
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توكيالت للتمويلـة ـــركـش

 ة مقفلةشركـة مساهمـة سعوديـ
 

 املختصرة األولية القوائـم املالية
 )غير مراجعة(  

 لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين
 م2019يونيو  30في 

 املختصرة األوليةوتقرير عن فحص املعلومات املالية 
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 تمويلشركة توكيالت لل

 مقفلة شركـة مساهمـة سعوديـة
  

 )غير مراجعة(   م2019يونيو  30في لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين املختصرة  األولية فهرس القوائم املالية

 
 

 صفحـة  

 2 املختصرة األوليةتقرير عن فحص املعلومات املالية 

 3 )غير مراجعة(املختصرة  ةاألولي 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

   16 – 7    جعة(املختصرة )غير مرا األولية إيضاحات حـول القوائم املالية
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 شركــــة توكيالت للتمويل

 شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة
 

 املختصرة األولية الشامل اآلخر والدخل  و الخسارةالربح أقائمة 

 )غير مراجعة( 

 ) الريال السعودى(
 

 

  
 الثالثة أشهر املنتهية  لفترة

 يونيو 30في 

  
 

 لفترة الستة أشهر املنتهية 
 يونيو 30في 

 م2018  م2019  إيضاح   
 

 م2018  م2019
 جججججججج  جججججججج  جججججججج  جججججججج   

 19,369,089  22,598,535  10,635,745  12,506,901  5 اإليرادات من العموالت     

 (2,900,388)  (2,881,977)  (1,303,677)  (1,514,614)   أعباء تمويلية

 16,468,701  19,716,558  9,332,068  10,992,287   صافي اليرادات 

 871,745  1,620,671  498,281  792,853   إيرادات أخرى 

 (851,521)  (1,006,716)  (531,176)  (518,478)   مصاريف البيع 

 (6,577,323)  (8,022,535)  (2,922,105)  (4,262,794)   مصروفات عمومية وإدارية 

 (2,363,599)  -  (1,921,661)  -   مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

 7,548,003  12,307,978  4,455,407  7,003,868   صافي دخل الفترة قبل الزكاة الشرعية

 (2,822,520)  (793,836)  (1,411,260)  (396,919)  6 الزكاة الشرعية

 4,725,483  11,514,142  3,044,147  6,606,949   صافي دخل الفترة

          الدخل الشامل اآلخر للفترة    
 نود دخل شامل آخر سيعاد تصنيف ا إلى 

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

 -  -  -  -  11 الفترات الالحقةالربح او الخسارة في 

 4,725,483  11,514,142  3,044,147  6,606,949   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 ة مساهمـة سعوديـةشركـ
 

 املختصرة األولية قائمة املركز املالى
    

 ) الريال السعودى(

 كما في   
 

 إيضاح
 م2019يونيو  30  

  )غير مراجعة(
 م2018ديسمبر  31

 )مراجعة( 
      املوجودات

      املوجودات غير املتداولة
 259,816,042  294,861,026  7 صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي

 1,060,022  1,109,499   ممتلكات ومعدات
 975,000  1,350,000   موجودات غير ملموسة

 892,850  892,850   أدوات حقوق ملكية  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
   298,213,375  262,743,914 

      املوجودات املتداولة
 94,750,846  100,102,125  7 ار تمويليصافي اإلستثمار في عقود إيج

 16,131,277  11,363,411   نقد وما في حكمه  
 
 
 4,023,657  805,720   دفعات مقدما

   112,271,256  114,905,780 
 377,649,694  410,484,631   مجموع املوجودات

     
 

      املطلوبات وحقوق املساهمين
      حقوق املساهمين

 100,000,000  100,000,000   الرأس امل
 7,773,160  7,773,160   إحتياط  نظام 

 73,390,451  84,904,593   أربـاح مبقـاة
   192,677,753  181,163,611 

      املطلوبات غير املتداولة
 77,192,102  77,390,828  8 قروض طويلة األجل

 894,203  1,063,204   إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
   78,454,032  78,086,305 

      املطلوبات املتداولة
 51,867,546  57,312,792  8 الجزء املتداول من قروض طويلة األجل

 42,957,291  63,993,179  9 مستحق لج ات  ات عالقة
 5,171,718  3,717,108   مستحقات وأرصدة دائنة اخرى 

 15,003,565  12,232,749    مم دائنة تجارية
 3,399,658  2,097,018  6 مخصص الزكاة الشرعية

   139,352,846  118,399,778 

 196,486,083  217,806,878   مجموع املطلوبات

 377,649,694  410,484,631   مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين
 

 رئيس مجلس االدارة املدير التنفيذى املدير املالى
 فيصل القريش ى صل الجمعانفي 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 

 

 ودى() الريال السع
 

 رأس املـــــــــال 
 
 

إحتياطي 
 نظامي

 
 أرباح مبقـــــاة 

 
 املجمــــــــــــــوع 

        م2019يونيو  30أشهر املنتهية في  ستةاللفترة 

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

        الدخل الشامل اآلخر

 11,514,142  11,514,142  -  - الفترةصافي دخل 

 -  -  -  -  نود الدخل الشامل اآلخر للفترة

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

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

        م2018يونيو  30أشهر املنتهية في  ستةلفترة ال

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

        الدخل الشامل اآلخر

 4,725,483  4,725,483  -  - صافي دخل الفترة 

 -  -  -  -  نود الدخل الشامل اآلخر للفترة

 4,725,483  4,725,483  -  - اجمالى الدخل الشامل للفترة

 165,793,715  59,763,542  6,030,173  100,000,000 (ةم  )غير مراجع2018يونيو  30الرصيد 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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 شركة توكيالت للتمويل

 شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة 

 املختصرة األولية قائمة التدفقات النقدية

  )غير مراجعة( 

 ) الريال السعودى(
 

 
 لفترة الستة أشهر املنتهية

 يونيو 30في  
 م 2018  م2019 

    األنشطة التشغيلية

 7,548,003  12,307,978 قبل الزكاة الشرعية صافي دخل الفترة

    تعديالت:

 186,201  366,575 الكات ممتلكات ومعداتإسته
 166,732  192,155 إلتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 2,900,388  2,881,977 أعباء تمويلية 

 2,363,599  - مخصص خسائر االئتمان املتوقعة 
    التغير في:

 (28,272,838)  (40,396,263) صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي

 دفع
 
 3,289,856  3,217,937 ات مقدما

 33,421,748  21,035,888 مستحق لج ات  ات عالقة

 1,092,985  (1,454,610) مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 4,746,344  (2,770,816)  مم دائنة تجارية

 27,443,018  (4,619,179)  من التشغيلالنقد 

 (430,884)  (2,096,476) زكاة مدفوعة

 (135,805)  (23,154) هاية الخدمة املدفوعةمكافأة ن

 (2,900,388)  (2,881,977) أعباء تمويلية مدفوعة

 23,975,941  (9,620,786) صافي النقد )املستخدم في( الناتج من األنشطة التشغيلية
    

    األنشطـة الستثمارية

 (249,293)  (791,052) املدفوع لشراء ممتلكات ومعدات 

 (249,293)  (791,052) نقد املستخدم في األنشطة الستثماريةصافي ال
    

    األنشطـة التمويليـة
 (23,652,756)  5,643,972 صافي املحصل )املدفوع( من القروض خالل الفترة

 (23,652,756)  5,643,972 صافي النقد الناتج من )املستخدم في( األنشطة التمويلية

 73,892  (4,767,866) ما في حكمهصافي التغير في النقد و 

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

 8,226,189  11,363,411 النقد وما في حكمه فى نهاية الفترة

 

 ال يتجزأ من القوائم املالية 13( إلى رقم )1"إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
 
 ع ا "املختصرة وتقرأ م األولية( تشكل جزءا



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  

 م )غير مراجعة(   2019يونيو  30أشهر املنتهية في  والستة الثالثة تياملختصرة لفتر  األوليةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية 

 )املبالغ  الريال السعودى مالم يذكر خالف  لي(
 

7 

 التكوين والنشاط - 1

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

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

 تمـــــــت املوافقـــــــة علـــــــى إعـــــــالن تحـــــــول الشـــــــركة مـــــــن شـــــــركة  ات مســـــــ ولية محـــــــدودة الـــــــى شـــــــ
 
ركة مســـــــاهمة ســـــــعودية مقفلـــــــة وفقـــــــا

ـــــــــــوزاري رقــــــــــم  م( ، القاضــــــــــ ى  املوافقــــــــــة علــــــــــى 2015ا ريــــــــــل  14هـــــــــــ املوافــــــــــق )1436جمــــــــــادى األولــــــــــى  25ق  تــــــــــاري   -495للقــــــــــرار الــ

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

 فـــــــــــــيوالتقســــــــــــيو الــــــــــــى شــــــــــــركة تـــــــــــــوكيالت للتمويــــــــــــل وتــــــــــــم إصــــــــــــدار الســـــــــــــجل التجــــــــــــارى الجديــــــــــــد مــــــــــــن شــــــــــــركة تــــــــــــوكيالت للتجـــــــــــــارة 

م( .تولــــــــــــت الشــــــــــــركة فعليــــــــــــا موجــــــــــــودات ومطلوبــــــــــــات الشــــــــــــركة  ات 2015ا ريــــــــــــل  14هـــــــــــــ ) املوافــــــــــــق 1436جمــــــــــــادى الثــــــــــــا    25 

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

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

محرم  18وتاري   361000009818واملتوسطة والتمويل اإلستهالك   موجب موافقة مؤسسة النقد العرب  السعودي رقم 

لتجارى املذكور أعاله والسجالت التجارية م(، وتمارس الشركة  شاط ا  موجب السجل ا2014نوفمبر  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

رية الفرعية املذكورة أعاله ، لدى الشركة سجالت فرعية كانت تتبع شركة توكيالت للتجارة  االضافة الى السجالت التجا

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

 مقفلة( وهى غير مفعلة وجارى شطبها  يانها كما يلى:

  ي تاريخ السجل التجار   

 املدينة ميالدي هجري  التجاري  السجلرقم  م

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

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

  ريده 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

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

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

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

 
 



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  

 م )غير مراجعة(   2019يونيو  30أشهر املنتهية في  والستة الثالثة تياملختصرة لفتر  األوليةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية 

 )املبالغ  الريال السعودى مالم يذكر خالف  لي(
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 املحاسبة أسس  - 2

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

ة ال تشمل جميع اإليضاحات والتى يتم في العادة إرفاق ا مع القوائم املالية السنوية ولذلي املختصر  األوليةان القوائم املالية 

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

م اإلفصـــــاح عنهـــــا املختصـــــرة )غيــــر املراجعـــــة( تــــ األوليــــةإن بعــــع املعلومـــــات وااليضــــاحات والتـــــى تعتبــــر م مـــــة لف ــــم القـــــوائم املاليـــــة 

 (.13( الى )5 االيضاحات من )

 :على أساس التكلفة التاريخية  استثناء البنود التالية الواردة في قائمة املركز املالياملختصرة  األوليةتم إعداد القوائم املالية 

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

يتم اإلعتراف  مستحقات التزامات املنافع املحددة  القيمة الحالية لإللتزامات املستقبلية  إستخدام طريقة املبالغ املستحقة  -

 حسب الوحدة.
 

  .للشركة الريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية  املختصرة األولية تظ ر القوائم املالية
 

 جتهادات تؤثرإو   تقديرات القيام الشركة إدارة من يتطلب املحاس ية السياسات وتطبيق املختصرة األولية ملاليةا القوائم إعداد إن

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

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

 وعوامل فرضيات على  الضرورة مبنية املذكورة التقديرات إن .في املستقبل التقديرات تلي وظروف أوضاع عن الناجمة املستقبلية

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

 .التقديرات تلي وظروف أوضاع في املستقبل في التغيرات
 

املختصرة تم استخدام تقديرات وافتراضات محاس ية 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  1 داية من  "عقود االيجار" (16قامت الشركة  تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

وسوف تقوم الشركة  ،خفضةثالثة عقود ايجار تشغيلية  ات قيمة منوجود أثر من تطبيق هذا املعيار حيث لدي الشركة 

 .، وعليه تتبع الشركة نفس السياسة املحاس ية السا قة في إثبات مصروف اإليجار املحاسبة عنها  طريقة القسو الثا ت

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

 .عند التطبيق ر وتوصلت لعدم وجود أثر هذه املعايي

 

 ملخص السياسات املحاسبية الهامة  - 4

املختصرة هى نفس ا املتبعة في إعداد القوائم املالية السنوية  األوليةجميع السياسات املحاس ية املتبعة في إعداد القوائم املالية 

 ص اإلثبات والعرض ملصروف الزكاة الشرعية. خالف ما هو موضح في الفقرة التالية  خصو  م،2018ديسمبر  31كما في 

 

 



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  

 م )غير مراجعة(   2019يونيو  30أشهر املنتهية في  والستة الثالثة تياملختصرة لفتر  األوليةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية 

 )املبالغ  الريال السعودى مالم يذكر خالف  لي(
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 التغيير في السياسات املحاسبية

املحاس ية للزكاة  املعالجةبشأن م 2019مارس  10املوافق  هـ  03/07/1440املؤرخ في  36763رقم  امللك املرسوم  موجب 

ال ي ة اس ية على النحو املحدد من قبل املح املعالجةجميع شركات التمويل يجب أن تتبع على والضريبة على القطاع املالي 

 .خصم من حقوق امللكية(المن الزكاة والضرائب )خصم من حساب الربح والخسارة  دال من  ة للمحاسبين القانونيينالسعودي

،  داية من الربع الثا   لسنة حيث 
 
م حيث يتم إثبات مصروف الزكاة 2019تم تعديل السياسة املحاس ية املتبعة سا قا

 من إثبات مصروف الزكاة الشرعية  قائمة التغير الش
 
في  اترعية كمصروف  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  دال

:
 
 حقوق املساهمين، وفيما يلي السياسة املحاس ية الجديدة واملتبعة سا قا

 

   السياسة املحاسبية الجديدة 
 
 السياسة املحاسبية املتبعة سابقا

 في القوائم املالية يتم احتساب مخ
 
صص الزكاة الشرعية سنويا

 لتعليمات ال ي ة العامة للزكاة والدخل في اململكة العربية 
 
وفقا

السعودية وتحمل  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

. أية تعديالت قد تنتج عن الربو النهائ  للزكاة الشرعية اآلخر

 ضمن قائمة التغيرات في حقوق املساهمين 
 
يتم تسجيل ا أيضا

في السنة التى يتم استالم الربو النهائ  بها، حين ذ يتم تسوية 

 املخصص.

 فى القوائم  
 
يتم إحتساب مخصص الزكاة الشرعية سنويا

 لتعليمات ال ي ة
 
العامه للزكاة والدخل في  املالية وفقا

اململكة العربية السعودية وتحمل  قائمة التغيرات في 

 لتعليمات مؤسسة النقد العرب  
 
حقوق املساهمين وفقا

السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل، أيـة 

تعديالت قد تنتج عند الربو النهائ  للزكاة يتم تسجيل ا 

ملساهمين فى أيضا ضمن قائمة التغيرات في حقوق ا

السنة التى يتم إستالم الربو النهائ  فيها، حيث يتم 

 حين ذ تسوية املخصص.

 

 ونتج عن تغيير السياسة املحاس ية األثر املالي التالي:

 قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر -

 م2018يونيو  30ي لفترة الستة أشهر املنتهية ف  م 2018يونيو  30لفترةالثالثة أشهر املنتهية في  

 بعد التعديل التعديل قبل التعديل  بعد التعديل التعديل قبل التعديل 

 (2,822,520) (2,822,520) -  (1,411,260) (1,411,260) - مصروف الزكاة الشرعية

 4,725,483 (2,822,520) 7,548,003  3,044,147 (1,411,260) 4,455,407 صافي الربح 

 لىقائمة املركز املا -

بس ب أن مبلغ مصروف  م من تغيير السياسة 2018م ، 2017ديسمبر  31أية تغييرات على أرصدة املركز املالي كما في  تنتجلم 

 يتم تضمينة  بصافي الربح الذى يدرج  النهاية ضمن رصيد األرباح املبقاه، 
 
 تم تضمينة  رصيد االرباح املبقاة وحاليا

 
الزكاة سا قا

 لزكاة الشرعية لم يتغير.كما أن رصيد مخصص ا

 قائمة التغيرات في حقوق املساهمين -

 م من تغيير السياسة 2018م ، 2017ديسمبر  31حقوق املساهمين كما في االفتتاحية ملكونات رصدة األ لم تنتج أية تغييرات على 

 يتم تضمينة 
 
 تم تضمينة  رصيد االرباح املبقاة وحاليا

 
 صافي الربح الذى يدرج  النهاية بس ب أن مبلغ مصروف الزكاة سا قا

 ضمن رصيد األرباح املبقاه.



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  

 م )غير مراجعة(   2019يونيو  30أشهر املنتهية في  والستة الثالثة تياملختصرة لفتر  األوليةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية 

 )املبالغ  الريال السعودى مالم يذكر خالف  لي(
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 ربحية السهم

فيما يخص عرض ربحية الس م ولم تقم  "ربحية الس م"( 33إختارت الشركة اإلعفاء الوارد  معيار املحاسبة الدولي رقم )

  القوائم املالية املصدرةبعرضه في جميع 
 
 املتوقع فيما لو تم إحتساب ربحية الس مم وفيما يلي األثر 2019مارس  31حتي  سا قا

 :األساسية واملخفضة

 

 ربحية السهم قبل التعديل

 

   

 الثالثةلفترة  

 أشهر املنتهية في

  يونيو 30

لفترة الستة 

 أشهر املنتهية في

 يونيو 30

 م2018  م2018      

 7,548,003  4,455,407      صافي الربح 

 10 000 000  10 000 000      عدد األس م
 0.75  0.45      ربحية الس م

 

         ربحية السهم بعد التعديل

 4,725,483  3,044,147      صافي الربح 

 10 000 000  10 000 000      عدد األس م
 0.47  0.30      ربحية الس م

 

 

 

 لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 يونيو  30 

 لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو  30

 م2018  م2019  م2018  م2019  اليرادات من العموالت      - 5

 11,631,549  13,127,539  5,346,878  6,612,746  إيراد من عقود تأجير تمويلى، صافي

 4,598,996  4,988,814  3,296,329  3,263,688  إيراد عمولة من شراء سيارات 

 3,138,544  4,482,182  1,992,538  2,630,467  ايراد عمولة تأمين، صافي
  12,506,901   10,635,745  22,598,535  19,369,089 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  

 م )غير مراجعة(   2019يونيو  30أشهر املنتهية في  والستة الثالثة تياملختصرة لفتر  األوليةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية 

 )املبالغ  الريال السعودى مالم يذكر خالف  لي(
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 الزكاة الشرعية مخصص - 6

 كما في 
 يونيو  30

  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  793,836 السنة مكون خالل الفترة /

 (430,884)  (2,096,476) الفترة / السنةاملسدد خالل 

 (11,318,036)  - عكس مخصص الزكاة الشرعية *

 3,399,658  2,097,018 رصيد آخر السنة 

 موقف الربط الزكوى النهائى
وحصلت على ش ـــادة الزكــاة  م2018ديسمبر  31 قدمت الشركة إقراراتها الزكوية وسددت املستحق عليها حتى السنة املنتهية فى

 .م2020ا ريل  30املوافق  ه1441رمضان 7حتى 

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

سوية املوقف الزكوي أل شطة التمويل، وإشارة إلي اإلجتماع م املتضمن التوجية  ت12/12/2018هـ املوافق 5/4/1440 تاري  

م 28/11/2018هـ املوافق 20/3/1440 ين الشركة وال ي ة العامة للزكاة والدخل في مقر مؤسسة النقد العرب  السعودي  تاري  

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

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

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

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

ريال  11,318,036، ونتج عن هذا اإلحتساب عكس مخصص الزكاة الشرعية  مبلغ من صافي ربح السنة %10أساس  سبة على 

 سعودي.

 

 في عقود إيجار تمويلي الستثمار  صافي - 7  -
  سنوات 5-2  خالل سنة

يونيو  30كما في 

 م2019

 520,321,464  342,633,852  177,687,612 اجمالى الحد األد   لدفعات االيجار 

: إيرادات تمويل غير مكتسبة  
 
 (94,258,134)  (47,772,826)  (46,485,308) ناقصا

 426,063,330  294,861,026  131,202,304 القيمة الحالية ل حد األد   لدفعات االيجار 

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

 394,963,151  294,861,026  100,102,125 صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي 

إتفاقيات مع  ني محلي  خصوص تنازل عن األقساط املستحقة مـن  م2019م حتى 2014أ رمت الشركة خالل األعوام من  -

 االضـافة  %3مليون ريال سـعودى  نسـبة هـامب ربـح متفـق عليهـا  االتفاقيـات  116,47التأجير التمويلى وقدرها  مدينى عقود

 .وفق معدل السايبور املعلن  متغيرة الى  سب



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
  

 م )غير مراجعة(   2019يونيو  30أشهر املنتهية في  والستة الثالثة تياملختصرة لفتر  األوليةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية 

 )املبالغ  الريال السعودى مالم يذكر خالف  لي(
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 صافي الستثمار في عقود إيجار تمويلي 
  سنوات 5-2  خالل سنة

ديسمبر  31كما في 
 م2018

 482,942,152  317,183,464  165,758,688 راجمالى الحد األد   لدفعات االيجا 

: 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 ل حد األد   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 

 ( والذى يبين تفاصيل أكثر عن أعمار مدينو التاجير التمويلى.10يرجى الرجوع الى ايضاح رقم ) -

 

   القروض - 8

 حلية، وتحمل بعمولة خاصة  معدل سيبو ملدى الشركة قروض طويلة األجل من  نوك 
 
ر  االضافة الى هامب متفق عليه سنويا

 ، ورسوم ادارية.%3 نسبة 

 كما في  
يونيو  30

 م2019
 

 كما في
ديسمبر  31 

 م2018

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

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

 (68,685,587)  (29,396,053) الفترة / السنةاملسدد خالل 

 129,059,648  134,703,620 الرصيد

 51,867,546  57,312,792 الجزء املتداول 

 77,192,102  77,390,828 الجزء غير املتداول 

ان القروض مضمونة  ضمانات مشتركة وشخصية من قبل املساهمين  التناسب مع حصص م وتنازل عن  مم مدينة مختارة 

أعاله بعع  هض املذكور و القر اتفاقيات تتضمن  .(7 نة مع حق الرجوع )كما هو مبين في االيضاح رقمعن طريق  يع الذمم املدي

 .ة ودفعات توزيعات االرباحيالتع دات املالية املتعلقة  صافي القيمة الحقيق

املتوسطة وبين  ني م  ناء  على اإلتفاقية  ين ال ي ة العامة للمنشآت الصغيرة و 21/11/2018هـ املوافق 13/03/1440 تاري  

داء دور قراض وشركات التمويل وتحفيزها أل التنمية االجتماعية  مبادرة االقتراض غير املباشر املعنية  تفعيل دور صناديق اإل

أكبر وفعال في تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة ضمن  رنامج تحفيز القطاع الخاص، وحيث أن البني ج ة حكومية مخولة 

م 27/06/2006هـ املوافق 1/6/1427وتاري   (34التنمية االجتماعية الصادر  املرسوم امللك  رقم )م/  موجب نظام  ني

وتعديالته الالحقة  تقديم قروض إلي األفراد والشركات في اململكة العربية السعودية بهدف تنمية قطاع املشاريع الصغيرة مما 

 الشركة القروض التالية: ، وتم منحيساهم فى التنمية االقتصادية واالجتماعية



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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م على ان تقوم الشركة  السداد على دفعات 2018نوفمبر  27مليون ريال سعودي )مبلغ التمويل(  تاري   20قرض  مبلغ  -1

  اإلضافة اليم 2022فبراير  01م وآخر قسو سداد  تاري  2019مارس  01دورية على أن يكون أول قسو سداد  تاري  

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

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

م  اإلضافة الي رسوم 2022يونيو  1م وآخر قسو سداد  تاري  2019يوليو  1دورية علي أن يكون أول قسو سداد  تاري  

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

من مدينى  ، تم ا رام م حق إلتفاقيات قائمة مع  ني محلي  خصوص تنازل عن األقساط املستحقة م2019 يونيو  27 تاري  

 مليون ريال سعودى، على أن يتم التنازل عن 10، وبموجب هذا امل حق حصلت الشركة على مبلغ عقود التأجير التمويلى

ديونيات املباعة وستقوم الشركة  تحصيل تلي امل مليون ريال سعودى 13,3أقساط مستحقة من مدينى عقود التأجير  مبلغ 

 من نيا ة عن البني
 
 م.2023 يونيو  12حتى  م2019 يوليو  28، على أن يبدا السداد اعتبارا

 

 املعامالت مع جهات ذات عالقة  - 9

عالقــــة  ج ـــات  اتمجلـــس ادارة الشــــركة و  الشــــركة و مســـاهمين م الشــــركة  التعامـــل مــــع فـــى ســـياق األعمــــال التجاريـــة العاديــــة تقـــو 

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

 أنه ال يتم إحتساب أية .من قبل إدارات تلي الشركات املعامالت
 
 .عالقةال الج ات  اتة على أرصدة حسا ات ليأعباء ما علما

 عالقة كانت كما يلى :لج ات  ات املستحق إن أرصدة 

 
 كما في 

 م2019يونيو  30
 

 كما في
 م2018ديسمبر  31 

 39,683,698  55,237,059 الشركة املتحدة للسيارات املحدودة

 900,000  450,000 أعضاء مجلس ادارة الشركة

 402,312  1,903,230 للتجارةشركة مؤسسة العيسائ  

 1,971,281  6,402,890 هافال -شركة توزيع وتسويق السيارات 

 63,993,179  42,957,291 
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 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 :الفترةالعالقة خالل  الج ات  اتوفيما يلي املعامالت التي تمت مع 

 جهات ذات عالقة
نوع  

 العالقة
 

 طبيعة املعاملة
أشهر املنتهية  الستةلفترة 
 م2019يونيو  30في 

  للسنة املنتهية في
 م2018ديسمبر  31

الشركة املتحدة 
 106,803,407 58,080,183 شراء سيارات                              مساهم  للسيارات املحدودة

 (85,050,000) (36,973,854) سداد مشتريات سيارات    

    
عموالت  يع وخصومات 

 (6,751,686) (3,847,256) مكتسبة

    

تحصيالت  النيا ة  خاصة 
بعمالء الشركة املتحدة 

 5,502,719 - للسيارات 

    

تحصيالت  النيا ة خاصة 
بعمالء شركة توكيالت 

 (17,326,422) (1,705,712) للتمويل

شركة مؤسسة العيسائ  

 1,599,008 2,409,942 شراء سيارات                            مساهم  للتجارة

 (1,160,330) (421,302) اد مشتريات سياراتسد    

    
عموالت  يع وخصومات 

 (36,365) (14,400) مكتسبة

  أعضاء مجلس االدارة

أعضاء 
مجلس 
  االدارة

 دالتبمكافآت و 

 900,000 450,000 أعضاء مجلس االدارة 
شركة توزيع وتسويق 

  هافال -السيارات 
شركة 
 8,570,168 11,137,282    شراء سيارات                  شقيقة

    
 سداد مشتريات سيارات

(5,960,853) (6,228,566) 

    

عموالت  يع وخصومات 

 (541,426) (744,820) مكتسبة

 
 األدوات املالية وإدارة املخاطر    - 10

عقـــود  ي اإلســـتثمار فـــيوصـــاف ومـــا فـــي حكمـــهتتكـــون األدوات املاليـــة املقيـــدة فـــي قائمـــة املركـــز املـــالي للشـــركة بشـــكل أســـاس مـــن النقـــد 
 .لج ات  ات 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  التزامـــه والتس 

وصـــافي  ومـــا فـــي حكمـــه أســـاس النقـــدالخاصـــة  الشـــركة التـــى يمكـــن أن تتعـــرض ملخـــاطر اإلئتمـــان تتضـــمن بشـــكل  إن األدوات املاليـــة

تقــوم الشــركة  إيــداع أموال ــا فــى مصــارف ماليــة  ات موثوقيــة وقــدرة إئتمانيــة عاليــة كمــا أن . االســتثمار فــي عقــود التــأجير التمــويلى

. مخـاطر إئتمـان هامـة تنـتج مـــن  لـيكل مصــرف وال تتوقــع اإلدارة وجـود  لدى الشركة سياسة  خصوص حجم األموال املودعــة فى

 ألن لدعهــــا قاعـدة عريضـة مـن العمـالء التـى تعمـل 
 
فـى كما ال تتوقـع اإلدارة أن تتعـرض ملخاطـــر إئتمـان هامـــة مـن الـذمم املدينـة نظــــرا

 أ شطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنها تقوم  مراقبة الذمم املد
 
 .ينة القائمة دوريا



 شركـــة توكيالت للتمويل  

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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التي لم تتعرض صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي تواري  استحقاق  ، كانتم2018ديسمبر  31و م2019يونيو  30كما في 
 كما يلي: إلنخفاض في قيمتها

 كما في   

 م2019يونيو  30

 كما في  

 م2018ديسمبر   31

 4,804,309  8,929,341  يوم 1-30

 16,241,659  18,096,113  يوم 31-90

 25,267,267  24,854,077  يوم 91-180

 48,437,609  48,222,594  يوم 181-360

 103,181,123  113,771,937  خالل سنتين

 156,634,921  181,089,089  أكثر من سنتين

  394,963,151  354,566,888 

 ي  استحقاق محدد حتى تاري  املركز املالى.وبالنسبة للنقد وما في حكمه ف و متاح لدى الشركة وبدون تار 

 

 مخاطر سعر الصرف األجنبي  
ـــــر ســــعر الصــــرف األجناــــي مــــن التغيــــرات والتذ ــــذ ات فــــي قيمــــة األدوات املاليــــة نتيجــــة للتغيــــر فــــي أســــعار صــــرف العمــــالت  تنــــتج مخاطـ

 ن ية.األج

تراقـــب إدارة الشـــركة تقلبـــات أســـعار صـــرف و  .وديلريـــال الســـعلـــم تقـــم الشـــركة  أيـــة عمليـــات  ات أهميـــة  ســـ ية  ـــالعمالت عـــدا ا

املوجـودات واملطلوبـات النقديـة  الريـال  كـلحيـث أن تقلبات أسعار الصـرف نتيجة اإلدارة أن هناك مخاطر قليلة تقد العمالت وتع

 .السعودي

 
 مخاطر أسعار العموالت  

والت التــي تــؤثر علــى الــربح املســتقبلي أو القــيم العادلــة تظ ــر مخــاطر العمــوالت مــن التغيــرات والتذ ــذ ات املحتملــة فــي معــدالت العمــ

ذ ات املحتملـــــة فـــــي معـــــدالت الفائـــــدة وتقـــــوم مـــــن خـــــالل مراقبـــــة التذ ـــــ لـــــألدوات املاليـــــة وتراقـــــب الشـــــركة تقلبـــــات أســـــعار العمـــــوالت

  التحوط ل ذه املخاطر عند الحاجة لذلي.

 
 مخاطر السيولة 

تــــتم مراقبــــة . ســــتحقاق اإعلــــى مقا لــــة إلتزاماتهــــا املتعلقــــة  املطلوبــــــات املاليــــة حــــال تتمثــــل مخــــاطر الســــيولة فــــي عــــدم قــــدرة الشــــركة 

 لتزامات عند استحقاق ا.إحتياجات السيولة على أساس ش ري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية ملقا لة أي إ

ومسـتحقات واملسـتحق لج ـات  ات عالقـة األجـل  ةطويلـالجزء املتـداول مـن قـروض  تتكون املطلوبات املالية املتداولة للشركة من

وأرصـــدة دائنـــة أخـــرى، تعمـــل الشـــركة علـــى الحـــد مـــن مخـــاطر الســـيولة عـــن طريـــق التأكـــد مـــن تـــوفر تســـ يالت  نكيـــة،  اإلضـــافة إلـــى 

دة واألرصـــ لج ـــات  ات عالقـــة القـــروض واملســـتحقات أقســـاط رات ســـدادـإجـــراء موائمـــة  ـــين فتـــرات تحصـــيل أرصـــدة العمـــالء وفتـــ

 الدائنة األخرى.
 

 . النسبة آلجال استحقاق املوجودات املالية تم االفصاح عنها  ايضاح  مخاطر االئتمان
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إن املبــالغ اجماليــة  .املختصــرة األوليــة القــوائم املاليــةفيمــا يلــي  يــان  االســتحقاقات التعاقديــة املتبقيــة للمطلوبــات املاليــة فــي تــاري  
 :وغير مخصومة 

 دية التعاقديةالتدفقات النق  

 

 شهور أو أقل 3خالل  القيمة الدفترية م2019يونيو  30

 12إلى  3خالل 

 
 
 شهرا

خالل سنة إلى 

 سنتان

خالل سنتان 

إلى خمس 

 الجمالي سنوات

46,344,76 42,035,700 15,277,092 134,703,620 قروض

0 

31,046,06

8 

134,703,62

مستحق لج ات  ات  0

 عالقة
63,993,179 26,590,885 37,402,294 - - 63,993,179 

 15,949,857 - - - 15,949,857 15,949,857  مم دائنة تجارية و اخرى 

 79,437,994 57,817,834 214,646,656 االجمالي
46,344,76

0 

31,046,06

8 

214,646,65

6 
   م2018ديسمبر  31

41,767,76 38,225,134 13,642,412 129,059,648 قروض

3 

35,424,33

9 

129,059,64

مستحق لج ات  ات  8

 عالقة
42,957,291 17,479,910 25,477,381 - - 42,957,291 

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

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

 مخاطر السوق 
خــاطر التــأثير املحتمــل للتغيــرات فــي أســعار الســوق مثــل أســعار صــرف العمــالت األجن يــة وأســعار الفائــدة تتمثــل مخــاطر الســوق فــي م

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

 السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.
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 .الشامل اآلخرلدخل تغيرات  ات أهمية  س ية على  نود اوجد تال 
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 .األولية املختصرة أحداث الحقة وقعت بعد تاري  املركز املالى تتطلب تعديالت أو افصاح  القوائم املالية توجدال 
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 هـــــ1440  و القعــــدة 20فــــي تــــاري   رئــــيس مجلــــس االدارة مـــن قبــــل  )غيــــر مراجعــــة( املختصــــرة األوليــــة اعتمـــدت هــــذه القــــوائم املاليــــة
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