤  ٢٠٢٬١٨٢  ٤٨٬٦٤٥  ١٬٣٨٥٬٥٦٧ ٢٠٢٢  مارس ٣١مخصص الخسارة كما في 

 

 المجموع   غیر عاملة   منخفضة األداء   عاملة 
  (المرحلة الثالثة)   (المرحلة الثانیة)  (المرحلة األولى)

    

 ١٬٥٥٥٬٠٥٤  ١٣٠٬٠٤٥  ٢٥٬١٧٠  ١٬٣٩٩٬٨٣٩ ٢٠٢١ینایر  ١إجمالي الذمم المدینة كما في 
 -  -  ١٠٣٬٩٧٦  ) ١٠٣٬٩٧٦( ١التحویل من المرحلة 
 -  ٩٥٬٤٣٧  ) ١٠١٬٦٩١(  ٦٬٢٥٤ ٢التحویل من المرحلة 
 -  ) ٨٬٠١٣(  ٦٦٢  ٧٬٣٥١ ٣التحویل من المرحلة 

 ٦٣٬٧٠٣  ) ١٬٧٥٠(  ١٬٩٦٥  ٦٣٬٤٨٨ صافي الحركات األخرى* 
)٦٣٬٧٠٣  ٨٥٬٦٧٤  ٤٬٩١٢  ) ٢٦٬٨٨٣ 

 ) ١٨٬٧٥١(  ) ١٨٬٧٥١(  -  - ب خالل السنة شط
 ١٬٦٠٠٬٠٠٦  ١٩٦٬٩٦٨  ٣٠٬٠٨٢  ١٬٣٧٢٬٩٥٦ ٢٠٢١  دیسمبر ٣١مخصص الخسارة كما في 

 یشمل صافي الحركات األخرى التمویل الذي تم إصداره والتمویل المسدد والقیاسات األخرى.  *



 

١٠ 

 شركة النایفات للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

   مراجعةالاألولیة المختصرة غیر ائم المالیة حول القو إیضاحات 
   م ٢٠٢٢ مارس  ٣١  في المنتھیة   أشھر الثالثة  لفترة  

 الریاالت السعودیة ما لم یُذكر غیر ذلك) (جمیع المبالغ بآالف 

 الذمم المدینة للتمویل اإلسالمي (تتمة) ٨
 
   بالصافي   – المتوقعة   االئتمانیة الخسائر مخصص  عكس ٥- ٨

  ٣١ة أشھر المنتھیة في لفترة الثالث
 مارس 

٢٠٢١  ٢٠٢٢ 
 

 ٥٬٤٢٦  ٧٬١٧٥ مخصص االئتمان المتوقع للفترة 
 )١٠٬٨٣٥(  ) ١١٬٠٨٨( ١-٥-٨إیضاح  -المستردة مقابل الذمم المدینة التي سبق شطبھا  المبالغ 

 )٥٬٤٠٩(  ) ٣٬٩١٣( عكس مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة ـ بالصافي 
 
المبالغ المستردة من األرصدة المشطوبة في السنوات السابقة.  یتضمن ذلك ١-٥-٨

٪ من الرصید القائم الذي فات موعد  ٦٠األرصدة المشطوبة سابقًا ، تم شطب الذمم المدینة في حدود  بالنظر إلى المبالغ المستردة من  
 .٢٠٢٢مارس  ٣١استحقاقھ ألكثر من عامین من العقود المعنیة خالل الفترة المنتھیة في 

 
  التنازل عن مستحقات التمویل اإلسالمي ٦- ٨

 

ملیار لایر سعودي) إلى البنوك   ٠٬٦م: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیار لایر سعودي ( ٠٫٧بمبلغ قامت الشركة بتخصیص ذمم تمویل إسالمي 
ملیار لایر   ٠٫٦صرفي اإلسالمي التجاریة المحلیة للحصول على تمویل من البنك اإلسالمي. بلغت القیمة الدفتریة المرتبطة بالتمویل الم

االعتراف بذمم المویل اإلسالمي من قائمة المركز المالي حیث تحتفظ  ملیار لایر سعودي). لم یتم    ٠٫٦م:  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١سعودي (
داد  الشركة بشكل جوھري بجمیع المخاطر والمنافع الجوھریة ذات الصلة، وبشكل أساسي مخاطر االئتمان. إن الشركة مسؤولة عن س

. تم االعتراف بالمبلغ المثبت عن التنازل عن ذمم  الذمم المدینة المخصصة لھا للبنوك التجاریة المحلیة في حالة تخلف العمیل عن السداد
  تمویل إسالمي كتمویل في قائمة المركز المالي. وفقاً لشروط اتفاقیة التحویل، ال یسمح للشركة بإعادة سداد تلك الذمم المدینة ولمقرضي 

اتھا. القیمة الدفتریة لھذه الذمم المدینة وااللتزامات  المؤسسات المالیة اللجوء فقط إلى الذمم المدینة في حالة تخلف الشركة عن الوفاء بالتزام
تقارب قیمتھا العادلة. 

 

 مبالغ مشطوبة ال تزال خاضعة إلجراء التنفیذ  ٧- ٨
 

دیسمبر    ٣١ملیون لایر سعودي (  ١١٧طوبة التي ال تزال خاضعة لنشاط اإلنفاذ  ، بلغ مبلغ الذمم المدینة المش  ٢٠٢٢مارس    ٣١كما في  
   ون لایر سعودي). ملی  ١٠٨: ٢٠٢١

 

 غیر العاملة) كما یلي: ال(  ٣تحلیل تقادم ذمم التمویل اإلسالمي المتعلقة ب التورق المرحلة   ٨- ٨
 

 القروض الشخصیة  -التورق 

  إجمالي التعرض ٢٠٢٢ مارس ٣١
رة  مخصص الخسا

 صافي التعرض   االئتمانیة المتوقعة 
      
 ٢٧٬٤٤٥  ) ٧٬٧١٦(  ٣٥٬١٦١ یوًما ١٨٠إلى ٩٠
 ١٨٬٨٢٠  ) ٥٬٢٩٢(  ٢٤٬١١٢ یوًما ٢٧٠إلى  ١٨٠
 ٢٠٬١٧٨  ) ٥٬٦٥٨(  ٢٥٬٨٣٦ یوًما ٣٦٠إلى  ٢٧٠
 ١٤٬١٤٣  ) ٣٬٩٧٧(  ١٨٬١٢٠ یوًما ٤٥٠إلى  ٣٦٠
 ١١٬٧٣٧  ) ٣٬٣٢٢(  ١٥٬٠٥٩ یوًما ٥٤٠إلى  ٤٥٠
 ١٠٬١٢٣  ) ٢٬٨٨٧(  ١٣٬٠١٠یوًما ٦٣٠إلى  ٥٤٠
 ٢٢٬٩٠٧  ) ٢٬٥٣٦(  ٢٥٬٤٤٣ یوم فما فوق  ٦٣٠

 ١٢٥٬٣٥٣  ) ٣١٬٣٨٨(  ١٥٦٬٧٤١ المجموع 
     

 ٢٠٢١ دیسمبر ٣١
  إجمالي التعرض 

مخصص الخسارة  
 صافي التعرض   االئتمانیة المتوقعة 

      

 ٢٩٬٦٩٥  ) ٤٬٧٠٤(  ٣٤٬٣٩٩ یوًما  ١٨٠إلى  ٩٠
 ٢١٬٥٧٩  ) ٧٬٤٢٦(  ٢٩٬٠٠٥ یوًما ٢٧٠إلى  ١٨٠
 ١٣٬٥٤٤  ) ٦٬٧٥٠(  ٢٠٬٢٩٤ یوًما ٣٦٠إلى  ٢٧٠
 ٩٬٤٦٦  ) ٦٬٦٨١(  ١٦٬١٤٧ یوًما ٤٥٠إلى  ٣٦٠
 ٧٬٣٣٩  ) ٧٬٥٠٨(  ١٤٬٨٤٧ یوًما  ٥٤٠إلى   ٤٥٠
 ٥٬٣٧٢  ) ٦٬٧٨٥(  ١٢٬١٥٧ یوًما ٦٣٠إلى  ٥٤٠
 ١٧٬١٦٧  ) ٧٬٥٩٧(  ٢٤٬٧٦٤ یوم فما فوق   ٦٣٠

 ١٠٤٬١٦٢  ) ٤٧٬٤٥١(  ١٥١٬٦١٣ المجموع 



 

١١ 

 للتمویل شركة النایفات  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

   مراجعةالاألولیة المختصرة غیر حول القوائم المالیة  إیضاحات 
   م ٢٠٢٢ مارس  ٣١  في المنتھیة   أشھر الثالثة  لفترة  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذكر غیر ذلك) 
 
 مدینة للتمویل اإلسالمي (تتمة)الذمم ال ٨
 
 

 الشركات الصغیرة والمتوسطة  -التورق 

  إجمالي التعرض ٢٠٢٢ مارس ٣١
مخصص الخسارة  
 صافي التعرض   االئتمانیة المتوقعة 

   
 -  -  - یوًما ١٨٠إلى ٩٠
 ٣٥٬٦١٦  -  ٣٥٬٦١٦ یوًما ٢٧٠إلى  ١٨٠
 -  -  - یوًما ٣٦٠إلى  ٢٧٠
 ٩٬٨٢٥  -  ٩٬٨٢٥ ایومً  ٤٥٠إلى  ٣٦٠

 ٤٥٬٤٤١  -  ٤٥٬٤٤١ المجموع 
 

     
 ٢٠٢١ دیسمبر ٣١

  إجمالي التعرض 
مخصص الخسارة  
 صافي التعرض   االئتمانیة المتوقعة 

      
 ٣٥٬٥٧٠  -  ٣٥٬٥٧٠ یوًما  ١٨٠إلى  ٩٠
 -  -  - یوًما ٢٧٠إلى  ١٨٠
 ٩٬٧٨٥  -  ٩٬٧٨٥ یوًما ٣٦٠إلى  ٢٧٠
 -  -  - یوًما ٤٥٠إلى  ٣٦٠

 ٤٥٬٣٥٥  -  ٤٥٬٣٥٥ المجموع 

 محتفظ بھا للبیع أصول  ٩
  تمثل ھذه العقارات في المملكة العربیة السعودیة التي أعادت الشركة حیازتھا مقابل تسویة ذمم تمویل إسالمي. سیتم بیع العقارات عندما 

دیسمبر    ٣١لایر سعودي (ملیون    ١٨٫٦ھي    ٢٠٢٢مارس    ٣١تحصل الشركة على السعر المطلوب. القیمة العادلة لھذه العقارات كما في  
 ملیون لایر سعودي).  ١٨٫٦: ٢٠٢١

 أخرى  ومطلوبات تمویالت بنكیة إسالمیة   ١٠
  

  

مارس   ٣١
٢٠٢٢   

  (غیر مدقق) 

دیسمبر   ٣١
٢٠٢١ 
 (مدقق) 

     
 ١٥٥٠٬١٣٦٥٨٣٬٦٢١-١٠إیضاح   -تمویل البنك اإلسالمي 
 ٨٬٦٩٥  ١٠٬٣٦٧   عربي السعودي ودائع مؤسسة النقد ال

 ١٬٠١١  ٨٧٨   اإلیجار  مستحقات
 ٥٩٣٬٣٢٧  ٥٦١٬٣٨١ 

 
لدى الشركة حدود تمویل طویلة األجل مع البنوك المحلیة لتمویل احتیاجات التمویل الحالیة وطویلة األجل ، وبشكل أساسي       ١-١٠

  ٠٫٦ملیار لایر سعودي) تم استخدام    ٢٫٢:  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١ملیار لایر سعودي (  ٢٫٢لتمویل ذمم تمویل إسالمي بمبلغ  
ملیار لایر سعودي). یتم سداد ھذه التسھیالت    ٠٫٦:  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١(  ٢٠٢٢مارس    ٣١ملیار لایر سعودي منھا كما في  

 التمویلیة خالل ثالث إلى أربع سنوات على أقساط شھریة أو ربع سنویة أو نصف سنویة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١٢ 

 ات للتمویل النایفشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

   مراجعةالاألولیة المختصرة غیر حول القوائم المالیة  إیضاحات 
   م ٢٠٢٢ مارس  ٣١  في المنتھیة   أشھر الثالثة  لفترة  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذكر غیر ذلك) 
 
   اخرى رواتب و مصروفات   ١١

  ٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر 
 مارس (غیر مدقق) 

٢٠٢١  ٢٠٢٢ 
 

 ١١٬٨٧٤  ١٢٬٥٨٥ رواتب وتكالیف متعلقة بالموظفین
 ٥٬٩٦٧  ٩٬١٧١ التكالیف األخرى المتعلقة بالموظفین

 ٢٬٠٨٣  ١٬٦٣٣ مستحقة  مكافئات
 ٨٦٣  ٨٦٣ ولجنة مجلس اإلدارة  اعضاء أتعاب 

٢٠٬٧٨٧  ٢٤٬٢٥٢ 
  للسھم  والمخفضة األساسیة  الربحیة  ١٢

  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 ق) مارس (غیر مدق

٢٠٢٠  ٢٠٢٢ 

 ٥٧٬٩٢٤  ٤٩٬٥٢٢ صافي الدخل 
 

 المتوسط المرجح لعدد األسھم باآلالف بالنسبة للربحیة األساسیة والمخفضة للسھم 
 ١٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠ (معدل لمراعاة أسھم المنحة وأسھم الخزینة)    

 
 ٠٫٥٨  ٠٫٥٠ السعودي ربحیة السھم األساسیة والمخفّضة باللایر 

 
 محتملة وارتباطات  التزامات  ١٣

. عالوة على ذلك ، ال توجد التزامات جوھریة  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١ال یوجد تغییر جوھري في حالة الطوارئ منذ السنة المنتھیة في  
  ٣١لایر سعودي (  ملیون  ٥٫٢المستخدمة البالغة  بخالف االلتزامات غیر القابلة لإللغاء لتمدید االئتمان المتعلق بحدود بطاقة االئتمان غیر  

 ملیون لایر سعودي) كما في تاریخ قائمة المركز المالي. ٦٫٤: ٢٠٢١دیسمبر 
 
 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ١٤

 كانت المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة كما یلي: ١-١٤

  المعاملة طبیعة  طرف ذو عالقة 

مارس   ٣١
٢٠٢٢   

  (غیر مدقق) 

یسمبر  د ٣١
٢٠٢١ 
 (مدقق) 

 ) في اإلدارة الرئیسیین (موظ
 

 ٣٬٣٠٩  ٣٬٥٣٦  التعویض عن الفترة 
٢٨٥ ١٬١٢٨مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

       

أعضاء مجلس اإلدارة ولجان مجلس  
 اإلدارة 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان مجلس
  اإلدارة 

٨٦٣ 
  

٨٦٣
 

     

 المشتركة  اإلدارة

القیمةرسوم   ضریبة   / الزكاة  استشارات 
 ١٠٤المضافة 

 ١٤٦  ١٬٩١٣ تقدیم خدمات برمجیات تكنولوجیا المعلومات
٢٬٠١١ ٢٣٤خسارة ائتمانیة متوقعة تقییم

     

الشركة األم (فالكم للخدمات المالیة) 
المالیة   األوراق   / السلع  تعامالت  -حساب 

 ٥٠٠  ٥٠٠  إیداع 
٤٩٢ ٢٧٩اإلیجار رسم 

   ٥٠  رسوم االستشارات وغیرھا  
     
     



 

١٣ 

 یتضمن كبار موظفي اإلدارة للشركة الرئیس التنفیذي واإلدارة العلیا.  ٢-١٤
 

 شركة النایفات للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

   مراجعةالاألولیة المختصرة غیر حول القوائم المالیة  إیضاحات 
   م ٢٠٢٢ مارس  ٣١  في المنتھیة   أشھر الثالثة  لفترة  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذكر غیر ذلك) 
 
 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (تتمة)  ١٤
كانت األرصدة الھامة لألطراف ذات العالقة كما في تاریخ بیان المركز المالي على النحو التالي:  ٣-١٤

  طبیعة المعاملة  قة عالطرف ذو  

مارس   ٣١
٢٠٢٢   

  (غیر مدقق) 

دیسمبر   ٣١
٢٠٢١ 
 (مدقق) 

 ركة األم (فالكم للخدمات المالیة) الش
المحتفظ  -األصول الخاضعة لتمویل التورق  

 ٣٥٬١٧٠  ٣٤٬٦٥٧  بھا نیابة عن الشركة
      

أعضاء مجلس اإلدارة ولجان مجلس  
 اإلدارة 

 إلدارة المستحقة مكافأة أعضاء مجلس ا 
  

)٤٬٠٩٢ ( 
  

)٣٬٢٢٩( 
 

      
 )٣٬٣٥٣(  ) ٤٬٤٣٦(  تعویضات مستحقة الدفع  ) موظفي اإلدارة الرئیسیین (

)٣٬٢٦٦( ) ٣٬٥٤٤(مستحقة الدفع 
 إدارة رأس المال  ١٥

لھا والحفاظ على نسب رأس مال جیدة من  یتمثل ھدف الشركة عند إدارة رأس المال في حمایة قدرة الشركة على االستمرار في أعما
 لمساھمیھا.أجل دعم أعمالھا وتوفیر عائد مثالي 

یسعى مجلس اإلدارة إلى الحفاظ على التوازن بین العوائد المرتفعة التي قد تكون محتملة مع المستویات المرتفعة من التمویل البنكي 
المركز   خالل  من  المتاحة  والضمانات  والممیزات  قبل  اإلسالمي  من  المقدم  التمویل  إجمالي مبلغ  الشركة  تراقب  المال.  لرأس  السلیم 

 إجمالي التمویل إلى رأس المال.   منالتي تتطلب الحفاظ على نسبة ثالث مرات  النظامیةكة على أساس المتطلبات الشر

مارس   ٣١
٢٠٢٢ 

    (غیر مدقق)

دیسمبر   ٣١
٢٠٢١ 
   (مدقق) 

 المال نسبة إجمالي التمویل إلى رأس 
 مرة ١٫٣٢  مرة  ١٫٣٠ الملكیة) (الذمم المدینة للتمویل اإلسالمي مقسومة على مجموع حقوق 

 
 القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة  ١٦

  إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ من بیع أصل أو یتم دفعھ لتحویل التزام في معاملة نظامیة بین أطراف مشاركین في 
 العادلة على افتراض بأن عملیة بیع األصل أو تحویل االلتزام تمت إما: السوق وذلك في تاریخ القیاس. ویستند قیاس القیمة 

 
 من خالل السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو  -
 في السوق األكثر أفضلیة لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غیاب السوق الرئیسیة.  -

القیمة العادلة ألصل أو التزام ما باستخدام االفتراضات التي یستخدمھا  السوق الرئیسیة أو األكثر أفضلیة. یتم قیاس  یجب أن یتاح للشركة  
المتعاملون في السوق عند تسعیر أي أصل أو التزام، مع افتراض أن المتعاملین في السوق یعملون من منطلق مصالحھم االقتصادیة  

لسوق لتولید منفعة اقتصادیة من خالل التوظیف األمثل  صل غیر مالي في االعتبار قدرة المتعامل في االمثلى. وتأخذ القیمة العادلة أل 
 واألعلى لألصل أو من خالل البیع لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سیقوم بالتوظیف األمثل واألعلى لألصل. 

عروض أسعار التجار.  األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة أو  تستند القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتداولة في  
 لجمیع األدوات المالیة األخرى، تقوم الشركة بتحدید القیم العادلة.  

 نماذج التقییم 
 

 القیاسات. تقیس الشركة القیم العادلة باستخدام التسلسل الھرمي التالي للقیمة العادلة الذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في عمل 
 عار سوق مدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لألدوات المشابھة. المدخالت التي تعد أس  : ١المستوى  



١٤

شركة النایفات للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

مراجعةالاألولیة المختصرة غیر حول القوائم المالیة  إیضاحات 
   م ٢٠٢٢ مارس  ٣١  في المنتھیة   أشھر الثالثة  لفترة  

یُذكر غیر ذلك) المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم  (جمیع

القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)  ١٦
والتي یمكن رصدھا إما مباشرة (مثل األسعار) أو بشكل غیر مباشر    ١مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  :  ٢المستوى  

ا ھذه  تشمل  األسعار).  من  مشتقة  أسعار  (أي  باستخدام:  مقیمة  أدوات  أو  لفئة  المماثلة،  لألدوات  النشطة  األسواق  في  المدرجة  السوق 
األسعار المدرجة ألدوات شبیھة أو مماثلة في األسواق التي تعتبر أقل من نشطة، أو أسالیب التقییم األخرى التي یمكن فیھا رصد جمیع 

ات السوق. المدخالت الھامة بشكل مباشر أو غیر مباشر من بیان 
تي ال یمكن رصدھا. تشمل ھذه الفئة جمیع األدوات التي تشتمل فیھا تقنیة التقییم على مدخالت ال تستند إلى  المدخالت ال  : ٣المستوى  

اًء بیانات یمكن رصدھا ویكون للمدخالت التي ال یمكن رصدھا تأثیر كبیر على تقییم األداة. تشمل ھذه الفئة األدوات التي یتم تقییمھا بن 
 لمماثلة والتي تتطلب تعدیالت أو افتراضات ال یمكن رصدھا بشكل كبیر لتعكس الفروق بین األدوات. على األسعار المدرجة لألدوات ا

جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة التي تظھر بالقیمة العادلة ھي ذات مبلغ ضئیل. یتم قیاس جمیع األصول األخرى بالتكلفة المطفأة،  
 وبالتالي لم یتم تقدیم إفصاح عن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة. ارب قیمتھا العادلة ، والتي تق

 القطاعات التشغیلیة  ١٧
یتم تحدید قطاعات التشغیل بناًء على التقاریر الداخلیة حول مكونات الشركة التي تتم مراجعتھا بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة في  

صیص الموارد للقطاعات وتقییم أدائھا. یتم قیاس أداء كل قطاع على أساس العائد من  التشغیلي الرئیسي لتخ   وظیفتھ بصفتھ صانع القرار 
 المحفظة المعنیة ، حیث تعتقد اإلدارة أن ھذا المؤشر ھو األكثر صلة في تقییم نتائج القطاعات. 

قطاعات التقریر للشركة ھي كما یلي: 

تمویل الشخصي لقطاع التجزئة بموجب التورق. یتم تقدیم ھذا ال ) القرض الشخصي:١

یتم تقدیم بطاقات االئتمان اإلسالمیة لعمالء التجزئة بموجب التورق.  ) بطاقات االئتمان اإلسالمیة:٢
وھو تمویل یقدم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إطار التورق.  ) تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة: ٣

٢٠٢٢مارس  ٣١في كما  
التجزئة  عقود البیع اآلجل (توّرق) 

(التمویل الشخصي) 
المنشآت الصغیرة 

والمتوسطة 
بطاقات 

المجموع  المكتب الرئیسي االئتمان (التجزئة) 

١٬٣٦١٬٠٠٨٢٢٩٬١١٣٢٧٬٨٠١٢٧٨٬٣٤١١٬٨٩٦٬٢٦٣مجموع الموجودات 

 مجموع المطلوبات 
٩-٥٥٠٬١٣٦١٠٬٣٦٧ ٬٦٥ ٬

٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٩٤٬٤٣٣-٨٦٬٥٦٥٦٬٩٦٣٩٠٥مجموع اإلیرادات 

) ٤٤٬٩١١(-) ٣٬١٢٢() ٥٬٥٦٥((٣٦٬٢٢٤)مجموع المصاریف 
٤٩٬٥٢٢-) ٢٬٢١٧(٥٠٬٣٤١١٬٣٩٨الربح / (الخسارة) قبل الزكاة صافي 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في 
التجزئة  عوقد البیع اآلجل (توّرق)

(التمویل الشخصي) 
المنشآت الصغیرة 

والمتوسطة 
بطاقات 

المجموع المكتب الرئیسي االئتمان (التجزئة) 

١٬٣٥٧٬١٢٤١٩٤٬١٥٦٢٣٬١٧٣٢٩٣٬٠٩٤١٬٨٦٧٬٥٤٧مجموع الموجودات 
٥٨٣٬٦٢١٨٬٦٩٥٨٢٬٩٨٨٦٧ مجموع المطلوبات  ٬٣٠٤

٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٩٩٬٣٨٤-٩٣٬٧٣٠٥٬٢٦٩٣٨٥مجموع اإلیرادات 
) ٤١٬٤٦٠(-٢٬٠١٢١٬٥٢٥  (٣٧٬٩٢٣)مجموع المصاریف 

٥٧٬٩٢٤)١٬١٤٠( ٥٥٬٨٠٧٣٬٢٥٧صافي الربح / (الخسارة) قبل الزكاة 



 

١٥ 

 شركة النایفات للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

   مراجعةالاألولیة المختصرة غیر حول القوائم المالیة  إیضاحات 
   م ٢٠٢٢ مارس  ٣١  في المنتھیة   أشھر ة الثالث لفترة  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یُذكر غیر ذلك) 

  إعادة تصنیف أرقام المقارنة ١٨
 

المالیة   القوائم  في  تصنیف  إعادة  على  التعدیالت  بعض  إدخال  یلي  تم  فیما  الشامل.  الدخل  قائمة  على  تأثیر  لھا  ولیس  أفضل  لعرض 
 التفاصیل: 

 
 

 مبلغ  وان الحساب عن
  الى  من 

 ١٨٬٦٦١  موجودات محتفظ بھا بغرض البیع  العقار االستثماري
 ٣٤٬٥٠٠  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى  ودائع ألجل

 ٢١٠  ودائع ألجل  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
 

 تاریخ الموافقة على البیانات المالیة األولیة المختصرة  ١٩

  ٢٥ھـ (الموافق    ١٤٤٣رمضان    ٢٤إصدار البیانات المالیة المرحلیة الموجزة المرفقة من قبل مجلس اإلدارة في  تمت الموافقة على
 . )٢٠٢٢أبریل 




