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 شركة توكيالت للتمويل
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 شركــــة توكيالت للتمويل

 شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
 

 الشامل اآلخر الربح أو الخسارة والدخل قائمة

 )بالريال السعودى( 
 

   
 للسنة املنتهية في

 ديسمبر  31

  إيضاح 
 
  م2018

 
 م2017

 33,612,975  39,388,624  5 اإليرادات من العموالت      

 (5,858,835)  (5,722,291)   أعباء تمويلية

 27,754,140  33,666,333   صافي اإليرادات 

 2,153,015  2,829,404  6 إيرادات أخرى 

 (3,133,872)  (3,537,642)  7 مصاريف بيع وتسويق

 (9,815,562)  (11,916,372)   8 مصروفات عمومية وإدارية 

مخصص الخسائر اإلئتمانية املتوقعة في يافي اإلسشثمار في 

 عقود إيلار تمويلي
11 

 
(3,390,326) 

 
(2,978,125) 

 13,979,596  17,651,397   صافي ربح السنة

      الدخل الشامل اآلخر:    

 ضمن الربح أ
 
و البنود التى لن يتم إعادة تصنيفها الحقا

  الخسارة:

 

   

خسائر إكتوارية من إعادة قياس إلتزام مكافآت نهاية الخدمة 

 -  (221,521)   15 للمورفين

 13,979,596  17,429,876   إجمالى الدخل الشامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 24( إلى رقم )1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )" 
 
 "وتقرأ معها ال يتلزأ من القوائم املالية ( تشكل جزءا
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 كة توكيالت للتمويلشر 

 مقفلة شركـة مساهمـة سعوديـة
 

  قائمة املركز املالى
    

 )بالريال السعودى(

 ديسمبر 31 كما في   

 م2017   م2018  إيضاح 

      املوجودات

      املوجودات غير املتداولة

 222,588,972  259,816,042  11 يافي اإلسشثمار في عقود إيلار تمويلي

 954,751  1,060,022  18 ، يافيمعداتممتلكات و 

 975,000  975,000   موجودات غير ملموسة

 892,850  892,850  20 أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

   262,743,914  225,411,573 

      املوجودات املتداولة
 8,152,297  16,131,277  10 نقد وما في حكم   

 91,360,806  94,750,846  11 يافي اإلسشثمار في عقود إيلار تمويلي

 
 
 4,604,688  4,023,657  12 دفعات مقدما

   114,905,780  104,117,791 

 329,529,364  377,649,694   مجموع املوجودات
      

      املطلوبات وحقوق املساهمين

      حقوق املساهمين

 100,000,000  100,000,000  13 رأس املال

 6,030,173  7,773,160   إحتياري نظامي
 55,038,059  73,390,451   أربـاح مبقـاة

   181,163,611  161,068,232 

      املطلوبات غير املتداولة

 50,422,957  77,192,102  14 قروض رويلة األجل

 732,604  894,203  15 إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للمورفين

   78,086,305  51,155,561 

      املطلوبات املتداولة

 61,531,308  51,867,546  14 الجزء املتداول من قروض رويلة األجل

 37,405,680  42,957,291  19 مستحق لجهات ذات عالقة

 1,672,080  5,171,718  16 مستحقات وأريدة دائنة اخرى 
 3,290,912  15,003,565  17 ذمم دائنة تلارية

 13,405,591  3,399,658  9 مخصص الزكاة الشرعية

   118,399,778  117,305,571 

 168,461,132  196,486,083   مجموع املطلوبات

 329,529,364  377,649,694   مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين
 

 24( إلى رقم )1"إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
 
 "وتقرأ معها أ من القوائم املاليةال يتلز  ( تشكل جزءا

 رئيس مجلس االدارة املدير التنفيذى املدير املالى

 فيصل القريش ى فيصل الجمعان وليد أسعد
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 شركة توكيالت للتمويل

 شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة

 حقوق املساهمينالتغيرات في قائمة 
 )بالريال السعودى( 

ـــال  ـــ ــ  رأس املـ

 

 إحتياطي نظامي 

 

ــــاة   أرباح مبقـ

 

ــــوع ــ ـــ ـــ  املجمــ

        م2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 161,068,232  55,038,059  6,030,173  100,000,000 م2017 ديسمبر  31في  كما الرصيد

 (9,883,384)  (9,883,384)  -  - (1-1-3( )إيضاح 9أدر تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )
 2,973,840  2,973,840  -  - (2-1-3( )ايضاح 15أدر تطبيق املعيار الدولى للتقرير املالى رقم )

 154,158,688  48,128,515  6,030,173  100,000,000 م2018يناير  1الرصيد كما في 
        الدخل الشامل
 17,651,395  17,651,395  -  - يافي ربح السنة

سائر االكتوارية إللتزامات مكافاة نهاية الخدمةيافي التغير في الخ  -  -  (221,521)  (221,521) 
 17,429,874  17,429,874  -  - إجمالى الدخل الشامل 

 -  (1,742,987)  1,742,987  - املحول الى اإلحتياري النظامي
 (1,742,987)  (1,742,987)  -  - مخصص الزكاة الشرعية 

 11,318,036  11,318,036  -  - (9اة الشرعية )ايضاح تسويات عن مخصص الزك
 181,163,611  73,390,451  7,773,160  100,000,000 م2018ديسمبر  31الرصيد في 

        م2017ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 152.188.636  47.046.423  5.142.213  100.000.000 م2017يناير  1الرصيد في 

        الدخل الشامل
 13,979,596  13,979,596  -   -  يافي ربح السنة

 -   -   -   -  بنود الدخل الشامل اآلخر
 13,979,596  13,979,596  -   -  إجمالى الدخل الشامل 

 -   (887,960)  887,960  -  املحول الى اإلحتياري النظامي
 (5,100,000)  (5,100,000)  -   -  مخصص الزكاة الشرعية

 161,068,232  55,038,059  6,030,173  100,000,000 م2017ديسمبر  31الرصيد في 

 24( إلى رقم )1"إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
 
 "وتقرأ معها ال يتلزأ من القوائم املالية ( تشكل جزءا
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 شركة توكيالت للتمويل

 )شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة( 

 قائمة التدفقات النقدية

 يال السعودى()بالر  

 

 للسنة املنتهية في

 ديسمبر  31

 م2017  م2018 

    األنشطة التشغيلية

 13,979,596  17,429,876 يافي ربح السنة

    تعديالت:

 316,265  386,064 إستهالكات ممتلكات ومعدات

 193,441  338,503 إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للمورفين

 5,858,835  5,722,291 أعباء تمويلية 

 2,978,125  3,390,326 مخصص االنخفاض فى قيمة مدينى عقود تأجير تمويلى

    التغير في :

 (22,382,271)  (50,916,980) يافي اإلسشثمار في عقود إيلار تمويلي

 
 
 (3,636,107)  581,031 دفعات مقدما

 11,460,707  5,551,611 مستحق لجهات ذات عالقة

 (3,313,217)  3,499,637 ائنة أخرى مستحقات وأريدة د

 3,290,912  11,712,652 ذمم دائنة تلارية

 8,746,286  (2,304,989) )عجز( فائض النقد من التشغيل

 -  (176,904) مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة

 (2,518,479)  (430,884)  كاة مدفوعة

 (5,858,835)  (5,722,291) أعباء تمويلية مدفوعة

 368,972  (8,635,068) النقد )املستخدم في( الناتج من األنشطة التشغيلية صافي

    األنشطـة اإلستثمارية

 (1,172,465)  (491,335) )املدفوع( لشراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة  

 70,590  - املحصل من بيع ممتلكات ومعدات

عادلة من خالل الدخل الشامل أدوات حقوق ملكية بالقيمة ال)املدفوع( لشراء 

 اآلخر
-  (892,850) 

 (1,994,725)  (491,335) صافي النقد املستخدم في األنشطة اإلستثمارية

    األنشطـة التمويليـة

 4,313,953  17,105,383 يافي املحصل من القروض خالل السنة

 4,313,953  17,105,383 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 2,688,200  7,978,980 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 5,464,097  8,152,297 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 8,152,297  16,131,277 النقد وما في حكمه فى نهاية السنة

 ال يتلزأ من القوائم املالية وتقر 24( إلى رقم )1"إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
 
 أ معها"( تشكل جزءا



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 كة مساهمة سعودية مقفلةشر 
  

 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(
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 التكوين والنشاط -1
وتاريخ  1010188406شركة توكيالت للتمويل )الشركة( هي شــركة مساهمــة سعوديــة مقفلــة تأسسك بموجــب السجل التلارى رقم 

 م(.2003يوليو  13هـ ) املوافق 1424جمادى االولى  13

 للقرار الـــو اري  تمك املوافقة على إعالن تحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة الى
 
شركة مساهمة سعودية مقفلة وفقا

، القاض ى باملوافقة على إعالن تحول الشركة من شركة م(2015ابريل  14هـ املوافق )1436جمادى األولى  25ق بتاريخ  -495رقم 

والتقسي  الى شركة  ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة سعودية مقفلة وتم تغيير إسم الشركة من شركة توكيالت للتلارة

تولك الشركة  .م(2015ابريل  14هـ ) املوافق 1436جمادى الثانى  25توكيالت للتمويل وتم إيدار السجل التلارى الجديد فى 

 
 
 .أنها منشأة مستمرة لجميع األغراضموجودات ومطلوبات الشركة ذات املسئولية املحدودة على أساس  فعليا

ت الصغيرة آفي مزاولة أعمال اإليلار التمويلي وتمويل األيول اإلنتاجية وتمويل نشاط املنش تتمثل النشارات الرئ سة للشركة

هـ 1436محرم  18وتاريخ  361000009818واملتوسطة والتمويل اإلستهالكي بموجب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

لتلارى املذكور أعاله والسجالت التلارية الفرعية التالية م(، وتمارس الشركة نشارها بموجب السجل ا2014نوفمبر  11)املوافق 

 عن الفروع العاملة خالل السنة:
 

 رقم السجل التجاري  م

 تاريخ السجل التجاري 

 ميالدي هجري  ةاملدين

 الدمام 2/8/2008 1/8/1429 2050061537 1
  جدة 18/10/2008 19/10/1429 4030183241 2

 ، لدى الشركة سجالت فرعية كانك تشبع شركة توكيالت للتلارة والتقسي املذكورة أعاله ارية الفرعيةالتل ضافة الى السجالتباإل 

وهى غير  دية مقفلة(مساهمة سعو شركة –توكيالت للتمويل )اسم الشركة قبل التحول إلى شركة  شركة ذات مسؤولية محدودة–

 مفعلة وجارى شطبها بيانها كما يلى :

  تاريخ السجل التجاري   

 املدينة ميالدي هجري  التجاري  السجلرقم  م

 الرياض 06/05/2013 26/06/1434 1010373328 1

 الرياض 12/05/2013 02/07/1434 1010374263 2

 بريده 12/11/2008 14/11/1429 1131027546 3

 حائل 20/03/2012 27/04/1433 3350032012 4

 تبوك 23/07/2008 20/07/1429 3550023938 5

 الطائف 01/09/2012 14/10/1433 4032033642 6

 املدينة املنورة 19/10/2008 19/10/1429 4650042909 7

 ينبع 21/12/2010 15/01/1433 4700012843 8

 ينبع 21/12/2010 15/01/1432 4700012844 9

 أ ها 02/09/2008 02/09/1429 5850031082 10

 اننلر  10/09/2011 12/10/1432 5950019425 11

 تبدأ السنة املالية للقوائم املالية من شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية.

 



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 كة مساهمة سعودية مقفلةشر 
  

 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(
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 أسس األعداد -2

 
 االلتزامبيان  )أ
 

 أعدت القوائم املالية املرفقة وفق
 
 اةالزكـمؤسسـة النقـد العربـى السـعودى فيمـا يتعلـق ب املعدلة مـن قبـلللمعايير الدولية للتقرير املالى ا

 بتــــــــــــــــــــاريخ 381000074519، حيــــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــــدرت مؤسســــــــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــد العربــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــعودي التعمــــــــــــــــــــيم رقــــــــــــــــــــم وضــــــــــــــــــــريبة الــــــــــــــــــــدخل

م والتعـــديالت الالحقـــة مـــن خـــالل بعـــع التوضـــيحات املتعلقـــة باملحاســـبة عـــن الزكـــاة وضـــريبة الـــدخل أدى تـــأدير هـــذه 2017إبريـــل  11

التغيــرات فــي حقــوق املســاهمين علــى أســاس ربــع ســنوي ضــمن األربــاح  التعــديالت إلــى إدراح اســتحقاق مصــروف الزكــاة مــن خــالل قائمــة

 املبقاة.
 

  أسس القياسب( 

 
 
لخدمة والتزامات مكافأة نهاية ا املسشنفدةفيما عدا البنود املثبتة بالتكلفة  ملبدأ التكلفة التاريخية أعدت القوائم املالية وفقا

وفق ما  االحشساب االكتوراى لخطة منافع املورفين ملا بعد انتهاء التوريفللمورفين بطريقة وحدة االئتمان املخططة التى تتطلب 

 .(3هو مبين بإيضاح رقم )
  

 العملة الوظيفية وعملة العرضج( 

 .للشركةتظهر القوائم املالية بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوريفية 
  
 قياس القيمة العادلة (د

د يتم تحصيل  من بيع أيل أو دفع  لتحويل إلتزام بين أرراف مطلعة وبنف  شروط التعامل تمثل القيمة العادلة املبلغ الذي ق

 مع الغير في تاريخ القياس وطعتمد قياس القيمة العادلة على الشروط التالية:

  السوق الرئ سة للموجودات أو املطلوبات، أو 

  على التعامل  سوق رئ سة يلب أن تكون الشركة قادرةالسوق األكثر ميزة للموجودات واملطلوبات وذلك في حالة عدم وجود
 من خالل السوق األكثر ميزة.

 املوجودات أو املطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة يمكن ان تكون كالتالي:

 .موجودات أو مطلوبات منفصلة 

 .ملموعة من املوجودات أو ملموعة من املطلوبات 
  

 امات تستخدم الشركة مدخالت سوق قابلة للمالحظة قدراإلمكان.عند قياس القيمة العادلة لأليول واإللتز 
تقوم الشركة بتحديد القيمة العادلة بإستخدام أساليب التقييم، كما تقوم الشركة بإستخدام املستويات التالية والتي تعك  

 أهمية املدخالت املستخدمة في تحديد القيمة العادلة:

 ي سوق نش  ملوجودات أو مطلوبات متمادلة.: أسعار معلنة )غير معدلة( ف1 ملستوى ا -
 
  التي يمكن مالحظتها 1: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت بخالف األسعار املعلنة املدرجة في املستوى 2 املستوى  -

 للموجودات واملطلوبات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 
 مدخالت يمكن على مبنية ل سك ولكنها العادلة القيمة على مهم تأدير لها مدخالت تستخدم تقييم : أساليب3 املستوى  -

  مالحظتها.  
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ر، تعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات القيمة العادلة في نهاية الفترة املشمولة بالتقرير في نف  الوقك الذي يحدأ في  التغيي
 تعتقد اإلدارة بأن تقديراتها وإفتراضاتها معقولة وكافية.

 ةحاسبيستخدام التقديرات املإهـ( 

 وداتمبالغ املوج على وإجتهادات تؤدر بتقديرات القيام الشركة إدارة من يتطلب املحاسبية السياسات املالية وتطبيق القوائم إعداد إن

  تؤدر واإلجتهادات التقديرات هذه املحتملة. وإن املطلوبات عن واإلفصاح واملطلوبات
 
 خاص وبشكل على اإليرادات واملصاريف أيضا

 أوضاع عن الناجمة املستقبلية النقدية التدفقات وأوقات مبالغ لتقدير هامة وإجتهادات القيام بأحكام الشركة إدارة من يتطلب

 من متفاوتة درجات لها متعددة وعوامل فرضيات على بالضرورة مبنية املذكورة التقديرات في املستقبل. إن التقديرات تلك ورروف

 أوضاع في املستقبل في التغيرات نشيلة وذلك التقديرات عن تختلف قد الفعلية النتائ  وإن لتيقنوعدم ا التقدير ودرجات االحتمال

 التقديرات. تلك ورروف

ة عند اعداد القوائم املالية تم استخدام تقديرات وافتراضات محاسبية ممادلة للتى تم تطبيقها عند اعداد القوائم املالية السنوي
قم ر م باستثناء التقديرات واالفتراضات املحاسبية الهامة عند تطبيق املعيار الدولى للتقرير املالى 2017ديسمبر  31للشركة كما في 

(9.) 
 

 التقييم االكتواري إللتزامات منافع املوظفين
تم ة التي يبموجب برام  املنافع املحددة غير املمول ("منافع املورفين")يتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة واملنافع اإلضافية 

تحديدها باستعمال التقييم االكتواري. يشمل التقييم االكتواري إعداد افتراضات متعددة قد تختلف عن التطورات الفعلية في 
 لتعقيد التقييم 

 
املستقبل. وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم والزيادات املستقبلية في الرواتب ونسبة الوفيات. ونظرا

ألجل فإن التزام املنافع املحددة غير املمولة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع وربيعت  رويلة ا
 االفتراضات على أساس سنوي أو أكثر من ذلك إذا لزم األمر.

 
 األعمار التشغيلية للممتلكات واملعدات

  االستهالك إحشساب لغايات للممتلكات واملعدات الششغيلية األعمار بتقدير الشركة إدارة تقوم
 
 ذهله اإلستخدام املتوقع على اعتمادا

 يف كان إذا املستقبلي مصروف االستهالك تعديل ويتم سنوي  بشكل الششغيلية واألعمار املتبقية القيمة بمراجعة اإلدارة تقوم األيول.
 السابقة. التقديرات عن تختلف االنتاجية االعمار أن االدارة إعتقاد

 
 ستمراريةاال  مبدأ

قامك إدارة الشركة بعمل تقييم ملدي قدرة الشركة على االستمرار في القيام بأعمالها وفق مبدأ االستمرارية والشركة على قناعة 
در بأنها تملك املوارد الكفيلة لالستمرار في أعمالها فى املستقبل املنظور  كما أن  ل   لدي إدارة الشركة أي شكوك جوهرية قد تؤ 

 الشركة في موايلة أعمالها. وبالتالي تم إعداد هذه القوائم املالية وفق مبدأ االستمرارية. علي قدرة

 ملخص السياسات املحاسبية الهامة -3
 

ى والتـــى تبنتهـــا الشـــركة نشيلـــة تطبيـــق املعـــايير الدوليـــة للتقريـــر املـــالى التـــ السياســـات املحاســـبية التـــى ســـترد أدنـــاه التغييـــرات فـــي فيمـــا عـــدا

جميــــع السياســــات املحاســــبية املتبعــــة فــــي إعــــداد ان ،(2-1-3، 1-1-3م )انظــــر ايضــــاح 2018ينــــاير  1تطبيــــق اعتبــــارا مــــن دخلــــك حيــــز ال

 م.2017ديسمبر  31القوائم املالية هى نفسها املتبعة في إعداد القوائم املالية السنوية كما في 
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 ركةاملعايير الدولية للتقرير املالى التي تم تطبيقها من قبل الش 3-1
 

 ( "األدوات املالية"9املعيار الدولى للتقرير املالى رقم ) 3-1-1

م الذى حل محل معيار املحاسبة الدولى رقم 2018يناير  01( بداية من 9قامك الشركة بتطبيق املعيارالدولى للتقرير املالى رقم )

مالية  تطبيق هذا املعيار حيا انحصر التغير في آدار غير  ( األدوات املالية "االعتراف والقياس"، هذا ولم ينت  أى أدر مالى نشيلة39)

( في ضوء مفهوم 39ناتلة عن تصنيف املوجودات املالية في فئات تختلف عن الفئات التى تبناها معيار املحاسبة الدولى رقم )

ي ادبات جية خسارة االئتمان املتوقعة ف، كما تبنى املعيار منه(9ر الدولى للتقرير املالى رقم )نموذح أعمال الشركة الذى تبناه املعيا

 
 
ن باآلدار ( ، وفيما يلى بيا39من منهجية الخسارة املتكبدة املتبعة في معيار املحاسبة الدولى رقم ) الهبوط في املوجودات املالية بدال

 :م2018يناير  01كما في غير املالية التى نتلك من التطبيق 

    (9عيار الدولى للتقرير املالى رقم )امل  (39معيار املحاسبة الدولى رقم )

  األدوات املالية
الفئة التى تخضع 

 الفئة التى تخضع لها  األدوات املالية  لها

القيمة الدفترية 
بموجب املعيار 

(39) 

القيمة الدفترية 
بموجب املعيار 

(9) 

 
 

أثر تطبيق املعيار 
 (9رقم )

          املوجودات املالية
 - 8,152,297 8,152,297 التكلفة املسشنفدة  نقد وما في حكم     التكلفة املسشنفدة   نقد وما في حكم  

          
يافي اإلسشثمار في 

عقود إيلار 
  التكلفة املسشنفدة  تمويلي

يافي اإلسشثمار في عقود 
  إيلار تمويلي

موجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودات ماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 (9,883,384) 304,066,934 313,949,778 بالتكلفة املسشنفدة

          

اســـــــتمارات متاحـــــــة 
  القيمة العادلة   للبيع

أدوات حقوق ملكية  
بالقيمة العادلة من خالل 

 - 892,850 892,850 القيمة العادلة   الدخل الشامل اآلخر
          

          املطلوبات املالية
 - 111,954,265 111,954,265 التكلفة املسشنفدة  قروض  التكلفة املسشنفدة  قروض

          
مســـــــــــتحق لجهـــــــــــات 

  التكلفة املسشنفدة  ذات عالقة
مســـــــــــــــــــــــتحق لجهـــــــــــــــــــــــات ذات 

 - 37,405,680 37,405,680 التكلفة املسشنفدة  عالقة
          

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحقات 
وأريــــــــــــــــــــدة دائنــــــــــــــــــــة 

  التكلفة املسشنفدة  أخرى 
مســـتحقات وأريـــدة دائنـــة 

 - 1,672,080 1,672,080 التكلفة املسشنفدة  أخرى 
          

 - 3,290,912 3,290,912 التكلفة املسشنفدة  ذمم دائنة تلارية  التكلفة املسشنفدة  ذمم دائنة تلارية

ر ( "األدوات املاليـــة"، ويتطلـــب هـــذا املعيـــار عنـــد التطبيـــق األولـــى تعـــديل أدـــ9تطبـــق الشـــركة ألول مـــرة املعيـــار الـــدولى للتقريـــر املـــالي رقـــم )

إعادة عرض أرقـام املقارنـة ألقـرب فتـرة ممكنـة أو األدـر التراكطـى عـن رريـق تعـديل الريـيد االفتتـا ى  التطبيق إما بأدر رجعى عن رريق

 .لألرباح املبقاه مع استثناء تعديل آدار تطبيق املحاسبة عن التحوط بأدر مستقبلى
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 فيما يلي ربيعة التغيرات التي ررأت على السياسات املحاسبية السابقة : و 

 يةاملال املوجودات

دالأ فئات رئ سية للتصنيف بخصوص املوجودات املالية وهي: مقاسة بالتكلفة املسشنفدة، ومقاسة بالقيمة  )9 (يتضمن املعيار 

. إن هذا الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرخالل الدخل الشامل اآلخر، ومقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  العادلة من

  التصنيف يعتمد
 
يتم إدارة األيل املالي وما يرتب  ب  من تدفقات نقدية تعاقدية.  على نموذح األعمال الذي من خالل عموما

 االستحقاق، والقروض والذمم تاريخاملحتفظ  ها إلى  ( بخصوص املوجودات39يسشبعد املعيار فئات التصنيف الواردة في املعيار )

 املدينة، واملوجودات املالية املتاحة للبيع. 

 املالية طلوباتامل

إال أن   املالية. ( بخصوص تصنيف املطلوبات39( بشكل كبير على املتطلبات الواردة في املعيار )9) اسشبقى املعيار الدولي للتقرير املالي

 ( املحددة بموجب خيار القيمة العادلة التي تم39وعلى الرغم من أن جميع تغيرات القيم العادلة للمطلوبات بموجب املعيار )

عرض عموما على9الشامل اآلخر، فإن التغيرات في القيم العادلة بموجب املعيار ) الربح أو الخسارة والدخل إدراجها في قائمة
ُ
 ( ت

 :النحو التالي

 عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة العائد للتغيرات في مخارر ائتمان االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، و  -

 .الشامل اآلخر الربح أو الخسارة والدخل قائمةن التغير في القيم العادلة في عرض املبلغ املتبقي م  -

 االنخفاض في قيمة املوجودات املالية

( من 9)( مع نموذح "خسائر االئتمان املتوقعة". يتطلب املعيار 39( محل نموذح "الخسائر املتكبدة" الوارد في املعيار )9يحل املعيار )

ر االئتمان املتوقعة لجميع القروض واملوجودات املالية األخرى من أدوات الدين غير املحتفظ  ها الشركة تسجيل مخصص لخسائ

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  مع التزامات القروض وعقود الضمانات املالية. يسشند املخصص إلى خسائر االئتمان 

 القادمة إال إذا كان هناك  يادة جوهرية في مخارر االئتمان منذ ااملتوقعة املرتبطة باحتمالية التعثر خالل االدني عشر شهر 
 
لنشوء. ا

 (.39( يتم إدراح خسائر االئتمان السابقة بموجب املعيار )9بموجب املعيار )

 املالية املطلوبات

 ينـاير01 وفـي (39) راملعيـا بموجـب م 2017 ديسـمبر 31 فـي كمـا الشـ يء نفـ  همـا املاليـة للمطلوبـات الدفتريـة والقيمـة التصـنيف إن

  (.9) املعيار م  بموجب2018

 .ب(/11ريال سعودى )ايضاح  9,883,384( أدر مالى بمبلغ 9نت  عن تطبيق املعيار الدولى للتقرير املالى رقم )

 وفيما يلى السياسة املحاسبية الجديدة التي ربقتها الشركة لألدوات املالية 
 
 م :2018يناير  01من  بداية

 

 اليةاألدوات امل

 فـــي األحكـــام التعاقديـــة لـــألداة. إن األداة املاليـــة  تنشـــأ كعقـــد ويمثـــل جـــزء مـــن 
 
يـــتم ادبـــات األدوات املاليـــة عنـــدما تصـــبح الشـــركة ررفـــا

 املوجودات املالية ألي منشأة وجزء من املطلوبات املالية أو حق ملكية ملنشأة أخرى.
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 املوجودات املالية

أعمـــــال الشـــــركة إلدارة املوجـــــودات  املاليـــــة  نـــــوذحعنـــــد االدبـــــات املبـــــديي. يعتمـــــد التصـــــنيف علـــــى تصـــــنف الشـــــركة موجوداتهـــــا املاليـــــة 

 والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. 

  التصنيف

 :يتم تصنيف املوجودات املالية ضمن فئات القياس التالية

 بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر  -أ
 
 أو من خالل الربح أو الخسارة(.  تلك التي يتم قياسها الحقا

 تلك التي يتم قياسها بالتكلفة املسشنفدة.  -ب

بالنسـبة للموجــودات التـي يــتم قياسـها بالقيمــة العادلـة، يــتم تسـجيل الــربح أو الخسـارة فــي قائمـة الــربح أو الخسـارة  أو الــدخل الشــامل 

يعتمــــد علــــى مــــا إذا كانــــك الشــــركة قــــد قامــــك باختيــــار رريقــــة  اآلخــــر . فيمــــا يتعلــــق باالســــشثمارات فــــي أدوات حقــــوق امللكيــــة، فــــإن ذلــــك

 االعتراف املبديي السشثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر.
 

 القياس

بالقيمــــة عنــــد االعتــــراف املبــــديي، تقــــوم الشــــركة بقيــــاس املوجــــودات املاليــــة بالقيمــــة العادلــــة، فــــي حالــــة مــــا إذا كــــان األيــــل املــــالي لــــ   

العادلـة مــن خــالل الــربح أو الخسـارة، فــإن تكــاليف العمليــات املتعلقــة مباشـرة بشــراء األيــل املــالي يـتم اإلعتــراف  هــا كمصــروف بقائمــة 

 الربح او الخسارة حالة حدوثها.

 استبعاد املوجودات املالية

قات النقديـــة أو عنـــد تحويـــل األيـــل املـــالي واملخــــارر تقـــوم الشـــركة باســـشبعاد املوجـــودات املاليـــة عنـــد انتهـــاء الحقـــوق التعاقديـــة للتـــدف

واملنـــــافع املرتبطـــــة بملكيتـــــ  إلـــــى رـــــرف آخـــــر. إذا لـــــم تقـــــم الشـــــركة بتحويـــــل أو االحتفـــــا  بكافـــــة املخـــــارر واملنـــــافع مـــــن امـــــتالك األيـــــل 

وبــات ذات الصـلة للمبــالغ واسـتمرت فـي الســيطرة علـى األيــل املحـول، تقــوم الشـركة بإدبــات حصـتها املحــتفظ  هـا فــي املوجـودات  واملطل

التي قد تضطر لدفعها. إذا احتفظك الشركة بكافة املخارر واملنافع لأليل املسشبعد، فإن الشركة تسـتمر بادبـات األيـل املـالي وتثبـك 

 تكلفة التمويل الضمنية للعائدات املستلمة.
 
 ايضا

 القيمة في االنخفاض

 اللخ من العادلة بالقيمة قياسها يتم لم التي التالية املالية األدوات من توقعةامل االئتمان لخسائر املخصصات بإدراح الشركة تقوم

 :الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر قائمة

 دين. أدوات هي التي املالية املوجودات -

 .وجدت إن الصادرة القروض التزامات -

 .امللكية حقوق  اسشثمارات على القيمة في االنخفاض خسارة إدراح يتم ال

 يتم والتي يلي ما باستثناء الزمني العمر أساس على املتوقعة االئتمان خسارة يساوي  بمبلغ الخسارة مخصصات بقياس الشركة تقوم

  12 مدى على املتوقعة االئتمان قياسها بخسارة
 
 :شهرا

  املالي، التقرير تاريخ في متدنية مخارر ذات أنها على تحديدها يتم دين كأدوات مالية بأوراق اسشثمارات -

 . ها األولي االعتراف منذ جوهرية بصورة بخصويها االئتمان مخارر تزدد لم أخرى  مالية أدوات  -
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   ها الخاص االئتمان مخارر تصنيف يكون  عندما االئتمان مخارر منخفضة الدين أداة أن الشركة تعتبر
 
 املتعارف للتعريف معادال

 
 
 "االسشثمار درجة"  لـعلي  عامليا

  12 مدى على املتوقعة الئتمانا خسائر إن
 
لية املا األدوات في التعثر أحداأ عن تنشأ التي املتوقعة االئتمان خسائر من جزء هي شهرا

  12 خالل املحتملة
 
  .املالي التقرير تاريخ بعد شهرا

 :التالية املتغيرات أحكام هيكل تمثل املتوقعة االئتمان خسائر قياس في الرئ سية املدخالت إن

 التعثر اليةاحتم  (1

 التعثر عن الناتلة الخسارة (2

 للتعثر التعرض مخارر (3

  مراحل ثالث في املالية موجوداتها بتصنيف الشركة تقوم
 
 :يلي كما (9) املعيار ملنهجية وفقا

  تسجيل يتم نشأتها،  منذ االئتمانية الجودة حيا من جوهرية بصورة قيمتها تنخفع لم التي املالية املوجودات (1) املرحلة 

  12 مدى على التعثر احتمالية على بناء   القيمة في مخصص االنخفاض
 
 .شهرا

 مخصص  تسجيل نشأتها، يتم منذ االئتمانية الجودة حيا من جوهرية بصورة قيمتها انخفضك التي املالية املوجودات (2) املرحلة

 .التعثر الحتمال نيالزم العمر مدى على املتوقعة االئتمان خسارة إلى اسشنادا القيمة في االنخفاض

 الي قيمتها انخفضك التي املالية املوجودات (3) املرحلة 
 
 العمر تقوم الشركة باإلعتراف بمخصص اإلنخفاض في القيمةإسشنادا

 .التعثر الحتمال الزمني

  املتوقعة املعلومات االعتبار في أيضا الشركة تأخذ
 
إلى  إضافة نشأتها منذ اناالئتم مخارر في الجوهري  لالنخفاض تقييمها في مستقبال

 .املتوقعة االئتمان خسائر قياس

  املتوقعة املعلومات سششمل
 
 والتضخم، النف ، أسعار :مثل( الكلي االقتصاد وعوامل خبير قبل من الحكم مثل عناير مستقبال

 الداخلية خالل املصادر نم عليها الحصول  يتم التي االقتصادية والتوقعات النقد( وتوفر التصنيعية، مدراء املشتريات ومؤشر
  .والخارجية

 املتوقعة االئتمان خسائر قياس

 :كاآلتي قياسها يتم والتي االئتمان لخسائر املرجح التقدير احتمال هي املتوقعة االئتمان خسائر إن

 الفرق  أي( النقدية النواقص لجميع حالية كقيمة تعتبر املالي التقرير تاريخ في االئتمان قيمة فيها تنخفع ال التي املالية املوجودات (1
 ،)عليها الحصول  الشركة تتوقع التي النقدية والتدفقات للعقد وفقا للمنشأة املستحقة النقدية بين التدفقات

الحالية  لقيمةوا الدفترية القيمة إجمالي بين الفرق  تمثل : املالي التقرير تاريخ في االئتمان قيمة فيها انخفضك التي املالية املوجودات (2
 املتوقعة. املستقبلية النقدية للتدفقات

 االئتمانية قيمتها انخفضت التي املالية املوجودات

 قيمتها في النخفاص تعرضك قد املسشنفدة بالتكلفة املدرجة املالية املوجودات كانك إذا ما بتقييم الشركة تقوم مالي، تقرير تاريخ كل في

 النقدية التدفقات على ضار تأدير ذي أكثر أو حدأ حصول  عند "االئتمانية القيمة منخفع" بأن  املالي األيل يعتبر  االئتمانية.

 .حدوثها حال املالي لأليل املستقبلية التقديرية
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  يعتبر املقترض تعثر بسبب علي  التفاوض يتم الذي القرض
 
  هناك يكن لم ما االئتمانية القيمة منخفع بأن  عادة

 
 ررمخا أن على دليال

 .القيمة في انخفاض على مؤشرات توجد وال جوهرية بصورة باالنخفاض آخذة تعاقدية نقدية فقاتتد استالم عدم

 :التالية العوامل االعتبار في الشركة تأخذ االئتمانية، قيمت  انخفضك سيادي دين في االسشثمار كان إذا ما تقييم عند

 .السندات عوائد في رهرت كما االئتمانية للمالءة السوق  تقييم (1

 .االئتمان تصنيف وكاالت يمتقي (2

 .للديون  االلزامي أو الطوعي االعفاء خالل من املالكون  يتحملها خسائر إلى يؤدي مما الديون  هيكلة إعادة احتمال (3

 في رهرت التي النية إلى إضافة الدولة لتلك  "أخير مالذ - مقرض" ـ ك الضروري  الدعم لتقديم املتوفرة الدولي الدعم آليات (4

 النية عن النظر بغع االليات تلك لعمق تقييم هذا يتضمناآللية.  تلك الستخدام وكاالت أو حكومية أو ةعام تصريحات

 .ال أم املطلوبة املعايير السشيفاء مقدرة هناك كان سواء   السياسية

 

  املالي املركز قائمة في املتوقعة االئتمان خسائر مخصص عرض

 كتخفيع املالية املوجودات مقابل املالي املركز قائمة في املسشنفدة بالتكلفة املقاسة املتوقعة االئتمان خسائر مخصصات عرض يتم

 .للموجودات الدفترية القيمة إجمالي من

 الشطب

 ممكن شطبها تم التي املالية املوجودات أن إال لالسترداد، واقعي احتمال هناك يكون  ال عندما )كلي أو جزيي بشكل(القروض شطب يتم

 .املستحقة املبالغ السترداد الشركة إجراءات مع للتمش ي الزامية ألنشطة خاضعة الك   ما تكون  أن

 االعتراف بالدخل

 الفوائد املدينة

ادات املالية التي تحمل فائدة، يتم االعتراف بإير  ا بالتكلفة املسشنفدة واملوجوداتبالنسبة لجميع األدوات املالية التي يتم قياسه

فائدة الفعلي، وهو املعدل الذي يخفع املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة على مدى العمر املتوقع الفوائد باستخدام معدل ال

 لألداة املالية أو لفترة أقصر، إلى يافي القيمة الدفترية لأليل املالي. 

سترداد وهى التدفقات عندما تنخفع قيمة قرض والذمم املدينة تقوم الشركة بتخفيع القيمة الدفترية الى القيمة القابلة لال 

ف النقدية املستقبلية املقدرة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األيلي لألداة، وتستمر في إلغاء الخصم كايرادات فوائد. يتم االعترا

 .بإيرادات الفوائد على املوجودات املالية التي انخفضك قيمتها باستخدام املعدل األيلي للفائدة الفعلية

 املالية املطلوبات

 .املالية عند االعتراف املبديي املطلوباتتحدد الشركة تصنيف 

 التصنيف

 :يتم تصنيف االلتزامات املالية ضمن فئات القياس التالية

 تلك التي يتم قياسها كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. -أ

 تلك التي يتم قياسها بالتكلفة املسشنفذه. -ب



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 كة مساهمة سعودية مقفلةشر 
  

 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(

-16- 

 القياس

املاليـــة بالتكلفـــة املســـشنفدة مثـــل القـــروض بالقيمـــة املطلوبـــات املاليـــة بالقيمـــة العادلـــة. وتحســـب  املطلوبـــاتأ املبـــديي لكافـــة يــتم االدبـــا

العادلة التي يتم تحديدها علـى أسـاس رريقـة معـدل الفائـدة الفعليـة بعـد األخـذ بعـين االعتبـار التكـاليف اآلخـرى للمعاملـة املتعلقـة  هـا 

 .مباشرة

املاليـة بالقيمــة العادلـة مــن املطلوبـات بتصــنيف جميـع االلتزامـات املاليــة بالقيمـة العادلـة بالتكلفــة املسـشنفدة فيمـا عــدا تقـوم الشـركة 

 يتم قياس هذه االلتزامات بالقيمة العادلة
 
 .خالل الربح أو الخسارة. الحقا

و طع مصروف الفائدة على الفترة الفعلية ملعدل رريقة معدل الفائدة الفعلي هي رريقة لحساب التكلفة املسشنفدة ألداة الدين وت

الفائدة. إن معدل الفائدة الفعلي هو معدل خصم التدفقات النقدية املستقبلية الخارجة )يتضمن جميع الرسوم والنقاط 

 ال يتلزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف املعاملة واألقساط أو أي خصو 
 
ل مات أخرى( خالاملدفوعة أو املستلمة والتي تمثل جزءا

ائنة العمر املتوقع ألداة الدين أو يافي القيمة الدفترية عند االعتراف املبديي. وتنطبق هذه الطريقة على مبالغ القروض والذمم الد

التلارية وغيرها. تتضمن االلتزامات املالية للشركة املوردون التلاريون والدائنون اآلخرون والقروض بما في ذلك السحب على 

 شنفدة.كشوف وعقود الضمانات املالية واألدوات املالية املشتقة. يتم قياس االلتزامات املالية )باستثناء املشتقات( بالتكلفة املسامل

 إلغاء إثبات املطلوبات املالية

 مالي حالي اسشبدال التزاماملالية عندما يتم اإلعفاء من اإللزام املحدد أو إلغاؤه أو انتهاء مدت . عند باملطلوبات يتم إلغاء االعتراف 

 أو بتعديل شروط املطلوبات الحالية بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو 
 
بآخر من نف  املقرض بشروط مختلفة جوهريا

 و أالتعديل كعدم تحقق لاللتزام األيلي وتحقق التزام جديد، ويتم االعتراف بالفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح 

 الخسارة .

 تسوية األدوات املالية

شسوية ليتم تسوية املوجودات  واملطلوبات املالية ويتم إدراح يافي املبلغ في قائمة املركز املالي  عندما يكون هناك حق قانوني ملزم 

  يكون الحق القانونياملبالغ املعترف  ها وهناك نية لشسوية يافي القيمة للموجودات /  وتسوية االلتزامات في آن واحد. يلب أال 

القابل للتنفيذ مرهونا باألحداأ املستقبلية ويلب أن يكون قابل للتنفيذ في سياق األعمال االعتيادية وفي حالة التخلف عن 

 السداد أو إعسار أو إفالس الشركة أو الطرف املقابل.

 مقاصة املوجودات املالية واملطلوبات املالية

ون لدى واملطلوبات املالية وتدرح بالصافى فى قائمة املركز املالى عند وجود حق نظامى ملزم أو عندما يكتتم مقاية املوجودات املالية 

 ، أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات فى آن واحد.ات مع املطلوبات على أساس الصافىالشركة نية لشسوية املوجود

 من العقود مع العمالء". ( "اإليرادات15املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) 3-1-2

 يحـدد .التـاريخ هـذا بعـد أو م 2018 ينـاير 01 فـي تبـدأ التـي السـنوية للفتـرات التنفيـذ حيـز ليـدخل م 2014 مـايو  فـي (15) املعيـار يـدر

  نموذجـا  (15املعيـار)
 
 التوجيهـات لمحـ املعيـار هـذا ويحـل العمـالء مـع املبرمـة العقـود عـن الناشـئة اإليـرادات عـن للمحاسـبة واحـدا شـامال

 اراملعيـ يؤسـ  . املاليـة للتقـارير الدوليـة املعـايير نطـاق فـي والتفاسـير املعـايير مـن العديد خالل من واملوجودة بخصوص اإليرادات الحالية

  نموذجـا
 
 إدراح يـتم (15املعيـار) بموجـب .العمـالء مـع العقـود مـن الناشـئة اإليـرادات علـى تطبيقـ  سـ تم خطـوات مـن خمـ  جديـدا

 .للعميل الخدمات تقديم أو البضايع تحويل مقابل علي  الحصول  املنشأة تتوقع الذي يعك  الثمن الذي باملبلغ اداتاإلير 
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 .أ(/11)ايضاح  ريال سعودى 2,973,840( أدر مالى بمبلغ 15نت  عن تطبيق املعيار الدولى للتقرير املالى رقم )

( 17املحاسبة الدولي رقم ) ملعيار وفقا اإليلار عقود من اإليرادات تسجيل ميت االيلار التمويلى للسيارات، ملال في الشركة تعمل

 ت باتبتر  تتعلق التي من التأمين اإليرادات على ينطبق (15املعيار رقم ) أن ( إال15املعيار رقم ) نطاق ضمن تقع وال اإليلار"  عقود"

  .للسيارات عقود ايلار تمويلى

(. م )تاريخ التطبيق األولى2018يناير  01باستخدام نموذح األدر الرجعى املعدل للتطبيق كما فى  (15قامك الشركة بتطبيق املعيار )

 يف تكتمل لم التي العقود على فق  أو التطبيق األولي تاريخ في كما العقود جميع على بموجب هذه الطريقة، يمكن تطبيق املعيار إما

 م.2018يناير  01 في كما إن وجدت، العقود، جميع على املعيار الشركة تطبيق اختارت .التاريخ ذلك

 وبالتالي،بقاة. امل االفتتاحية لألرباح األريدة على كتعديل األولي التطبيق تاريخ في (15) للمعيار  األولي للتطبيق املتراكم التأدير إدراح يتم

 .العالقة ذات والتفسيرات ( 18حاسبة الدولي )امل معيار بموجب عنها اإلفصاح في االستمرار ويتم املقارنة معلومات تعديل يتم لم

وفيما يلي السياسة املحاسبية لإليرادات وهي نف  السياسة املحاسبية بالسنة السابقة فيما عدا تعديل إيراد عمولة التـأمين 

 يتم إدبات هذا النوع من االيراد بطري15والرسوم االدارية نتشيلة تطبيق املعيار رقم )
 
 قة القس  الثابك:( حيا كان سابقا

 اثبات اإليرادات     

 إيراد عمولة خاصة من عقود تاجير تمويلى 

يتم إدبات دخل العمولة الخاية من عقود التأجير التمويلي على أساس معدل الربح الفعلى. يشير الربح املستخدم فى سياق األدوات 

 ملا هو متعارف علية فى امل
 
 لتمع املالى فى اململكة العربية السعودية.املالية الى دخل العمولة الخاية وفقا

عقود تأجير تمويلى  يافي اإلسشثمار فييظهر الجزء الغير مكشسب من إيرادات الفوائد والتأمين كإيرادات مؤجلة وتخصم من رييد 

 الخاية  ها.

 إيراد عمولة من بيع سيارات

 ع. يتم إدبات ايراد العمولة من بيع السيارات عند إتمام عملية البي

 ايراد عمولة تأمين والرسوم االدارية

 الرسوم ا
 
 الداريةتثبك إيرادات التأمين بالتكلفة املسشنفدة مع خصم التكلفة املتعلقة ب  لهذا اإليراد ويظهر بالصافي، كما تثبك أيضا

 بالتكلفة املسشنفدة.

 أثر تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالى الجديدة  3-1-3

 م2018يناير  1   

  م2017 ديسمبر 31رييد األرباح املبقاه كما في  
55,038,059 

 (9,883,384)  (1-1-3( )إيضاح 9أدر تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) 

 2,973,840  (2-1-3( )ايضاح 15أدر تطبيق املعيار الدولى للتقرير املالى رقم ) 

   48,128,515 

 

 



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 كة مساهمة سعودية مقفلةشر 
  

 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(

-18- 

 قرير املالي الجديدة واملعدلة الصادرة ولم يحن موعد تطبيقها بعداملعايير الدولية للت 3-2

  ( عقود اإليجار 16املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

م م. وســينت  عنــ  إدبــات أغلــب عقــود اإليلــارات فــي قائمــة املركــز املــالي، ألنــ  تــ2016فــي ينــاير  16لتقريــر املــالي رقــم يــدر املعيــار الــدولي ل

اســشبعاد الفصــل بــين عقــود اإليلــارات الششــغيلية والتمويليــة. وبموجــب املعيــار الجديــد، يــتم إدبــات األيــل )الحــق فــي اســتخدام البنــد 

إليلارات. وطسشثنى فق  من ذلـك عقـود اإليلـارات قصـيرة األجـل ومنخفضـة القيمـة. لـن تطـرأ تغيـرات املستأجر( وااللتزام املالي لدفع ا

ر للمعيار. ِّ
ق
 هامة على املعالجة املحاسبية للمؤجرين، لم تقم الشركة بالتطبيق املبك

ا للتطبيــــق باململكــــة العربيــــة م ربقــــا لنســــخة املعيــــار التــــي تــــم اعتمادهــــ2019ســــوف تشبنــــى الشــــركة هــــذا املعيــــار اعتبــــارا مــــن أول ينــــاير 

 السعودية.

 ( "عقود االيجار"16األثر املحتمل للمعيار الدولى للتقرير املالى رقم )

لـدى الشـركة بدراسة األدر املتوقع من تطبيق هـذا املعيـار، وتويـلك الـى انـ  ال يوجـد أدـر هـام علـى القـوائم املاليـة حيـا  الشركةقامك 

 .وسوف تقوم الشركة باملحاسبة عنها بطريقة القس  الثابك /يمة منخفضةدالدة عقود ايلار تشغيلية ذات ق

،  ر أعالهوبالنسبة للمعايير الدولية للتقرير املالى الجديدة واملعدلة األخرى الصادرة ولم يحن موعد تطبيقها بعد بخالف املعيار املذكو 

 تتوقع االدارة بان  ال يوجد أية تأديرات هامة من تطبيقها. 

 تلكات ومعداتمم 3-3

 االعتراف والقياس  3-3-1

تتضمن  .ن وجدت(إ) عدات بالتكلفة التاريخية بعد ررح االستهالك املتراكم وخسائر الهبوط املتراكمةاملو  متلكاتتظهر بنود امل

عدات يتم لبنود املمتلكات واملالششغيلى عندما يختلف العمر  .ومعدات ممتلكاتقتناء إالتكلفة املصاريف املرتبطة مباشرة ب

 سشبعاد بنود من املمتلكات واملعدات بمقارنة املقبوضاتإيتم تحديد املكاسب والخسائر الناتلة عن  .املحاسبة عنها كبنود منفصلة

 .الشامل اآلخروالدخل  و الخسارةأالربح قائمة سشبعاد مع القيمة املدرجة لتلك البنود وتسجل بالصافي في من اإل 

 

  التكاليف الالحقة 3-3-2

ضمن القيمة املدرجة لذلك البند إذا كان من املحتمل تدفق منافع املمتلكات واملعدات تسجل تكلفة الجزء املسشبدل لبند من بنود 

اقتصادية مستقبلية للشركة تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانية قياس تكلفة ذلك الجزء بشكل مودوق، ويتم شطب القيمة 

 .بدلاملدرجة للجزء القديم املسش

 الربح او الخسارةقائمة في املمتلكات واملعدات تسجل التكاليف واملصاريف اليومية التي تتحملها الشركة على ييانة وتشغيل 

 .عند تكبدها الشامل اآلخر والدخل 

 ستهالك اإل  3-3-3

الثابك على مدى العمر  بطريقة القس  الشامل اآلخر والدخل  الربح او الخسارةقائمة يتم االعتراف بمصروف االستهالك في 

مستأجرة على مدة عقد اإليلار أو  مبانىاملقامة على  املوجوداتيتم استهالك  .املمتلكات واملعداتاملقدر لكل بند من بنود الششغيلى 

بالطريقة  ستخدامعندما يكون متاح لإل املمتلكات واملعدات بنود بند من يتم استهالك  .قلأأيهما  للموجوداتنتاجية عمار اإل على األ 

 .املقصودة من قبل االدارة

http://socpa.org.sa/getattachment/Socpa/International-Standards/Endorsed/16-IFRS-16.pdf.aspx
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 للممتلكات واملعدات تفاييلها كما يلي:املقدرة  الششغيليةإن األعمار 

 السنوات 

  4 واملعدات املكتبية الحاسب االليأجهزة 

  10 األداأ والتركيبات

  4 السيارات

  5 تحس نات على مبانى مستأجرة

م في نهاية كل سنة مالية، وتقوم بالتعديل إذا لز للممتلكات واملعدات والقيمة املتبقية الششغيلية تقوم الشركة بمراجعة االعمار 

 .األمر

 وجودات غير امللموسةامل 3-4

  عمر انتاجي محددباقتنائ  ول   الشركةالتي قامك و برنام  عام  غير امللموسة تتمثل في املوجودات
 
 يتم قياس  بسعر التكلفة ناقصا

 خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. اإلرفاء املتراكم واي

 النفقات الالحقة 3-4-1

 يتم رسملة النفقات الالحقة فق  عندما تزيد من املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة في األيل املحدد الذي تتعلق ب . ويتم

، فياالعتراف بكافة النفقات األخرى 
 
 عند تكبدها. والدخل الشامل اآلخر خسارة أو  الربح قائمة التي يتم انتاجها داخليا

 اإلطفاء  3-4-2

يتم إحشساب اإلرفاء لتكلفة املوجودات غير امللموسة مطروحا منها القيمة املتبقية بإستخدام رريقة القس  الثابك على مدى 

 .في قائمة الربح أو خسارة والدخل الشامل اآلخرأعمارها اإلنتاجية املقدرة . ويتم اإلعتراف  ها 

 توزيعات األرباح  3-5

 تقيد تو طعات األرباح النهائية كمطلوبات عند املصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.

 

 ما في حكمهالنقـد و  3-6

إلى  النقدية بالصناديق واألريـدة والودايع البنكية واإلسشثمارات األخرى عالية السيولة القابلة للتحويل ما في حكم يتضمن النقد و 

 أو أقل من تاريخ شرائها
 
 .مبالغ نقدية معلومة والتي يكون تواريخ إستحقاقها خالل تسعون يوما

 عقود اإليجار 3-7

العقد ول   الى شكل هذا  وجوهر   يتضمن إيلار يسشند إلى مضمون عقد تأجيري أو عقد معين هو عقد إن تحديد ما إذا كان 

ينقل أو العقد يعتمد على إستخدام أيل معين أو موجودات محددة ، أو أن عقد ال، ويتطلب تقييم ما إذا كان تنفيذ هذا العقد

 يمنح الحق في إستخدام األيل .

تصنف عقود اإليلار على أنها عقود إيلار تشغيلية إذا إحتفظ املؤجر بلزء جوهري من املخارر والعوائد املتعلقة بامللكية. تصنف 

 . ويليةجميع عقود اإليلار األخرى كعقود إيلار تم
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 الشركة كمؤجر() مدينون عقود تاجير تمويلى 3-8

. اإليلارإن املبالغ املستحقة من املستأجرين تحك عقد اإليلار التمويلي يتم إدراجها كمدينين بقيمة يافي اسشثمار الشركة في عقد 

سشثمار الشركة إري دابك على يافي يتم تو طع اإليراد من عقود اإليلار التمويلية على فترات مالية بحيا تعك  نسبة عائد دو 

نخفاض في مخصص اإلنخفاض فى املبالغ الغير قابلة للتحصيل. يلنب مخصص لإل يخصم  .القائم فيما يتعلق بعقود اإليلار

 القيمة عند عدم إمكانية تحصيل املبلغ بالكامل وتشطب الديون املعدومة عند تكبدها.

 ر(الشركة كمستأجعقود اإليجار التشغيلي ) 3-9

 أساسعلى  الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر  قائمةإن دفعات اإليلار املستحقة تحك عقد إيلار تشغيلي يتم إدراجها في 

القس  الثابك على مدى فترة عقد اإليلار. إن العوائد املستلمة واملستحقة كحافز للدخول في عقد اإليلار الششغيلي يتم تو طعها 

 .على مدى مدة فترة اإليلار الثابكعلى أساس القس  

 للموظفينمكافأة نهاية الخدمة  إلتزام 3-10

 إلتزاممكافأة نهاية الخدمة وتكلفة الخدمة املتعلقة  ها باستخدام رريقة وحدة االئتمان املخططة حيا ان  إلتزاميتم احشساب 

ي قائمة فويظهر االلتزام  .اكتواري في نهاية كل سنة ماليةجراء تقويم إمكافأة نهاية الخدمة يعتبر من التزامات املنفعة املحددة، ويتم 

 دام معدلويتم احشساب هذه القيمة الحالية باستخ .تاريخ املركز املالىملحددة كما في لتزام املنفعة ااملركز املالي بالقيمة الحالية إل

 خصم يمثل العائد على السندات الحكومية وبتطبيق متوس  مرجح واحد ملعدل الخصم و 
 
( التوقيك املقدر الذي يعك  )تقريبيا

 .ملدفوعات مكافأة نهاية الخدمة ومبالغها

 مكافأة نهاية الخدمة من العناير التالية:إلتزام تتكون تكلفة 

 .تكلفة الخدمة الحالية (1

 مورفين.لل مكافأة نهاية الخدمة إلتزاممصروف الفائدة والذي يحشسب بتطبيق معدل الخصم على الرييد االفتتا ي لرييد  (2

 .االكتواريةوالخسائر املبلغ النات  من إعادة قياس مخصص مكافأة نهاية الخدمة والذي يمثل املكاسب أ (3

 الربح او الخسارةقائمة حشساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة في إعرض تكلفة الخدمة الحالية ومصروف الفائدة املتعلقين بيتم 

الشامل دبات املكاسب والخسائر االكتوارية ضمن الدخل إفي حين يتم  .ايا املورفينكلزء من بند رواتب ومز  الشامل اآلخر والدخل 

النات  من املكاسب والخسائر  الشامل اآلخر دراح الدخل إوال يعاد تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة في فترة الحقة، ويتم  اآلخر 

 .االكتوارية في األرباح املبقاة مباشرة

 مخصص الزكاة الشرعية 3-11

 لتعليمات ي
 
 فى القوائم املالية وفقا

 
 دخل في اململكة العربيةوال ةللزكا الهيئة العام تم إحشساب مخصص الزكاة الشرعية سنويا

 لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة  وتحمل بقائمة التغيرات في حقوق املساهمين السعودية
 
وفقا

فى  التغيرات في حقوق املساهمينضمن قائمة أيضا د تنت  عند الرب  النهايي للزكاة يتم تسجيلها أيـة تعديالت ق ،وضريبة الدخل

 املخصص. ، حيا يتم حينئذ تسويةفيها السنة التى يتم إستالم الرب  النهايى
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 العمولة املتعلقة مباشرة باملبيعات 3-12

 العموالت تم تأجيل هذة 
 
والدخل الشامل اآلخر  للشركة  الربح او الخسارةالعقد فى قائمة على مدي فترة  ويتم إدباتها حاليا

 بإستخدام معدل الربح الفعلى.

 املصروفـات 3-13

النشاط حسب املبادىء املحاسبية املتعارف عليها تعتبر مصروفات مباشرة وتسجل إيرادات جميع املصروفات املتعلقة بتحقيق 

 يتم تو طع املصروفات املشتركة على تكلفة املبيعات مصروفات عمومية وإدارية.تعتبر ضمن تكلفة املبيعات أما املصروفات األخرى ف

 ألساس دابك.واملصروفات العمومية واإلدا
 
      رية وفقا

 مخصصات   3-14

يتم إدبات مبالغ املخصصات عند وجود إلتزامات على الشركة )قانونية أو متوقعة( بسبب أحداأ سابقة وأن تكاليف سداد 

 ة ويمكن قياسها بطريقة مودوق  ها.تزامات ستكون محتملاإلل

 اإلحتياطي النظامي 3-15

من يافى الدخل السنوى ، ويلو  التوقف عن هذا  %10تمشيا مع النظام األساس ي للشركة يتم تكوين إحتياري نظامي بنسبة 

 ي غير قابل للتو طع كأرباح.حتيارن هذا اإل إ .املدفوع من رأس املال %50التكوين حينما يبلغ رييد هذا اإلحتياري 

 العمالت األجنبية 3-16

 ألسعار بالريال السعوديتمسك الشركة حساباتها 
 
، ويتم تحويل املعامالت التى تتم بالعملة األجنبية الى الريال السعودي وفقا

 املركز  عمالت األجنبية كما في تاريخ قائمةويتم تحويل املوجودات واملطلوبات املالية املسجلة بال جراء املعاملة،الصرف السائدة عند إ

 ألسع
 
 إن املكاسب والخسائر الناتلة عن الشسديدات أو تحويل .ار الصرف السائدة في ذلك التاريخاملالي إلى الريال السعودي وفقا

 .الشامل اآلخروالدخل  الربح او الخسارةقائمة العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن 

 التقارير اإلقطاعية -4

القطاع هو جزء متميز من الشركة يزاول عمل  في توريد منتلات أو تقديم خدمات )قطاع أعمال( أو توريد منتلات وتقديم خدمات 

 في وس  إقتصادي معين )قطاع جغرافي( ويخضع ملخارر ومنافع تختلف عن مخارر ومنافع القطاعات األخري.

 فى توريد سيارات إلي تزاول الشركة جميع أنشطتها في اململكة العربية السع
 
 العمالء بموجب عقود تأجير تمويلي.ودية وتحديدا

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في   

 م2017  م2018 اإليرادات من العموالت       -5

 22,060,933  22,140,118 خاية من عقود تاجير تمويلى إيراد عمولة 

 6,187,818  8,092,731 (19إيراد عمولة من شراء سيارات )ايضاح  

 5,364,224  9,155,775 ايراد عمولة تأمين، يافي  

  39,388,624  33,612,975 
             



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 كة مساهمة سعودية مقفلةشر 
  

 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(
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 ديسمبر 31للسنة املنتهية في   

 م2017  م2018 إيرادات أخرى      -6

 1,994,230  2,499,195 رسوم ادارية 

 158,785  330,209 أخرى  
  2,829,404  2,153,015 

  
    وتسويق مصروفات بيع  -7

 1,325,685  1,662,555 رواتب وما في حكمها 
 1,808,187  1,875,087 عمولة مبيعات 

  3,537,642  3,133,872 
  

    مصروفــات عموميــة وإداريـــة  -8

 6,641,216  8,236,336 رواتب وما في حكمها 
 900,000  900,000 مكافآت ملل  االدارة  
 1,002,454  963,035 لىييانة أجهزة وحاسب ا 
 465,938  766,488 أتعاب قانونية ومهنية 
 316,265  386,064 استهالك 
 15,538  45,366 لوا م مكتبية 
 474,151  619,083 أخـرى  
  11,916,372  9,815,562 

 
 ديسمبر 31كما في   

 م2017  م2018 مخصص الزكاة الشرعية  -9
    ـي: حركة مخصص الزكاة هي كما يل إن

 10,824,070  13,405,591 رييد أول السنة 
 5,100,000  1,742,987 مخصص السنة الحالية

 (2,518,479)  (430,884) املسدد خالل السنة
 -  (11,318,036) *عك  مخصص الزكاة الشرعية 

 13,405,591  3,399,658 رييد آخر السنة 

 موقف الربط الزكوى النهائى

ى وحصلك على شهـــادة الزكــاة حت م2017ديسمبر  31اراتها الزكوية وسددت املستحق عليها حتى السنة املنتهية فى قدمك الشركة إقر 

 .م2017ابريل  30هـ املوافق 23/7/1437

خ تاري( ب1260، وقرار معالي و ير املالية رقم )م28/11/2018املوافق  هـ20/3/1440( بتاريخ 26إشارة الي املرسوم امللكي رقم )م/ *

 شركةالاملتضمن التوجية بشسوية املوقف الزكوي ألنشطة التمويل، وإشارة إلي اإلجتماع بين  م12/12/2018املوافق  هـ5/4/1440

لغرض رريقة م 28/11/2018املوافق هـ 20/3/1440في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  والهيئة العامة للزكاة والدخل

على أن ملموع م 05/02/2019املوافق هـ 30/5/1440بالتقرير الصادر بتاريخ يئة العامة للزكاة والدخل الشسوية، فقد أفادت اله

م وحتي 2015الربوط الزكوية من السنة املالية التي يدر للشركة فيها ترخيص مؤسسة النقد ملمارسة نشاط التمويل فى عام 

 1,656,671لتلك السنوات بمبلغ املطلوب سداده ا ان املبلغ ، حيريال سعودي 15,781,400م دون حسم السدادات مبلغ 2017

 %10أساس نسبة م على 2018 م وحتي2015للسنوات من وتم إحشساب الزكاة ريال سعودي يسدد بدفعات على خم  سنوات. 

 من يافي ربح السنة.



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 كة مساهمة سعودية مقفلةشر 
  

 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(
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 وفيما يلي تفاييل مبلغ عك  مخصص الزكاة الشرعية:

 للسنة املنتهية في   

 م2018ر ديسمب 31   

 13,405,591  رييد أول السنة 

 (430,884)  املسدد خالل السنة 

 (1,656,671)  م2017م وحتي 2015املبلغ املستحق للشسوية عن السنوات من  

   11,318,036 
   

 ديسمبر 31كما في   

 م2017  م2018 النقد وما في حكمه  -10

 1,554,050  308,926 نقد في الصندوق  

 6,598,247  15,822,351 لبنوكنقد لدى ا 

  16,131,277  8,152,297 
 

 صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي  -11
  سنوات 5-2  خالل سنة

ديسمبر  31كما في 

 م2018

 482,942,152  317,183,464  165,758,688 اجمالى الحد األدنى لدفعات االيلار 

: إيرادات تمويل غير مكشسبة  
 
 (97,369,670)  (57,367,422)  (40,002,248) ناقصا

 385,572,482  259,816,042  125,756,440 دنى لدفعات االيلارالقيمة الحالية للحد األ  

: مخصص خسائر االئتمان املتوقعة 
 
 (31,005,594)  -  (31,005,594) ناقصا

 354,566,888  259,816,042  94,750,846 يافي اإلسشثمار في عقود إيلار تمويلي 
 

من األقساط املستحقة  تنا ل عنمع بنك محلي بخصوص  تفاقياتإ م2018م حتى 2014األعوام من أبرمك الشركة خالل  -

هامش ربح متفق عليها باالتفاقيات تتراوح بين بنسبة مليون ريال سعودى  136.32 وقدرها عقود التأجير التمويلى مدينى

املباعة نيابة  تلك املديونياتوستقوم الشركة بتحصيل ، السايبور املعلنوفق معدل  ةمتغير  باالضافة الى نسبة %3و 2,75%

 .عن البنك

 .عن أعمار مدينو التاجير التمويلى( والذى يبين تفاييل أكثر 21ايضاح رقم )يرجى الرجوع الى  -

 

  سنوات 5-2  خالل سنة صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي 

ديسمبر  31كما في 

 م2017

 426,172,592  281,331,317  144,841,275 الحد األدنى لدفعات االيلار اجمالى 

: إيرادات تمويل غير مكشسبة  
 
 (94,349,424)  (58,742,345)  (35,607,079) ناقصا

 331,823,168  222,588,972  109,234,196 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات االيلار 

  :
 
 (17,873,390)  -  (17,873,390) مخصص انخفاض في القيمةناقصا

 313,949,778  222,588,972  91,360,806 يافي اإلسشثمار في عقود إيلار تمويلي 
 



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 كة مساهمة سعودية مقفلةشر 
  

 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(
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 ديسمبر 31كما في   

 م2017  م2018 حركة ايرادات التمويل غير املكتسبةأ(  /11) 

 89,799,552  94,349,424 الرييد في بداية السنة  

 56,796,730  61,475,978 إضافات خالل السنة  

 (42,339,379)  (46,692,812) االيرادات املحققة 

 (9,907,479)  (8,789,080) السداد املبكر 

 -  (2,973,840) تسويات سنوات سابقة 

  97,369,670  94,349,424 

   

    حركة مخصص خسائر االئتمان املتوقعةب( /11) 

 14,924,757  17,873,390 يلقبل التعدالرييد فى بداية السنة  

 -  9,883,384 (1-1-3( )ايضاح 9أدر تطبيق املعيار الدولى للتقرير املالى رقم ) 

 14,924,757  27,756,774 الرييد فى بداية السنة بعد التعديل 

 2,978,125  3,390,326 املكون خالل السنة  

 (29,492)  (141,506) شطب مديونيات 

 17,873,390  31,005,594 السنة  الرييد فى نهاية 
 

12-   
 
    دفعات مقدما

  
 
 162,956  205,789 بدل سكن عاملين –دفعات مقدما

  
 
 98,901  127,284 تأمين ربي  –دفعات مقدما

  
 
 4,313,967  3,256,375 لسياراتتأمين على ا –دفعات مقدما

 أخرى  
 
 28,864  434,209 دفعات مقدما

  4,023,657  4,604,688 

 رأس املال -13

ريال سعودي للسهم  10سهم بقيمة إسمية  10.000.000ريال سعودي مقسم إلى  100.000.000يبلغ رأسمال الشركة مبلغ 

   :على املساهمين كما يلى م2017ديسمبر  31و م2018ديسمبر  31الواحد. يتو ع رأس مال الشركة كما فى 

 عدد األسهم إســـــم املساهــــــم

 نسبة 

 ملساهمةا

 

 ريــــال سعـــودى

 25.000.000  %25  2.500.000 شركة عمر عبد الفتاح العقاد وشركاه 

 25.000.000  %25  2.500.000 شركة على  يد القرش ي واخوانة

 25.000.000  %25  2.500.000 شركة سعيد عمر الع سايي ومحمد على الع سايي للسيارات

 24.000.000  %24  2.400.000 الشركة املتحدة للسيارات

 1.000.000  %1  100.000 الشركة الخليلية للسيارات

 10.000.000    100.000.000 



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 كة مساهمة سعودية مقفلةشر 
  

 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(
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 القروض -14

حد البنوك املحلية، وتحمل بعمولة خاية بمعدل س بور باالضافة الى هامش متفق علي  جل من ألدى الشركة قروض رويلة األ 
 بنسبة 

 
 20يمة بق االجتماعية التنمية بنكمن  م2018حصلك علي  الشركة خالل سنة  الجلرويل ا باالضافة الى قرض  .%3سنويا

 بنسبة مليون ريال 
 
 .%5.0سعودي باالضافة الى هامش متفق علية سنويا

 ديسمبر 31كما في  
 م2017  م2018 

 107.640.312  111,954,265 الرييد في بداية السنة 
 68,082,526  85,790,970 اضافات خالل السنة 
 (63,768,573)  (68,685,587) املسدد خالل السنة 

 111,954,265  129,059,648 ديسمبر  31الرييد فى 

 61,531,308  51,867,546 الجزء املتداول 

 50,422,957  77,192,102 الجزء غير املتداول 

وتنا ل عن ذمم مدينة مختارة عن ان القروض مضمونة بضمانات مشتركة وشخصية من قبل املساهمين بالتناسب مع حصصهم 

(. تتضمن اتفاقية القرض الخاية بالقروض املذكوره 11رريق بيع الذمم املدينة مع حق الرجوع )كما هو مبين في االيضاح رقم 

 أعاله بعع التعهدات املالية املتعلقة بصافي القيمة الحقيقية ودفعات تو طعات االرباح.

وبين بنك تفاقية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة على اإل بناء  م 21/11/2018هـ املوافق 13/03/1440بتاريخ 

ر ء دور أكباملعنية بتفعيل دور يناديق اإلقراض وشركات التمويل وتحفيزها آلدابمبادرة االقتراض غير املباشر التنمية االجتماعية 

حفيز القطاع الخاص، وحيا أن البنك جهة حكومية مخولة بموجب ت الصغيرة واملتوسطة ضمن برنام  توفعال في تمويل املنشآ

 وتعديالت  الالحقةم 27/06/2006املوافق هـ 1/6/1427(  وتاريخ 34نظام بنك التنمية االجتماعية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

ارطع الصغيرة مما يساهم فى التنمية بتقديم قروض إلي األفراد والشركات في اململكة العربية السعودية  هدف تنمية قطاع املش

 االقتصادية واالجتماعية.

تم ترشيح الشركة بموجب ترخيصها الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي للبرنام  ضمن اجتماع فريق العمل بتاريخ و  هذا

يرة واملتوسطة في اململكة ت الصغآقتراض من البنك لغرض تمويل املنشرغبة الشركة لإل فيم 29/10/2018املوافق هـ 20/2/1440

على ان تقوم م 2018نوفمبر  27بتاريخ مليون ريال سعودي )مبلغ التمويل(  20العربية السعودية حيا تم منح الشركة قرض بمبلغ 

فبراير  01م وآخر قس  سداد بتاريخ 2019مارس  01الشركة بالسداد على دفعات دورية على أن يكون أول قس  سداد بتاريخ 

 .قس  36ريال سعودي يتم سدادهم على  465,870ملة رسوم اداري  قدرها م شا2022

 ديسمبر 31كما في   

 م2017  م2018 إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -15

 539,163  732,604 رييد أول السنة 

 -  (171,264) على رييد أول السنة 19املعيار الدولي أدر تطبيق متطلبات  

 193,441  288,246 لفة معامل الخصم السنةتكلفة الخدمة وتك 

 -  (176,904) املدفوع خالل السنة 

 -  221,521 كتوارية من إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمةإخسائر  

 732,604  894,203 رييد نهاية السنة 



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 كة مساهمة سعودية مقفلةشر 
  

 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(
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    مستحقات وأرصدة دائنة أخرى   -16

 150,581  81,610 دفعات مقدمة من العمالء 

 48,647  2,128,274 ركات تأمين سياراتمستحق لش 

 431,560  1,257,409 مصروفات مستحقة 

 -  691,848 ضريبة القيمة املضافة 

 602,363  632,909 مكافآت مستحقة 

 438,929   379,668 أريدة دائنة أخرى  

  5,171,718  1,672,080 

 
 ذمم دائنة تجارية  -17

 3,290,912:  م2017ديســــــــــمبر  31)ريــــــــــال ســــــــــعودى 15,003,565 م2018ديســــــــــمبر  31كمــــــــــا فــــــــــي  بلــــــــــغ ريــــــــــيد ذمــــــــــم دائنــــــــــة تلاريــــــــــة

املســــــــــــتحق ملـــــــــــوردين ســــــــــــيارات حيـــــــــــا توجهــــــــــــك الشــــــــــــركة لتمويـــــــــــل ســــــــــــيارات خـــــــــــارح شــــــــــــركة املتحــــــــــــدة  ( ويتمثـــــــــــل فــــــــــــيريـــــــــــال ســــــــــــعودي

.م2017عــــــــــــــــــــــام ابتــــــــــــــــــــــداء  مــــــــــــــــــــــن بدايــــــــــــــــــــــة الربــــــــــــــــــــــع الرابــــــــــــــــــــــع ل مــــــــــــــــــــــن رأس مــــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــــركة( %24)مســــــــــــــــــــــاهم بنســــــــــــــــــــــبة  للســــــــــــــــــــــيارات
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أجهزة حاسب آلى 

  سيارات  أثاث وتركيبات  ومعدات مكتبية

تحسينات على 

 املجمـــــــــوع  مبانى مستأجرة

           التكلفـــة  

 1,632,417  900,532  171,203  273,049  287,633  م2017ديسمبر  31في   

 491,335  70,615  150,000  68,517  202,203  إضافـــــــــات 

 2,123,752  971,147  321,203  341,566  489,836   م2018ديسمبر  31في   

           اإلستهـالك املتراكــم 

 677,666  417,334  7,134  60,743  192,455  م2017ديسمبر  31في  

 386,064  181,416  80,301  31,480  92,867  إستهالك السنة 

 1,063,730  598,750  87,435  92,223  285,322  م2018ديسمبر  31في  

           صافي القيمـة الدفتريـة 

 1,060,022  372,397  233,768  249,343  204,514  م2018ديسمبر  31في  

 954,751  483,198  164,069  212,306  95,178  م2017ديسمبر  31في  
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 ت ذات عالقةاملعامالت مع جها -19

فى سياق األعمال التلارية العادية تقوم الشركة بالتعامل مع مساهمين بالشركة وملل  ادارة الشركة وجهات ذات عالقة أخرين. 

إن شروط املعامالت مع تلك األرراف هى نف  شروط التعامل مع الجهات األخرى الغير مرتبطة كما أن  يتم إعتماد املعامالت من 

 أن  ال يتم إحشساب أية أعباء مالية على أريدة حسابات الجهات ذات العالقة . قبل إدارات تلك
 
 الشركات. علما

 إن أريدة املستحق لجهات ذات عالقة كانك كما يلى :

 ديسمبر 31كما في   

 م2017  م2018  

 
 36,505,680  39,683,698 الشركة املتحدة للسيارات املحدودة

 900,000  900,000 أعضاء ملل  ادارة الشركة 
 -  402,312 شركة سعيد عمر الع سايي ومحمد على الع سايي للسيارات 
 -  1,971,281 هافال –شركة تو طع وتسويق السيارات  

  42,957,291  37,405,680 

 : السنةالعالقة خالل  الجهات ذاتوفيما يلي املعامالت التي تمك مع 

   

 للسنة املنتهية في

 ديسمبر 31

 ت ذات عالقةجها

نوع 

 م2017 م2018 طبيعة املعاملة العالقة

الشركة املتحدة للسيارات 
 149,492,791 106,803,407 شراء سيارات                             مساهم املحدودة

 (84,840,000) (85,050,000) سداد مشتريات سيارات  

 (5,983,154) (6,751,686) عموالت بيع وخصومات مكشسبة  

  
تحصيالت بالنيابة  خاية بعمالء 

 9,679,586 5,502,719 الشركة املتحدة للسيارات 

  
تحصيالت بالنيابة خاية بعمالء شركة 

 (16,870,096) (17,326,422) توكيالت للتمويل

 900,000 900,000 مكافآت وبدالت   أعضاء مجلس االدارة

شركة سعيد عمر العيسائي 

ومحمد على العيسائي 

 273,800 1,599,008 شراء سيارات                            ياراتللس

(262,848) (1,160,330) سداد مشتريات سيارات    

(10,952) (36,365) عموالت بيع وخصومات مكشسبة    
شركة توزيع وتسويق 

 - 8,570,168 شراء سيارات                     الهاف -السيارات 

 - (6,228,566) تسداد مشتريات سيارا  

 - (541,426) عموالت بيع وخصومات مكشسبة  
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 حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأدوات  -20

وذلك بناء  على البند واحد  "شركة مساهمة سعودية" سشثمار فى الشركة السعودية لشسجيل عقود اإليلار التمويلياإل  رييدمثل تي

 هـ والذى نص على "1433شعبان  13( بتاريخ 48ر من نظام اإليلار التمويلي الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/من املادة الثامنة عش

 .مع مراعاة أحكام نظام الشركات ، تؤس  شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من املؤسسة يكون غرضها تسجيل العقود " 

ة و ارة التلارة واإلسشثمار على عقد الجمعية العامة للشركة حيا تمك موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( وموافق

السعودية لشسجيل عقود اإليلار التمويلي  هدف دعوة باقي املمارسين املرخصين لنشاط التأجير التمويلي للمساهمة فى أسهم 

 الشركة.

ريال  892,850بإجمالى قيمة ي ريال سعود 10بقيمة إسمية  ريال سعودي 89,285بعدد أسهم  %2.38سشثمار بنسبة  وتم اإل 

 .م2018ديسمبر  31 كما فيسعودي 

 

 األدوات املالية وإدارة املخاطر    -21

ير التأجيافي اإلسشثمار في عقود  وما في حكم تتكون األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي للشركة بشكل أساس من النقد 

 .ومستحقات وأريده دائنة أخرى  لجهات ذات عالقة املستحقو  والقروض التمويلي
 

 مخاطر اإلئتمان 

 لية.ب في تكبـــد الشركة خسارة ماتتمثل مخارر اإلئتمان في إخفاق أحد األرراف في أداة ماليـــة في الوفـــاء بالتزامـــ  والشسب
 

تقوم لنقد بالبنوك وذمم العمالء. أساس اإن األدوات املالية الخاية بالشركة التى يمكن أن تتعرض ملخارر اإلئتمان تتضمن بشكل 

الشركة بإيداع أموالها فى مصارف مالية ذات مودوقية وقدرة إئتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصوص حجم األموال 

ر إئتمان ملخارــكما ال تتوقع اإلدارة أن تتعرض مخارر إئتمان هامة تنت  مــن ذلك . املودعــة فى كل مصــرف وال تتوقــع اإلدارة وجود 

 ألن لديهـــا قاعدة عريضة من العمالء التى تعمل فى أنشطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنها 
 
قوم تهامــة من الذمم املدينة نظـــرا

 
 
 .بمراقبة الذمم املدينة القائمة دوريا

فيما يتعلق بمدينى التأجير التمويلى تقوم الشركة بتكوين مخصص لالنخفاض في القيمة وتمثل الخسائر املقدرة من قبل الشركة 

 ريال سعودى . 31,005,594بعد خصم مخصص قدره  ريال سعودي 354,566,888 م2018 ديسمبر  31كما في  رييدهموالبالغ 
  

 كما يلي: مدينو التأجير التمويلىكانك أعمار   ديسمبر  31كما في 

 م2017  م2018  

 6,330,309  4,804,309  يوم 1-30

 15,677,496  16,241,659  ومي 31-90

 23,252,286  25,267,267  يوم 91-180

 46,100,715  48,437,609  يوم 181-360

 83,436,591  103,181,123  خالل سنتين

 139,152,381  156,634,921  أكثر من سنتين

  354,566,888  313,949,778 
     

عمالء التأجير تعاقدات الشركة مع  وذلك يرجع الى وحتى خم  سنوات من سنة هذا وتضمنك أعمار مدينو التأجير التمويلى أكثر 

 .يهم ضمن املوجودات غير املتداولةويتم تبويب الرييد املدين علالتمويلى 
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 االئتمانية الجودة تحليل

 املسشنفدة بالتكلفة محملة مالية موجودات

 31 فــي كمــا املســشنفدة بالتكلفــة املقاســة املاليــة موجــوداتلل االئتمــان جــودة بخصــوص املعلومــات التاليــة الجــداول  توضــح

 .الدفترية القيم اجمالي تعرض الجدول  في املبالغ فإن بالتحديد، ذلك ذكر يتم لم ما م.  2018 يناير 1 و م 2018ديسمبر 

 م2018ديسمبر  31كما في  

 

خسائر اإلئتمان 

  12متوقعة ملدة 
 
 شهرا

خسائر اإلئتمان املتوقعة وليست 

 
 
 منخفضة القيمة ائتمانيا

خسائر اإلئتمان املتوقعة و 

 
 
 املجموع  منخفضة القيمة ائتمانيا

االسشثمار في عقود إيلار إجمالي 

972,772,32 تمويلي   974,310,447  206,858,2  482,942,152 

777,641,19 9,482,501 مخصص خسائر إئتمان متوقعة  316,881,1  31,005,594 

 

 م 2018يناير  1كما في  

 

خسائر اإلئتمان متوقعة 

  12ملدة 
 
 شهرا

خسائر اإلئتمان املتوقعة وليست 

 
 
 منخفضة القيمة ائتمانيا

خسائر اإلئتمان املتوقعة و 

 
 
 املجموع  منخفضة القيمة ائتمانيا

االسشثمار في عقود إيلار إجمالي 

529,920,28 تمويلي   838,729,394  2,522,225 426,172,592 

639,322,11 5,466,253 مان متوقعةمخصص خسائر إئت  ,4980841,  17,873,390 

 االئتمان مخاطر في جوهرية زيادة  - املتوقعة االئتمان خسائر من نشأت مبالغ

ولة املعق املعلومات االعتبار في الشركة تأخذ األولي، اإلنشاء منذ جوهرية بصورة مالية أداة في التعثر مخارر  يادة مدى تحديد عند

إلى  تسشند التي والكمية النوعية والتحليالت املعلومات يتضمن وهذا .مالئمة غير جهود أو تكاليف دون  واملتاحة العالقة ذات ةواملؤيد

مخارر  في جوهرية  يادة وجود مدى تحديد هو التقييم من الهدف إن .املستقبيلة والتوقعات للشركة التاريخيةاإلئتمانية و   الخبرة

  .معتمدة ومراحل محددة ؤشراتم على بناء   االئتمان

 االئتمان مخاطر درجات

صنف
ُ
مؤشرات  على رياتها في تتضمن مختلفة بيانات على بناء   االئتمان مخارر من محددة درجة نطاق في املخارر من نوع كل الشركة ت

 النوعية العوامل باستخدام ئتماناال  مخارر درجات تحديد يتم .الخبرة على تقوم تقديرات على وبناء   التعثر مخارر حول  اسششرافية

   .املقترض ونوعية الخطر ربيعة حيا من العوامل هذه وتختلف .التعثر مخارر على تدلل والكمية التي

 "التعثر" تعريف أ(

 :التاليين الحددين كال أو واحد حصول  حال بالسداد مللتزم وقع قد التعثر يعتبر

 أو  لغاملب أيل أقساط فيها بما الشركة تلاه الجوهرية االئتمانية التزامات  من أي لىع أكثر أو يوما 90 بالسداد امللتزم على مض ى

 . والرسوم الفائدة تسديدات

 ثل م إجراءات إلى الشركة رجوع دون  للشركة بالكامل االئتمانية التزامات  بسداد قيام  املحتمل من ل   املتلزم أن الشركة تعتبر

 . )وجدت إن( الضمانات تس يل
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 جوهري  بشكل االئتمان مخاطر زيادة مدى حديدت ب(

ة املحتمل التعثرات في الكمية التغيرات تتضمن جوهري  بشكل االئتمان مخارر ةد يا ةياحتمال تحديد يمكن خاللها من التي الضواب  إن

  .التعثر حاالت في املساندة الشسهيالت تتضمن نوعية وعوامل

ا حددته التي الضواب  على بناء   األولي النشأة  منذ جوهرية بصورة  ادت  أنها على محدد لتعرض بالنسبة االئتمان مخارر تحديد يتم

 .املراحل من مرحلة لكل الشركة

 أن التعرض تحدد أن يمكن للشركة ذلك، امكن حيثما – العالقة ذاتاإلئتمانية والتاريخية  الشركة خبرة استخدام خالل ومن

 من خالل بوضوح مب نة تأديراتها تكون  أن بالضرورة ول   محددة كمية مؤشرات على بناء   هريةجو  بقفزات اال دياد في بدأ للمخارر

  .وقتي أساس على النوعي التحليل
 املنتظمة الفحويات خالل من االئتمان مخارر في الجوهرية الزيادات تحديد في املستخدمة الضواب  فعالية مدى الشركة تراقب

 :يلي مما للتحقق

 التعثر، مرحلة إلى التعرض ويول  قبل االئتمان مخارر في الجوهرية الزيادات تحديد على القدرة الضواب  لدى 

 دالدون  األيل استحقاق على يمض ي حيا الزمن من نقطة مع الضواب  التقاء عدم ،
 
 و يوما

 واملرحلة   "شهرا 12 ىمد على التعثر احتمالية"( 1) املرحلة من التحويالت خسائر مخصص في مضمونة غير مخارر توافر عدم

 ."التعثر الحتمالية الزمني العمر"( 2)

 املستقبيلة املعلومات دمج (ج

ما  داةأل  االئتمان مخارر في الجوهرية الزيادة مدى تقييم عند اعتبارها في املستقبلية التوقعات تحاكي التي املعلومات بأخذ الشركة تقوم

 املستقبلي التوج  حول  أساسية نظر وجهة بصياغة الشركة تقوم. .املتوقعة الئتمانا لخسائر الشركة قياس وعند األداة إنشاء منذ

 عدد تطوير من العملية هذه تتألفللمستقبل.  من التوقعات محتملة سلسلة تمثل وس ناريوهات الصلة ذات االقتصادية للمتغيرات

 هذه من س ناريو كل لنتائ  االحتماالت املصاحبة باراالعت في األخذ مع اإلضافية االقتصادية الس ناريوهات من أكثر أو ادنين

 ربيةالع اململكة في واملالية الجهات الحكومية عن الصادرة االقتصادية والتوقعات البيانات الخارجية املعلومات تتضمن. الس ناريوهات

 .اديمييناالك أو الخاص القطاع في واملالية االقتصادية الدراسات ملال في العاملين وبعع السعودية

 البيانات باستخدام تحليل  وقامك املالية لألدوات االئتمان وخسائر االئتمان مخاررالعناير املرتبطة ب وقامك الشركة حددت لقد

 .االئتمان وخسائر االئتمان ومخارر الكلي االقتصاد متغيرات بين ما العالقة بتقدير  التاريخية

 املتوقعة االئتمان خسائر قياس ـ(د

 :التالية للمتغيرات األحكام هيكل املتوقعة االئتمان خسائر لقياس الرئ سية دخالتامل تمثل

  املعايير هذه استخراح يتم
 
 لتعك  املعايير هذه تعديل ويتم .أخرى  تاريخية وبيانات داخليا إعدادها يتم إحصائية نماذح من عموما

 .أدناه مبين هو كما املستقبليةاملعلومات 

 باستخدام وتقييمها اإلحصائية التصنيف نماذح أساس على احشسا ها ويتم محدد تاريخ في تقديرات هي التعثر ةاحتمالي تقديرات إن

 داخليا تلميعية بيانات إلى اإلحصائية النماذح هذه تسشند .واملخارر املقابلة لألرراف املختلفة الفئات حسب مصممة أدوات تصنيف

 بالنسبة التعثر احتمالية إلى للويول  ايضا السوق  بيانات استخدام يمكن توافر، يثماوح .ونوعية كمية عوامل من تتألف وخارجيا

 تقديرال في تغير إلى ذلك سيؤدي التصنيفات، فئات بين التعرض او املقابل الطرف انتقال حال في .الكبيرة الشركات املقابلة من لألرراف

 السداد ومعدالت للتعرضات التعاقدية االستحقاقات باالعتبار االخذ مع التعثر احتماليات تقدير يتمباحتمالية التعثر.  املرتب 

 .التقديرية
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ض املفتر  التعثر من الخسارة معايير بتقدير الشركة تقوم. تعثر هناك كان إذا املحتملة الخسارة حجم هي املفترض التعثر من الخسارة

أقدمية و  الهيكل االعتبار في املفترض التعثر من الخسارة تأخذ .املتعثرة املقابلة لالرراف للمطالبات االسترداد معدالت تاريخ أساس على

ا تعتبر ضمانات ألي االسترداد وتكاليف املقابل الطرف ويناعة املطالبة  .املالي األيل من يتلزأ ال جزء 

 تعرض من التعثر نشيلة للمخارر التعرض الشركة تستمد  .التعثر حال فيع املتوق التعرض التعثر نشيلة للمخارر التعرض يمثل

 أيل تعرض إن .اإلرفاء ذلك في بما العقد بموجب ب  املسموح الحالي املبلغ مقابل املحتملة والتغييرات الحالي للمخارر الطرف املقابل

 شيلةن للمخارر التعرض يشتمل املالية، والضمانات اإلقراض اللتزامات بالنسبة .الدفترية قيمت  إجمالي هو التعثر  نشيلة مالي للمخارر

 على بناء   تقديرها يتم والتي العقد بموجب سحبها يمكن التي املحتملة املستقبلية املبالغ إلى باإلضافة املسحوب، املبلغ التعثر على

 .املالحظات التاريخية

 أي ذلك في بما(عاقدية الت للفترة حد أقص ى خالل التعثر مخارر باالعتبار األخذ مع املتوقعة االئتمان خسارة بقياس الشركة تقوم

 الشركة كانك املخارر، إدارة وألغراض إذا، حتى االئتمان، ملخارر الشركة خاللها تتعرض التي الفترة وهي  )للمقترض خيارات تمديد

 عقد إلغاء أو سلفة بسداد املطالبة للشركة في  يحق الذي التاريخ حتى التعاقدية للفترة حد أقص ى يمتد  ل.أرو  فترة في اعتبارها تأخذ

 .تمويلي إيلار

 مخاطر سعر الصرف األجنبي  

 ة.نبيتنت  مخارــر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات املالية نشيلة للتغير في أسعار يرف العمالت األج

الشركة تقلبات أسعار يرف العمالت تراقب إدارة و  .لريال السعوديلم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا ا

 تقد أن مخارر العمالت غير جوهرية.وتع

 مخاطر أسعار العموالت  

تظهر مخارر العموالت من التغيرات والتذبذبات املحتملة في معدالت العموالت التي تؤدر على الربح املستقبلي أو القيم العادلة 

والت من خالل مراقبة التذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة وتقوم بالتحوط لألدوات املالية وتراقب الشركة تقلبات أسعار العم

  أن تأدير مخارر أسعار العموالت ادارة الشركة لهذه املخارر عند الحاجة لذلك. وتعتقد
 
 .غير جوهرية حاليا

 مخاطر السيولة 

تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أساس . قهاتتمثل مخارر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها حال استحقا

 لتزامات عند استحقاقها.شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية ملقابلة أي إ

ومستحقات واملستحق لجهات ذات عالقة األجل  ةالجزء املتداول من قروض رويل تتكون املطلوبات املالية املتداولة للشركة من

ى ، تعمل الشركة على الحد من مخارر السيولة عن رريق التأكد من توفر تسهيالت بنكية، باإلضافة إلى إجراء وأريدة دائنة أخر 

 لجهات ذات عالقة القروض واملستحقات أقساط وفترات سداد كما هو موضح اعاله موائمة بين فترات تحصيل أريدة العمالء

 واألريدة الدائنة األخرى.
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 مة:إن املبالغ اجمالية وغير مخصو  .القوائم املاليةاقات التعاقدية املتبقية للمطلوبات املالية في تاريخ فيما يلي بيان باالستحق

 التدفقات النقدية التعاقدية  

 

  م2018 ديسمبر  31

 

 القيمة الدفترية

شهور أو  3خالل 

 أقل

 12إلى  3خالل 

 
 
 شهرا

خالل سنة إلى 

 سنتان

خالل سنتان إلى 

 اإلجمالي خمس سنوات

 129,059,648 35,424,339 41,767,763 38,225,134 13,642,412 129,059,648 قروض
 42,957,291 - - 25,477,381 17,479,910 42,957,291 مستحق لجهات ذات عالقة

 20,175,283 - - - 20,175,283 20,175,283 ذمم دائنة تلارية  وأخرى 
 192,192,222 35,424,339 41,767,763 63,702,515 51,297,605 192,192,222 االجمالي
 

   م2017ديسمبر  31

 111,954,265 23,756,529  26,666,428 43,866,061 17,665,247 111,954,265 قروض
 37,405,680 - - - 37,405,680 37,405,680 مستحق لجهات ذات عالقة

 4,962,992 - - - 4,962,992 4,962,992 ذمم دائنة تلارية وأخرى 
 154,322,937 23,756,529 26,666,428 43,866,061 60,033,919 154,322,937 لياالجما

 
 

 الحقة أحداث -22

 أحداأ الحقة وقعك بعد تاريخ املركز املالى تتطلب تعديالت أو افصاح بالقوائم املالية. توجدال 

 

 أرقام املقارنة -23

 إعادة تبويب بعع أرقام املقارنة لتتفق مع تبويب السنة الحالية. تم
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 م. 2019 فبراير  26املوافق  هـ1440 جمادى اآلخرة 21في تاريخ ملل  االدارة من قبل  اعتمدت هذه القوائم املالية

 


