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الشركة الوطنية للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة املركز املالي األولية املوجزة
(بالريال السعودي)
كما في
إيضاح
املوجودات
نقد ُومعادالت النقد
صافي االستثمار في التمويل االسالمي
دفعات مقدمة وأرصده مدينة أخرى
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
حق استخدام أصل
إجمالي املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأل املال
احتياطي نظامي
احتياطي عام
أربـاح مبقـاة
إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات
مستحق الدفع ملؤسسة النقد العربي السعودي
التسهيالت املالية
ذمم دائنة تجارية
مستحقات وأرصدة دائنة اخرى
مستحق لجهات ذات عالقة
التزام تأجير
مخصص الزكاة الشرعية
التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إجمالي املطلوبات
إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات
املدير املالي

6

15

7
8

9
10

املدير التنفيذي

 30يونيو 2020م
(غير مراجعة)
203,216,659
312,591,285
613,637
892,850
9,360,854
7,086,394
166,825
1,942,901
535,871,405

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
90,460,872
301,031,717
951,861
892,850
9,360,854
7,142,831
218,908
1,967,569
412,027,462

250,000,000
18,294,263
76,173,900
344,468,163

250,000,000
18,294,263
40,000,000
39,051,144
347,345,407

124,948,324
39,510,373
10,492,943
4,046,410
948,000
1,871,293
8,452,839
1,133,060
191,403,242
535,871,405

45,093,223
4,827,813
2,464,851
600,000
1,857,540
8,746,779
1,091,849
64,682,055
412,027,462
رئيس مجلس الدارة

"إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )17تشكل جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية األولية املوجزة وتقرأ معها "
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الشركة الوطنية للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية املوجزة (غير مراجعة)
(بالريال السعودي)

إيضاح

(الخسارة)  /الدخل من
التمويل اإلسالمي

11

لفترة الثالثة أشهر املنتهية

لفترة الستة أشهر املنتهية

في  30يونيو

في  30يونيو

2020م

()2,401,011

2019م

9,101,724

2020م

8,301,286

2019م

19,163,637

)املصاريف)  /الدخل
التشغيلي
أعباء تمويلية

()457,954

()182,258

()611,222

()370,477

مصروفات عمومية وإدارية

()1,958,730

()1,625,123

()3,804,409

()4,478,988

مصاريف بيعية وتسويقية

()1,255,072

()1,888,884

()2,886,896

()3,778,220

مخصص خسائر االئتمان

-

()8,585,798

()5,087,444

()9,085,798

املتوقعة
إيرادات أخرى

728,468

1,268,429

1,550,598

2,412,270

صافي (خسارة) /دخل

()5,344,299

()1,911,910

()2,538,087

3,862,424

الفترة قبل الزكاة الشرعية
الزكاة الشرعية
صافي (خسارة)  /دخل

10

()58,535

-

()339,157

()386,242

()5,402,834

()1,911,910

()2,877,244

3,476,182

الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

-

-

إجمالي (الخسارة) /

()5,402,834

()1,911,910

()2,877,244

3,476,182

الدخل الشامل للفترة

"إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )17تشكل جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية األولية املوجزة وتقرأ معها"
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الشركة الوطنية للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة التغيرات في حقوق امللكية األولية املوجزة
(بالريال السعودي)

رأس امل ـ ـ ــال

احتياطي عام

احتياطي نظامي

املجمـ ـ ـ ـ ــوع

أرباح مبقـ ــاة

لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م
الرصيد في  1يناير 2020م (مراجعة)

18,294,263 250,000,000

40,000,000

39,051,144

347,345,407

الدخل الشامل اآلخر
صافي خسارة الفترة

-

-

-

()2,877,244

()2,877,244

بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

()2,877,244

()2,877,244

املحول من االحتياطي العام (إيضاح )15

-

-

()40,000,000

40,000,000

-

الرصيد في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)

18,294,263 250,000,000

-

76,173,900

344,468,163

لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2019م
الرصيد كما في  1يناير 2019م (مراجعة)

18,586,464 250,000,000

40,000,000

74,410,908

382,997,372

الدخل الشامل اآلخر
صافي دخل الفترة

-

-

-

3,476,182

3,476,182

بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

3,476,182

3,476,182

توزيعات أرباح

-

-

-

()12,500,000

()12,500,000

الرصيد في  30يونيو 2019م (غير مراجعة)

18,586,464 250,000,000

40,000,000

65,387,090

373,973,554

"إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )17تشكل جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية األولية املوجزة وتقرأ معها"
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الشركة الوطنية للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة التدفقات النقدية األولية املوجزة (غير مراجعة)
(بالريال السعودي)
لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو
2019م
2020م
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
3,862,424
()2,538,087
صافي (الخسارة)  /دخل الفترة قبل الزكاة الشرعية
تعديالت:
122,586
138,197
استهالكات ممتلكات ومعدات
131,655
24,668
استهالك حق استخدام أصل
40,449
53,473
إطفاء املوجودات غير امللموسة
13,437
13,752
تكلفة التمويل على التزامات عقود االيجار
9,085,798
5,087,444
مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
244,802
59,638
التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
611,222
تكاليف التمويل
()2,155,053
مكاسب تعديل التدفقات النقدية اللتزام مالي
(الزيادة)  /النقص في املوجودات التشغيلية
()26,230,267
()16,647,012
صافي االستثمار في التمويل االسالمي
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
()24,742
338,224
الزيادة ( /النقص) في املطلوبات التشغيلية
348,000
مستحق لجهات ذات عالقة
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
1,373,541
()573,492
4,077,581
5,665,130
ذمم دائنة تجارية
()7,302,736
()9,573,896
النقد املستخدم في العمليات
()4,771,866
()633,097
زكاة مدفوعة
()272,298
()18,427
مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة
()230,000
()174,931
تكلفة التمويل على التزامات عقود االيجار املدفوعة
()12,576,900
()10,400,351
صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطـة االستثمارية
()250,999
()81,760
املدفوع لشراء ممتلكات ومعدات
()78,312
()1,390
املدفوع لشراء أصول غير ملموسة
38,645
املحصل من بيع ممتلكات ومعدات
()290,666
()83,150
صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطـة التمويليـة
30,000,000
صافي املحصل من التسهيالت املالية خالل الفترة
126,250,000
املحصل من املستحق الدفع ملؤسسة النقد العربي السعودي
()6,550,549
()3,010,712
صافي املدفوع من التسهيالت املالية خالل الفترة
()12,500,000
توزيعات أرباح مدفوعة
10,949,451
123,239,288
صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد ُ
()1,918,115
112,755,787
ومعادالت النقد
النقد ُ
99,890,783
90,460,872
ومعادالت النقد في بداية الفترة
النقد ُ
97,972,668
203,216,659
ومعادالت النقد في نهاية الفترة
"إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )17تشكل جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية األولية املوجزة وتقرأ معها "
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 1الوضع القانوني والنشاط
الش ـ ــركة الوطنية للتمويل ("الش ـ ــركة") هي ش ـ ــركة مس ـ ــاهمة س ـ ــعودية مقفلة مة ـ ــجلة في اململكة العربية الس ـ ــعودية بموجب الة ـ ــجل
التجاري رقم 1010071757بتاريخ  21شعبان  1409ه املوافق  29مارل  1989م.
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الحادي عشــر املنعقد بتاريخ  22شــعبان  1438ه (املوافق  18مايو  2017م) تم تغيير اســم
الشـ ـ ــركة بجميع رـ ـ ــجالمها وتراخيصـ ـ ــها وبكامل أصـ ـ ــولها وخصـ ـ ــومها وجميع عناصـ ـ ــرها اإلدارية والعينية واملالية إلى الشـ ـ ــركة الوطنية
لـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ـم ـ ــوي ـ ــل ،وذل ـ ــك ب ـ ـم ـ ــوج ـ ــب الةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري رق ـ ــم  1010071757الص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ  23ش ـ ـ ـ ـ ـ ــوال  1438ه امل ـ ــواف ـ ــق
 18يوليو 2017م في مدينة الرياض.
تزاول الشـ ــركة اشـ ــال اإليجار التمويلي وتمويل اشـ ــال املنشـ ــوت الصـ ــغيرة واملتوسـ ــطة وتمويل األصـ ــول اإلنتاجية والتمويل االسـ ــتهالكي
بموجب ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي رقم / 21أش 201406 /وتاريخ  29شوال  1435ه.
حص ـ ـ ـ ـل ــت الش ـ ـ ـ ــرك ــة على خط ــا ع ــدم مم ــااع ــة من مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة النق ــد العربي الس ـ ـ ـ ــعودي في  26جم ــادى الث ــااي  1439ه املوافق
 14مارل 2018م لالستمرار بطرح منتج التمويل العقاري بصيغة مرابحة واملوجه للمنشوت الصغيرة واملتوسطة لتمويل عقار تجاري.
يقع املركز الرئيس ي للشركة في العنوان التالي:
الشركة الوطنية للتمويل
حي امللك عبدالعزيز
طريق صالح الدين األيوبي ،الرياض
اململكة العربية السعودية
لدى الشركة الفروع التالية بةجالت تجارية منفصلة :
م

رقم السجل التجاري

تاريخ السجل التجاري

املدينة

-1

1010071757

 21شعبان  1409ه

الرياض – املقر الرئيس ي

-2

2051016491

 12صفر  1413هـ

الدمام

-3

4030069591

 22رجب  1410ه

جدة

-4

5855021453

 4رمضان  1422ه

أبها

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله فإن الشركة كما في  30يونيو 2020م ،لديها فرع في منطقة القصيم يحمل رخصة البلدية رقم  22/1139بتاريخ
 29جمادى األول  1425ه .حيث أن الشركة كما في تاريخ املوافقة على القوائم املالية تقوم بالعمل للحصول على الةجل التجاري
من وزارة التجارة واالستثمار.
تبدأ السنة املالية للقوائم املالية من شهر يناير وتنتهي 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 أشهر املنتهيتين في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي 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 ال تشمل جميع اإليضاحات والتي يتم في العادة إرفاقها مع القوائم املالية السنوية ولذلك يجب قراءمها مع القوائم املالية
السنوية للشركة كما في  31ديسمبر 2019م.
تظهر القوائم املالية األولية املوجزة بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.

 - 3األحكام والتقديرات الهامة
يتطلب إعداد القوائم املالية االولية املوجزة من اإلدارة ممارس ـ ـ ــة اجتهادات في اس ـ ـ ــتخدام األحكام والتقديرات واالفتراض ـ ـ ــات التي تؤثر
على تطبيق السياسات املحاسبية واملبال املقررة لألصول وااللتزامات وااليرادات واملصروفات .ونظرا للتأثي ـ ـ ــر الكبي ـ ـ ــر لح ـ ـ ــاالت ع ـ ـ ــدم
التأكــد املصاحب ــة للتقدي ـرات الرئيسية ،قد تتطلــب النتائــج التــي تختلــف عــن االفتراضــات الحاليــة خــالل الســنة املاليــة التاليــة تعديال
ذا أهميــة اســبية علــى املبل ـ الدفتــري لألصــل أو االلت ـزام املتأثــر.
عند إعداد هذه القوائم املالية االولية املوجزة ،كانت االحكام الهامة املوضـ ـ ــوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السـ ـ ــياسـ ـ ــات املحاسـ ـ ــبية
للشركة ،واملصادر الرئيسية للتقديرات واالمور غير املؤكدة هي ذامها املطبقة على القوائم املالية السنوية للشركة للسنة املنتهية في 31
ديسمبر 2019م ،مع األخذ في االعتبار آثار انتشار فيرول كوفيد ،19-إيضاح رقم (. )13

 - 4السياسات املحاسبية الهامة
جميع السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية األولية املوجزة هي نفسها املتبعة في إعداد القوائم املالية السنوية كما في
 31ديسمبر 2019م باستثناء ما هو موضح أدناه:
املنحة الحكومية
تعترف الشركة باملنحة الحكومية املتعلقة بالدخل ،إذا كان هناك تأكيد معقول بأنه سيتم استالمها وأن الشركة ستلتزم بالشرول
املرتبطة باملنحة .ويتم التعامل مع فائدة القرض الحكومي بسعر أقل من سعر الفائدة في السوق على أنها منحة حكومية تتعلق بالدخل.
ويتم االعتراف بالقرض الذي يقل سعره عن سعر السوق وقياسه وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي (" – )9األدوات املالية" .وتقال
الفائدة بسعر أقل من سعر الفائدة في السوق على أنها الفرق بين القيمة الدفترية األولية للقرض املحدد وفق ا للمعيار الدولي للتقرير
املالي ( )9واملتحصالت املستلمة .ويتم احتسا الفائدة وفقا ملعيار املحاسبة الدولي ( .)20ويتم االعتراف باملنح الحكومية في قائمة
الدخل األولية املوجزة على أسال منهجي على مدى الفترات التي تعترف فيها الشركة بالتكاليف ذات العالقة كمصاريف مهدف املنحة
لتعويضها.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 5املعايير الجديدة ،التفسيرات والتعديالت
املعايير الدولية للتقرير املالي والتعديالت الصادرة وغير سارية املفعول
املعيار الدولي للتقرير املالي (" )17عقود التأمين" (تاريخ الســريان  1يناير 2021م) .ال يتوقع أن يكون هناك أثر لتطبيق هذا املعيار
على القوائم املالية للشركة.
املعايير الدولية للتقرير املالي الصادرة وسارية املفعول
-

تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( – )3تعريف النشال التجاري.
تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم ( – )1ومعيار املحاسبة الدولي رقم ( )8بشأن تعريف الجوهري.
تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( ،)9ومعيار املحاسبة الدولي رقم ( ،)39واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم
( -)7إصالح مؤشر سعر الفائدة.

لم يكن لتطبيق أيا مما سبق أثر على القوائم املالية املرفقة.
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كما في
 30يونيو 2020م

صافي االستثمار في التمويل السالمي

كما في
 31ديسمبر 2019م

إجمالي االستثمار في التمويل اإلسالمي

424,942,216

407,690,200

إيراد تمويل غير مكتسب  /مؤجل

()75,227,052

()74,281,950

أتعا تةجيل غير مكتسبة

()4,339,162

()4,642,859

االنخفاض في قيمة التمويل اإلسالمي

()32,784,717
312,591,285

()27,733,674
301,031,717

-

مـن بـا االسـتجابة إلــى انتشــار كوفيــد  ، 19قامــت مؤسســة النقـد العربـي السـعودي بــإطالق برنــامج لــدعم تمويــل القطــاع
الخــاص ) البرنــامج ( فــي شــهر مــارل 2020م مــن أجــل تقــديم الــدعم الــالزم للمنشــوت متناهيــة الصــغر والصــغيرة
واملتوســطة الحجــم وفقــا للتعمــيم رقــم  381000064902بتــاريخ  16جمــادى اآلخــرة  1438ه .ويتمحــور البرنــامج حــول
البرامج التالية:
 برنامج تأجيل الدفعات،
 برنامج تمويل اإلقراض،

وكجزء من برنامج تأجيل الدفعات ،يجب على الشركة تأجيل الدفعات املستحقة ملدة ستة أشهر على تسهيالت اإلقراض لتلك الشركات
املؤهلة لتكون ض ــمن املنش ــوت متناهية الص ــغر والص ــغيرة واملتوس ــطة الحجم .كما تعتبر برامج االعفاء هي دعم قص ــير األجل للس ــيولة
ملواجهة مشــاكل التدفق النقدي املحتملة للمقترض .كما قامت الشــركة بتنفيذ إعفاءات الســداد عن طريق تمديد فترة التمويل املعمول
بها املمنوحة دون تحميل تكاليف إضافية على العميل.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
وتم تقييم األثر املحاس ـ ـ ي لهذه التغيرات بخص ـ ــوص التس ـ ــهيالت االئتمانية وتم معالجتها وفقا ملتطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي ()9
كتعديل ألحكام الترتيب .وقد أدى ذلك إلى إدارج الش ـ ـ ــركة خس ـ ـ ــارة تعديل لليوم األول بمقدار  14,8مليون ريال س ـ ـ ــعودي على ص ـ ـ ــافي
االس ـ ـ ـ ــتثمار في عقود اإليجار التمويلي كما في  30يونيو  2020م ،والتي تم عرض ـ ـ ـ ــها كجزء من " إيرادات من الدخل من عقود املرابحة
واإليجارة (إيض ـ ـ ـ ــاح  )11وفي ظل غيا عوامل أخرى ،فان املش ـ ـ ـ ــاركة في هذا التأجيل ال يعتبر زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان .وفي
ُ
املقابل تم إدراج مبل  2,2مليون ريال سعودي يمثل إيرادات املنحة وذلك لتسوية خسائر التعديل التي قدمت من أجلها املنحة ،وقد
مارست اإلدارة أحكاما معينة إلثبات وقيال املنحة الحكومية كما هو وارد أكثر تفصيال في اإليضاح رقم (.)8،7
-

يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم ( )12والذى يبين تفاصيل أكثر عن صافي االستثمار في التمويل اإلسالمي.

-

يتضمن الرصيد معامالت مع أطراف ذات عالقة مبينة بإيضاح رقم (.)9
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مستحق الدفع ملؤسسة النقد العربي السعودي

انطالق ـ ــا م ـ ــن دو ر مؤسس ـ ــة النق ـ ــد العرب ـ ــي الس ـ ــعودي ف ـ ــي وض ـ ــع وإدارة وتنفي ـ ــذ السياس ـ ــة النقدي ـ ــة واملس ـ ــاهمة ف ـ ــي تعزي ـ ــز االس ـ ــتقرار
املـ ـ ــالي ،بمـ ـ ــا فـ ـ ــي ذلـ ـ ــك تمكـ ـ ــين القطـ ـ ــاع املـ ـ ــالي مـ ـ ــن دعـ ـ ــم نمـ ـ ــو القطـ ـ ــاع الخـ ـ ــاص ،وفـ ـ ــي إطـ ـ ــار دعـ ـ ــم جهـ ـ ــود الـ ـ ــد ولـ ـ ــة "أيـ ـ ــدها " فـ ـ ــي
ـكل خـ ـ ــاص
مكافحـ ـ ــة فيـ ـ ــرول كورونـ ـ ــا  -كوفيـ ـ ــد  19-وتخفيـ ـ ــف آثـ ـ ــاره املاليـ ـ ــة واالقتصـ ـ ــادية املتوقعـ ـ ــة علـ ـ ــى القطـ ـ ــاع الخـ ـ ــاص ،وبشـ ـ ـ ٍ
علـ ـ ــى املنشـ ـ ــوت الصـ ـ ــغيرة واملتوسـ ـ ــطة واملنشـ ـ ــوت متناهيـ ـ ــة الصـ ـ ــغر فقـ ـ ــد عملـ ـ ــت املؤسسـ ـ ــة علـ ـ ــى إعـ ـ ــداد برنـ ـ ــامج يسـ ـ ــتهدف تمكـ ـ ــين
دع ـ ـ ــم القط ـ ـ ــاع الخ ـ ـ ــاص للقي ـ ـ ــام ب ـ ـ ــدوره ف ـ ـ ــي تعزي ـ ـ ــز النم ـ ـ ــو االقتص ـ ـ ــادي م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل حزم ـ ـ ــة م ـ ـ ــن اإلج 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 ،ويس ـ ـ ــتهدف البرنامج ـ ـ ــان دع ـ ـ ــم اس ـ ـ ــتمرارية األعم ـ ـ ــال ونم ـ ـ ــو ه ـ ـ ــذه املنش ـ ـ ــوت خ ـ ـ ــالل املرحل ـ ـ ــة
الحالية ،بما يساهم في دعم النمو االقتصادي واملحافظة على مستويات التوظيف في هذه املنشوت.
بتاريخ 1441/8/5هـ املوافق 2020/3/29م وفقا التفاقية برنامج تأجيل الدفعات وبرنامج تمويل اإلقراض من مؤسسة النقد العربي
السعودي ،فقد حصلت الشركة على مبل  116,250,000ريال سعودي بتاريخ  5إبريل 2020م حيث يبدأ سداد أول قسط بتاريخ 4
نوفمبر 2020م وآخر قسط بتاريخ  3أكتوبر 2023م ،كما حصلت على مبل  10,000,000ريال سعودي طبقا لبرنامج التمويل املضمون
بتاريخ  22يونيو 2020م حيث يبدأ سداد أول قسط بتاريخ  10يناير 2021م وآخر قسط بتاريخ  8يونيو 2023م .إن هذه املبال
مستحقه السداد ملؤسسة النقد العربي السعودي على مدار فترة  3سنوات على أقسال شهرية .وقد قامت الشركة بإعادة مبل 101,8
مليون ريال سعودي من قيمة املنحة املقدمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ،راجع إيضاح رقم ( )14ملزيد من التفصيل.
كما في
كما في
 31ديسمبر 2019م
 30يونيو 2020م
اضافات خالل الفترة
مكاسب تعديل التدفقات النقدية اللتزام مالي
االعباء التمويلية نتيجة تعديل التدفقات النقدية خالل الفترة
الرصيد نهاية الفترة
الجزء املتداول
الجزء غير املتداول

126,250,000
()1,436,854
135,178
124,948,324

-

27,171,924
97,776,400

-

ت ـ ــم االعت ـ ـ ـراف بمبلـ ـ ـ  126,3ملي ـ ــون ري ـ ــال س ـ ــعودي ت ـ ــم اس ـ ــتالمه مقاب ـ ــل ص ـ ــافي االس ـ ــتثمار ف ـ ــي عق ـ ــود اإليج ـ ــار التم ـ ــويلي ك "منح ـ ــة
حكومية"،
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
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التسهيالت املالية

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

كما في
 30يونيو 2020م
45,093,223

كما في
 31ديسمبر 2019م
38,913,007

اضافات خالل الفترة  /السنة

-

50,000,000

املسدد خالل الفترة  /السنة

()3,010,712

()43,819,784

مكاسب تعديل التدفقات النقدية اللتزام مالي

()2,873,251

-

االعباء التمويلية نتيجة تعديل التدفقات النقدية خالل الفترة

301,113

-

الرصيد

39,510,373

45,093,223

الجزء املتداول

1,618,958

14,557,487

الجزء غير املتداول

37,891,415

30,535,736

لدى الشركة تسهيالت مالية من الهيئة العامة للمنشوت الصغيرة واملتوسطة "منشوت" تحت مبادرة االقراض غير املباشر تتمثل فى
التسهيل األول بمبل  30مليون ريال سعودى  ،والتهسيل الثااى بمبل  20مليون ريال سعودى ،تماشيا مع جهود اململكة العربية
السعودية في تخفيف آثار جائحة كورونا وانطالقا من مستهدفات مبادرة اإلقراض غير املباشر املعتمدة باالمر السامي الكريم رقم
 14393بتاريخ 1439/3/25هـ أقرت اللجنة الوزارية اإلشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص بتأجيل الدفعات املستحقة ملبادرة
اإلقراض غير املباشر ملدة سنة  ،على أن ينتتهى سداد التسهيل األول فى  1يوليو 2023م بدال من  1يوليو 2022م  ،والتسهيل الثااى فى
 1مارل 2024م بدال من  1مارل 2023م .
واش ـ ــأ ع ـ ــن ه ـ ــذه املب ـ ــادرات مكاس ـ ــب أث ـ ــر التع ـ ــديل بمبلـ ـ ـ  2,8ملي ـ ــون ري ـ ــال س ـ ــعودى ،ومبلـ ـ ـ  1,4ملي ـ ــون ري ـ ــال س ـ ــعودي كم ـ ــا هـ ـ ــو
مب ـ ــين بااليض ـ ــاح ( . )7وه ـ ــذا املبلـ ـ ـ يمث ـ ــل الف ـ ــرق ب ـ ــين القيم ـ ــة الحالي ـ ــة للتس ـ ــهيالت املالي ـ ــة وفق ـ ــا للش ـ ــرول قب ـ ــل التع ـ ــديل و القيم ـ ــة
الحاليـ ـ ـ ــة للمـ ـ ـ ــدفوعات النقديـ ـ ـ ــة املسـ ـ ـ ــتقبلية وفقـ ـ ـ ــا لشـ ـ ـ ــرول التعـ ـ ـ ــديل ،والتـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ــتم خصـ ـ ـ ــمها بمعـ ـ ـ ــدل الفائـ ـ ـ ــدة الفعليـ ـ ـ ــة األصـ ـ ـ ــلي
للتسهيالت املالية.
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
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معامالت وأرصدة الطرف ذو العالقة

في س ــياق األعمال التجارية العادية تقوم الش ــركة بالتعامل مع مجل إدارة الش ــركة .إن ش ــرول املعامالت مع تلك األطراف هي نف
ش ـ ـ ـ ــرول التعــامــل مع الجهــات األخرى الغير مرتبطــة كمــا أنــه يتم اعتمــاد املعــامالت من قبــل إدارات تلــك الش ـ ـ ـ ــركــات .علمــا أنــه ال يتم
احتسا أية أعباء مالية على أرصدة حسابات الجهات ذات العالقة.
إن أرصدة املستحق لجهات ذات عالقة كانت كما يلى:

أعضاء مجل

إدارة الشركة

كما في
 30يونيو 2020م

كما في
 31ديسمبر 2019م

948,000

600,000

وفيما يلي املعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة:

الطرف ذو العالقة

طبيعة العالقة

طبيعة املعامالت

موظفي الدارة العليا

اإلدارة التنفيذية

مجل

اإلدارة

مجل

اإلدارة

لفترة الستة أشهر
املنتهية في
 30يونيو 2020م

للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019م

الرواتب وغيـرها من
استحقاقات املوظفين
قصيـرة األجل

814,820

2,186,118

مكافوت وبدالت

348,000

900,000

صافي االستثمار في التمويل االسالمي

طبيعة العالقة

املنتج

هامش الربح

مدة املرابحة

عميل ذو صلة قرابة
بأحد مساهمي الشركة

مرابحه

%8

 48شهر
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لفترة الستة أشهر
املنتهية في
 30يونيو 2020م
252,351

للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019م
66,135

الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
كما في
 30يونيو 2020م

 -10مخصص الزكاة الشرعية

كما في
 31ديسمبر 2019م

إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلـي:
رصيد أول الفترة  /السنة

8,746,779

15,077,137

مكون خالل الفترة  /السنة

339,157

574,563

املسدد خالل الفترة  /السنة

()633,097

()24,496,384

املحمل للسنوات السابقة

-

17,591,463

رصيد آخر الفترة  /السنة

8,452,839

8,746,779

موقف الربط الزكوي النهائي
تلقت الشركة في تاريخ  7أكتوبر 2019م ربط زكوي نهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من  2005م حتى 2011م ،والتي
تبل  17.6مليون ريال سعودي.
خالل  2018م تلقت الشركة ربط زكوي للسنوات من  2014م حتى  2017م يتطلب التزاما إضافيا من الهيئة العامة للزكاة والدخل
والتي تبل  12,7مليون ريال سعودي .ومع ذلك ،قامت الشركة بسداد  ٪ 20كدفعات مقدمة ،وسيكون سداد املبال املتبقية في كل
شهر ديسمبر للسنوات الخم املقبلة .خالل  2019م دفعت الشركة دفعتين حسب الجدول.
قدمت الشركة إقرارامها الزكوية حتي عام 2019م وسددت املستحق عليها حتى السنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م.

( -11الخسارة) الدخل من التمويل السالمي
لفترة الثالثة أشهر املنتهية في
 30يونيو
2020م

2019م

لفترة الستة أشهر املنتهية في
 30يونيو
2020م

2019م

(الخسارة)  /الدخل من عقود
املرابحة (إيضاح )6

()5,833,013

4,138,721

427,657

8,607,097

الدخل من عقود اإلجارة،
صافي (إيضاح )6

1,171,099

2,908,495

3,307,094

6,699,669

الدخل من عقود التورق

2,260,903

2,054,508

4,566,535

3,856,871

()2,401,011

9,101,724

8,301,286

19,163,637
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -12األدوات املالية وإدارة املخاطر
تتكون األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي للشركة بشكل أسال من النقد ُومعادالت النقد وصافي االستثمار في التمويل اإلسالمي
والتسهيالت املالية واملستحق لجهات ذات عالقة ومستحقات وأرصده دائنة أخرى.
مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة مالي ــة في الوف ــاء بالتزام ــه والتسبب في تكب ــد الشركة خسارة مالية.
إن األدوات املالية الخاصـ ـ ــة بالش ـ ــركة التي يمكن أن تتعرض ملخاطر االئتمان تتضـ ـ ــمن بشـ ـ ــكل أسـ ـ ــال النقد ُومعادالت النقد وصـ ـ ــافي
االستثمار في التمويل اإلسالمي .تقوم الشركة بإيداع أموالها في مصارف مالية ذات موثوقية وقدرة ائتمانية عالية كما أن لدى الشركة
ســياســة بخصــوص لجم األموال املودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في كل مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف وال تتوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اإلدارة وجود مخاطر ائتمان هامة تنتج مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ذلك .
كما ال تتوقع اإلدارة أن تتعرض ملخاط ـ ـ ــر ائتمان هام ـ ـ ــة من صافي االستثمار في التمويل االسالمي نظ ـ ـ ـ ـ ـرا ألن لديه ـ ـ ـ ـ ــا قاعدة عريضة من
العمالء التي تعمل في أاش ـ ــطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنها تقوم بمراقبة أرص ـ ــدة ص ـ ــافي االس ـ ــتثمار في التمويل االس ـ ــالمي القائمة
دوريا.
تقوم الشــركة بتكوين مخصــص الهبول في القيمة ويمثل الخســائر املتوقعة من قبل الشــركة فيما يتعلق بصــافي االســتثمار في التمويل
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمـ ـ ـ ــي وال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ رص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــم ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي  30يـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــو 2020م م ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ  312,591,285ريـ ـ ـ ــال س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــودي
( 31ديس ـ ـ ـ ـ ـم ـب ــر 2019م :م ـب ـل ـ  301,031,717ري ـ ــال س ـ ـ ـ ـ ـع ــودي) ب ـع ـ ــد خص ـ ـ ـ ـ ــم م ــخص ـ ـ ـ ـ ــص ق ـ ــدره  32,784,717ري ـ ــال س ـ ـ ـ ـ ـع ــودي
( 31ديسمبر 2019م :مبل  27,733,674ريال سعودي).
 30يونيو 2020م
364,817,065
4,375,806
9,985,951
10,106,138
8,646,844
27,010,412
424,942,216
()4,339,162
()75,227,052
345,376,002
()32,784,717
312,591,285

غير متأخرة السداد وغير مستحقة
متأخرة السداد من  30-1يوم
متأخرة السداد من  90-31يوم
متأخرة السداد من  180-91يوم
متأخرة السداد من  360-181يوم
متأخرة السداد ألكثر من سنة
يخصم :أتعا تةجيل غير مكتسبة
إيراد تمويل غير مكتسب  /مؤجل
صافي االستثمار في التمويل اإلسالمي قبل االنخفاض
يخصم :مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

%9,5

إجمالي معدل تغطية املحفظة
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 31ديسمبر 2019م
349,508,252
7,996,977
5,843,422
6,275,666
4,276,033
33,789,850
407,690,200
()4,642,859
()74,281,950
328,765,391
()27,733,674
301,031,717
%8,4

الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزامامها حال استحقاقها .تتم مراقبة احتياجات السيولة على أسال
شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية ملقابلة أي التزامات عند استحقاقها.
تتكون املطلوبات املالية للشركة من تسهيالت مالية وذمم دائنة تجارية ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى ،تعمل الشركة على الحد
من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسهيالت بنكية ،باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العمالء كما
هو موضح اعاله وفترات سداد أقسال التسهيالت املالية والذمم الدائنة التجارية واملستحقات واألرصدة الدائنة األخرى.
فيما يلي بيان باالستحقاقات التعاقدية املتبقية للمطلوبات املالية في تاريخ القوائم املالية .إن املبال اجمالية وغير مخصومة:
التدفقات النقدية التعاقدية
خالل 3
شهور أو
أقل

القيمة
الدفترية

 30يونيو 2020م
تسهيالت مالية

39,510,373

العموالت املستقبلية على التسهيالت املالية
مستحق الدفع ملؤسسة النقد العربي
السعودي

- 124,948,324

خالل  3إلى
 12شهرا

-

1,618,958

-

103,495

أكثر من سنة

الجمالي

39,510,373 37,891,415
476,483

579,978

124,948,324 97,776,400 27,171,924

مستحق لجهات ذات عالقة

948,000

600,000

348,000

-

948,000

ذمم دائنة تجارية
مستحقات وأرصدة دائنة اخرى

10,492,943
4,046,410

7,363,412
1,021,692

3,129,531
1,978,530

1,046,188

10,492,943
4,046,410

الجمالي

179,946,050

8,985,104

34,350,438

180,526,028 137,190,486

القيمة
الدفترية

خالل 3
شهور أو أقل

التدفقات النقدية التعاقدية
 31ديسمبر 2019م
تسهيالت مالية

1,643,782 45,093,223

خالل  3إلى
 12شهرا

أكثر من سنة

30,535,736 12,913,705

الجمالي
45,093,223

العموالت املستقبلية على التسهيالت املالية

-

61,708

427,113

466,162

954,983

مستحق لجهات ذات عالقة

600,000

600,000

-

-

600,000

ذمم دائنة تجارية

4,827,813

1,567,032

3,260,781

-

4,827,813

مستحقات وأرصدة دائنة اخرى

2,464,851

1,479,768

985,083

-

2,464,851

الجمالي

5,352,290 52,985,887

17,586,682

31,001,898

53,940,870
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الشركة الوطنية للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)
(املبال بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -13أحداث هامة خالل فترة القوائم املالية األولية
 في  11مارل 2020م ،اعلنت منظمة الصحة العاملية فيرول كوفيد  19-كجائحة عاملية .وفي ضوء االنتشار السريع في أرجاءاململكة العربية السعودية ،واجهت العديد من االقتصادات وقطاعات األعمال تبعات كبيرة في ظل حالة عدم التاكد التي تثيرها
ظروف فيرول كورونا املستجد وما يرتبط به من االجراءات االحترازية املتخذة من قبل الحكومات الحتواء أو تأخير انتشار الوباء .
 قامت اإلدارة بمراجعة املصادر الهامة لحاالت عدم التأكد املبينة في القوائم املالية السنوية األخيرة في ضوء جائحة كوفيد ،19وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب في ظل املتغيرات الخاصة بمدة ولجم االجراءات االحترازية ،وعليه تم تقييم اآلثار
املحتملةعلى القوائم املالية األولية املوجزة حيث تم تعديال ذا أهميــة اســبية علــى املبل ـ الدفتــري لألصــل أو االلت ـزام املتأث ـر ،مع
األخذ في االعتبار مبادرات دعم الدولة فى تخفيف اآلثار السلبية على القطاع الخاص ،وبشكل خاص على املنشوت الصغيرة
واملتوسطة واملنشوت متناهية الصغر.
 -14أحداث الحقة
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي توجيهات إضافية حول إجراءات الدعم اإلضافي بخصوص جائحة كوفيد  19للمنشوت متناهية
الصغر والصغيرة واملتوسطة الحجم التي ستحتاج شركات التمويل التخاذها فيما يتعلق ببرنامج تأجيل الدفعات للمنشوت متناهية الصغر
والصغيرة واملتوسطة الحجم ،حيث قامت الشركة بإعادة مبل  101,866,374ريال سعودي من قيمة املنحة املقدمة من قبل مؤسسة
النقد العربي السعودي.
 -15احتياطي عام
بتاريخ  29ابريل 2020م ااعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين وأقرت املوافقة على تحويل رصيد االحتياطي العام البال رصيده
كما في  31ديسمبر 2019م  40,000,000ريال سعودي إلى حسا األرباح املبقاه.
 -16أرقام املقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتماش ى مع تبويب بنود الفترة الحالية ،وفيما يلى البنود التى تأثرت باعادة التبويب:
املبالغ قبل
اعادة التبويب
الدخل من التمويل اإلسالمي ،صافي
مصروفات عمومية وإدارية – تكلفة بوليصة التأمين

21,269,987
()6,585,338

اعادة تبويب
()2,106,350
2,106,350

املبالغ بعد اعادة
التبويب
19,163,637
()4,478,988

 -17اعتماد القوائم املالية األولية املوجزة (غير مراجعة)
اع ـت ـم ـ ــدت ه ـ ــذه ال ـقــوائــم امل ـ ــال ـي ـ ــة األول ـي ـ ــة املــوجــزة (غ ـيــر م ـراج ـع ـ ــة) مــن ق ـب ـ ــل م ـج ـل ـ
املوافق  27يوليو 2020م.
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اإلدارة فــي ت ـ ــاريــخ  06ذو ال ـح ـج ـ ــة 1441ه ـ

