
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توكيالت للتمويلـة ـــركـش

 ة مقفلةشركـة مساهمـة سعوديـ
 

 املختصرة األولية القوائـم املالية
 )غير مراجعة(  
  املنتهية أشهر  الثالثة لفترة
 م2019 مارس 31في 

 املختصرة األوليةوتقرير عن فحص املعلومات املالية 
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 شركة توكيالت للتمويل

 مقفلة ـة مساهمـة سعوديـةشرك
  

 )غير مراجعة(   م2019 مارس 31في املنتهية  الثالثة لفترةاملختصرة  األولية فهرس القوائم املالية

 
 

 صفحـة  

 2 املختصرة األوليةتقرير عن فحص املعلومات املالية 

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

 4 )غير مراجعة(املختصرة  األوليةقائمة املركز املالي 

 5 )غير مراجعة( املختصرة األوليةقائمة التغيرات في حقوق املساهمين 

 6 )غير مراجعة(املختصرة  األولية قائمة التدفقات النقدية

   14 – 7    املختصرة )غير مراجعة( األولية إيضاحات حـول القوائم املالية
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 شركــــة توكيالت للتمويل

 شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
 

 املختصرة األولية الشامل اآلخر والدخل ( ارةالخس)و الربح أقائمة 

 )غير مراجعة( 

 )بالريال السعودى(
 

 

  
 لفترة الثالثة أشهر املنتهية 

 مارس 31في 

 م2018  م2019  إيضاح   
      

 8,202,169  10,091,634  5 اإليرادات من العموالت     

 (1,596,711)  (1,367,363)   أعباء تمويلية

 6,605,458  8,724,271   ادات صافي الير 

 373,463  827,818   إيرادات أخرى 

 (320,345)   (488,238)   مصاريف البيع والتوزيع

 (3,124,042)  (3,759,741)   مصروفات عمومية وإدارية 

 (441,938)  -   خسائر االئتمان املتوقعةمخصص 

 3,092,596  5,304,110   صافي دخل الفترة 

      

      لدخل الشامل اآلخر للفترة    ا

 -  -  11 بنود دخل شامل آخر سيعاد تصنيف ا إلى الربح او الخسارة في الفترات الالحقة

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

 3,092,596  5,304,110   اجمالى الدخل الشامل للفترة

 

 

 

 

 

 

 13( إلى رقم )1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )" 
 
 " وتقرأ مع ا املختصرة األولية ال يتجزأ من القوائم املالية ( تشكل جزءا
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 شركة توكيالت للتمويل

 مقفلة شركـة مساهمـة سعوديـة
 

 املختصرة األولية قائمة املركز املالى
    

 )بالريال السعودى(

 كما في   
 

 إيضاح
 م2019س مار  31  

  )غير مراجعة(
 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة( 

      املوجودات
      املوجودات غير املتداولة

 259,816,042  264,729,924  7 صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي

 1,060,022  960,591   ممتلكات ومعدات

 975,000  1,425,000   موجودات غير ملموسة

 892,850  892,850   القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأدوات حقوق ملكية ب

   268,008,365  262,743,914 

      املوجودات املتداولة
 16,131,277  25,812,703   نقد وما في حكمه  

 94,750,846  99,201,378  7 صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي
 
 
 4,023,657  646,744   دفعات مقدما

   125,660,825  114,905,780 

 377,649,694  393,669,190   مجموع املوجودات

     
 

      املطلوبات وحقوق املساهمين

      حقوق املساهمين

 100,000,000  100,000,000   رأ  املال

 7,773,160  7,773,160   إحتياطي نظامي

 73,390,451  78,297,644   أربـاح مبقـاة

   186,070,804  181,163,611 

      املطلوبات غير املتداولة

 77,192,102  90,871,368  8 قروض طويلة األجل

 894,203  980,381   إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

   91,851,749  78,086,305 

      املطلوبات املتداولة

 51,867,546  59,030,338  8 الجزء املتداول من قروض طويلة األجل

 42,957,291  40,710,331  9 مستحق لج ات كات عالقة

 5,171,718  3,536,676   مستحقات وأرصدة دائنة اخرى 

 15,003,565  9,004,052   كمم دائنة تجارية

 3,399,658  3,465,240  6 مخصص الزكاة الشرعية

   115,746,637  118,399,778 

 196,486,083  207,598,386   مجموع املطلوبات

 377,649,694  393,669,190   مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين
 

 رئيس مجلس االدارة املدير التنفيذى املدير املالى
 فيصل القريش ى فيصل الجمعان وليد أسعد

 ال يتجزأ من القوائم املالية 13( إلى رقم )1"إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
 
املختصرة وتقرأ مع ا " األولية( تشكل جزءا
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 شركة توكيالت للتمويل

 شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة

   

 املختصرة األوليةحقوق املساهمين التغيرات في قائمة 

 

 )بالريال السعودى(
 

 رأس املـــــــــال 
 
 

إحتياطي 
 نظامي

 
 أرباح مبقـــــاة 

 
 املجمــــــــــــــوع 

        م2019 مارس 31أشهر املنتهية في  الثالثةلفترة 

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

        الدخل الشامل اآلخر

 5,304,110  5,304,110  -  - صافي دخل الفترة

 -  -  -  - بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

 5,304,110  5,304,110  -  - اجمالى الدخل الشامل للفترة

 (396,917)  (396,917)     مخصص الزكاة الشرعية املحمل للفترة

 186,070,804  78,297,644  7,773,160  100,000,000 م )غير مراجعة(2019مارس  31الرصيد في 

        م2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 161,068,232  55,038,059  6,030,173  100,000,000 م )مراجعة(2018يناير  1الرصيد كما في 

        الدخل الشامل اآلخر

 3,092,596  3,092,596  -  - صافي دخل الفترة 

 -  -  -  - بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

 3,092,596  3,092,596  -  - اجمالى الدخل الشامل للفترة

 (1,411,260)  (1,411,260)  -  - مخصص الزكاة الشرعية املحمل للفترة

 162,749,568  56,719,395  6,030,173  100,000,000 م  )غير مراجعة(2018مارس  31الرصيد في 

 

 

 

 

 

 13( إلى رقم )1"إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
 
 " وتقرأ مع ا املختصرة األولية ال يتجزأ من القوائم املالية ( تشكل جزءا
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 لشركة توكيالت للتموي

 شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة 

 املختصرة األولية قائمة التدفقات النقدية

  )غير مراجعة( 

 )بالريال السعودى(
 

 
 أشهر املنتهية الثالثةلفترة 

 مارس 31في  
 م 2018  م2019 

    األنشطة التشغيلية

 3,092,596  5,304,110 الفترة دخلصافي 

    تعديالت:

 91,399  174,431 عداتإستهالكات ممتلكات وم

 93,572  103,178 إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 1,596,711  1,367,363 أعباء تمويلية 

 441,938  - خسائر االئتمان املتوقعة مخصص 

    التغير في:

 (5,725,995)  (9,364,412) صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي

 
 
 4,060,490  3,376,911 دفعات مقدما

 9,371,260  (2,246,960) مستحق لج ات كات عالقة

 (395,746)  (1,635,040) مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 4,179,861  (5,999,515) كمم دائنة تجارية

 16,806,086  (8,919,934) الناتج من األنشطة التشغيلية )املستخدم في( النقد 

 -  (331,335) زكاة مدفوعة

 (86,038)  (17,000) اية الخدمة املدفوعةمكافأة نه

 (1,596,711)  (1,367,363) أعباء تمويلية مدفوعة

 15,123,337  (10,635,632) الناتج من األنشطة التشغيلية)املستخدم في( صافي النقد 
    

    األنشطـة الستثمارية

 (202,155)  (525,000) املدفوع لشراء ممتلكات ومعدات 

 (202,155)  (525,000) قد املستخدم في األنشطة الستثماريةصافي الن
    

    األنشطـة التمويليـة

 (17,339,590)  20,842,058 من القروض خالل الفترة (املدفوعاملحصل )صافي 

 (17,339,590)  20,842,058 األنشطة التمويلية (املستخدم في) الناتج من صافي النقد

 (2,418,408)  9,681,426 وما في حكمهصافي التغير في النقد 

 8,152,297  16,131,277 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 5,733,889  25,812,703 النقد وما في حكمه فى نهاية الفترة

 

 ال يتجزأ من القوائم املالية 13( إلى رقم )1"إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
 
 رأ مع ا "املختصرة وتق األولية( تشكل جزءا



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  

 )غير مراجعة(    م2019 مارس 31في  املنتهية أشهر  الثالثة لفترة املختصرة األوليةحول القوائم املالية مختارة إيضاحات 

 )املبالغ بالريال السعودى مالم يذكر خالف كلت(
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 التكوين والنشاط - 1

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

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

 تمـــــــت املوافقـــــــة علـــــــى إعـــــــالن تحـــــــول الشـــــــركة مـــــــن شـــــــركة كات مســـــــ ولية محـــــــدودة ا
 
لـــــــى شـــــــركة مســـــــاهمة ســـــــعودية مقفلـــــــة وفقـــــــا

ـــــــــــوزاري رقــــــــــم  م( ، القاضــــــــــ ى باملوافقــــــــــة علــــــــــى 2015ابريــــــــــل  14هـــــــــــ املوافــــــــــق )1436جمــــــــــادى األولــــــــــى  25ق بتــــــــــاري   -495للقــــــــــرار الــ

إعـــــــالن تحــــــــول الشـــــــركة مــــــــن شــــــــركة كات مســـــــ ولية محــــــــدودة الــــــــى شـــــــركة مســــــــاهمة ســـــــعودية مقفلــــــــة وتــــــــم تغييـــــــر إســــــــم الشــــــــركة 

 فـــــــــــــيارة والتقســــــــــــيو الــــــــــــى شــــــــــــركة تـــــــــــــوكيالت للتمويــــــــــــل وتــــــــــــم إصــــــــــــدار الســـــــــــــجل التجــــــــــــارى الجديــــــــــــد مــــــــــــن شــــــــــــركة تــــــــــــوكيالت للتجـــــــــــــ

م( .تولــــــــــــت الشــــــــــــركة فعليــــــــــــا موجــــــــــــودات ومطلوبــــــــــــات الشــــــــــــركة كات 2015ابريــــــــــــل  14هـــــــــــــ ) املوافــــــــــــق 1436جمــــــــــــادى الثــــــــــــا ى  25 

 .ة لجميع األغراض املس ولية املحدودة على أسا  أنها منشأة مستمر 

شركة في مزاولة أعمال اإليجار التمويلي وتمويل األصول اإلنتاجية وتمويل  شاط املنشات الصغيرة تتمثل النشاطات الرئيسة لل

محرم  18وتاري   361000009818واملتوسطة والتمويل اإلستهالكي بموجب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

جل التجارى املذكور أعاله والسجالت التجارية م(، وتمار  الشركة  شاط ا بموجب الس2014نوفمبر  11)املوافق  هـ1436

 الفرعية التالية عن الفروع العاملة خالل 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

لتجارية الفرعية املذكورة أعاله ، لدى الشركة سجالت فرعية كانت تتبع شركة توكيالت للتجارة باالضافة الى السجالت ا

شركة مساهمة سعودية  –شركة كات مسؤولية محدودة )اسم الشركة قبل التحول إلى شركة توكيالت للتمويل  –والتقسيو 

 مقفلة( وهى غير مفعلة وجارى شطبها بيانها كما يلى:

  تجاري تاريخ السجل ال  

 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

 كتبو  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

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

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

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

 
 



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  

 )غير مراجعة(    م2019 مارس 31في  املنتهية أشهر  الثالثة لفترة املختصرة األوليةحول القوائم املالية مختارة إيضاحات 

 )املبالغ بالريال السعودى مالم يذكر خالف كلت(
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 الهامة استخدام التقديرات والفرضيات املحاسبيةاملحاسبة أسس  - 2

 للمعــايير الدوليــة للتقريــر املــالى 
 
العربــى الســعودى فيمــا يتعلــق املعدلــة مــن قبــل مؤسســة النقــد أعــدت القــوائم املاليــة املرفقــة وفقــا

 بتــــــــــــاري  381000074519، حيــــــــــــة أصــــــــــــدرت مؤسســــــــــــة النقــــــــــــد العربــــــــــــي الســــــــــــعودي التعمــــــــــــيم رقــــــــــــم بالزكــــــــــــاة وضــــــــــــريبة الــــــــــــدخل

م والتعديالت الالحقة من خـالل بعـا التوضـيحات املتعلقـة باملحاسـبة عـن الزكـاة وضـريبة الـدخل أدى تـأثير هـذه 2017إبريل  11

مصـــروف الزكـــاة مـــن خـــالل قائمـــة التغيـــرات فـــي حقـــوق املســـاهمين علـــى أســـا  ربـــع ســـنوي ضـــمن  التعـــديالت إلـــى إدراج اســـتحقاق

 األرباح املبقاة.

 املرفقة وفق املختصرة األوليةأعدت القوائم املالية 
 
 املعدل من قبل( "التقرير املالى األولى" 34ملعيار املحاسبة الدولى رقم ) ا

 .باملعالجة املحاسبية للزكاةخاصة والتعليمات المؤسسة النقد العربى السعودى 

املختصرة ال تشمل جميع اإليضاحات والتى يتم في العادة إرفاق ا مع القوائم املالية السنوية ولذلت  األوليةان القوائم املالية 

 . م2018ديسمبر  31يجب قراءتها مع القوائم املالية السنوية للشركة كما في 

املختصـــــرة )غيــــر املراجعـــــة( تــــم اإلفصـــــاح عنهـــــا  األوليــــةى تعتبــــر م مـــــة لف ــــم القـــــوائم املاليـــــة إن بعــــا املعلومـــــات وااليضــــاحات والتـــــ

 (.13( الى )5بااليضاحات من )

 :على أسا  التكلفة التاريخية باستثناء البنود التالية الواردة في قائمة املركز املالياملختصرة  األوليةتم إعداد القوائم املالية 

 .في أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )بالقيمة العادلة(يتم قيا  اإلستثمارات  -

يتم اإلعتراف بمستحقات التزامات املنافع املحددة بالقيمة الحالية لإللتزامات املستقبلية بإستخدام طريقة املبالغ املستحقة  -

 حسب الوحدة.
 

  .للشركةيال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية بالر  املختصرة األولية تظ ر القوائم املالية
 

 جتهادات تؤثرإو  بتقديرات القيام الشركة إدارة من يتطلب املحاسبية السياسات وتطبيق املختصرة األولية املالية القوائم إعداد إن

  تؤثر تهاداتجواإل  التقديرات هذه وإن. املحتملة املطلوبات عن واإلفصاح املطلوباتو  وجوداتمبالغ امل على
 
اإليرادات على  أيضا

 النقدية التدفقات وأوقات مبالغ لتقدير هامة جتهاداتإو  القيام بأحكام الشركة إدارة من يتطلب خاص وبشكل واملصاريف

 وعوامل فرضيات على بالضرورة مبنية املذكورة التقديرات إن .في املستقبل التقديرات تلت وظروف أوضاع عن الناجمة املستقبلية

 نتيجة وكلت التقديرات عن تختلف قد الفعلية النتائج وإن وعدم التيقن التقدير ودرجات االحتمال من متفاوتة درجات ل ا متعددة

 .التقديرات تلت وظروف أوضاع في املستقبل في التغيرات
 

املختصرة تم استخدام تقديرات وافتراضات محاسبية مماثلة للتى تم تطبيق ا عند اعداد  األوليةعند اعداد القوائم املالية 
 م.2018ديسمبر  31القوائم املالية السنوية للشركة كما في 

 

 والتعديالت  ،املعايير الجديدة، التفسيرات - 3
م، وتوصلت الشركة الي عدم 2019يناير  1من بداية  "عقود االيجار" (16قامت الشركة بتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

وسوف تقوم الشركة  ،ثالثة عقود ايجار تشغيلية كات قيمة منخفضةوجود أثر من تطبيق هذا املعيار حية لدي الشركة 

 .، وعليه تتبع الشركة نفس السياسة املحاسبية السابقة في إثبات مصروف اإليجارباملحاسبة عنها بطريقة القسو الثابت

الشركة بدراسة األثر من تطبيق إدارة وقامت وغير جارية بعد )لم يحن تطبيق ا بعد(، علي معايير أخرى  تغيراتعدة صدرت كما 

 .عند التطبيق هذه املعايير وتوصلت لعدم وجود أثر 



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  

 )غير مراجعة(    م2019 مارس 31في  املنتهية أشهر  الثالثة لفترة املختصرة األوليةحول القوائم املالية مختارة إيضاحات 

 )املبالغ بالريال السعودى مالم يذكر خالف كلت(
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 ملخص السياسات املحاسبية الهامة  - 4

ختصرة هى نفس ا املتبعة في إعداد القوائم املالية السنوية امل األوليةجميع السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية 

م، حية لم ينتج اية تغييرات فى السياسات املحاسبية مع تطبيق املعايير الجديدة التى دخلت حيز 2018ديسمبر  31كما في 

 م.2019يناير  1التطبيق بداية من 
 

 

 

 

 لفترة الثالثة أشهر املنتهية في

 مارس  31 

 م2018  م2019 من العموالت     اليرادات  - 5 

 
 5,588,248  5,821,119 إيراد من عقود تأجير تمويلى، صافي

 1,302,667  1,725,126 (9إيراد عمولة من شراء سيارات )ايضاح  
 165,248  693,674 إيراد عمولة تحصيل مبكر  
 1,146,006  1,851,715 ايراد عمولة تأمين، صافي  
  10,091,634  8,202,169 

 

 مخصص الزكاة الشرعية - 6 

 كما في 
  مارس 31

  م2019

 كما في 
ديسمبر  31

 م2018

    : إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلـي

 13,405,591  3,399,658 رصيد أول السنة 

 1,742,987  396,917 مكون خالل الفترة / السنة

 (430,884)  (331,335) الفترة / السنةاملسدد خالل 

 (11,318,036)  - ص الزكاة الشرعية *عكس مخص

 3,399,658  3,465,240 رصيد آخر السنة 

 موقف الربط الزكوى النهائى
وحصلت على ش ـــادة الزكــاة  م2017ديسمبر  31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية وسددت املستحق عليها حتى السنة املنتهية فى 

 م.2017ابريل  30هـ املوافق 23/7/1437حتى 

( 1260م، وقرار معالي وزير املالية رقم )28/11/2018هـ املوافق 20/3/1440( بتاري  26* إشارة الي املرسوم امللكي رقم )م/

م املتضمن التوجية بتسوية املوقف الزكوي أل شطة التمويل، وإشارة إلي اإلجتماع 12/12/2018هـ املوافق 5/4/1440بتاري  

م 28/11/2018هـ املوافق 20/3/1440ة والدخل في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي بتاري  بين الشركة وال ي ة العامة للزكا

م 05/02/2019هـ املوافق 30/5/1440لغرض طريقة التسوية، فقد أفادت ال ي ة العامة للزكاة والدخل بالتقرير الصادر بتاري  

فيها ترخيص مؤسسة النقد ملمارسة  شاط التمويل فى عام على أن مجموع الربوط الزكوية من السنة املالية التي صدر للشركة 

ريال سعودي، حية ان املبلغ املطلوب سداده لتلت السنوات  15,781,400م دون حسم السدادات مبلغ 2017م وحتي 2015

م 2018م وحتي 2015ريال سعودي يسدد بدفعات على خمس سنوات. وتم إحتساب الزكاة للسنوات من  1,656,671بمبلغ 

 .من صافي ربح السنة %10أسا   سبة ى عل



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  

 )غير مراجعة(    م2019 مارس 31في  املنتهية أشهر  الثالثة لفترة املختصرة األوليةحول القوائم املالية مختارة إيضاحات 

 )املبالغ بالريال السعودى مالم يذكر خالف كلت(
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 :املسترد وفيما يلي تفاصيل مبلغ مخصص الزكاة الشرعية

 للسنة املنتهية في   

 م2018ديسمبر  31   

 13,405,591  رصيد أول السنة 

 (430,884)  املسدد خالل السنة 

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

   11,318,036 

 

 في عقود إيجار تمويلي الستثمارصافي  - 7 
  سنوات 5-2  خالل سنة

 مارس 31كما في 
 م2019

 485,688,866  311,973,786  173,715,080 اجمالى الحد األد ى لدفعات االيجار 

: إيرادات تمويل غير مكتسبة  
 
 (90,657,385)  (47,243,862)  (43,413,523) ناقصا

 395,031,481  264,729,924  130,301,557 الحالية للحد األد ى لدفعات االيجارالقيمة  

: مخصص خسائر االئتمان املتوقعة 
 
 (31,100,179)  -  (31,100,179) ناقصا

 363,931,302  264,729,924  99,201,378 صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي 

 

إتفاقيات مع بنت محلي بخصوص تنازل عن األقساط املستحقة مـن  م2019ى م حت2014أبرمت الشركة خالل األعوام من  -

باالضـافة  %3مليون ريال سـعودى بنسـبة هـامب ربـح متفـق عليهـا باالتفاقيـات  132,52مدينى عقود التأجير التمويلى وقدرها 

 .وفق معدل السايبور املعلن  متغيرة الى  سب

 تفاصيل أكثر عن أعمار مدينو التاجير التمويلى . ( والذى يبين10يرجى الرجوع الى ايضاح رقم ) -

 

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

ديسمبر  31كما في 
 م2018

 482,942,152  317,183,464  165,758,688 اجمالى الحد األد ى لدفعات االيجار 

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

 385,572,482  259,816,042  125,756,440 القيمة الحالية للحد األد ى لدفعات االيجار 

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

 354,566,888  259,816,042  94,750,846 صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي 

 

 

 



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  

 )غير مراجعة(    م2019 مارس 31في  املنتهية أشهر  الثالثة لفترة املختصرة األوليةحول القوائم املالية مختارة إيضاحات 

 )املبالغ بالريال السعودى مالم يذكر خالف كلت(
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   قروضال - 8

لدى الشركة قروض طويلة األجل من أحد البنوك املحلية، وتحمل بعمولة خاصة بمعدل سيبور باالضافة الى هامب متفق 
 بنسبة 

 
 .%3عليه سنويا

 31كما في  
 2019مارس 

 
ديسمبر  31كما في 

 م2018

 111,954,265  129,059,648 السنة الفترة / الرصيد في بداية 

 85,790,970  35,040,025 السنة /اضافات خالل الفترة 

 (68,685,587)  (14,197,967) الفترة / السنةاملسدد خالل 

 129,059,648  149,901,706 الرصيد

 51,867,546  59,030,338 الجزء املتداول 

 77,192,102  90,871,368 الجزء غير املتداول 

ن بالتناسب مع حصص م وتنازل عن كمم مدينة مختارة ان القروض مضمونة بضمانات مشتركة وشخصية من قبل املساهمي

أعاله بعا  هض املذكور و القر اتفاقيات تتضمن  .(7 عن طريق بيع الذمم املدينة مع حق الرجوع )كما هو مبين في االيضاح رقم

 .ة ودفعات توزيعات االرباحيالتع دات املالية املتعلقة بصافي القيمة الحقيق

م بناء  على اإلتفاقية بين ال ي ة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة وبين بنت 21/11/2018فق هـ املوا13/03/1440بتاري  

التنمية االجتماعية بمبادرة االقتراض غير املباشر املعنية بتفعيل دور صناديق اإلقراض وشركات التمويل وتحفيزها آلداء دور 

نامج تحفيز القطاع الخاص، وحية أن البنت ج ة حكومية مخولة أكبر وفعال في تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة ضمن بر 

م 27/06/2006هـ املوافق 1/6/1427(  وتاري  34بموجب نظام بنت التنمية االجتماعية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

ع املشاريع الصغيرة مما وتعديالته الالحقة بتقديم قروض إلي األفراد والشركات في اململكة العربية السعودية بهدف تنمية قطا

 ، وتم منح الشركة القروض التالية:يساهم فى التنمية االقتصادية واالجتماعية

م على ان تقوم الشركة بالسداد على دفعات 2018نوفمبر  27مليون ريال سعودي )مبلغ التمويل( بتاري   20قرض بمبلغ  -1

 باإلضافة اليم 2022فبراير  01قسو سداد بتاري   م وآخر 2019مار   01دورية على أن يكون أول قسو سداد بتاري  

 قسو. 36على  اريال سعودي يتم سداده 465,870رسوم اداريه قدرها 

م على أن تقوم الشركة بالسداد علي دفعات 2019فبراير  26مليون ريال سعودي )مبلغ التمويل( بتاري   25قرض بمبلغ   -2

م باإلضافة الي رسوم 2022يونيو  1م وآخر قسو سداد بتاري  2019و يولي 1دورية علي أن يكون أول قسو سداد بتاري  

 قسو. 36علي  اريال سعودي يتم سداده 582,338إدارية قدرها 

 

 

 



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  

 )غير مراجعة(    م2019 مارس 31في  املنتهية أشهر  الثالثة لفترة املختصرة األوليةحول القوائم املالية مختارة إيضاحات 

 )املبالغ بالريال السعودى مالم يذكر خالف كلت(
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 املعامالت مع جهات ذات عالقة  - 9

عالقــــة  ج ـــات كاتمجلـــس ادارة الشــــركة و بالشــــركة و مســـاهمين فـــى ســـياق األعمــــال التجاريـــة العاديــــة تقـــوم الشــــركة بالتعامـــل مــــع 

كمــا أنـــه يـــتم إعتمـــاد الغيـــر مرتبطـــة  األخـــرى  الج ــاتس شـــروط التعامـــل مـــع مــع تلـــت األطـــراف هـــى نفــط املعـــامالت و ن شـــر إ .أخــرين

 أنه ال يتم إحتساب أية .من قبل إدارات تلت الشركات املعامالت
 
 .عالقةال الج ات كاتلية على أرصدة حسابات أعباء ما علما

 كانت كما يلى :عالقة لج ات كات املستحق إن أرصدة 

 
 كما في 

 م2019مارس  31
 

 كما في
 م2018ديسمبر  31 

 39,683,698  38,126,946 الشركة املتحدة للسيارات املحدودة
 900,000  225,000 أعضاء مجلس ادارة الشركة

 402,312  71,010 شركة مؤسسة العيسائي للتجارة

 1,971,281  2,287,375 هافال -شركة توزيع وتسويق السيارات 

 40,710,331  42,957,291 

 :الفترةالعالقة خالل  الج ات كاتوفيما يلي املعامالت التي تمت مع 

 جهات ذات عالقة
نوع  

 العالقة
 

 طبيعة املعاملة
أشهر املنتهية  الثالثةلفترة 
 م2019 مارس 31في 

  للسنة املنتهية في
 م2018ديسمبر  31

الشركة املتحدة 
 106,803,407 20,677,889 شراء سيارات                              مساهم  للسيارات املحدودة

 (85,050,000) (20,011,171) سداد مشتريات سيارات    

    
عموالت بيع وخصومات 

 (6,751,686) (1,348,166) مكتسبة

    

تحصيالت بالنيابة  خاصة 
بعمالء الشركة املتحدة 

 5,502,719 - للسيارات 

    

صيالت بالنيابة خاصة تح
بعمالء شركة توكيالت 

 (17,326,422) (875,304) للتمويل

شركة مؤسسة العيسائي 

 1,599,008 - شراء سيارات                            مساهم  للتجارة

 (1,160,330) (331,303) سداد مشتريات سيارات    

    
عموالت بيع وخصومات 

 (36,365) - مكتسبة

  لس االدارةأعضاء مج

أعضاء 
مجلس 
  االدارة

 مكافآت وبدالت

 900,000 225,000 أعضاء مجلس االدارة 
شركة توزيع وتسويق 

  هافال -السيارات 
شركة 
 8,570,168 3,080,321 شراء سيارات                     شقيقة

    
 سداد مشتريات سيارات

 (2,585,707) (6,228,566) 

    

عموالت بيع وخصومات 

 (541,426) (178,520) مكتسبة



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  

 )غير مراجعة(    م2019 مارس 31في  املنتهية أشهر  الثالثة لفترة املختصرة األوليةحول القوائم املالية مختارة إيضاحات 

 )املبالغ بالريال السعودى مالم يذكر خالف كلت(
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 األدوات املالية وإدارة املخاطر    - 10

عقـــود  وصـــافي اإلســـتثمار فـــي ومـــا فـــي حكمـــهتتكـــون األدوات املاليـــة املقيـــدة فـــي قائمـــة املركـــز املـــالي للشـــركة بشـــكل أســـا  مـــن النقـــد 

 .لج ات كات عالقة ومستحقات وأرصده دائنة أخرى  املستحقو والقروض  التأجير التمويلي
 

 مخاطر الئتمان 

 ب في تكبـــد الشركة خسارة مالية.تتمثل مخاطر اإلئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة ماليـــة في الوفـــاء بالتزامـــه والتسب
 

أســا  النقــد بــالبنوك وكمــم العمــالء. إن األدوات املاليــة الخاصــة بالشــركة التــى يمكــن أن تتعــرض ملخــاطر اإلئتمــان تتضــمن بشــكل 

م الشركة بإيداع أموال ا فـى مصـارف ماليـة كات موثوقيـة وقـدرة إئتمانيـة عاليـة كمـا أن لـدى الشـركة سياسـة بخصـوص  جـم تقو 

ـــــع اإلدارة وجــــود  ـــــرف وال تتوقـ ـــــة فــــى كــــل مصـ ـــــن كلــــتاألمــــوال املودعـ كمــــا ال تتوقــــع اإلدارة أن تتعــــرض . مخــــاطر إئتمــــان هامــــة تنــــتج مـ

 ألن لدههــــا قاعـدة عريضـة مـن العمـالء التـى تعمـل فـى أ شـطة مختلفـة ومواقـع متعـددة  ملخاطــر إئتمان هامــة من الذمم
 
املدينة نظــــرا

 
 
 .كما أنها تقوم بمراقبة الذمم املدينة القائمة دوريا

  

 التي لم تتعرضصافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي تواري  استحقاق  ، كانتم2018ديسمبر  31و م2019 مار  31كما في 

 كما يلي: إلنخفاض في قيمتها

 كما في   
 م2019 مارس 31

 كما في  
 م2018ديسمبر   31

 4,804,309  4,931,195  يوم 1-30

 16,241,659  16,670,615  يوم 31-90

 25,267,267  25,934,597  يوم 91-180

 48,437,609  51,664,969  يوم 181-360

 103,181,123  103,958,142  خالل سنتين

 156,634,921  160,771,784  أكثر من سنتين

  363,931,302  354,566,888 

 

 مخاطر سعر الصرف األجنبي  

ـــــر ســــعر الصــــرف األجناــــي مــــن التغيــــرات والتذبــــذبات فــــي قيمــــة األدوات املاليــــة نتيجــــة للتغيــــر فــــي أســــعار صــــرف العمــــالت  تنــــتج مخاطـ

 نبية.األج

تراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار صرف و  .لريال السعوديسبية بالعمالت عدا الم تقم الشركة بأية عمليات كات أهمية  

املوجودات واملطلوبات النقدية  معظمحية أنه تقلبات أسعار الصرف نتيجة اإلدارة أن هناك مخاطر قليلة تقد العمالت وتع

 .بالريال السعودي

 

 مخاطر أسعار العموالت  
لتذبــذبات املحتملــة فــي معــدالت العمــوالت التــي تــؤثر علــى الــربح املســتقبلي أو القــيم العادلــة تظ ــر مخــاطر العمــوالت مــن التغيــرات وا

ذبات املحتملـــــة فـــــي معـــــدالت الفائـــــدة وتقـــــوم مـــــن خـــــالل مراقبـــــة التذبـــــ لـــــألدوات املاليـــــة وتراقـــــب الشـــــركة تقلبـــــات أســـــعار العمـــــوالت

  جوهرية غير عار العموالت ر أسوتعتقد أن تأثير مخاط بالتحوط ل ذه املخاطر عند الحاجة لذلت.
 
 .حاليا



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 مخاطر السيولة 

تــــتم مراقبــــة . ســــتحقاق اإتتمثــــل مخــــاطر الســــيولة فــــي عــــدم قــــدرة الشــــركة علــــى مقابلــــة إلتزاماتهــــا املتعلقــــة باملطلوبــــــات املاليــــة حــــال 
 مات عند استحقاق ا.لتزاإحتياجات السيولة على أسا  ش ري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية ملقابلة أي إ

 
ومسـتحقات واملسـتحق لج ـات كات عالقـة األجـل  ةالجزء املتـداول مـن قـروض طويلـ تتكون املطلوبات املالية املتداولة للشركة من

وأرصـــدة دائنـــة أخـــرى، تعمـــل الشـــركة علـــى الحـــد مـــن مخـــاطر الســـيولة عـــن طريـــق التأكـــد مـــن تـــوفر تســـ يالت بنكيـــة، باإلضـــافة إلـــى 
واألرصـــدة  لج ـــات كات عالقـــة القـــروض واملســـتحقات أقســـاط رات ســـدادـن فتـــرات تحصـــيل أرصـــدة العمـــالء وفتـــإجـــراء موائمـــة بـــي
 الدائنة األخرى.

 

إن املبــالغ اجماليــة  .املختصــرة األوليــة القــوائم املاليــةفيمــا يلــي بيــان باالســتحقاقات التعاقديــة املتبقيــة للمطلوبــات املاليــة فــي تــاري  

 :وغير مخصومة 
 ت النقدية التعاقديةالتدفقا  

 

 القيمة الدفترية م2019 مارس 31

شهور أو  3خالل 

 أقل

 12إلى  3خالل 

 
 
 شهرا

خالل سنة إلى 

 سنتان

خالل سنتان إلى 

 الجمالي خمس سنوات

 149,901,706 41,658,780 49,212,588 43,832,252 15,198,086 149,901,706 قروض

 40,710,331 - - 20,677,889 20,032,442 40,710,331 مستحق لج ات كات عالقة

 12,540,728 - - - 12,540,728 12,540,728 اخرى  كمم دائنة تجارية و

 203,152,765 41,658,780 49,212,588 64,510,141 47,771,256 203,152,765 االجمالي

   م2018ديسمبر  31

 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 لج ات كات عالقة

 20,175,283 - - - 20,175,283 20,175,283 اخرى اخرى  كمم دائنة تجارية و

 192,192,222 35,424,339 41,767,763 63,702,515 51,297,605 192,192,222 االجمالي

 مخاطر السوق 

لســوق فــي مخــاطر التــأثير املحتمــل للتغيــرات فــي أســعار الســوق مثــل أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار الفائــدة تتمثــل مخــاطر ا

إن ال ـدف مـن إدارة مخـاطر السـوق هـو إدارة ورقابـة التعـرض ملخـاطر  .وأسعار األسـ م علـى إيـرادات الشـركة أو قيمـة أدواتهـا املاليـة

 ئد ممكن.السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عا

 الشامل اآلخرالدخل بنود  - 11

 .الشامل اآلخرلدخل تغيرات كات أهمية  سبية على بنود اوجد تال 

 

 الحقة أحداث - 12

 .املختصرة األولية أحداث الحقة وقعت بعد تاري  املركز املالى تتطلب تعديالت أو افصاح بالقوائم املالية توجدال 
 

    ير مراجعة()غ املختصرة األوليةإعتماد القوائم املالية  - 13
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