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شرك ــة توكيالت للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية املوجزة
(غير مراجعة)
(بالريال السعودي)

لفترة الثالثة أشهر املنتهية
في  31مارس
2019م
2020م
إيضاح
جججججججج
جججججججج
10,091,634
13,389,903
6
()1,367,363
()2,501,288
8,724,271
10,888,615
827,818
1,074,572
()488,238
()892,749
()3,759,741
()5,017,104
()1,987,168
5,304,110
4,066,166
7
()396,917
()396,918
4,907,193
3,669,248

اإليرادات من العموالت
أعباء تمويلية
صافي اليرادات
إيرادات أخرى
مصاريف البي
مصروفات عمومية وإدارية
مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
صافي دخل الفترة قبل الزكاة الشرعية
الزكاة الشرعية
صافي دخل الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
بنود دخل شامل آخر سيعاد تصنيف ا إلى الربح او الخسارة في الفترات الالحقة

-

-

بنود دخل شامل آخر لن يعاد تصنيف ا إلى الربح او الخسارة في الفترات الالحقة

3,669,248

4,907,193

إجمالي الدخل الشامل للفترة

ً
"إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )15تش ل جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية األولية املوجزة وتقرأ مع ا"
2

شركة توكيالت للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة املركز املالى األولية املوجزة
(بالريال السعودي)
كما في
إيضاح
املوجودات
نقد جومعادالت النقد
صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي
صافي اإلستثمار في عقود مرابحة السل  -التورق
دفعات مقدمة
إستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات غير ملموسة
ممتل ات ومعدات
مجموع املوجودات

8
9

املطلوبات وحقوق املساهمين
املطلوبات
قروض اويلة األجل
ذمم دائنة تجارية
مستح لج ات ذات عالقة
مستحقات وأرصدة دائنة اخرى
دائنو توزيعات ارباح
إلتزام م افأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص الزكاة الشرعية
مجموع املطلوبات
حقوق املساهمين
رأس املال
إحتيااي نظامي
أربـاح مبقـاة

10
11

مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين

 31مارس 2020م
(غير مراجعة)
76,766,960
424,176,748
5,281,922
1,478,385
892,850
1,335,937
2,299,420
512,232,222

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
29,232,991
390,150,992
3,829,501
7,733,214
892,850
1,425,000
1,414,460
434,679,008

282,542,484
2,503,503
18,549,365
3,482,799
6,000,000
1,457,713
1,435,034
315,970,898

176,178,531
4,214,319
42,418,704
8,835,628
6,000,000
1,375,872
3,063,878
242,086,932

100,000,000
9,535,296
86,726,028
196,261,324
512,232,222

100,000,000
9,535,296
83,056,780
192,592,076
434,679,008
رئيس مجلس الدارة
فيصل القريش ى

املدير التنفيذى
املدير املالى
فيصل الجمعان
وليد أسعد
ً
"إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )15تش ل جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية األولية املوجزة وتقرأ مع ا "
3

شركة توكيالت للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة التغيرات في حقوق املساهمين األولية املوجزة
(بالريال السعودي)

إحتياطي
نظامي

رأس امل ـ ـ ــال
لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2020م
الرصيد في  1يناير 2020م (مراجعة)
الدخل الشامل اآلخر
صافي دخل الفترة
بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
الرصيد في  31مارس 2020م (غير مراجعة)

املجمـ ـ ـ ـ ــوع

أرباح مبقـ ــاة

100,000,000

9,535,296

83,056,780

192,592,076

100,000,000

9,535,296

3,669,248
3,669,248
86,726,028

3,669,248
3,669,248
196,261,324

لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2019م
الرصيد كما في  1يناير 2019م (مراجعة)

100,000,000

7,773,160

73,390,451

181,163,611

الدخل الشامل اآلخر
صافي دخل الفترة

-

-

4,907,193

4,907,193

بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

4,907,193

4,907,193

الرصيد في  31مارس 2019م (غير مراجعة)

100,000,000

7,773,160

78,297,644

186,070,804

ً
"إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )15تش ل جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية األولية املوجزة وتقرأ مع ا "
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شركة توكيالت للتمويل
شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
قائمة التدفقات النقدية األولية املوجزة
(غير مراجعة)
(بالريال السعودي)
لفترة الثالثة املنتهية في  31مارس
2019م
2020م
األنشطة التشغيلية
صافي دخل الفترة قبل الزكاة الشرعية
تعديالت:
إستهالكات ممتل ات ومعدات
إلتزام م افأة نهاية الخدمة للموظفين
أعباء تمويلية
مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
التغير في:
صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي
صافي اإلستثمار في عقود مرابحة السل  -التورق
ً
دفعات مقدما
مستح لج ات ذات عالقة
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
ذمم دائنة تجارية
النقد من التشغيل
زكاة مدفوعة
م افأة نهاية الخدمة املدفوعة
أعباء تمويلية مدفوعة
صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية

4,066,166

5,304,110

222,778
109,940
2,501,288
1,987,168

174,431
103,178
1,367,363
-

()35,997,429
()1,467,915
6,254,828
()23,869,339
()5,352,829
()1,710,816
()53,256,160
()2,025,762
()28,099
()2,501,288
()57,811,309

()9,364,412
3,376,911
()2,246,960
()1,635,040
()5,999,515
()8,919,934
()331,335
()17,000
()1,367,363
()10,635,632

األنشطـة الستثمارية
املدفوع لشراء ممتل ات ومعدات
صافي النقد املستخدم في األنشطة الستثمارية

()1,018,675
()1,018,675

األنشطـة التمويليـة
صافي املحصل من القروض خالل الفترة
صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد ُ
ومعادالت النقد
النقد ُ
ومعادالت النقد في بداية الفترة
النقد ُ
ومعادالت النقد فى نهاية الفترة

106,363,953
106,363,953
47,533,969
29,232,991
76,766,960

()525,000
()525,000

20,842,058
20,842,058
9,681,426
16,131,277
25,812,703

ً
"إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )15تش ل جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية األولية املوجزة وتقرأ مع ا "
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شرك ــة توكيالت للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2020م (غير مراجعة)
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 1التكوين والنشاط
شركة توكيالت للتمويل (الشركة) هي شــركة مساهمــة سعوديــة مقفلــة تأسست بموجــب السجل التجارى رقم 1010188406
وتاريخ  13جمادى االولى 1424هـ ( املواف  13يوليو 2003م).
ً
تمت املوافقة على إعالن تحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة سعودية مقفلة وفقا للقرار ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري رقم
 -495ق بتاريخ  25جمادى األولى 1436ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املواف ( 14ابريل 2015م) ،القاضـ ـ ـ ـ باملوافقة على إعالن تحول الش ـ ـ ــركة من ش ـ ـ ــركة ذات
مسئولية محدودة الى شركة مساهمة سعودية مقفلة وتم تغي ـ ـ ـ ــير إسم الشركة من شركة توكيالت للتجارة والتقسيط الى شركة توكيالت
للتمويل وتم إصــدار الســجل التجارى الجديد في  25جمادى الثانى 1436ه ـ ـ ـ ـ ـ ( املواف  14ابريل 2015م) .تولت الشــركة فعليا موجودات
وم لوبات الشركة ذات املسئولية املحدودة على أساس أنها منشأة مستمرة لجمي األغراض .
تتمثل النشااات الرئيسة للشركة في مزاولة أعمال اإليجار التمويلي وتمويل األصول اإلنتاجية وتمويل نشاط املنشات الصغيرة واملتوس ة
والتمويل اإلستهالكي بموجب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  361000009818وتاريخ  18محرم 1436هـ (املواف  11نوفمبر
2014م) ،وتمارس الشركة نشاا ا بموجب السجل التجارى املذكور أعاله والسجالت التجارية الفرعية التالية عن الفروع العاملة خالل
السنة:
تاريخ السجل التجاري
هجري
م رقم السجل التجاري
املدينة
ميالدي
الدمام
2008/8/2
1429/8/1
2050061537 -1
جدة
2008/10/18
1429/10/19
4030183241 -2
باالضافة الى السجالت التجارية الفرعية املذكورة أعاله ،لدى الشركة سجالت فرعية كانت تتب شركة توكيالت للتجارة والتقسيط –
شركة ذات مسؤولية محدودة (اسم الشركة قبل التحول إلى شركة توكيالت للتمويل – شركة مساهمة سعودية مقفلة) وهى غير مفعلة
وجارى ش بها بيانها كما يلى:
م
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

رقم السجل التجاري
1010373328
1010374263
1131027546
3350032012
3550023938
4032033642
4650042909
4700012843
4700012844
5850031082
5950019425

هجري
1434/06/26
1434/07/02
1429/11/14
1433/04/27
1429/07/20
1433/10/14
1429/10/19
1433/01/15
1432/01/15
1429/09/02
1432/10/12

تاريخ السجل التجاري
ميالدي
2013/05/06
2013/05/12
2008/11/12
2012/03/20
2008/07/23
2012/09/01
2008/10/19
2010/12/21
2010/12/21
2008/09/02
2011/09/10

تبدأ السنة املالية للقوائم املالية من ش ر يناير وتنته بنهاية ش ر ديسمبر من كل سنة ميالدية.
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املدينة
الرياض
الرياض
بريده
حائل
تبوك
ال ائف
املدينة املنورة
ينب
ينب
أبها
نجران

شرك ــة توكيالت للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2020م (غير مراجعة)
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 2أسس املحاسبة
ً
أعدت القوائم املالية األولية املوجزة املرفقة وفقا ملعيار املحاسبة الدولى رقم (" )34التقرير املالى األولى" .إن القوائم املالية األولية املوجزة
ال تشمل جمي اإليضاحات والت يتم في العادة إرفاق ا م القوائم املالية السنوية ولذلك يجب قراءتها م القوائم املالية السنوية للشركة
كما في  31ديسمبر 2019م .
تظ ر القوائم املالية األولية املوجزة بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.
 - 3األحكام والتقديرات الهامة
يت لب إعداد القوائم املالية االولية املوجزة من اإلدارة ممارسـ ـ ــة اجتهادات في اسـ ـ ــتخدام األح ام والتقديرات واالفتراضـ ـ ــات الت تؤثر على
ً
ت بي السياسات املحاسبية واملبالغ املقررة لالصول وااللتزامات وااليرادات واملصروفات .ونظرا للتأثي ـ ـ ــر الكبي ـ ـ ــر ل ـ ـ ــاالت ع ـ ـ ــدم التأك ـ ـ ــد
ً
املصاحبــة للتقدي ـرات الرئيسية ،قد تت لــب النتائــج التــي تختلــف عــن االفتراضــات ال اليــة خــالل الســنة املاليــة التاليــة تعديال ذا أهميــة
نســبية علــى املبلــغ الدفتــري لألصــل أو االلت ـزام املتأثــر.
عند إعداد هذه القوائم املالية االولية املوجزة ،كانت االح ام ال امة املوض ـ ـ ـ ــوعة من قبل اإلدارة عند ت بي الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات املحاس ـ ـ ـ ــبية
للش ـ ـ ــركة ،واملص ـ ـ ــادر الرئيس ـ ـ ــية للتقديرات واالمور غير املؤكدة هي ذاتها امل بقة على القوائم املالية الس ـ ـ ــنوية للش ـ ـ ــركة للس ـ ـ ــنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019م ،باستثناء آثار انتشار فيروس كوفيد 19-على االفتراضات الخاصة بمخصص الخسائر اإلئتمانية املتوقعة.
 - 4السياسات املحاسبية الهامة
جمي السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية األولية املوجزة هى نفس ا املتبعة في إعداد القوائم املالية السنوية كما في
 31ديسمبر 2019م.
 - 5املعايير الجديدة ،التفسيرات والتعديالت
املعايير الدولية للتقرير املالى والتعدبالت الصادرة وغير سارية املفعول
املعيـار الدولي للتقرير املالي (" )17عقود التـأمين" (تاريخ الس ـ ـ ـ ــريان  1ينـاير 2021م) ,ال يتوق أن ي ون هنـاك أثر لت بي هذا املعيـار
على القوائم املالية للشركة.
املعايير الدولية للتقرير املالى الصادرة وسارية املفعول
-

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

ً
لم يكن لت بي أيا مما سب أثر على القوائم املالية املرفقة.
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شرك ــة توكيالت للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2020م (غير مراجعة)
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
لفترة الثالثة أشهر املنتهية في
 31مارس
2019م
2020م

 - 6اليرادات من العموالت
إيراد من عقود تأجير تمويلى ،صافي

8,244,306

6,514,793

إيراد عمولة من شراء سيارات

3,426,819

1,725,126

ايراد عمولة تأمين ،صافي

1,718,778

1,851,715

13,389,903

10,091,634

كما في

كما في

 31مارس 2020م

 31ديسمبر 2019م

 - 7مخصص الزكاة الشرعية
إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلـي:
رصيد أول الفترة /السنة

3,063,878

3,399,658

م ون خالل الفترة  /السنة

396,918

2,025,762

املسدد خالل الفترة  /السنة

()2,025,762

()2,361,542

رصيد آخرالفترة  /السنة

1,435,034

3,063,878

موقف الربط الزكوى النهائى
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية وسددت املستح عليها حت السنة املنتهية فى  31ديسمبر 2019م وحصلت على ش ــادة الزكــاة.
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شرك ــة توكيالت للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2020م (غير مراجعة)
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 - 8صافي الستثمار في عقود إيجار تمويلي

 5-2سنوات

خالل سنة

كما في  31مارس
2020م

إجمالي ال د األدنى لدفعات االيجار

186,706,568

365,168,597

551,875,165

ً
ناقصا :إيرادات تمويل غير مكتسبة

()48,298,773

()44,234,668

()92,533,441

القيمة ال الية لل د األدنى لدفعات االيجار

138,407,795

320,933,929

459,341,724

ً
ناقصا :مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

()35,164,976

-

()35,164,976

صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي

103,242,819

320,933,929

424,176,748

-

أبرمت الشـ ـ ـ ــركة خالل سـ ـ ـ ــنة 2020م إتفاقيات م بنك محلي بخصـ ـ ـ ــول تنازل عن األقسـ ـ ـ ــاط املسـ ـ ـ ــتحقة من مدي عقود التأجير
التمويلى وقدرها 161,250,000ريال س ــعودي بنس ــبة هامح ربح متف عليه باالتفاقيات تتراوح من  %1,5حت  %2,5باالض ــافة الى
نسب متغيرة وف معدل السايبور املعلن.

صافي الستثمار في عقود إيجار تمويلي

 5-2سنوات

خالل سنة

كما في  31ديسمبر
2019م

إجمالي ال د األدنى لدفعات االيجار

211,857,113

297,410,811

509,267,924

ً
ناقصا :إيرادات تمويل غير مكتسبة

()58,769,797

()27,133,832

()85,903,629

القيمة ال الية لل د األدنى لدفعات االيجار

153,087,316

270,276,979

423,364,295

ً
ناقصا :مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

()33,213,303

-

()33,213,303

صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي

119,874,013

270,276,979

390,150,992

-

يرجى الرجوع الى ايضاح رقم ( )12والذى يبين تفاصيل أكثر عن أعمار مدينو التأجير التمويلى.
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شرك ــة توكيالت للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2020م (غير مراجعة)
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 - 9صافي الستثمار في عقود مرابحة السلع  -التورق

 5-2سنوات

خالل سنة

كما في  31مارس
2020م

إجمالي ال د األدنى للدفعات

2,889,976

3,675,425

6,565,401

ً
ناقصا :إيرادات تمويل غير مكتسبة

()788,668

()441,172

()1,229,840

القيمة ال الية لل د األدنى للدفعات

2,101,308

3,234,253

5,335,561

ً
ناقصا :مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

()53,639

-

()53,639

صافي اإلستثمار في عقود مرابحة السل  -التورق

2,047,669

3,234,253

5,281,922

صافي الستثمار في عقود مرابحة السلع  -التورق

 5-2سنوات

خالل سنة

كما في  31ديسمبر
2019م

إجمالي ال د األدنى للدفعات

1,465,407

3,183,228

4,648,635

ً
ناقصا :إيرادات تمويل غير مكتسبة

()5,642

()775,348

()780,990

القيمة ال الية لل د األدنى للدفعات

1,459,765

2,407,880

3,867,645

ً
ناقصا :مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

()38,144

-

()38,144

صافي اإلستثمار في عقود مرابحة السل  -التورق

1,421,621

2,407,880

3,829,501
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شرك ــة توكيالت للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2020م (غير مراجعة)
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 10القروض
ً
لدى الشركة قروض اويلة األجل من بنوك محلية ،وتحمل بعمولة خاصة بمعدل سيبور باالضافة الى هامح متف عليه سنويا بنسب
تتراوح من  %1,5الى  %3باالضافة الى رسوم إدارية لقروض منشآت.
كما في
كما في
 31ديسمبر 2019م
 31مارس 2020م
الرصيد في بداية الفترة  /السنة

176,178,531

129,059,648

اضافات خالل الفترة  /السنة

125,000,000

110,040,025

املسدد خالل الفترة  /السنة

()18,636,047

()62,921,142

الرصيد

282,542,484

176,178,531

الجزء املتداول

97,662,633

78,544,301

الجزء غير املتداول

184,879,851

97,634,230

 قامت الشركة بإبرام اتفاقية شراء وبي سل (تورق) م البنك السعودي الفرنس بتاريخ1441/5/6ه املواف 2020/1/1م حصلتمن خالل ا على مرابحات اويلة األجل بمبلغ  75مليون ريال سعودي بتاريخ 1441/7/15ه املواف 2020/3/10م على أن تستح
السداد على  60قسط ش رى يبدأ سداد أول قسط بتاريخ 2020/9/ 30م وي ون سداد آخر قسط بتاريخ 2025/8 /31م.
 قامت الشركة بإبرام اتفاقية تمويل إسالمي م بنك الرياض بتاريخ 1441/5/19ه املواف 2020/1/14م حصلت من خالل ا علىمرابحات اويلة األجل بمبلغ  50مليون ريال سعودي بتاريخ 1441/6/9ه املواف 2020/2/3م على أن تستح السداد على  21قسط
رب سنوي يبدأ سداد أول قسط بتاريخ 2020/5/ 31م وي ون سداد آخر قسط بتاريخ 2025/1 /31م.
- 11

املعامالت مع جهات ذات عالقة

فى س ــياق األعمال التجارية العادية تقوم الش ــركة بالتعامل م مس ــاهمين بالش ــركة ومجلس إدارة الش ــركة وج ات ذات عالقة آخرين .إن
ش ـ ـ ـ ــروط املعـامالت م تلـك األاراف هى نفس ش ـ ـ ـ ــروط التعـامـل م الج ـات األخرى الغير مرتب ـة كمـا أنـه يتم إعتمـاد املعـامالت من قبـل
ً
إدارات تلك الشركات .علما أنه ال يتم إحتساب أية أعباء مالية على أرصدة حسابات الج ات ذات العالقة.
إن أرصدة املستح لج ات ذات عالقة كانت كما يلى :
كما في
 31مارس 2020م
10,075,748
7,316,788
225,000
931,829
18,549,365

الشركة املتحدة للسيارات املحدودة
شركة توزي وتسوي السيارات  -هافال
أعضاء مجلس إدارة الشركة
شركة مؤسسة العيسائي للتجارة
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كما في
 31ديسمبر 2019م
37,036,126
3,134,078
900,000
1,348,500
42,418,704

شرك ــة توكيالت للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2020م (غير مراجعة)
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
وفيما يلي املعامالت الت تمت م الج ات ذات العالقة خالل الفترة:

نوع العالقة

جهات ذات عالقة

لفترة الثالثة أشهر
املنتهية في
 31مارس 2020م

طبيعة املعاملة

للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019م

شراء سيارات

47,015,233

101,899,992

الشركة املتحدة للسيارات املحدودة

مساهم

سداد مشتريات سيارات

()72,866.854

()94,998,145

عموالت بي وخصومات مكتسبة

()2,768,919

()6,436,705

سداد خدمات بالنيابة عن شركة توكيالت للتمويل

627,542

-

تحصيالت بالنيابة خاصة بعمالء شركة توكيالت للتمويل

-

))2,219,010

225,000

900,000

أعضاء مجلس الدارة

أفراد اإلدارة العليا

م افآت وبدالت

3,659,865

شركة مؤسسة العيسائي للتجارة

مساهم

شراء سيارات

2,559,839

سداد مشتريات سيارات

()2,976,511

()2,713,677

شركة توزيع وتسويق السيارات  -هافال

مملوكة ألحد مساهم الشركة

شراء سيارات

8,761,082

18,658,900

سداد مشتريات سيارات

()3,923,259

()16,213,409

عموالت بي وخصومات مكتسبة

()655,113

()1,282,694
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شرك ــة توكيالت للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2020م (غير مراجعة)
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 12األدوات املالية وإدارة املخاطر
تت ون األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي للشركة بش ل أساس من النقد جومعادالت النقد وصافي اإلستثمار في عقود التأجير التمويلي
وصافي اإلستثمار في عقود مرابحة السل – التورق والقروض واملستح لج ات ذات عالقة ومستحقات وأرصده دائنة أخرى.
مخاطر الئتمان
تتمثل مخاار اإلئتمان في إخفاق أحد األاراف في أداة مالي ــة في الوف ــاء بالتزام ــه والتسبب في تكب ــد الشركة خسارة مالية.
إن األدوات املالية الخاصة بالشركة الت يمكن أن تتعرض ملخاار اإلئتمان تتضمن بش ل أساس النقد جومعادالت النقد وصافي اإلستثمار في عقود
التأجير التمويلي وصافي اإلستثمار في عقود مرابحة السل – التورق .تقوم الشركة بإيداع أموال ا فى مصارف مالية ذات موثوقية وقدرة إئتمانية
عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصول حجم األموال املودعــة فى كل مصــرف وال تتوق ـ اإلدارة وجود مخاار إئتمان هامة تنتج مــن ذلك .
ً
كما ال تتوق اإلدارة أن تتعرض ملخااــر إئتمان هامــة من الذمم املدينة نظ ـرا ألن لديه ــا قاعدة عريضة من العمالء الت تعمل فى أنش ة مختلفة
ً
ومواق متعددة كما أنها تقوم بمراقبة الذمم املدينة القائمة دوريا.
تقوم الشركة بت وين مخصص ال بوط في القيمة ويمثل الخسائر املتوقعة من قبل الشركة فيما يتعل بمدي التأجير التمويلى والبالغ رصيدهم
كما في  31مارس 2020م مبلغ  424,176,748ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م :مبلغ  390,150,992ريال سعودي) بعد خصم مخصص قدره
 35,164,976ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م :مبلغ  33,213,303ريال سعودي) .

 31مارس 2020م

 31ديسمبر 2019م

 30-1يوم

6,886,538

2,717,031

 90-31يوم

23,343,149

21,145,614

 180-91يوم

37,184,371

31,221,196

 360-181يوم

35,828,761

64,790,172

خالل سنتين

134,740,892

118,637,667

أكثر من سنتين

186,193,037
424,176,748

151,639,312
390,150,992

هذا وتضمنت أعمار مدينو التأجير التمويلى أكثر من سنة وحت خمس سنوات وذلك يرج الى تعاقدات الشركة م عمالء التأجير التمويلى.
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شرك ــة توكيالت للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2020م (غير مراجعة)
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
تقوم الشركة بت وين مخصص ال بوط في القيمة ويمثل الخسائر املقدرة من قبل الشركة فيما يتعل بمدي مرابحة السل  -التورق والبالغ
رصيدهم كما في  31مارس 2020م مبلغ 5,281,922ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م :مبلغ  3,829,501ريال سعودي) بعد خصم مخصص
قدره  53,639ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م :مبلغ 38,144ريال سعودي) .
كانت أعمار مدينو مرابحة السل  -تورق كما يلي:
 31مارس 2020م

 31ديسمبر 2019م

 30-1يوم

160,981

5,819

 90-31يوم

330,372

139,109

 180-91يوم

517,243

418,619

 360-181يوم

1,039,072

858,074

خالل سنتين

2,281,625

2,032,964

أكثر من سنتين

952,629

374,916

5,281,922

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 وتعمل
اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية ملقابلة أي إلتزامات عند استحقاق ا.
تت ون امل لوبات املالية للشركة من قروض اويلة األجل واملستح لج ات ذات عالقة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى ،تعمل الشركة على ال د
من مخاار السيولة عن اري التأكد من توفر تس يالت بنكية ،باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العمالء كما هو موضح
اعاله وفترات سداد أقساط القروض واملستحقات لج ات ذات عالقة واألرصدة الدائنة األخرى.
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شرك ــة توكيالت للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2020م (غير مراجعة)
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
فيما يلي بيان باالستحقاقات التعاقدية املتبقية للم لوبات املالية في تاريخ القوائم املالية .إن املبالغ إجمالية وغير مخصومة:
التدفقات النقدية التعاقدية
القيمة الدفترية

 31مارس 2020م

خالل  3شهور أو
أقل

خالل  3إلى 12
شهرا

خالل سنتان إلى
خمس سنوات

خالل سنة إلى سنتان

الجمالي

قروض

282,542,484

12,871,907

52,290,726

80,986,459

136,393,392

282,542,484

العموالت املستقبلية على القروض

-

1,614,104

5,025,925

4,577,286

4,771,638

15,988,953

مستح لج ات ذات عالقة

18,549,365

18,324,365

225,000

-

-

18,549,365

ذمم دائنة تجارية وأخرى

5,986,302

5,986,302

-

-

-

5,986,302

الجمالي

307,078,151

38,796,678

57,541,651

85,563,745

141,165,030

323,067,104

 31ديسمبر 2019م
قروض

176,178,531

19,886,047

58,658,254

61,379,375

36,254,855

176,178,531

العموالت املستقبلية على القروض

-

1,465,403

3,162,758

1,943,058

578,785

7,150,004

مستح لج ات ذات عالقة

42,418,704

27,041,078

15,377,626

-

-

42,418,704

ذمم دائنة تجارية وأخرى

13,049,947

13,049,947

-

-

-

13,049,947

الجمالي

231,647,182

61,442,475

77,198,638

63,322,433

36,833,640

238,797,186
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شرك ــة توكيالت للتمويل
شركة مساهمة سعودية مقفلة
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2020م (غير مراجعة)
(املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 13أحداث هامة خالل فترة القوائم املالية األولية
 في  11مارس  ،2020اعلنت منظمة الصحة العاملية فيروس كوفيد  19-كجائحة عاملية .وفي ضوء االنتشار السريع في أرجاء اململكة العربيةالسعودية ،واجهت العديد من االقتصادات وقطاعات األعمال تبعات كبيرة في ظل حالة عدم التاكد التي تثيرها ظروف فيروس كورونا
املستجد وما يرتبط به من االجراءات االحترازية املتخذة من قبل الحكومات الحتواء أو تأخير انتشار الوباء .
 قامت الدارة بمراجعة املصادر الهامة لحاالت عدم التأكد املبينة في القوائم املالية السنوية األخيرة في ضوء جائحة كوفيد  ،19وتواصلإدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب في ظل املتغيرات الخاصة بمدة وحجم االجراءات االحترازية ،وعليه يتم تقييم اآلثار املحتملةعلى
القوائم املالية األولية املوجزة حيث أنه من املحتمل أن تتطلــب النتائــج التــي تختلــف عــن االفتراضــات الحاليــة خــالل الفترات املاليــة التاليــة
ا
تعديال ذا أهميــة نســبية علــى املبلــغ الدفتــري لألصــل أو االلت ـزام املتأث ـر ،مع األخذ في االعتبار مبادرات دعم الدولة فى تخفيف اآلثار السلبية
على القطاع الخاص ،وبشكل خاص على املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملنشآت متناهية الصغر.
 - 14أحداث الحقة
ا
بتاريخ  5ابريل 2020م أقرت الجمعية العامة للشركة توزيعات أرباح تمت املوافقة عليها مسبقا من قبل مؤسسة النقد العربى السعودي بتاريخ
 9مارس 2020م وفق طلب الشركة املقدم بتاريخ  27فبراير 2020م ،وبلغت توزيعات األرباح  6,900,000ريال سعودي بنسبة  %39,2من صافى
ربح سنة 2019م.
 - 15إعتماد القوائم املالية األولية املوجزة (غير مراجعة)
اعتمدت هذه القوائم املالية األولية املوجزة (غير مراجعة) من قبل رئيس مجلس الدارة في تاريخ  20رمضان 1441هـ املوافق  13مايو 2020م.
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