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 حول فحص القوائم المالیة األولیة الموجزةتقریر 
 

  إلى السادة مساھمي شركة ینال للتمویل المحترمین
  (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 
 مقدمة 

 
سبتمبر    ۳۰لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولیة الموجزة المرفقة لشركة ینال للتمویل (شركة مساھمة سعودیة مقفلة) ("الشركة") كما في  

والتسعة أشھر المنتھیتین في ذلك التاریخ وقوائم التغیرات أشھر  األولیة الموجزة ذات الصلة لفترتي الثالثة    ، وقوائم الدخل والدخل الشامل ۲۰۲۲
اإلدارة    الملكیةفي حقوق   إن  األخرى.  التفسیریة  التاریخ واإلیضاحات  ذلك  في  المنتھیة  أشھر  التسعة  لفترة  الموجزة  األولیة  النقدیة  والتدفقات 

مد "التقاریر المالیة األولیة" المعت   -  ۳٤مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  
 نا بھ.في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة استناًدا إلى الفحص الذي قم 

 
 نطاق الفحص 

 
لمراجع المستقل للمنشأة"، "فحص المعلومات المالیة األولیة المنفذ من قبل ا  ۲٤۱۰لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعیار الدولي الرتباطات الفحص رقم  

ن المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. یتكون فحص المعلومات المالیة األولیة من إجراء استفسارات بشكل رئیسي من األشخاص المسؤولین ع 
ن المراجعة التي یتم األمور المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویعد الفحص أقل بشكل كبیر في نطاقھ م

سنكون على علم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي لن یمكننا من الحصول على تأكید بأننا  
 بجمیع األمور المھمة التي یمكن التعرف علیھا خالل المراجعة. وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة.

 
 ستنتاج اال
 

من جمیع النواحي   استناًدا إلى الفحص الذي قمنا بھ، لم یلفت انتباھنا ما یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة األولیة الموجزة المرفقة لم یتم إعدادھا،
 المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  ۳٤الجوھریة، وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

 
 برایس وترھاوس كوبرز 

 
 
 
 

 عادل القحطاني 
 ٦۱٤ترخیص رقم 

 
 

 ۲۰۲۲أكتوبر  ۲٦
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 القوائم المالیة األولیة الموجزة إیضاحات حول 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۷ 

 معلومات عامة  .۱
 

لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة. وتعمل الشر  كة  إن شركة ینال للتمویل ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة تأسست وفقاً 
والرخصة غیر )،  ۲۰۰۱ینایر    ۱٦ھـ (الموافق  ۱٤۲۱شوال    ۲۱الصادر في مدینة الریاض بتاریخ    ۱۰۱۰۱٦۳۹٥۷بموجب السجل التجاري رقم  

  ۲۰۱٤۰۳/أ/ش/۷رقم    لیشركة التمو  رخصة  و  ) من وزارة التجارة،۲۰۰۰مایو    ۳۱ھـ (الموافق  ۱٤۲۱صفر    ۲۷الصادرة بتاریخ    ۹۹الصناعیة رقم  
روعھا ، وتزاول أعمالھا من خالل ف("ساما") ) من البنك المركزي السعودي۲۰۱٤فبرایر  ۲۷ھـ (الموافق ۱٤۳٥ الثانيربیع  ۲۷الصادرة بتاریخ 

  : خمسة أفرع) في المملكة العربیة السعودیة.۲۰۲۱الخمسة ( 
 

 یقع المركز الرئیسي للشركة بمدینة الریاض في العنوان التالي:
 

   شركة ینال للتمویل
 السلیمانیة  –ر عذالم   ۷٦۹۰

 ۱وحدة رقم 
   ۲٦۹۲ –  ۱۲٦۲۱الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة 
 

 التالیة: لدى الشركة الفروع 
 

 الموقع التاریخ  رقم السجل التجاري للفرع
   

 الدمام  ھـ ۱٤۲٥جمادى األولى  ۹ ۲۰٥۰۰٤٦۰۸۳
 جدة  ھـ ۱٤۲٥جمادى األولى  ۹ ٤۰۳۰۱٥۰۰٥۷
 الجبیل  ھـ ۱٤۳۲ربیع األول  ۹ ۲۰٥٥۰۱۳۰٦۷
 خمیس مشیط  ھـ ۱٤۳۲ربیع األول  ۹ ٥۸٥٥۰۳٦۳۷۸
 المكرمة مكة  ھـ ۱٤۳٦ الثانيربیع  ۲٦ ٤۰۳۱۰۹۰۲٤۰

 
 نتائج وموجودات ومطلوبات الفروع المدرجة في ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. تم إدراج 

 
كة العربیة  تھدف الشركة إلى تقدیم اإلیجار التمویلي للموجودات المنقولة وغیر المنقولة وتمویل المرابحة إلى كافة القطاعات االقتصادیة في الممل

 السعودیة. 
 

  ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة ولم تتم مراجعتھا.تّم فحص 
 

 أسس اإلعداد .۲
 

"التقاریر  ۳٤وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰فترة المنتھیة في للتم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة كما  ۲-۱
األولیة   المملكة  ۳٤المالیة  في  المعتمد  للمراجعین "  السعودیة  الھیئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعاییر  السعودیة  العربیة 

 والمحاسبین. 
 

 ال تتضمن القوائم المالیة األولیة الموجزة جمیع المعلومات واإلفصاح المطلوب في القوائم المالیة السنویة المراجعة، ویجب قراءتھا مع  ۲-۲
 . ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ة للسنة المنتھیة في القوائم المالیة السنویة المراجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  شركة ینال للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 القوائم المالیة األولیة الموجزة إیضاحات حول 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۸ 

 (تتمة)  أسس اإلعداد .۲
 

. ۲۰۲۲ینایر    ۱أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولي المعاییر المحاسبیة والتعدیالت التالیة التي كانت ساریة للفترات التي تبدأ في أو بعد     ۲-۳
 القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة. قدرت اإلدارة أن ھذه التعدیالت لیس لھا أثر جوھري على 

 
 تدرجھا   التي  التكالیف"  المحتملة  والموجودات  المحتملة  والمطلوبات"المخصصات    -  ۳۷  رقم  الدولي  المحاسبیة  معیار  على  التعدیالت  تحدد 

ً  العقد كان إذا ما تقییم عند الشركة  . للخسارة مسببا

   ممتلكات ومصنع ومعدات" الشركة من أن تقتطع من تكلفة الممتلكات والمصنع   -  ۱٦الدولي رقم  تحظر التعدیالت على معیار المحاسبة"
سوف    والمعدات المبالغ المستلمة من بیع البنود المنتجة أثناء قیام الشركة بإعداد األصل لالستخدام على الوجھ المقصود منھ. بدالً من ذلك،

 كلفة ذات العالقة في قائمة الدخل.تقوم الشركة بإثبات متحصالت البیع ھذه والت

   لإلطار   ۳مرجعًا في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  "تجمیع المنشآت"    -  ۳على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    التعدیالتتُحِدّث
 المفاھیمي للتقریر المالي دون تغییر متطلبات المحاسبة لتجمیع المنشآت. 

   تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى"، ۱السنویة تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  تُدخل التحسینات" ،
، "الزراعة" واألمثلة التوضیحیة المصاحبة ٤۱، "األدوات المالیة"، ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

 ، "عقود اإلیجار".۱٦ي للتقریر المالي رقم للمعیار الدول

  فیما یلي قائمة المعاییر والتفسیرات الصادرة التي تتوقع الشركة بشكل معقول تطبیقھا في المستقبل. وتعتزم الشركة تطبیق ھذه المعاییر 
 .حیثما ینطبق ذلك, عندما تصبح ساریة المفعول

 الوصف  التفسیر  المعیار/
للفترات التي تبدأ  ساري المفعول  

   في أو بعد 
   

 ۲۰۲٤ینایر  ۱ تصنیف المطلوبات إلى متداولة أو غیر متداولة ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
   

رقم   الدولي  المحاسبة  معیار  على    ۱تعدیالت 
في ضوء المعاییر الدولیة    ۲وبیان الممارسة رقم  

 للتقریر المالي 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱ السیاسات المحاسبیة اإلفصاح عن 

   
 ۲۰۲۳ینایر  ۱ تعریف التقدیرات المحاسبیة  ۸تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

   
ضریبة مؤجلة متعلقة بالموجودات والمطلوبات   ۱۲تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

 الناشئة من معاملة واحدة
 ۲۰۲۳ینایر   ۱

 
 

 وائمالسیاسات المحاسبیة وإدارة المخاطر المستخدمة عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة متوافقة مع تلك المطبقة في إعداد القإن   ٤-۲
 .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المالیة للشركة للسنة المنتھیة في  المراجعة  المالیة
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 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۹ 

  استخدام األحكام والتقدیرات  .۳
تخاذ أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة  یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة قیام اإلدارة با

على النتائج  للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاریف. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. قد ال تمثل النتائج األولیة مؤشًرا مناسباً  
م المالیة األولیة الموجزة، فإن األحكام الھامة التي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة والمصادر  السنویة للعملیات. عند إعداد ھذه القوائ

. خالل فترة التسعة  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في  المدققةالرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة كانت كتلك المستخدمة في القوائم المالیة 
على األداء المالي والمركز المالي للشركة باستثناء ما یتعلق   ۱۹-، لم یكن ھناك أثر جوھري لجائحة كوفید۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰في    أشھر المنتھیة

لبرنامج   . بالنظر إلى عدم وجود أثر سامابالمنحة الحكومیة وخسائر التعدیل المتعلقة بتأجیل عقود اإلیجار التمویلي والذمم المدینة للمرابحة وفقاً 
، قامت اإلدارة بمراجعة عوامل االقتصاد ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰على المركز المالي واألداء المالي للشركة، خالل الفترة المنتھیة في    ۱۹-ھري لكوفید جو

ر االئتمانیة  الكلي التي تستعین بھا الشركة في تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة. نتج عن التعدیالت على عوامل االقتصاد الكلي انخفاض في الخسائ
 ملیون لایر سعودي. ۳٬۸المتوقعة بمبلغ 

 
 صافي االستثمار في عقود اإلیجار التمویلي  .٤
 

 فیما یلي التسویات بین إجمالي وصافي االستثمار في عقود اإلیجار التمویلي:  ۱-٤
 

 إیضاح 
 كما في 

 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰ 
 كما في 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 
 (مراجعة) (غیر مراجعة)   
    

 ۱٬۲۸۱٬۸۱٦٬۷۸٥ ۱٬۱۹۰٬٤۰۱٬۲۷٥  ذمم مدینة لعقود اإلیجار
 ٦٦۰٬۰۲۹٬۰٤۹ ٦۲۸٬۲۳٦٬۰۰۸  القیمة المتبقیة 

 ۱٬۹٤۱٬۸٤٥٬۸۳٤ ۱٬۸۱۸٬٦۳۷٬۲۸۳  إجمالي االستثمار في عقود اإلیجار التمویلي 
 ) ٦٥۳٬۰۰۹٬۲۸۹( ) ٦۲۱٬۲۲۸٬۲٤۸(  ودائع ضمان غیر مستردة

 ً  ) ٥۷٬٥۹٤٬۹۷۱( ) ٥۸٬۲٤۱٬٤۲۸(  إیجارات مدفوعة مقدما
 ۱٬۲۳۱٬۲٤۱٬٥۷٤ ۱٬۱۳۹٬۱٦۷٬٦۰۷  صافي الذمم المدینة 

 ) ۱۳۱٬۷۳۲٬۲۷۲( ) ۱۳۰٬٦٤۲٬۲۳۸(  إیرادات إیجار تمویلي غیر مكتسبة 
 ۱٬۰۹۹٬٥۰۹٬۳۰۲ ۱٬۰۰۸٬٥۲٥٬۳٦۹  المجموع الفرعي 

 ) ٦۷٬۸۸۷٬۹۳۸( ) ۷۰٬۷۰۰٬٦۹٤( ۳-٤ خسارة تعدیل 
 ٤۰٬۱۲۷٬۷٤٥ ٥٥٬۳٥٥٬٥٤۲ ۱۱ التمویلي إیرادات من اإلیجار 

  )۱٥٬۳٤٥٬۱٥۲ ( )۲۷٬۷٦۰٬۱۹۳ ( 
 ۱٬۰۷۱٬۷٤۹٬۱۰۹ ۹۹۳٬۱۸۰٬۲۱۷  صافي االستثمار في عقود اإلیجار التمویلي 

 ) ۱۳۱٬۹۰٦٬٥۹۹( ) ۱۲۲٬۹۳۰٬۷۰۷( ۲-٤ الخسارة االئتمانیة المتوقعة على االستثمار في عقود إیجار تمویلي 
  ۸۷۰٬۲٤۹٬٥۱۰ ۹۳۹٬۸٤۲٬٥۱۰ 

 ) ٤٦۷٬۱۸۰٬۷۷۱( ) ٤٦۹٬۲٦۷٬۲٤۸(   الجزء المتداول
  ٤۰۰٬۹۸۲٬۲٦۲ ٤۷۲٬٦٦۱٬۷۳۹ 
 

  فیما یلي الحركة في الخسارة االئتمانیة المتوقعة على االستثمار في الذمم المدینة لإلیجار التمویلي:  ۲-٤

 إیضاح 
 كما في 

 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰
 كما في 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 (مراجعة) (غیر مراجعة)   
    

 ۱۲٦٬٦۲۳٬۲۹۱ ۱۳۱٬۹۰٦٬٥۹۹    ینایر ۱الرصید كما في 
 ٥٬٥۰٤٬۸۹۸ ) ۸٬۷۰۹٬۸۱۰(  الخسارة االئتمانیة المتوقعة للفترة / للسنة ل من یحمت(عكس) / 

 ) ۲۲۱٬٥۹۰( ) ۲٦٦٬۰۸۲(  شطب دیون معدومة 
 ۱۳۱٬۹۰٦٬٥۹۹ ۱۲۲٬۹۳۰٬۷۰۷ ۱-۲-٤ الرصید في نھایة الفترة / السنة 



  شركة ینال للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۰ 

 (تتمة)  صافي االستثمار في عقود اإلیجار التمویلي .٤
 

 االستثمار في عقود اإلیجار التمویلي: تحلیل محفظة الخسائر االئتمانیة المتوقعة لصافي  ۲-۱-٤
 

 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

صافي االستثمار في 
عقود اإلیجار  

 التمویلي 
الخسارة االئتمانیة  

 المتوقعة 
  معدالت الخسارة

 المتوقعة 
    

 ٪ ۰٬۰۳-٪ ۰٬۰۰ ۱٬۱۲٥٬۲۲٤ ٦۷٥٬۲۱٥٬۷۸۹ غیر مستحقة بعد 
 ٪ ۱٬۲٥-٪ ۰٬۰٤ ۹۲۹٬٦۷۹ ۱۷٦٬۱۸۱٬۹۲٦ یوًما  ۹۰ - ۱

 ٪ ۷٬٥۸-٪ ۱٬۲٦ ٥۸۳٬۱۹۸ ۲٦٬۱۱۳٬۸۷۹ یوًما  ۱۸۰ - ۹۱
 ٪ ٤۲٬٥۰-٪ ۷٬٥۹ ۱٬۹٤۹٬۸۳٤ ۸٬۳۹٦٬۷۳۲ یوًما  ۳٦٥ - ۱۸۱
۳٦٦ - ۷۳۰  ً  ٪ ۱۰۰- ٪٤۲٬٦۰ ٤٬۲۱۰٬۱۸٥ ۸٬٤٥۰٬۱۹٥   یوما

 ٪ ۱۰۰ ۱۱٤٬۱۳۲٬٥۸۷ ۱۱٤٬۱٦٦٬۸٤۸ یوًما وحسابات محددة *  ۷۳۰أكثر من 
 ۱٬۰۰۸٬٥۲٥٬۳٦۹ ۱۲۲٬۹۳۰٬۷۰۷  
 

 (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

صافي االستثمار في 
عقود اإلیجار  

 التمویلي 
الخسارة االئتمانیة  

 المتوقعة 
  معدالت الخسارة

 المتوقعة 
    

 ٪ ۰٬۰٥-٪ ۰٬۰۰ ٦۰۰٬۰۱۳ ۷٦۲٬۸۲۹٬٥٤۱ غیر مستحقة بعد 
 ٪ ۱٬۱۸-٪ ۰٬۰٦ ٦٬۹۰۲٬۲٤۳ ۱۸۹٬۹۹۱٬۷٥۱ یوًما  ۹۰ - ۱

 ٪ ٥٬۷۰-٪ ۱٬۱۹ ۱٬٥٤۷٬۷۳۰ ۲۳٬۸۱۱٬۰۸۸ یوًما  ۱۸۰ - ۹۱
 ٪ ۲۸٬۰۲-٪ ٥٬۷۱ -  -  یوًما  ۳٦٥ - ۱۸۱
۳٦٦ - ۷۳۰  ً  ٪ ۱۰۰- ٪۲۸٬۰۳ ۲٦۲٬۱۷۱ ۲۸۲٬٤۸۰   یوما

 ٪ ۱۰۰ ۱۲۲٬٥۹٤٬٤٤۲ ۱۲۲٬٥۹٤٬٤٤۲ یوًما وحسابات محددة *  ۷۳۰أكثر من 
 ۱٬۰۹۹٬٥۰۹٬۳۰۲ ۱۳۱٬۹۰٦٬٥۹۹  
 

یوم مقابل حسابات محددة حیث یتم رصد مخصص    ۷۳۰لایر سعودي في أقل من    ملیون  ٥۸٬٥* یشمل ذلك مخصص خسارة ائتمانیة متوقعة بمبلغ  
 ملیون لایر سعودي). ٦٬٥: ۲۰۲۱بالكامل عن صافي االستثمار في اإلیجار التمویلي (

 
والھیئة العامة للمنشآت   ساماتم إثبات خسارة التعدیل فیما یتعلق بتأجیل التدفقات النقدیة في إطار برنامج المدفوعات المؤجلة المعلن من قبل   ۳-٤

وتأجیل القرض من منشآت. تم إثبات   ساماالصغیرة والمتوسطة ("منشآت"). وقد تلقت الشركة، مقابل التأجیل، ودائع بدون أرباح من  
 المنحة الحكومیة في القوائم المالیة األولیة الموجزة كالفرق في القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتسدیدات.  منافع

 
عن تمدید تأجیل المدفوعات لمدة ثالثة أشھر إضافیة لتلك الشركات المؤھلة كمشروعات متناھیة   ساما، أعلن  ۲۰۲۱خالل شھر دیسمبر  

الفترة من    ۱۹- متأثرة بجائحة كوفید  الصغر ومتوسطة الحجم والتي مازالت الدفع خالل   ۳۱إلى    ۲۰۲۲ینایر   ۱ولدیھا أقساط مستحقة 
. تم تقییم األثر المحاسبي لھذه التغییرات من حیث عقود اإلیجار التمویلي وعقود المرابحة ومعاملتھا وفقًا لمتطلبات المعیار ۲۰۲۲مارس  

ملیون لایر  ۲٬۸رتیب. نتج عن ذلك أن تعترف الشركة بخسارة تعدیل للیوم األول بمبلغ كتعدیل من حیث الت  ۹ رقم الدولي للتقریر المالي
 ۳۰ملیون لایر سعودي على عقود اإلیجار التمویلي وعقود المرابحة، على التوالي، خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في    ۰٬۹سعودي و

 . ۲۰۲۲سبتمبر 
 



  شركة ینال للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۱ 

 (تتمة)  االستثمار في عقود اإلیجار التمویليصافي  .٤
 

 إنشاء ھیكل ُمدد احتمالیة التخلف عن السداد  ٤-٤
 

السداد إلى  یتم احتساب معدالت الخسارة باستخدام طریقة "معدل التدفق" بناًء على احتمالیة تقدم الذمم المدینة خالل مراحل متتالیة من التأخر في  
احتمالیة التخلف عن السداد على احتمالیة التخلف المحسوبة بناًء على معدالت التدفق اآلجل، بمعدل ستة وثالثین شھًرا  الشطب. تستند ھیاكل أجل  

 : ستة وثالثین شھًرا)، معدلة حسب توقعات االقتصاد. ۲۰۲۱ماضیة (
 

 عدم االستقرار تحلیل    ٥-٤
 

، ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰الخسارة االئتمانیة المتوقعة لإلیجار التمویلي كما في  بافتراض ثبات جمیع العوامل األخرى، فإن تحلیل الحساسیة لمخصص  
 على النحو التالي:

 

 

زیادة الخسارة  
االئتمانیة المتوقعة كما  

سبتمبر  ۳۰في 
۲۰۲۲ 

  
 ۸٬٦۱٦٬۰٤۹ استخدام الحد األقصى لمعدالت التدفق اآلجل بدالً من متوسط معدالت التدفق 

 ۷۹۳٬٥۲٥ ٪۱۰االقتصادي بنسبة زیادة في العامل 
 ۱٥۰٬۲۷۲ ٪ ۱۰زیادة في الخسارة بسبب التخلف عن السداد بنسبة 

 
 صافي االستثمار في تمویل المرابحة  .٥
 

 فیما یلي التسویات بین إجمالي وصافي تمویل المرابحة:  ۱-٥
 

 إیضاح 
   في كما
 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰

 كما في 
 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة)   
    

 ٤۷۰٬۱٤٥٬۱۷۸ ٥۷۱٬۰۱۸٬۱٦۳  ذمم مدینة من تمویل المرابحة 
 ) ٥۲٬۹۰۹٬۱٤۹( ) ٦٥٬٦٥۰٬۲۹٦(  إیرادات تمویل المرابحة غیر المكتسبة 

 ٤۱۷٬۲۳٦٬۰۲۹ ٥۰٥٬۳٦۷٬۸٦۷  المجموع الفرعي 
 ) ۱۰٬٦٦۹٬۸۱٤( ) ۱۱٬٥۸۰٬٥۱٦( ۳-٥ خسارة تعدیل 

 ٦٬۳٤۷٬٦۳٤ ۸٬۸۲٦٬٥۷۷ ۱۱ دخل من تمویل مرابحة معدل 
  )۲٬۷٥۳٬۹۳۹ ( )٤٬۳۲۲٬۱۸۰ ( 

 ٤۱۲٬۹۱۳٬۸٤۹ ٥۰۲٬٦۱۳٬۹۲۸  صافي االستثمار في تمویل المرابحة 
 ) ۱٬۱۳۲٬۳٤۳( ) ٦٥٥٬۱٥۹( ۲-٥ الخسارة االئتمانیة المتوقعة على االستثمار في تمویل المرابحة 

  ٥۰۱٬۹٥۸٬۷٦۹ ٤۱۱٬۷۸۱٬٥۰٦ 
 ) ۱٤٥٬۲٦۳٬٦٤٤( ) ۱۹۱٬۹٥۸٬۹۳۰(   الجزء المتداول

  ۳۰۹٬۹۹۹٬۸۳۹ ۲٦٦٬٥۱۷٬۸٦۲ 
 



  شركة ینال للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۲ 

 (تتمة) صافي االستثمار في تمویل المرابحة   ٥

 فیما یلي الحركة في الخسارة االئتمانیة المتوقعة على الذمم المدینة من تمویل المرابحة:    ۲-٥
 

 إیضاح 
 كما في 

 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰
 كما في 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 (مراجعة) مراجعة) (غیر   
    

 ٦۳۱٬۱٥۱ ۱٬۱۳۲٬۳٤۳    ینایر ۱الرصید كما في 
 ٦۰٦٬٤۳٦ ) ٤۷۷٬۱۸٤(  (العكس) / المحمل من الخسارة االئتمانیة المتوقعة للفترة / للسنة 

 ) ۱۰٥٬۲٤٤( -   شطب دیون معدومة 
 ۱٬۱۳۲٬۳٤۳ ٦٥٥٬۱٥۹ ۱-۲-٥ الرصید في نھایة الفترة / السنة 

 
 التحلیل المرحلي للذمم المدینة من تمویل المرابحة والخسارة االئتمانیة المتوقعة: فیما یلي    ۲-۱-٥
 
 المجموع  غیر عاملة  منخفضة األداء  عاملة  
  (المرحلة الثالثة)  (المرحلة الثانیة)  (المرحلة األولى)  

     (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
 ٥۰٥٬۳٦۷٬۸٦۷ ۹٦۷٬۷٦۹ ۲٤٬۷۰٦٬۳٤٦ ٤۷۹٬٦۹۳٬۷٥۲ صافي االستثمار في تمویل المرابحة 

 ) ٦٥٥٬۱٥۹( ) ٤٥۸٬۷۷۸( ) ۱۰٤٬۰۷٤( ) ۹۲٬۳۰۷( الخسارة االئتمانیة المتوقعة 
 ٥۰٤٬۷۱۲٬۷۰۸ ٥۰۸٬۹۹۱ ۲٤٬٦۰۲٬۲۷۲ ٤۷۹٬٦۰۱٬٤٤٥ صافي الذمم المدینة 

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

     (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ٤۱۷٬۲۳٦٬۰۲۹ ۱٬۳۰٦٬٤۳۷ -  ٤۱٥٬۹۲۹٬٥۹۲ صافي االستثمار في تمویل المرابحة 

 ) ۱٬۱۳۲٬۳٤۳( ) ٥٦٦٬۳۸۲( -  ) ٥٦٥٬۹٦۱( الخسارة االئتمانیة المتوقعة 
 ٤۱٦٬۱۰۳٬٦۸٦ ۷٤۰٬۰٥٥ -  ٤۱٥٬۳٦۳٬٦۳۱ صافي الذمم المدینة 

 
 الحركة في إجمالي الذمم المدینة من تمویل المرابحة حسب الفئة  ۳-٥
 
 المجموع  غیر عاملة  منخفضة األداء  عاملة  
  (المرحلة الثالثة)  (المرحلة الثانیة)  (المرحلة األولى)  

     (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
 ٤۱۷٬۲۳٦٬۰۲۹ ۱٬۳۰٦٬٤۳۷ -  ٤۱٥٬۹۲۹٬٥۹۲ ینایر  ۱أرصدة كما في 

 -  -  ۲٤٬٥٦٥٬۷۳۲ ) ۲٤٬٥٦٥٬۷۳۲( المرحلة األولى محول من 
 -  ) ۳۳۸٬٦٦۸( ۳۳۸٬٦٦۸ -  محول من المرحلة الثالثة 

 ۸۸٬۱۳۱٬۸۳۸ -  ) ۱۹۸٬۰٥٤( ۸۸٬۳۲۹٬۸۹۲ صافي الحركات األخرى* 
 ٦۳٬۷٦٤٬۱٦۰ ۲٤٬۷۰٦٬۳٤٦ )۳۳۸٬٦٦۸ ( ۸۸٬۱۳۱٬۸۳۸ 

 ٥۰٥٬۳٦۷٬۸٦۷ ۹٦۷٬۷٦۹ ۲٤٬۷۰٦٬۳٤٦ ٤۷۹٬٦۹۳٬۷٥۲ سبتمبر  ۳۰أرصدة في 
 
 
 
 
 

  



  شركة ینال للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۳ 

 (تتمة) صافي االستثمار في تمویل المرابحة   .٥
 

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

     (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ۲۰۹٬۷۲۸٬٥٥۰ ۹٦۷٬۷٦۹ -  ۲۰۸٬۷٦۰٬۷۸۱ ینایر  ۱أرصدة كما في 

 -  ۳۳۸٬٦٦۸ -  ) ۳۳۸٬٦٦۸( المرحلة األولى محول من 
 ۲۰۷٬٦۱۲٬۷۲۳ -  -  ۲۰۷٬٦۱۲٬۷۲۳ صافي الحركات األخرى* 

 ۲۰۷٬۲۷٤٬۰٥٥  - ۳۳۸٬٦٦۸ ۲۰۷٬٦۱۲٬۷۲۳ 
 ) ۱۰٥٬۲٤٤( -  -  ) ۱۰٥٬۲٤٤( المشطوب خالل الفترة 

 ٤۱۷٬۲۳٦٬۰۲۹ ۱٬۳۰٦٬٤۳۷ -  ٤۱٥٬۹۲۹٬٥۹۲ دیسمبر  ۳۱أرصدة في 
 

 األخرى التمویل الناشئ والتمویل المدفوع والقیاسات األخرى.یشمل صافي الحركة  * 
 

 فیما یلي الحركة في الخسارة االئتمانیة المتوقعة على الذمم المدینة من تمویل المرابحة حسب الفئة:  ٤-٥
 
 المجموع  غیر عاملة  منخفضة األداء  عاملة  
  الثالثة) (المرحلة  (المرحلة الثانیة)  (المرحلة األولى)  

     (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
 ۱٬۱۳۲٬۳٤۳ ٥٦٦٬۳۸۲ -  ٥٦٥٬۹٦۱ ینایر  ۱كما في  المتوقعة ةالخسارة االئتمانی 

 -  -  ۸٬۱۱٤ ) ۸٬۱۱٤( محول من المرحلة األولى 
 -  ) ۱۱٬٤۹۸( ۱۱٬٤۹۸ -  محول من المرحلة الثالثة 

 ) ۹٬٤۹۷( -  -  ) ۹٬٤۹۷( موجودات مالیة تمت تسویتھا
 ۹٬٦۳۰ -  -  ۹٬٦۳۰ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا

 ) ٤۷۷٬۳۱۷( ) ۹٦٬۱۰٦( ۸٤٬٤٦۲ ) ٤٦٥٬٦۷۳( صافي إعادة قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة 
 )٤۷۳٬٦٥٤ ( ۱۰٤٬۰۷٤ )۱۰۷٬٦۰٤( ) ٤۷۷٬۱۸٤ ( 
     

 ٦٥٥٬۱٥۹ ٤٥۸٬۷۷۸ ۱۰٤٬۰۷٤ ۹۲٬۳۰۷ سبتمبر  ۳۰في  المتوقعة ةالخسارة االئتمانی 
 
 المجموع  غیر عاملة  منخفضة األداء  عاملة  
  (المرحلة الثالثة)  (المرحلة الثانیة)  (المرحلة األولى)  

     (مراجعة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ٦۳۱٬۱٥۱ ۲۸٥٬٥۲۱ -  ۳٤٥٬٦۳۰ ینایر  ۱كما في  المتوقعة ةالخسارة االئتمانی 

 -  ٦۹ -  ) ٦۹( محول من المرحلة األولى 
 ) ۱٬۲٤۲( -  -  ) ۱٬۲٤۲( تسویتھاموجودات مالیة تمت 

 ٤۱٬۹۸٤ -  -  ٤۱٬۹۸٤ موجودات مالیة جدیدة تم إنشاؤھا
 ٥٦٥٬٦۹٤ ۲۸۰٬۷۹۲ -  ۲۸٤٬۹۰۲ صافي إعادة قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة 

 ۳۲٥٬٥۷٥  - ۲۸۰٬۸٦۱ ٦۰٦٬٤۳٦ 
 ) ۱۰٥٬۲٤٤( -  -  ) ۱۰٥٬۲٤٤( المشطوب خالل الفترة 

 ۱٬۱۳۲٬۳٤۳ ٥٦٦٬۳۸۲ -  ٥٦٥٬۹٦۱ دیسمبر  ۳۱المتوقعة في  ةالخسارة االئتمانی 
 
 
 
 
 
 
 

  



  شركة ینال للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱٤ 

 (تتمة) صافي االستثمار في تمویل المرابحة   .٥

 للتفاصیل).  ۳-٤تم إثبات خسارة التعدیل في ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. (راجع اإلیضاح رقم  ٥-٥
 

 إنشاء ھیكل ُمدد احتمالیة التخلف عن السداد  ٦-٥

یتم احتساب معدالت الخسارة باستخدام طریقة "معدل التدفق" بناًء على احتمالیة تقدم الذمم المدینة خالل مراحل متتالیة من التأخر في 
 السداد إلى الشطب. تستند ھیاكل أجل احتمالیة التخلف عن السداد على احتمالیة التخلف المحسوبة بناًء على معدالت التدفق اآلجل، بمعدل

 : ستة وثالثین شھًرا)، معدلة حسب توقعات االقتصاد. ۲۰۲۱ثالثین شھًرا ماضیة (ستة و
 

 تحلیل الحساسیة  ۷-٥
 

 ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰بافتراض ثبات جمیع العوامل األخرى، فإن تحلیل الحساسیة لمخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة من تمویل المرابحة كما في  
 كما یلي: 

 

 

زیادة في الخسارة  
نیة المتوقعة كما  االئتما

سبتمبر  ۳۰في 
۲۰۲۲ 

  
 ۹۳۳٬۷۰٤ استخدام الحد األقصى لمعدالت التدفق اآلجل بدالً من متوسط معدالت التدفق 

 ۱۰۰٬٤۱٤ ٪۱۰زیادة في العامل االقتصادي بنسبة 
 ٦۹٬۹٦٤ ٪ ۱۰زیادة في الخسارة بسبب التخلف عن السداد بنسبة 

 
 مقدماً وذمم مدینة أخرى دفعات مقدمة ومبالغ مدفوعة   .٦
 

  
 كما في  

 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰
 كما في  

 ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱
 (مراجعة) (غیر مراجعة)  إیضاح 
    

 ۷٬۸۹۸٬٥۲٥ ٥٬۲٦٥٬٦۸۳   ذمم مدینة من المساھمین السعودیون لتسویة زكاة فترة سابقة
 ۲٬٥٥۰٬۰۰۱ -  ۱-۸ ساما ذمم مدینة من  -منحة حكومیة 

 ۲۰٬٥٥۸٬۹٤۲ ۹٬٥۰۳٬۱۲٤  موردین دفعة مقدمة إلى 
 ً  ۳٬۱۸۷٬۳۳۳ ۲٬۲۲۹٬۲۸٤  مصاریف مدفوعة مقدما
 ۱٬۸٤۰٬٤۱٦ ۲٬۷٤۷٬٥۱۹  قروض وسلف للموظفین 

 -  ۷۷۸۲۷٬۷  ضریبة القیمة المضافة القابلة لالسترداد 
 ٤٬۲٥۹٬۲۹٥ ٦٬۸۹۱٬۳٦۱  ضریبة القیمة المضافة المؤجلة 

 ۲٬٤۳۲٬۳٦۱ ۳٬٤۰۷٬٦۲۸  ذمم مدینة من مستأجرین 
 ً  -  ۱٬٦٥٤٬۸۸۱  ضریبة مدفوعة مقدما

 ۱٦٤٬٤۰۹ ۹۰۱٬۹٦۷٬٦  أخرى 
  ۳٤٬٤۹٤٬۹٤۷ ٤۲٬۸۹۱٬۲۸۲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  شركة ینال للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱٥ 

 نقد وما یماثلھ  .۷
 

  
 كما في 

 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰
 كما في 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ 
 (مراجعة) (غیر مراجعة)   
    

 ۳۰٬۸۰۰٬٥۸۱ ۳۷٬٤۹٦٬۹۰۲  نقد لدى البنوك 
 ۱۰٬٥٦۳ ۱۲٬۲۳۲  نقد في الصندوق 

 ٤٥٬۰۰۰٬۰۰۰ -   ودائع ألجل تستحق خالل أقل من ثالثة أشھر 
  ۳۷٬٥۰۹٬۱۳٤ ۷٥٬۸۱۱٬۱٤٤ 
    
 

   قروض طویلة األجل ومنح  .۸
 

 إیضاح 
 كما في  

 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰
 كما في 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 (مراجعة) (غیر مراجعة)   
    

 ۸۲٬٥٦۱٬۸٤۲ ٤۳٬۳۱۸٬٤٥۷  األجل قروض طویلة 
 ۳۹٦٬۳۹۸٬۳۲٦ ۳۲۰٬۰۰۲٬٦٥۲ ۱-۸ ساماودیعة بدون أرباح مستحقة الدفع إلى  

  ۳٦۳٬۳۲۱٬۱۰۹ ٤۷۸٬۹٦۰٬۱٦۸ 
 ) ٦۳٬۸٦٥٬۸۲۱( ) ٥٤٬۸۰۸٬۲۷۲( ۱-۸ وقرض منشآت  ساماقرض على  منحة حكومیة 

 ۳۷٬۲۰۰٬۲۹۸ ٤۱٬۱۷٦٬۰٤۷  منحة ال مصاریف عمولة خاصة على 
  )۱۳٬٦۳۲٬۲۲٥ ( )۲٦٬٦٦٥٬٥۲۳ ( 

 ٤٥۲٬۲۹٤٬٦٤٥ ۳٤۹٬٦۸۸٬۸۸٤  مجموع القروض والودائع، بالصافي من المنحة 
 ) ٥٦٬۲۷۹( ) ۲۱٬٤٦۰(  ناقصاً: الرسوم غیر المطفأة 

  ۳٤۹٬٦٦۷٬٤۲٤٥ ٤۲٬۲۳۸٬۳٦٦ 
 ) ۲۷۷٬۷۰۰٬۳٦۹( ) ۲۰۳٬٥٥۸٬۰۰٤(  ناقصاً: الجزء المتداول 

 ۱۷٤٬٥۳۷٬۹۹۷ ۱٤٦٬۱۰۹٬٤۲۰  طویلة األجل الجزء غیر المتداول من قروض ومنح 
 

ساما ملیون لایر سعودي كودیعة بدون أرباح من    ٦٤٬۱، استلمت الشركة مبلغ  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في   ۸-۱
. تم احتساب فائدة معدل التمویل المدعوم  ۲۰۲۲مارس  ۳۱إلى  ۲۰۲۱أكتوبر  ۱لمدفوعات المؤجلة للفترة من ساما لمقابل تمدید برنامج 

على أساس منتظم وفقًا لمتطلبات محاسبة المنح الحكومیة. عالوة على ذلك، قامت الشركة بإثبات دخل المنح الحكومیة مقابل تمدید برنامج 
 ملیون لایر سعودي.  ۲٬۸بمبلغ  ۲۰۲۲مارس  ۳۱إلى  ۲۰۲۲ینایر  ۱لمدفوعات المؤجلة للفترة من ساما ل

 
ملیون لایر سعودي) یمثل تكالیف العمولة على   ۱۸٬۸:  ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي (  ۱۸٬٤تشتمل مصاریف العمولة الخاصة على مبلغ   ۸-۲

 وقرض منشآت المؤجل.  ساما منالودیعة بدون أرباح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  شركة ینال للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱٦ 

 قرض قصیر األجل  .۹

  
 كما في 

 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰
 كما في 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 (مراجعة) (غیر مراجعة)   
    

 -  ٥٦٬۲٥۰٬۰۰۰ ۱-۹ مبلغ أصل الدین  –قرض قصیر األجل 
 -  ۱۰۷٬۸۹۰ ۲-۹ تكلفة تمویل مستحقة قصیرة األجل، بالصافي

  ٥٦٬۳٥۷٬۸۹۰  - 

ترتیب التسھیل ھذا بعض التعھدات  یمثل ھذا قرض قصیر األجل من بنك میزوھو لیمتد یحمل عمولة بسعر تجاري متفق علیھ. یتضمن     ۹-۱
 . ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰التي التزمت بھا الشركة خالل الفترة المنتھیة في 

٪ سنویاً بعد  ۰٬٦٥یمثل ھذا مصروف الفائدة المستحقة على القرض قصیر األجل الذي یحمل معدل فائدة لیبور زائداً ھامش البنك بنسبة     ۹-۲
 خصم التكلفة المدفوعة مقدماً. 

 مستحقة ومطلوبات أخرى مصاریف  .۱۰
 

  
 كما في 

 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰
 كما في 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 (مراجعة) (غیر مراجعة)   
    

 ۸٬۸۹٦٬۷۸٤ ۱۱٬۳۷٤٬۷٥٤  ذمم دائنة متعلقة بالتأجیر المقترح 
 ٥٬٥۱٤٬۰۸۷ ٤٬۷٦۹٬۹۳٤  ذمم دائنة متعلقة بالموظفین 

 ٤٬۱٦۳٬٤۲٤ ٤٬۲۲۱٬۸٦۸  ذمم دائنة خیریة 
 ۳٬٤۰۲٬٥۹۷ ۳٬٥٤۱٬۲۰۲   تأمین مستحقة الدفع لموجودات مؤجرةأقساط 

 ۲٬۲٤۷٬۷۷٥ ۱٬۱۱٤٬۸٤٤  مطالبات تأمین لموجودات مؤجرة تحت التسویة 
 ۱٬٤۹٥٬۲۳۹ -   ضریبة القیمة المضافة مستحقة الدفع 

 ۱٬۳۸۰٬٦۲٥ ۱٬۸٥٥٬۷۹۱  نفقات قانونیة ومھنیة 
 ۳٬۱۰۱٬۲۱٤ ٤٬۰٥۱٬٥٥٥  مصاریف مستحقة 

 ۲۹۲٬۲۳۰ ٦۰۸٬٦۲٥  أخرى 
  ۳۱٬٥۳۸٬٥۷۳ ۳۰٬٤۹۳٬۹۷٥ 

 إیرادات  .۱۱
 

ملیون    ۲۰٬۲:  ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي (   ۱٥٬۲یتم إثبات إیرادات عقود اإلیجار التمویلي بالصافي بعد خصم تكلفة التأمین وتتضمن عكس مبلغ  
ملیون لایر سعودي) لایر سعودي مقابل خسارة التعدیل على عقود اإلیجار التمویلي وعقود   ۳٬۰: ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي (  ۲٬٥لایر سعودي) و 

 تمویل المرابحة على التوالي. 
 

 تتضمن اإلیرادات أتعاب مبدئیة والدخل المحقق من الودائع قصیرة األجل.
 

 الزكاة وضریبة الدخل .۱۲
 

، سددت الشركة مبلغ  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۰. خالل الفترة المنتھیة في  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لم یطرأ أي تغییر على وضع ربط الزكاة وضریبة الدخل منذ  
 ملیون لایر سعودي لھیئة الزكاة والضریبة والجمارك. ۱۳٬٤

 
 
 
 
 
 
 
 

  



  شركة ینال للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۷ 

 ربحیة السھم األساسیة والمخفّضة  .۱۳
 

) في نھایة  ٥٥٬۰۰۰٬۰۰۰األساسیة والمخفّضة بتقسیم ربح الفترة العائد إلى المساھمین على المتوسط المرجح لعدد األسھم ( یتم حساب ربحیة السھم  
 الفترة. 

 
 ارتباطات  .۱٤

 

  
 كما في 

 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰
 كما في 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 (مراجعة) (غیر مراجعة)   
    

 ۱۰٬۰۲۷٬۳٥۳ ۳۲٬۱۸۳٬۸۹۰  المرابحة التي لم تنفذ بعدتكلفة عقود اإلیجار التمویلي وعقود 
 ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰  ضمانات بنكیة صادرة نیابة عن الشركة 

 
 معامالت وأرصدة جوھریة مع أطراف ذات عالقة  .۱٥

 
شركة أوركس الیابان وشركة أو إل  في سیاق األعمال االعتیادیة، تتعامل الشركة مع أطراف ذات عالقة بالمساھمین. تتلقى الشركة دعماً فنیاً من  

 بي باكستان للخدمات المالیة المحدودة بدون تكالیف بموجب الترتیبات. فیما یلي المعامالت واألرصدة الھامة مع األطراف ذات العالقة:
 

 

لفترة التسعة أشھر 
 سبتمبر  ۳۰المنتھیة في 

۲۰۲۲ 

لفترة التسعة أشھر 
 سبتمبر  ۳۰المنتھیة في 

۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)  

   المعامالت: 
   مساھم – البنك السعودي لالستثمار

 ٥۰٬۲۷۳ ۱۳٬۱۳۰ عمولة خاصة ونفقات بنكیة أخرى مدفوعة 
 -  ۸۷٬۹۱۷ الربح المكتسب على الودائع ألجل 
 -  ۲٬۱۳۳٬۷٦۷ مدفوعات المشاركة في اإلیجار* 

 -  ۲۷٬٥۹۹ *  أخرىأتعاب إدارة و -في اإلیجار  مقبوضات المشاركة 
   

   شركة شقیقة  -شركة المتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوني، السعودیة 
 ٦٬٤٤۰٬۳٦٥ ۷٬۲۷۰٬۳۷۸ بالصافي  -أخرى متعلقة بھا مدفوعات أقساط تأمین و

   
   كبار موظفي اإلدارة

 ٦٬۹۰۰٬۷۳۲ ۸٬۲۹۸٬۰٤۳ رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل للموظفین 
 ٤۱۳٬۹٤۹ ۷۳۰٬٤۲۰ منافع نھایة الخدمة المستحقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  شركة ینال للتمویل 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 (غیر مراجعة)  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك) 
 

۱۸ 

 (تتمة)  معامالت وأرصدة جوھریة مع أطراف ذات العالقة .۱٥
 

 
 كما في 

 ۲۰۲۲ سبتمبر ۳۰
 كما في 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 (مراجعة) (غیر مراجعة)  

   األرصدة:
   مساھم – البنك السعودي لالستثمار

 ۱۹٬۲٥۳٬٦۹۲ ۲۹٬٤۱۷٬۳٦۱ حسابات جاریة 
 ٤٬۰۸۰٬٥۰٦ ۲٬۷۲۰٬۳۳۸ مستحقة القبض  زكاة فترة سابقةتسویة 

 ٥۱۰٬۸۰٦ ) ۱۸٬۸۲٦( (ذمة مدینة) / ذمم دائنة متعلقة بالمشاركة في اإلیجار* 
   

   مساھم - شركة تنمیة التجارة واالستثمار
 ۳٬۸۱۸٬۰۱۹ ۲٬٥٤٥٬۳٤٥ تسویة زكاة فترة سابقة مستحقة القبض 

   
   شركة شقیقة  -شركة المتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوني، السعودیة 

 ٤٬۲٥٤٬٥۲۲ ۳٬٥٤۰٬۱۹۳ مقابل أقساط التأمین، بالصافيالدفع دفعات مقدمة / مستحقة 
   

   كبار موظفي اإلدارة
 ۳٬٤۲۳٬۲۳۲ ٤٬۳۰٦٬۱٥۳ منافع نھایة الخدمة للموظفین 

 ٥۲۷٬۸۹۹ ۱٬۰٤٤٬۱۳٦ إلى كبار موظفي اإلدارة في الشركة قروض 
 ۹۰۰٬۰۰۰ ٦۷٥٬۰۰۰ الدفع  أتعاب حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة

 
ھذه * لدى الشركة معامالت إیجار معینة یشارك فیھا الطرف ذي العالقة بدون حق الرجوع. تتقاضى الشركة أتعابًا إلدارة المحفظة. بلغت قیمة  

 ملیون لایر سعودي). ۳٬٥: ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱(  ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰ملیون لایر سعودي كما في  ۲٬٥المحفظة 

 توزیعات أرباح  .۱٦
 

) للسنة المنتھیة في  الواحد  لایر سعودي للسھم  ۰٬۱٥:  ۲۰۲۰لایر سعودي للسھم الواحد (  ۰٬۷٥اقترح مجلس اإلدارة، توزیع أرباح سنویة بمبلغ  
لایر سعودي). وافق المساھمون على التوزیع في اجتماع الجمعیة ملیون    ۸٬۲٥:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (   ٤۱٬۲٥بمبلغ    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱

 . ۲۰۲۲یونیو  ۱السنوي الذي انعقد في  العامة
 

  تاریخ الموافقة على ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة  .۱۷
 

 ). ۱٤٤٤ربیع األول  ۲۸(الموافق   ۲۰۲۲أكتوبر  ۲٤خ الموجزة المرفقة من قبل مجلس اإلدارة بتاریتمت الموافقة على القوائم المالیة األولیة 




