
شركة النايفات للتمويل تعلن نيتها طرح أسهمها لالكتتاب العام 
في تداول السعودية

لمحة عن الشركة

رسالة من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

المنتجات والخدمات

 نسعى جاهدين لنصبح المزود األول لخدمات  
التمويل في المملكة العربية السعودية مع دعم  

طموحات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي 
واقتصاد مزدهر

 تأسيس الشركة
 برأس مال قدره

10 مليون ريال سعودي

زيادة رأس مال الشركة إلى
 250 مليون ريال سعودي

التحول إلى شركة مساهمة  أول مؤسسة مالية غير مصرفية
 يتم ترخيصها من قبل البنك

المركزي السعودي

اقتناء قروض بقيمة
مليار ريال سعودي 

زيادة رأس مال الشركة إلى
 850 مليون ريال سعودي

 زيادة رأس مال الشركة إلى
1 مليار ريال سعودي 

زيادة رأس مال الشركة إلى
635 مليون ريال سعودي 

صافي الدخل يتجاوز
100 مليون ريال سعودي 

     1

 الحصول على رخصة تمويل أعمال
 التقنية المالية اإلطالق

 التمهيدي لبطاقات االئتمان
وحلول تمويل التقنية المالية

الرؤية
 نسعى إلى مواصلة إرثنا كمؤسسة مالية غير

 مصرفية رائدة عبر تسهيل االحتياجات التمويلية
 لجميع األفراد في المملكة العربية السعودية، وذلك

 من خالل توفير مجموعة مبتكرة من المنتجات
 والخدمات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في

 مجاالت التمويل االستهالكي، وتمويل الشركات
 الصغيرة والمتوسطة، وبطاقات االئتمان، وتمويل

أعمال التقنية المالية

الرسالة

عالمة تجارية رائدة في قطاع التمويل االستهالكي
السعودي مع شبكة توزيع قوية 

سجل حافل بتحقيق أهداف النمو

أبرز المنجزات االستثمارية

حصة كبيرة في سوق التمويل االستهالكي 
مع حد أدنى من التنافسية في األسعار 

الحصة السوقية5

التقنية المالية
(يوليند)

تمويل الشركات
الصغيرة و المتوسطة 

الطرح

2002

2008 2010 2014 2015

20192020 2018 2017 2016

عالمة تجارية تتمحور حول العمالء وتحقق نموًا مطردًا
في حجم عملياتها ومستوى انتشارها عبر أنحاء المملكة 

 شبكة فروع واسعة
 تضم 27 فرعًا

عبر
 23 مدينة 

 ويعمل فيها
 392 موظفاً

أكثر من
44 ألف عميل 

التركيز على خدمة العمالء
 وتبني آلية تحصيل فعالة

1,59 مليار ريال سعودي
 إجمالي الذمم المدينة و

 1,56 مليار ريال سعودي 
 صافي الذمم المدينة
 (النصف األول2021) 

 خدمة أكثر من 280 ألف
عميل منذ تأسيس الشركة

سيتم طرح جميع األسهم لالكتتاب من قبل المستثمرين المؤسسيين، 
مع إمكانية تخفيضها وتخصيص ما يصل إلى 10% منها للمستثمرين   

األفراد، على النحو الذي يحدده مديرو سجل االكتتاب.

 سهم سيتم إدراجها في 
 تداول السعودية عن طريق

 الطرح الثانوي من قبل
المساهمين البائعين

%20
معدل

%35
 من رأس المال السهمي
 لشركة النايفات للتمويل
 البالغ 100 مليون سهم

%100
 أو 35 مليون سهم

 مخصصة لالكتتاب من
قبل المؤسسات

 أو 3.5 مليون سهم
 مخصصة لالكتتاب من

قبل األفراد

%10

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لألسهم في نهاية فترة بناء سجل األوامر

نمو قوي لإليرادات ومركز مالي قوي ...

 متوسط العائد على
حقوق المساهمين

%65
توزيعات األرباح نسبة

 النصف األول12021

%10
معدل

صافي الدخل
معدل النمو السنوي 

النايفات
للتمويل

أخرى

نمو محتمل عبر جميع قطاعات العمل

التقنية المالية
(يوليند) 

النمو في مجال تمويل أعمال 
التقنية المالية مع إطالق منصة 

التمويل الجماعي «يوليند»

تمويل االفراد 
فرصة لتعزيز حصة 
الشركة في سوق 

متنامية

1.بناًء على صافي الدخل للربع الرابع من عام 2020 والربع األول من عام 2021 

2. محسوبة على أساس سنوي

3. صافية من دخل التمويل غير المكتسب

4. محسوبة على أساس صافي القروض على حقوق الملكية

5. محسوبة على أساس إجمالي القروض (صافي دخل التمويل غير المكتسب). بحسب النشرة اإلحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "التمويل الشخصي" حجم السوق األولي للربع األول من عام 2021م

6,8% معدل النمو السنوي
المركب لإليرادات 

2(2021 - 2018)

1,9 مليار ريال
إجمالي األصول (النصف األول 2021)

x1.3 (سيولة غير مستخدمة تبلغ 2.2×)
نسبة الذمم المالية المدينة إلى 

حقوق المساهمين (النصف األول 2021)4

يشّكل هذا الطرح المرحلة التالية من قصة 
تطورنا، حيث يعزز العالمة التجارية لشركة 

النايفات، ويدعم نمو أعمالنا األساسية في 
مجال تمويل األفراد، والتوّسع إلى قطاعات 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأعمال 
التقنية المالية وبطاقات االئتمان.

تمويل االفراد

1,6 مليار ريال
إجمالي حقوق المساهمين 

(النصف األول 2021)3

1,2 مليار ريال
إجمالي حقوق المساهمين (النصف األول 2021)

بطاقات
االئتمان 

بطاقات االئتمان

 منتجات مبتكرة
 متوافقة مع الشريعة

اإلسالمية

الجدول الزمني

مليون35

مجال أكبر للنمو بفضل 
أجندة الرقمنة الحكومية

تمويل الشركات
الصغيرة و المتوسطة 

فرص النمو التي توفرها
 رؤية 2030

 بدء عملية بناء
سجّل األوامر

تحديد سعرإعالن نية اإلدراج
الطرح النهائي

 بدء مرحلة
 االكتتاب لشريحة

األفراد

انتهاء مرحلة
االكتتاب لشريحة

األفراد

8 نوفمبر7 نوفمبر2 نوفمبر28 اكتوبر21 اكتوبر12 اكتوبر

 التخصيص
النهائي لألسهم

رّد المبالغ
 الفائضة

15 نوفمبر13 نوفمبر

 انتهاء عملية
بناء سجّل األوامر

18%

82%

الربع
األول
 2021

المركب (2018-2021م)2
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