
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 توكيالت للتمويلـة ـــركـش

 ة مقفلةشركـة مساهمـة سعوديـ

 )غير مراجعة(  املوجزة األولية القوائـم املالية

 لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين

 م2020يونيو  30في 

 املوجزة األوليةوتقرير عن فحص املعلومات املالية 
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 شركة توكيالت للتمويل

 مقفلة شركـة مساهمـة سعوديـة

 

 )غير مراجعة(   م2020يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  املوجزةفهرس القوائم املالية األولية 

 
 

 صفحـة  

 2 املوجزة األوليةتقرير عن فحص املعلومات املالية 

 3 )غير مراجعة( املوجزة األولية الشامل اآلخر والدخل  الربح أو الخسارةقائمة 

 4 )غير مراجعة( املوجزة األوليةقائمة املركز املالي 

 5 )غير مراجعة( املوجزة األوليةقائمة التغيرات في حقوق املساهمين 

 6 )غير مراجعة( املوجزة األولية قائمة التدفقات النقدية

 19 - 7 )غير مراجعة( املوجزة األولية إيضاحات حـول القوائم املالية
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 شركــــة توكيالت للتمويل

 شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة

 املوجزة األولية الشامل اآلخر والدخل  و الخسارةالربح أقائمة 

 )غير مراجعة(

 (سعودي)بالريال ال

 

 

   

 لفترة الثالثة أشهر املنتهية 

  يونيو 30في 

 لفترة الستة أشهر املنتهية 

 يونيو 30في 

 م2019  م2020  م2019  م2020  إيضاح   

 جججججججج  جججججججج  جججججججج  جججججججج   

 22,598,535  24,060,590  12,506,901  10,670,687  6 اإليرادات من العموالت     

 (2,881,977)  (1,818,256)  (1,514,614)  683,032   ، صافيأعباء تمويلية

 19,716,558  22,242,334  10,992,287  11,353,719   صافي اليرادات 

 1,620,671  1,945,256  792,853  870,684   إيرادات أخرى 

 (1,006,716)  (1,773,382)  (518,478)  (880,633)   مصاريف البي  

 (8,022,535)  (10,649,159)  (4,262,794)  (5,632,055)   مصروفات عمومية وإدارية 

مخصص خسائر االئتمان 

 املتوقعة

 
 
-  -  (1,987,168)  - 

صافي دخل الفترة قبل الزكاة 

 الشرعية

 
 

5,711,715  7,003,868  9,777,881  12,307,978 

 (793,836)  (977,788)  (396,919)  (580,871)  7 الزكاة الشرعية

 11,514,142  8,800,093  6,606,949  5,130,844   صافي دخل الفترة

          الدخل الشامل اآلخر للفترة    

شامل آخر سيعاد بنود دخل 

تصنيف ا إلى الربح او الخسارة 

 -  -  -  -   في الفترات الالحقة

بنود دخل شامل آخر لن يعاد 

تصنيف ا إلى الربح او الخسارة 

 -  -  -  -   في الفترات الالحقة

 11,514,142  8,800,093  6,606,949  5,130,844   جمالى الدخل الشامل للفترةإ

 

 

 

 17( إلى رقم )1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )"
ً
 "وتقرأ مع ا املوجزة األولية ال يتجزأ من القوائم املالية ( تش ل جزءا
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 شركة توكيالت للتمويل

 مقفلة شركـة مساهمـة سعوديـة

 املوجزة األولية قائمة املركز املالى

 (سعودي)بالريال ال
 

 كما في   

 

 إيضاح

 م2020 يونيو  30  

  )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

      املوجودات

عادالتنقد   29,232,991  122,155,515     النقد ومج

 390,150,992  452,026,605  8 ستثمار في عقود إيجار تمويليصافي اال 

 3,829,501  9,455,912  9 التورق -في عقود مرابحة السل   ستثمار اال  صافي

 7,733,214  2,411,083   ةدفعات مقدم

 892,850  892,850   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ستثمار ا

 1,425,000  1,328,355   موجودات غير ملموسة

 1,414,460  3,191,505   ممتل ات ومعدات

 434,679,008  591,461,825   مجموع املوجودات

      

      املطلوبات وحقوق املساهمين

      املطلوبات 

 176,178,531  298,060,665  10 تس يالت مالية 

 -  38,221,754  11 العربي السعودي  مستح  الدف  ملؤسسة النقد

 4,214,319  19,290,526   ذمم دائنة تجارية

 42,418,704  26,211,064  12 مستح  لج ات ذات عالقة

 8,835,628  8,366,972   مستحقات وأرصدة دائنة اخرى 

 6,000,000  3,225,000   ارباح دائنو توزيعات

 1,375,872  1,577,771   لتزام م افأة نهاية الخدمة للموظفينا

 3,063,878  2,015,904  7 مخصص الزكاة الشرعية

 242,086,932  396,969,656   املطلوباتمجموع 

      حقوق املساهمين

 100,000,000  100,000,000   رأس املال

 9,535,296  9,535,296   إحتيااي نظامي

 83,056,780  84,956,873   أربـاح مبقـاة

   194,492,169  192,592,076 

 434,679,008  591,461,825   وحقوق املساهمينمجموع املطلوبات 
 

 دارةرئيس مجلس ال  املدير التنفيذى املدير املالى

 فيصل القريش ى فيصل الجمعان وليد أسعد

 ال يتجزأ من القوائم املالية 17( إلى رقم )1"إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
 وتقرأ مع ا " املوجزة األولية( تش ل جزءا



 

5 

 شركة توكيالت للتمويل

 شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة

 املوجزة األوليةحقوق املساهمين التغيرات في قائمة 

 (سعودي)بالريال ال

 

 

 رأس املـــــــــال 

 

 إحتياطي نظامي 

 

 أرباح مبقـــــاة 

 

 املجمــــــــــــــوع 

 م2020 يونيو  30في أشهر املنتهية  الستةلفترة 

       

 192,592,076  83,056,780  9,535,296  100,000,000 م )مراجعة(2020يناير  1الرصيد في 

        الدخل الشامل اآلخر

 8,800,093  8,800,093  -  - صافي دخل الفترة

 -  -    - بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

 8,800,093  8,800,093  -  - الدخل الشامل للفترة إجمالي

 (6,900,000)  (6,900,000)  -  - (16توزيعات أرباح )إيضاح 

 194,492,169  84,956,873  9,535,296  100,000,000 م )غير مراجعة(2020 يونيو  30الرصيد في 

 م2019 يونيو  30أشهر املنتهية في   الستةلفترة 
       

 181,163,611  73,390,451  7,773,160  100,000,000 م )مراجعة(2019يناير  1الرصيد كما في 

        الدخل الشامل اآلخر

 11,514,142  11,514,142  -  - صافي دخل الفترة 

 -  -  -  - بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

 11,514,142  11,514,142  -  - الدخل الشامل للفترة إجمالي

 192,677,753  84,904,593  7,773,160  100,000,000 م  )غير مراجعة(2019 يونيو  30الرصيد في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17( إلى رقم )1"إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
 "وتقرأ مع ا املوجزة األولية ال يتجزأ من القوائم املالية ( تش ل جزءا
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 شركة توكيالت للتمويل

 مساهمـة سعوديـة مقفلةشركـة 

  )غير مراجعة( املوجزة األولية قائمة التدفقات النقدية

 (سعودي)بالريال ال

 يونيو  30املنتهية في  الستةلفترة  

 م2019  م2020 

    األنشطة التشغيلية

 12,307,978  9,777,881 صافي دخل الفترة قبل الزكاة الشرعية

    تعديالت:

 366,575  373,425 ستهالكات ممتل ات ومعداتا

 192,155  229,998 لتزام م افأة نهاية الخدمة للموظفينا

 2,881,977  5,544,439 أعباء تمويلية 

 -  1,987,168 مخصص خسائر االئتمان املتوقعة 

 -  (7,958,238) م اسب تعديل التدفقات النقدية اللتزام مالي

 -  32,933 ومعداتأرباح بي  ممتل ات 

    التغير في:

 (40,396,263)  (63,847,288) ستثمار في عقود إيجار تمويليصافي اال 

 -  (5,641,906) التورق -السل  مرابحة عقود فيستثمار اال  صافي

 
ً
 3,217,937  5,322,131 دفعات مقدما

 21,035,888  (16,207,640) مستح  لج ات ذات عالقة

 (1,454,610)  (4,700,710) مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 (2,770,816)  15,076,209 ذمم دائنة تجارية

 (4,619,179)  (60,011,598) النقد من التشغيل 

 (2,096,476)  (2,025,762) زكاة مدفوعة

 (23,154)  (28,099) م افأة نهاية الخدمة املدفوعة

 (2,881,977)  (1,894,551) أعباء تمويلية مدفوعة

 (9,620,786)  (63,960,010) صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية

    األنشطـة الستثمارية

 (791,052)  (2,086,758) املدفوع لشراء ممتل ات ومعدات 

 (791,052)  (2,086,758) صافي النقد املستخدم في األنشطة الستثمارية

    التمويليـةاألنشطـة 

 -  39,200,000 خالل الفترة املحصل من مؤسسة النقد  العربي السعودي

 -  (9,675,000) توزيعات أرباح مدفوعة

 5,643,972  129,444,292 خالل الفترة التس يالت املاليةصافي املحصل من 

 5,643,972  158,969,292 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 (4,767,866)  92,922,524 التغير في النقد وُمعادالت النقدصافي 

 16,131,277  29,232,991 النقد وُمعادالت النقد في بداية الفترة

 11,363,411  122,155,515 النقد وُمعادالت النقد فى نهاية الفترة

 ال يتجزأ من 17( إلى رقم )1"إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
 القوائم املالية األولية املوجزة وتقرأ مع ا "( تش ل جزءا



 شركـــة توكيالت للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 م )غير مراجعة(2020يونيو   30في  تينأشهر املنتهي والستة الثالثة تيلفتر  املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية 

 مالم يذكر خالف ذلك( سعوديبالريال ال)املبالغ 
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 التكوين والنشاط - 1

  1010188406مساهمــة سعوديــة مقفلــة تأسست بموجــب السجل التجارى رقم  شــركةشركة توكيالت للتمويل )الشركة( هي 

 م(.2003يوليو  13هـ ) املواف  1424جمادى االولى  13وتاريخ 

ــــــــوزاري رقم تمت املوافقة على إعالن تحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة سعودية  ـــــــــ ـــــــــ  للقرار الـ
ً
مقفلة وفقا

القاضــــــــــ   باملوافقة على إعالن تحول الشــــــــــركة من شــــــــــركة ذات  ،م(2015ابريل  14هـــــــــــــــــــــــ املواف  )1436جمادى األولى  25ق بتاريخ  -495

ـــــــــــــير مسئولية محدودة الى شركة مساهمة سعودية مقفلة وتم  توكيالت إسم الشركة من شركة توكيالت للتجارة والتقسيط الى شركة  تغيـ

م( .تولت الشــركة فعليا موجودات 2015ابريل  14هـــــــــــــــ ) املواف  1436جمادى الثانى  25 فيللتمويل وتم إصــدار الســجل التجارى الجديد 

 .ة لجمي  األغراض وم لوبات الشركة ذات املسئولية املحدودة على أساس أنها منشأة مستمر 

يجار التمويلي وتمويل األصول اإلنتاجية وتمويل نشاط املنشات الصغيرة واملتوس ة تتمثل النشااات الرئيسة للشركة في مزاولة أعمال اإل 

نوفمبر  11)املواف   هـ1436محرم  18وتاريخ  361000009818والتمويل اإلستهالكي بموجب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

ه والسجالت التجارية الفرعية التالية عن الفروع العاملة خالل م(، وتمارس الشركة نشاا ا بموجب السجل التجارى املذكور أعال 2014

 السنة:

 رقم السجل التجاري  م

 تاريخ السجل التجاري 

 ميالدي هجري  املدينة

 الدمام 2/8/2008 1/8/1429 2050061537 -1

 جدة 18/10/2008 19/10/1429 4030183241 -2

 –لدى الشركة سجالت فرعية كانت تتب  شركة توكيالت للتجارة والتقسيط  ،املذكورة أعالهباالضافة الى السجالت التجارية الفرعية 

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

 وجارى ش بها 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

 ال ائف 01/09/2012 14/10/1433 4032033642 -6

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

 ينب  21/12/2010 15/01/1433 4700012843 -8

 ينب  21/12/2010 15/01/1432 4700012844 -9

 أبها 02/09/2008 02/09/1429 5850031082 -10

 نجران 10/09/2011 12/10/1432 5950019425 -11

 ش ر يناير وتنته  بنهاية ش ر ديسمبر من كل سنة ميالدية. منتبدأ السنة املالية للقوائم املالية 



 شركـــة توكيالت للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 م )غير مراجعة(2020يونيو   30في  تينأشهر املنتهي والستة الثالثة تيلفتر  املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية 

 مالم يذكر خالف ذلك( سعوديبالريال ال)املبالغ 
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  املحاسبةأسس  - 2

 املرفقة وفق املوجزة األوليةأعدت القوائم املالية 
ً
 املوجزة األوليةالقوائم املالية ن إ .( "التقرير املالى األولى"34ملعيار املحاسبة الدولى رقم ) ا

شركة ال تشمل جمي  اإليضاحات والت  يتم في العادة إرفاق ا م  القوائم املالية السنوية ولذلك يجب قراءتها م  القوائم املالية السنوية لل

 . م2019ديسمبر  31كما في 

 .للشركةبالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية  املوجزة األولية تظ ر القوائم املالية

 التقديرات الهامةو  األحكام - 3

ممارســــــــة اجتهادات في اســــــــتخدام األح ام والتقديرات واالفتراضــــــــات الت  تؤثر على  دارةيت لب إعداد القوائم املالية االولية املوجزة من اإل 

ـــــدم  ــــــ ـــــاالت عـ ــــــ ـــــر ل ـ ــــــ ـــــر الكبيـ ــــــ  للتأثيـ
ً
ـــــد ت بي  السياسات املحاسبية واملبالغ املقررة لالصول وااللتزامات وااليرادات واملصروفات. ونظرا ــــــ التأكـ

 ذا أهميــة املصاحبــة للتقديــرات الرئيسية، قد تت لــب النتا
ً
ئــج التــي تختلــف عــن االفتراضــات ال اليــة خــالل الســنة املاليــة التاليــة  تعديال

 .نســبية علــى املبلــغ الدفتــري لألصــل أو االلتــزام املتأثــر

عند ت بي  الســـــــــــــياســـــــــــــات املحاســـــــــــــبية  ارةدكانت االح ام ال امة املوضـــــــــــــوعة من قبل اإل  ،املالية االولية املوجزة القوائمعند إعداد هذه 

 للســــــــــنة املنتهية في للشــــــــــركةاملالية الســــــــــنوية  القوائم، واملصــــــــــادر الرئيســــــــــية للتقديرات واالمور غير املؤكدة هي ذاتها امل بقة على شــــــــــركةلل

 املتوقعة. يةاإلئتمانعلى االفتراضات الخاصة بمخصص الخسائر  19-انتشار فيروس كوفيد آثار باستثناء  ،م2019ديسمبر  31

 السياسات املحاسبية الهامة - 4

 ا فيجمي  السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية األولية املوجزة هى نفس ا املتبعة في إعداد القوائم املالية السنوية كم

 :أدناه موضح هو ما باستثناء م2019ديسمبر  31

 املنحة الحكومية

 تعترف الشركة باملنحة ال  ومية املتعلقة بالدخل، إذا كان هناك تأكيد معقول بأنه سيتم استالم ا وأن الشركة ستلتزم بالشروط املرتب ة

باملنحة. ويتم التعامل م  فائدة القرض ال  ومي بسعر أقل من سعر الفائدة في السوق على أنها منحة ح ومية تتعل  بالدخل. ويتم 

"األدوات املالية". وتقاس الفائدة بسعر  –( 9قرض الذي يقل سعره عن سعر السوق وقياسه وفًقا للمعيار الدولي للتقرير املالي )االعتراف بال

( واملتحصالت 9أقل من سعر الفائدة في السوق على أنها الفرق بين القيمة الدفترية األولية للقرض املحدد وف  ا للمعيار الدولي للتقرير املالي )

املوجزة على  ال  ومية في قائمة الدخل األوليةويتم االعتراف باملنح (. 20ستلمة. ويتم احتساب الفائدة وفقا ملعيار املحاسبة الدولي )امل

 منهجي على مدى الفترات الت  تعترف فيها الشركة بالت اليف ذات العالقة كمصاريف تهدف املنحة لتعويض ا. أساس
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 شركة مساهمة سعودية مقفلة
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 املعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت  - 5

 املعايير الدولية للتقرير املالى والتعدبالت  الصادرة وغير سارية املفعول 

(, ال يتوق  أن ي ون هنـاك أثر لت بي  هذا املعيـار م2021ينـاير  1( "عقود التـأمين" )تاريخ الســـــــــــــريان 17املعيـار الدولي للتقرير املالي  )

 املالية للشركة.على القوائم 

 املعايير الدولية للتقرير املالى الصادرة وسارية املفعول 

 تعريف النشاط التجاري. –( 3على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) تعديالت -

 ( بشأن تعريف الجوهري.8ومعيار املحاسبة الدولي رقم ) –( 1على معيار املحاسبة الدولي رقم ) تعديالت -

 -(7) رقم املالي للتقرير  الدولي واملعيار (، 39) رقم الدولي املحاسبة ومعيار (، 9) رقم املالي للتقرير  الدولي املعيار  على تعديالت -

 .الفائدة سعر  مؤشر  إصالح

 
ً
 مما سب  أثر على القوائم املالية املرفقة. لم يكن لت بي  أيا

 تاليرادات من العموال  - 6

 

 

 

 يونيو  30 لفترة الثالثة أشهر املنتهية في

 

  يونيو  30في لفترة الستة أشهر املنتهية 

 م2019  م2020  م2019  م2020  

إيراد من عقود تأجير 

 13,127,539  13,116,579  6,612,746  4,872,273   (8إيضاح ) تمويلى، صافي

إيراد عمولة من شراء 

 4,988,814  7,115,586  3,263,688  3,688,767  سيارات 

 4,482,182  3,828,425  2,630,467  2,109,647  ايراد عمولة تأمين

  

10,670,687  12,506,901  24,060,590  22,598,535 
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 مخصص الزكاة الشرعية - 7

 كما في 

  م2020 يونيو  30

 كما في 

 م2019ديسمبر  31

    : حركة مخصص الزكاة هي كما يلـي إن

 3,399,658  3,063,878 السنة  / الفترة رصيد أول 

 2,025,762  977,788 السنة/  الفترة خالل م ون 

 (2,361,542)  (2,025,762) السنة/  الفترةاملسدد خالل 

 3,063,878  2,015,904 / السنة  الفترة رصيد آخر 

 الزكوى النهائى موقف الربط

 م وحصلت على ش ـــادة الزكــاة.2019ديسمبر  31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية وسددت املستح  عليها حت  السنة املنتهية فى 

 

 صافي الستثمار في عقود إيجار تمويلي - 8

 سنوات 5-2 خالل سنة 

 يونيو  30كما في 

 م2020

ديسمبر  31كما في 

 م2019

 509,267,924 580,832,938 398,974,039 181,858,899 ال د األدنى لدفعات االيجار إجمالي

: إيرادات تمويل غير مكتسبة 
ً
 (85,903,629) (93,641,357) (40,504,570) (53,136,787 ) ناقصا

 423,364,295 487,191,581 358,469,469 128,722,112 القيمة ال الية لل د األدنى لدفعات االيجار

: مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
ً
 (33,213,303) (35,164,976) - (35,164,976) ناقصا

 390,150,992 452,026,605 358,469,469 93,557,136 صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي

م إتفاقيات م  بنك محلي بخصول تنازل عن األقساط املستحقة من مدين  عقود التأجير 2020 سنةأبرمت الشركة خالل  -

باالضافة الى  %2,5 حت  %1,5 من تتراوحسعودي بنسبة هامش ربح متف  عليه باالتفاقيات ريال  108,025,055التمويلى وقدرها  

 .وذلك كضمان للتس يالت املالية محل اإلتفاقيات، نسب متغيرة  وف  معدل السايبور املعلن



 شركـــة توكيالت للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة
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 الق ــاع تمويــل لــدعم برنــامج بــإاالق الســعودي العربــي النقــد مؤسســة قامــت ،19 كوفيــد انتشــار إلــى االســتجابة بــاب مــن -

 واملتوســ ة والصــغيرة الصــغر متناهيــة للمنشــ ت الــالزم الــدعم تقــديم أجــل مــن م2020 مــارس شــ ر فــي ) البرنــامج ( الخــال

 : التالية البرامج حول دعم ال ويتمحور   .ه 1438 اآلخرة جمادى 16 بتاريخ 381000064902 رقم للتعميم وفقا الحجم

 الدفعات، تأجيل برنامج 

 اإلقراض، تمويل برنامج 

 ،برنامج دعم ضمانات التمويل 

 .برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البي  والتجارة االلكترونية 

 الشــــركات لتلك اإلقراض تســــ يالت على أشــــ ر ســــتة ملدة املســــتحقة الدفعات تأجيل الشــــركة على يجب الدفعات، تأجيل برنامج من وكجزء

 ملواج ة للســيولة األجل قصــير دعم هي االعفاء برامج تعتبر كما .الحجم واملتوســ ة الصــغيرةو  الصــغر متناهية املنشــ ت ضــمن لت ون  املؤهلة

 املمنوحة بها املعمول  التمويل فترة تمديد اري  عن الســداد إعفاءات بتنفيذ الشــركة قامت كما .للمقترض املحتملة النقدي التدف  مشــاكل

 . العميل على إضافية ت اليف تحميل دون 

 (9)ل ذه التغيرات بخصـــــــــــــول التســـــــــــــ يالت االئتمانية وتم معالجتها وفقا ملت لبات املعيار الدولي للتقرير املالي  وتم تقييم األثر املحاســـــــــــــ  

االســـتثمار  صـــافي مليون ريال ســـعودي على 7,7ألح ام الترتيب. وقد أدى ذلك إلى إدارج الشـــركة خســـارة تعديل لليوم األول بمقدار  كتعديل

وفي ظل   (6)إيضـــاح  والت  تم عرضـــ ا كجزء من " إيرادات من عقود االيجار التمويلي م، 2020 يونيو  30في عقود اإليجار التمويلي كما في 

مليون ريال  4,2 مبلغإدراج وفي املقابل تم  االئتمان. غياب عوامل أخرى، فان املشـــــــــــــاركة في هذا التأجيل ال يعتبر زيادة جوهرية في مخاار 

دمت من أجل ا املنحة لتســـــــــــوية خســـــــــــائر وذلك  املنحة إيراداتيمثل ســـــــــــعودي 
ج
  ،التعديل الت  ق

ً
 إلثباتمعينة  وقد مارســـــــــــت اإلدارة أح اما

 في اإليضاح رقم )وقياس 
ً
 (.11،10املنحة ال  ومية كما هو وارد أكثر تفصيال

صــــــــافي االســــــــتثمار فــــــــي عقــــــــود إيجــــــــار تمــــــــويلي وعقــــــــود ( والــــــــذى يبــــــــين تفاصــــــــيل أكثــــــــر عــــــــن أعمــــــــار 13يرجــــــــى الرجــــــــوع الــــــــى ايضــــــــاح رقــــــــم ) -

 .مرابحة السل  تورق

 التورق -في عقود مرابحة السلع  الستثمار صافي  - 9

 سنوات 5-2 خالل سنة 

 يونيو  30 في كما

 م2020

ديسمبر  31كما في 

 م2019

 4,648,635 12,332,033 8,879,637 3,452,396 دفعات لال د األدنى ل إجمالي

: إيرادات تمويل غير مكتسبة 
ً
 (780,990) (2,822,482) (1,562,798) (1,259,684) ناقصا

 3,867,645 9,509,551 7,316,839 2,192,712 دفعات لالقيمة ال الية لل د األدنى ل

: مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
ً
 (38,144) (53,639) - (53,639) ناقصا

 3,829,501 9,455,912 7,316,839 2,139,073 التورق -صافي اإلستثمار في عقود مرابحة السل  



 شركـــة توكيالت للتمويل
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 التسهيالت املالية - 10

  حلية، وتحمل بعمولة خاصة بمعدل سيبور باالضافةماويلة األجل من بنوك  تس يالت ماليةلدى الشركة 
ً
الى هامش متف  عليه سنويا

 .منش ت لقروض إدارية رسومالى  باالضافة %3  الى %1,5بنسب تتراوح من 

 كما في  

 م2020 يونيو  30
 

 كما في

 م2019ديسمبر  31 

 129,059,648  176,178,531 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 110,040,025  145,000,000 اضافات خالل الفترة / السنة

 (62,921,142)  (15,555,708) املسدد خالل الفترة / السنة

 -  (11,043,472) م اسب تعديل التدفقات النقدية اللتزام مالي

 -  3,481,314 نتيجة تعديل التدفقات النقدية خالل الفترةاالعباء التمويلية 

 176,178,531  298,060,665 الرصيد

 78,544,301  69,764,804 الجزء املتداول 

 97,634,230  228,295,861 الجزء غير املتداول 

 

 مــــــــن مبـــــــادرة مؤسســــــــة النقــــــــد العربــــــــي  -
ً
تماشـــــــيا مــــــــ  ج ــــــــود اململكـــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية فـــــــي تخفيــــــــف آثــــــــار جائحــــــــة كورونـــــــا وان القــــــــا

 الســـــــعودي  
ً
حصـــــــلت الشـــــــركة علـــــــى فتـــــــرة تأجيـــــــل أقســـــــاط  برنـــــــامج تأجيـــــــل الـــــــدفعات مـــــــن مؤسســـــــة النقـــــــد العربـــــــي الســـــــعوديل وفقـــــــا

 مــــــــــن تـــــــــــاريخ 
ً
 يفـــــــــــ تالتســـــــــــ يال ســــــــــداد  ينتهـــــــــــ علــــــــــى أن  ،م14/3/2020مــــــــــن تســـــــــــ يالت البنــــــــــوك املحليـــــــــــة ملــــــــــدة ســـــــــــتة أشــــــــــ ر اعتبـــــــــــارا

 م.2025 فبراير  28بدال من  م2025 أغس س 31

 مــــــن -
ً
مســــــتهدفات مبــــــادرة اإلقــــــراض غيــــــر  تماشــــــيا مــــــ  ج ــــــود اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية فــــــي تخفيــــــف آثــــــار جائحــــــة كورونــــــا وان القــــــا

هـــــــــ أقــــــــرت اللجنــــــــة الوزاريــــــــة اإلشــــــــرافية لخ ــــــــة تحفيــــــــز 25/3/1439بتــــــــاريخ  14393املباشــــــــر املعتمــــــــدة بــــــــاالمر الســــــــامي الكــــــــريم رقــــــــم 

 مــــــــــن تــــــــــاريخ 
ً
 ،م17/3/2020الق ــــــــــاع الخــــــــــال بتأجيــــــــــل الــــــــــدفعات املســــــــــتحقة ملبــــــــــادرة اإلقــــــــــراض غيــــــــــر املباشــــــــــر ملــــــــــدة ســــــــــنة اعتبــــــــــارا

 .م2022 ديسمبر  31م بدال من 2023 ديسمبر  31 فى تالتس يال سداد  ينتته على أن 

ســـــــعودي كمـــــــا هـــــــو مبـــــــين مليـــــــون ريـــــــال  1,1، ومبلـــــــغ ســـــــعودى ريـــــــال مليـــــــون  11 بمبلـــــــغ التعـــــــديل أثـــــــر  م اســـــــب اتهـــــــذه املبـــــــادر ونشـــــــأ عـــــــن 

 للشـــــــروط قبـــــــل التعـــــــديل للتســـــــ يالت املاليـــــــة ال اليـــــــة القيمـــــــةبـــــــين  الفـــــــرق يمثـــــــل  املبلـــــــغ وهـــــــذا ،(11بااليضـــــــاح )
ً
القيمـــــــة ال اليـــــــة  و  وفقـــــــا

 لشــــــــــــروط التعــــــــــــديل
ً
للتســــــــــــ يالت بمعــــــــــــدل الفائـــــــــــدة الفعليــــــــــــة األصــــــــــــلي  صــــــــــــم اوالتــــــــــــ  يـــــــــــتم خ ،للمـــــــــــدفوعات النقديــــــــــــة املســــــــــــتقبلية وفقـــــــــــا

 . املالية
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 التسهيالت من بنوك محلية
ً
 أوال

ه املوافـــــــــــــ  6/5/1441بتــــــــــــاريخ)تــــــــــــورق( مــــــــــــ  البنــــــــــــك الســـــــــــــعودي الفرن ــــــــــــ    ســـــــــــــل  وبيــــــــــــ  شــــــــــــراءالشــــــــــــركة بــــــــــــإبرام اتفاقيـــــــــــــة  قامــــــــــــت -

ه 15/7/1441 بتـــــــــــــاريخ ســـــــــــــعودي ريـــــــــــــال مليـــــــــــــون  75 بمبلـــــــــــــغ األجــــــــــــل اويلـــــــــــــة مرابحـــــــــــــات علـــــــــــــى خالل ـــــــــــــا مـــــــــــــن حصــــــــــــلتم 1/1/2020

م 9/2020/ 30ســـــــــــــداد أول قســــــــــــط بتـــــــــــــاريخ  يبــــــــــــدأ شـــــــــــــ رى  قســــــــــــط 60م علــــــــــــى أن تســـــــــــــتح  الســــــــــــداد علـــــــــــــى 10/3/2020املوافــــــــــــ  

 م.8/2025 /31وي ون سداد آخر قسط بتاريخ 
 

م حصـــــــــلت مـــــــــن 14/1/2020ه املوافـــــــــ  19/5/1441 بتـــــــــاريخ الريـــــــــاض بنـــــــــك مـــــــــ  إســـــــــالمي تمويـــــــــلإبرام اتفاقيـــــــــة الشـــــــــركة بـــــــــ قامـــــــــت -

م علــــــــــــى أن 3/2/2020ه املوافـــــــــــ  9/6/1441مليـــــــــــون ريــــــــــــال ســـــــــــعودي بتـــــــــــاريخ  50خالل ـــــــــــا علـــــــــــى مرابحـــــــــــات اويلــــــــــــة األجـــــــــــل بمبلـــــــــــغ 

م وي ـــــــون ســـــــداد آخـــــــر قســـــــط بتـــــــاريخ 5/2020/ 31ســـــــداد أول قســـــــط بتـــــــاريخ  أيبـــــــد ســـــــنوي  ربـــــــ قســـــــط  21تســـــــتح  الســـــــداد علـــــــى 

 م.1/2025 /31

 

 
ً
 مبادرة القراض غير املباشرالتسهيالت من  ثانيا

مليـــــــــون ريـــــــــال ســـــــــعودي )مبلـــــــــغ التمويـــــــــل( مـــــــــن بنـــــــــك التنميـــــــــة  20حصـــــــــلت الشـــــــــركة علـــــــــي قـــــــــرض بمبلـــــــــغ   م2020يونيـــــــــو  11بتـــــــــاريخ  -

ة بــــــــين ال يئــــــــة العامــــــــة للمنشــــــــ ت الصــــــــغيرة واملتوســــــــ ة وبــــــــين البنــــــــك املتعلقــــــــة بمبــــــــادرة االجتماعيــــــــة وذلــــــــك ضــــــــمن االتفاقيــــــــة املبرمــــــــ

اإلقــــــــراض غيــــــــر املباشـــــــــر املعنيــــــــة بتفعيـــــــــل دور صــــــــنادي  اإلقـــــــــراض وشــــــــركات التمويــــــــل وتحفيزهـــــــــا ألداء دور أكبــــــــر وفعـــــــــال فــــــــي تمويـــــــــل 

اد القـــــــــرض علـــــــــي دفعـــــــــات دوريـــــــــة ، تقـــــــــوم الشـــــــــركة بســــــــد  املنشــــــــ ت الصـــــــــغيرة واملتوســـــــــ ة ضـــــــــمن برنـــــــــامج تحفيــــــــز الق ـــــــــاع الخـــــــــال

م باإلضـــــــــافة الــــــــي رســـــــــوم 2023ديســــــــمبر  1م وآخــــــــر قســــــــط ســـــــــداد بتــــــــاريخ 2021ينـــــــــاير  1علــــــــي أن ي ــــــــون أول قســـــــــط ســــــــداد بتــــــــاريخ 

 قسط. 36ريال سعودي يتم سدادها علي  175,000إدارية قدرها 
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فـــــــــي وضـــــــــ  وإدارة وتنفيـــــــــذ السياســـــــــة النقديـــــــــة واملســـــــــاهمة فـــــــــي تعزيـــــــــز االســـــــــتقرار  الســـــــــعوديمؤسســـــــــة النقـــــــــد العربـــــــــي ان القـــــــــا مـــــــــن دو ر 

فيــــــــروس  فــــــــي م افحــــــــةبمــــــــا فــــــــي ذلــــــــك تمكــــــــين الق ــــــــاع املــــــــالي مــــــــن دعــــــــم نمــــــــو الق ــــــــاع الخــــــــال، وفــــــــي إاــــــــار دعــــــــم ج ــــــــود الــــــــد ولــــــــة  املــــــــالي،

 املنشــــــــ ت الصــــــــغيرة ى الق ــــــــاع الخــــــــال، وبشـــــــ ل  خــــــــال علــــــــىوتخفيــــــــف آثــــــــاره املاليــــــــة واالقتصـــــــادية املتوقعــــــــة علــــــــ 19-كوفيــــــــد  - كورونـــــــا

دعـــــــم الق ـــــــاع الخـــــــال للقيـــــــام  واملتوســـــــ ة واملنشـــــــ ت متناهيـــــــة الصـــــــغرب فقـــــــد عملـــــــت املؤسســـــــة علـــــــى إعـــــــداد برنـــــــامج يســـــــتهدف تمكـــــــين

اإلقـــــــــراض، وبرنـــــــــامج تمويـــــــــل  الـــــــــدفعات بـــــــــدوره فـــــــــي تعزيـــــــــز النمـــــــــو االقتصـــــــــادي مـــــــــن خـــــــــالل حزمـــــــــة مـــــــــن اإلجـــــــــراءات، منهـــــــــا برنـــــــــامج تأجيـــــــــل

البرنامجــــــــــــان دعــــــــــــم اســــــــــــتمرارية األعمــــــــــــال ونمــــــــــــو هــــــــــــذه املنشــــــــــــ ت خــــــــــــالل املرحلــــــــــــة ال اليــــــــــــة، بمــــــــــــا يســــــــــــاهم فــــــــــــي دعــــــــــــم النمــــــــــــو  ويســــــــــــتهدف

 واملحافظة على مستويات التوظيف في هذه املنش ت. االقتصادي

 م 29/3/2020هـ املواف  5/8/1441بتاريخ 
ً
نقد العربي من مؤسسة الإلقراض وبرنامج تمويل ابرنامج تأجيل الدفعات التفاقية  وفقا

نوفمبر  4حيث يبدأ سداد أول قسط بتاريخ  م2020إبريل  5بتاريخ  ريال سعودي 39,200,000مبلغ حصلت  الشركة على قد فالسعودي، 

 سنوات 3السداد ملؤسسة النقد العربي السعودي على مدار فترة  همستحق املبالغ هذهإن  م،2023أكتوبر  3م وآخر قسط بتاريخ 2020

املقدمة من قبل مؤسسة النقد العربي  مليون ريال سعودي من قيمة املنحة 23,5مبلغ  بإعادةقامت الشركة وقد  .على أقساط ش رية

 .( ملزيد من التفصيل15السعودي، راج  إيضاح رقم )



 شركـــة توكيالت للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة
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 السعودي: فيما يلي تفاصيل املبلغ مستح  القبض من مؤسسة النقد العربي

 

 كما في

  م2020يونيو  30

 كما في

 م2019ديسمبر  31

 -  39,200,000 اضافات خالل الفترة 

 -  (1,146,820) م اسب تعديل التدفقات النقدية اللتزام مالي

 -  168,574 االعباء التمويلية نتيجة تعديل التدفقات النقدية خالل الفترة

 -  38,221,754 نهاية الفترة الرصيد

 -  8,555,316 املتداول الجزء 

 -  29,666,438 الجزء غير املتداول 

"منحــــــــــة ك  مليــــــــــون ريــــــــــال ســــــــــعودي تــــــــــم اســــــــــتالمه مقابــــــــــل صــــــــــافي االســــــــــتثمار فــــــــــي عقــــــــــود اإليجــــــــــار التمــــــــــويلي 39,2راف بمبلــــــــــغ ـتــــــــــم االعتــــــــــ

 ."ح ومية

 مع جهات ذات عالقة املعامالت - 12

ن إ .خرينآعالقة  ج ات ذاتالشـــــركة و  إدارةمجلس بالشـــــركة و مســـــاهمين فى ســـــياق األعمال التجارية العادية تقوم الشـــــركة بالتعامل م  

من قبـل  كمـا أنـه يتم إعتمـاد املعـامالتالغير مرتب ـة  األخرى  الج ـاتس شـــــــــــــروط التعـامـل م  م  تلـك األاراف هى نفط املعـامالت و شـــــــــــــر 

 أنه ال يتم إحتساب أية .إدارات تلك الشركات
ً
 .عالقةال الج ات ذاتلية على أرصدة حسابات أعباء ما علما

 عالقة كانت كما يلى :لج ات ذات املستح  إن أرصدة 

 

 كما في 

 م2020 يونيو  30
 

 كما في

 م2019ديسمبر  31 

 37,036,126  22,690,810 الشركة املتحدة للسيارات املحدودة

 3,134,078  2,630,304 هافال -شركة توزي  وتسوي  السيارات 

 900,000  450,000 الشركة إدارةأعضاء مجلس 

 1,348,500  439,950 شركة مؤسسة العيسائي للتجارة

 26,211,064  42,418,704 



 شركـــة توكيالت للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة

 م )غير مراجعة(2020يونيو   30في  تينأشهر املنتهي والستة الثالثة تيلفتر  املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية 
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 :الفترةالعالقة خالل  الج ات ذاتوفيما يلي املعامالت الت  تمت م  

 طبيعة املعاملة نوع العالقة جهات ذات عالقة

أشهر  الستةلفترة 

 املنتهية في

 م2020 يونيو  30

 

 للسنة املنتهية في 

 م2019ديسمبر  31

 101,899,992  92,245,295 شراء سيارات مساهم املتحدة للسيارات املحدودة الشركة

 (94,998,145)  (101,140,066) سداد مشتريات سيارات  

 (6,436,705)  (6,092,946) عموالت بي  وخصومات مكتسبة  

      

 -  642,401 للتمويل توكيالت شركة عن بالنيابة خدمات سداد  

 (2,219,010(  - بالنيابة خاصة بعمالء شركة توكيالت للتمويلتحصيالت   

      

 900,000  450,000 م اف ت وبدالت  العليا دارةاإل  أفراد دارةأعضاء مجلس ال 

      

 3,659,865  2,665,440 شراء سيارات مساهم شركة مؤسسة العيسائي للتجارة

 (2,713,677)  (3,573,990) سداد مشتريات سيارات  

      

 18,658,900  13,440,783 شراء سيارات  الشركة مساهم ألحد  مملوكة هافال -شركة توزيع وتسويق السيارات 

 (16,213,409)  (12,921,917) سداد مشتريات سيارات  

 (1,282,694)  (1,022,640) عموالت بي  وخصومات مكتسبة  

 



 شركـــة توكيالت للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة
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 املخاطر إدارةاألدوات املالية و  - 13

عادالت النقدتت ون األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي للشركة بش ل أساس من النقد  اإلستثمار في عقود التأجير  وصافي ومج

ومستحقات وأرصده دائنة  واملستح  لج ات ذات عالقة والتس يالت املالية التورق –في عقود مرابحة السل   اإلستثمار التمويلي وصافي 

 أخرى.

 مخاطر الئتمان 

 تتمثل مخاار اإلئتمان في إخفاق أحد األاراف في أداة ماليـــة في الوفـــاء بالتزامـــه والتسبب في تكبـــد الشركة خسارة مالية.

عادالتإن األدوات املالية الخاصة بالشركة الت  يمكن أن تتعرض ملخاار اإلئتمان تتضمن بش ل أساس النقد  اإلستثمار  وصافي النقد ومج

. تقوم الشركة بإيداع أموال ا فى مصارف مالية ذات موثوقية التورق –في عقود مرابحة السل   اإلستثمار في عقود التأجير التمويلي وصافي 

وجود مخاار إئتمان  دارةئتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصول حجم األموال املودعــة فى كل مصــرف وال تتوقــ  اإل وقدرة إ

 ألن لديهـــا قاعدة عريضة من العمالء  دارةهامة تنتج مــن ذلك . كما ال تتوق  اإل 
ً
أن تتعرض ملخااــر إئتمان هامــة من الذمم املدينة نظـــرا

.الت
ً
   تعمل فى أنش ة مختلفة ومواق  متعددة كما أنها تقوم بمراقبة الذمم املدينة القائمة دوريا

من قبل الشركة فيما يتعل  بمدين  التأجير التمويلى والبالغ  املتوقعةمثل الخسائر يالقيمة و  في  ال بوطتقوم الشركة بت وين مخصص 

( بعد سعوديريال   390,150,992: مبلغ م2019 ديسمبر  31ريال سعودي ) 452,026,605مبلغ  م2020 يونيو  30رصيدهم كما في 

 ( .سعوديريال   33,213,303: مبلغ م2019 ديسمبر  31) سعوديريال 35,164,976 خصم مخصص قدره

 

 م2019 ديسمبر  31  م2020 يونيو  30  

 2,717,031  7,111,731  يوم 1-30

 21,145,614  14,111,884  يوم 31-90

 31,221,196  35,270,718  يوم 91-180

 64,790,172  37,062,804  يوم 181-360

 118,637,667  163,285,591  خالل سنتين

 151,639,312  195,183,877  أكثر من سنتين

  452,026,605  390,150,992 
 

 

 التورق -الخسائر املقدرة من قبل الشركة فيما يتعل  بمدين  مرابحة السل   يمثلفي القيمة و  ال بوطتقوم الشركة بت وين مخصص 

( بعد سعوديريال  3,829,501: مبلغ م2019 ديسمبر  31ريال سعودي )9,455,912مبلغ  م2020 يونيو  30والبالغ رصيدهم كما في 

 ( .سعوديريال 38,144مبلغ  م:2019 ديسمبر  31) سعوديريال  53,639خصم مخصص قدره 

 



 شركـــة توكيالت للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة
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 :يلي كما تورق - السل  مرابحةكانت أعمار مدينو 

 م2019 ديسمبر  31  م2020 يونيو  30  

 5,819  7,353  يوم 1-30

 139,109  26,713  يوم 31-90

 418,619  729,489  يوم 91-180

 858,074  1,375,518  يوم 181-360

 2,032,964  3,451,892  خالل سنتين

 374,916  3,864,947  من سنتين أكثر 

  9,455,912  3,829,501 

 مخاطر السيولة 

تتمثل مخاار السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها حال استحقاق ا. تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أساس ش ري 

 على التأكد من توفر أموال كافية ملقابلة أي إلتزامات عند استحقاق ا. دارةوتعمل اإل 

تعمل الشركة  ،تت ون امل لوبات املالية للشركة من قروض اويلة األجل واملستح  لج ات ذات عالقة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العمالء على ال د من مخاار السيولة عن اري  التأكد من توفر تس يالت بنكية، باإلضافة 

 واملستحقات لج ات ذات عالقة واألرصدة الدائنة األخرى. التس يالت املاليةكما هو موضح اعاله وفترات سداد أقساط 

 

 



 شركـــة توكيالت للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة
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 ة وغير مخصومة:إجماليوائم املالية. إن املبالغ يلي بيان باالستحقاقات التعاقدية املتبقية للم لوبات املالية في تاريخ القفيما 

  
 التدفقات النقدية التعاقدية

 القيمة الدفترية  م2020 يونيو  30

شهور  3خالل 

 أو أقل

 12إلى  3خالل 

 
ً
 شهرا

خالل سنة إلى 

 سنتان

خالل سنتان إلى 

 جماليال  خمس سنوات

 298,060,665 66,927,568 161,368,293 65,916,847 3,847,957 298,060,665 مالية تس يالت

 38,221,754 4,348,328 25,318,110 8,555,316 - 38,221,754 مستح  الدف  ملؤسسة النقد العربي السعودي

 14,374,849 4,771,638 4,577,286 5,025,925 - - املالية التس التالعموالت املستقبلية على 

 26,211,064 - - 23,140,810 3,070,254 26,211,064 مستح  لج ات ذات عالقة

 27,657,498 - - 15,117,552 12,539,946 27,657,498 دائنة تجارية  وأخرى ذمم 

 404,525,830 76,047,534 191,263,689 117,756,450 19,458,157 390,150,981 الجمالي

 

   م9201ديسمبر  31

 176,178,531 36,254,855 61,379,375 58,658,254 19,886,047 176,178,531 تس يالت مالية

 7,150,004 578,785 1,943,058 3,162,758 1,465,403 - التس يالت املاليةالعموالت املستقبلية على 

 42,418,704 - - 15,377,626 27,041,078 42,418,704 عالقة مستح  لج ات ذات

 13,049,947 - - - 13,049,947 13,049,947 ذمم دائنة تجارية  وأخرى 

 238,797,186 36,833,640 63,322,433 77,198,638 61,442,475 231,647,182 جماليال 
 

 

 



 شركـــة توكيالت للتمويل

 شركة مساهمة سعودية مقفلة
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 القوائم املالية األوليةأحداث هامة خالل فترة  - 14

كجائحة عاملية. وفي ضوء االنتشار السري  في أرجاء اململكة  19-، اعلنت منظمة الص ة العاملية فيروس كوفيد 2020مارس  11في  -

العربية السعودية، واج ت العديد من االقتصادات وق اعات األعمال تبعات كبيرة في ظل حالة عدم التاكد الت  تثيرها ظروف 

  .س كورونا املستجد وما يرتبط به من االجراءات االحترازية املتخذة من قبل ال  ومات الحتواء أو تأخير انتشار الوباءفيرو

 

، 19بمراجعة املصادر ال امة ل االت عدم التأكد املبينة في القوائم املالية السنوية األخيرة في ضوء جائحة كوفيد  دارةاإل قامت  -

 اآلثار تقييم  تم عليهو  ،مدة وحجم االجراءات االحترازيةبظل املتغيرات الخاصة  فيكثب  عنمراقبة الوض   الشركة إدارةوتواصل 

 تم  حيث األولية املوجزة  املالية القوائم املحتملةعلى
ً
م   ،رذا أهميــة نســبية علــى املبلــغ الدفتــري لألصــل أو االلتــزام املتأثــ  تعديال

 الصغيرة املنش ت على خال وبش لعلى الق اع الخال، السلبية  ثار اآلفى تخفيف  الدولة دعم مبادرات األخذ في االعتبار 

 . الصغر متناهية واملنش ت توس ةوامل

 الحقةأحداث  - 15

 متناهية للمنش ت 19 كوفيد بخصول جائحة اإلضافي الدعم إجراءات حول  إضافية توجيهات السعودي العربي النقد مؤسسة أصدرت 

 الصغر متناهية للمنش ت الدفعات تأجيل ببرنامج فيما يتعل  التخاذها التمويل شركات ستحتاج الت  الحجم واملتوس ة والصغيرة الصغر

مؤسسة النقد  املقدمة من قبل مليون ريال سعودي من قيمة املنحة 23,5مبلغ  بإعادةالحجم، حيث قامت الشركة  واملتوس ة والصغيرة

 .العربي السعودي

 توزيعات أرباح - 16

 من قبل مؤسسة النقد 2020ابريل  5 بتاريخ
ً
 سعوديال العربىم أقرت الجمعية العامة للشركة توزيعات أرباح تمت املوافقة عليها مسبقا

بنسبة  سعوديريال  6,900,000م، وبلغت توزيعات األرباح 2020فبراير  27م وف  الب الشركة املقدم بتاريخ 2020مارس  9  بتاريخ

 م.2019من صافى ربح سنة  39,2%

 )غير مراجعة( املوجزة األوليةإعتماد القوائم املالية  - 17
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