
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 توكيالت للتمويلـة ـــركـش

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

 )غير مراجعة(  املوجزة األولية القوائـم املالية

 أشهر املنتهيتين التسعةلفترتي الثالثة و 

 م2020سبتمبر 30في 

 املوجزة األوليةوتقرير عن فحص املعلومات املالية 
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 شركة توكيالت للتمويل

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

 

 )غير مراجعة(   م2020سبتمبر 30أشهر املنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة و  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

 20 - 7 )غير مراجعة( املوجزة األولية إيضاحات حـول القوائم املالية
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 شركــــة توكيالت للتمويل

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

 املوجزة األولية الشامل اآلخر والدخل  و الخسارةالربح أقائمة 

 )غير مراجعة(

 (سعودي)بالريال ال

 

 

   

 لفترة الثالثة أشهر املنتهية 

  سبتمبر 30في 

 أشهر املنتهية  التسعةلفترة 

 سبتمبر 30في 

 م2019  م2020  م2019  م2020  إيضاح   

 جججججججج  جججججججج  جججججججج  جججججججج   

 34,339,144  40,303,852  11,740,609  16,243,262  6 اإليرادات من العموالت     

 (4,497,926)  (8,857,711)  (1,615,949)  (7,039,455)   ، ىافيأعباء تمويلية

 29,841,218  31,446,141  10,124,660  9,203,807   صافي اليرادات 

 2,546,653  2,982,018  925,982  1,036,762   إيرادات أخرى 

 (1,499,909)  (2,896,533)  (493,193)  (1,123,151)   مصاري  البي  

 (12,621,037)  (16,169,859)  (4,598,502)  (5,520,700)   مصروفات عمومية وإدارية 

 (1,192,697)  (1,987,168)  (1,192,697)  -   مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

 17,074,228  13,374,599  4,766,250  3,596,718   صافي دخل الفترة قبل الزكاة الشرعية

 (1,190,754)  (1,374,706)  (396,918)  (396,918)  7 الزكاة الشرعية

 15,883,474  11,999,893  4,369,332  3,199,800   صافي دخل الفترة

          الدخل الشامل اآلخر للفترة    

بنود دخل شامل آخر سيعاد تصنيفرا إلى 

 -  -  -  -   الفترات الالحقةالربح او الخسارة في 

بنود دخل شامل آخر لن يعاد تصنيفرا إلى 

 -  -  -  -   الربح او الخسارة في الفترات الالحقة

 15,883,474  11,999,893  4,369,332  3,199,800   جمالى الدخل الشامل للفترةإ

 

 

 

 

 

 

 

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



 

4 

 شركة توكيالت للتمويل

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

 املوجزة األولية قائمة املركز املالى

 (سعودي)بالريال ال
 

 كما في   

 

 إيضاح

 م2020سبتمبر 30  

  )غير مراجعة(

 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 

      املوجودات

عادالت قد   29,232,991  102,653,778     النقد ومق

 390,150,992  440,891,710  8 ستثمار في عقود إيجار تمويليىافي اال 

 3,829,501  53,287,226  9 التورق -في عقود مرابحة السل   ستثمار اال  ىافي

 7,733,214  2,239,044   ةدفعات مقدم

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

 1,425,000  1,335,430   موجودات غير ملموسة

 1,414,460  3,471,147   ممتل ات ومعدات

 434,679,008  604,771,185   مجموع املوجودات

      

      املطلوبات وحقوق املساهمين

      املطلوبات 

 176,178,531  301,858,210  10 تسريالت مالية 

 -  53,812,223  11 العرب  السعودي  مستح  الدف  ملؤسسة النقد

 4,214,319  3,548,473   لمم دائنة تجارية

 42,418,704  34,825,990  12 مستح  لجرات لات عالقة

 8,835,628  5,663,002   مستحقات وأرىدة دائنة اخرى 

 6,000,000  3,225,000   اربا  توزيعاتدائنو 

 1,375,872  1,733,496   لتزام م افأة نهاية الخدمة للموظفينا

 3,063,878  2,412,822  7 مخصص الزكاة الشرعية

 242,086,932  407,079,216   مجموع املطلوبات

      حقوق املساهمين

 100,000,000  100,000,000   رأس املال

 9,535,296  9,535,296    ظام إحتياط  

 83,056,780  88,156,673   أربـا  مبقـاة

   197,691,969  192,592,076 

 434,679,008  604,771,185   مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين
 

 دارةرئيس مجلس ال  املدير التنفيذى املدير املالى

 فيصل القريش ى فيصل الجمعان وليد أسعد

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

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

 املوجزة األوليةحقوق املساهمين التغيرات في قائمة 

 (سعودي)بالريال ال

 

 

 رأس املـــــــــال 

 

 إحتياطي نظامي 

 

 أرباح مبقـــــاة 

 

 املجمــــــــــــــوع 

 م2020 سبتمبر  30في أشهر املنتهية  التسعةلفترة 

       

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

        الدخل الشامل اآلخر

 11,999,893  11,999,893  -  - الفترةىافي دخل 

 -  -  -  - بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

 11,999,893  11,999,893  -  - الدخل الشامل للفترة إجمالي

 (6,900,000)  (6,900,000)  -  - (15توزيعات أربا  )إيضا  

 197,691,969  88,156,673  9,535,296  100,000,000 م )غير مراجعة(2020 سبتمبر  30الرصيد في 

 م2019 سبتمبر  30أشهر املنتهية في   التسعةلفترة 
       

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

        الدخل الشامل اآلخر

 15,883,474  15,883,474  -  - ىافي دخل الفترة 

 -  -  -  - الشامل اآلخر للفترةبنود الدخل 

 15,883,474  15,883,474  -  - الدخل الشامل للفترة إجمالي

 197,047,085  89,273,925  7,773,160  100,000,000 م  )غير مراجعة(2019 سبتمبر  30الرصيد في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

  )غير مراجعة( املوجزة األولية قائمة التدفقات النقدية

 (سعودي)بالريال ال

 سبتمبر 30املنتهية في  التسعةلفترة  
 م2019  م2020 

    األنشطة التشغيلية

 12,307,978  13,374,599 ىافي دخل الفترة قبل الزكاة الشرعية

    تعديالت:
 366,575  716,436 ستهالكات ا

 192,155  386,222 لتزام م افأة نهاية الخدمة للموظفينا

 2,881,977  8,857,711 أعباء تمويلية 

 -  1,987,168 مخصص خسائر االئتمان املتوقعة 

 -  (9,884,163) ربح التعديل على إعادة هي لة التسريالت املالية

 -  (3,163,176) الدخل املؤجل عند اإلثبات املبدئ  لقرض بدون فوائد

 -  32,933 أربا  بي  ممتل ات ومعدات

    التغير في:
 (40,396,263)  (52,727,886) ستثمار في عقود إيجار تمويليىافي اال 

 -  (49,457,725) التورق -السل  مرابحة عقود فيستثمار اال  ىافي
 
ً
 3,217,937  5,494,170 دفعات مقدما

 21,035,888  (7,592,714) مستح  لجرات لات عالقة
 (1,454,610)  (3,172,626) مستحقات وأرىدة دائنة أخرى 

 (2,770,816)  (665,846) لمم دائنة تجارية

 (4,619,179)  (95,814,897) النقد من التشغيل 

 (2,096,476)  (2,025,762) زكاة مدفوعة

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

 (2,881,977)  (2,260,071) أعباء تمويلية مدفوعة

 (9,620,786)  (100,128,829) صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية

    األنشطـة الستثمارية

 (791,052)  (2,526,232) املدفوع لشراء ممتل ات ومعدات 

 -  (190,753) املدفوع لشراء موجودات غير ملموسة

 (791,052)  (2,716,985) صافي النقد املستخدم في األنشطة الستثمارية

    األنشطـة التمويليـة
 5,643,972  129,444,292 خالل الفترة التسريالت املاليةمن )املدفوع( ىافي املحصل 
 -  56,497,309 خالل الفترة من مؤسسة النقد  العرب  السعودي)املدفوع( ىافي املحصل 

 -  (9,675,000) توزيعات أربا  مدفوعة

 5,643,972  176,266,601 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 (4,767,866)  73,420,787 صافي التغير في النقد وُمعادالت النقد

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

 11,363,411  102,653,778 النقد وُمعادالت النقد فى نهاية الفترة

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



 شركـــة توكيالت للتمويل

 مقفلةمساهمة شخص واحد  شركة

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

 مالم يذكر خالف للل( سعودي)املبالغ بالريال ال
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 التكوين والنشاط - 1

  1010188406مقفلــة تأسست بموجــب السجل التجارى رقم  شخص واحد مساهمة شــركةشركة توكيالت للتمويل )الشركة( هي 

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

 للقــرار الـــــوزاري رقــم 
ً
تمــت املوافقــة علــى إعــالن تحــول الشــركة مــن شــركة لات مســرولية محــدودة الــى شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة وفقــا

القاضــــ مل باملوافقــــة علــــى إعــــالن تحــــول الشــــركة مــــن شــــركة لات  ،م(2015ابريــــل  14هـــــ املوافــــ  )1436جمــــادى األولــــى  25ق بتــــاري   -495

إسـم الشـركة مـن شـركة تـوكيالت للتجـارة والتقسـير الـى شـركة تـوكيالت  تغيــير مسـرولية محـدودة الـى شـركة مسـاهمة سـعودية مقفلـة وتـم 

م( .تولــت الشــركة فعليــا موجــودات 2015ابريــل  14هـــ ) املوافــ  1436جمــادى الثــا    25 فــيللتمويــل وتــم إىــدار الســجل التجــارى الجديــد 

 .ة لجمي  األغراض ومللوبات الشركة لات املسرولية املحدودة على أساس أنها منشأة مستمر 

ريال سعودي للسرم الواحد.  10سرم بقيمة إسمية  10.000.000ريال سعودي مقسم إلى  100.000.000يبلغ رأسمال الشركة مبلغ 

   :على املساهمين كما يلى قبل التعديليتوزع رأس مال الشركة 

 عدد األسهم إســـــم املساهــــــم

 نسبة 

 املساهمة

 

 ريــــال سعـــودى

 25.000.000  %25  2.500.000 شركة عمر عبد الفتا  العقاد وشركاه 

 25.000.000  %25  2.500.000 عش   واخوا يشركة على زيد القر 

 25.000.000  %25  2.500.000 للسيارات شركة سعيد عمر العيسائ  ومحمد على العيسائ 

 24.000.000  %24  2.400.000 الشركة املتحدة للسيارات

 1.000.000  %1  100.000 الشركة الخليجية للسيارات

 10.000.000    100.000.000 

 
ً
بالشركة بتي   ساهمينوقرار امل هـ (1441 الحجة لو  6)املواف  م 2020يوليو  27بتاري   العاديةالعامة غير  الجمعيةلقرار  ووفقا

مؤسسة النقد العرب  السعودي  وموافقة هـ(1441 شوال 9م )املواف  2020 يو يو  1حصصرم لصالح الشركة املتحدة للسيارات بتاري  

شخص واحد مساهمة مقفلة( مملوكة بال امل )شركة تحويل الشركة الى  تم ( هـ1441 القعدة لو  7م )املواف  2020 يو يو  28 بتاري 

 .للسيارات املتحدة شركةلل

 بتاري  والسجل التجاري  هـ(1442محرم  8م )املواف  2020أغسلس  27بتاري  للشركة وبناًء عليع تم تعديل النظام األساس   

 وف  ملا سب  هـ(1442محرم  11م )املواف  2020أغسلس  30
ً
للنظام األساس   املعدل والسجل التجاري املعدل فقد بلغ هي ل ، ووفقا

 كما يلي:بعد التعديل رأس املال 

 عدد األسهم إســـــم املساهــــــم

 نسبة 

 املساهمة

 

 ريــــال سعـــودى

 100.000.000  %100  10.000.000 الشركة املتحدة للسيارات

 10.000.000    100.000.000 



 شركـــة توكيالت للتمويل

 مقفلةمساهمة شخص واحد  شركة

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

 مالم يذكر خالف للل( سعودي)املبالغ بالريال ال
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تتمثل النشاطات الرئيسة للشركة في مزاولة أعمال اإليجار التمويلي وتمويل األىول اإل تاجية وتمويل  شاط املنشات الصغيرة 

 هـ1436محرم  18وتاري   361000009818واملتوسلة والتمويل اإلستهالك  بموجب موافقة مؤسسة النقد العرب  السعودي رقم 

م(، وتمارس الشركة  شاطرا بموجب السجل التجارى املذكور أعاله والسجالت التجارية الفرعية التالية عن 2014 وفمرر  11)املواف  

 :الفترةالفروع العاملة خالل 

 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

 خميس مشير 16/6/2019 ه13/10/1440 5855344198 -3

 –لدى الشركة سجالت فرعية كا ت تتب  شركة توكيالت للتجارة والتقسير  ،باالضافة الى السجالت التجارية الفرعية املذكورة أعاله

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

 وجارى شلبها 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

 اللائ  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

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

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

 شرر يناير وتنته  بنهاية شرر ديسمرر من كل سنة ميالدية. منتبدأ السنة املالية للقوائم املالية 

  املحاسبةأسس  - 2

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

ال تشمل جمي  اإليضاحات والقمل يتم في العادة إرفاقرا م  القوائم املالية السنوية ولذلل يجب قراءتها م  القوائم املالية السنوية 

 . م2019ديسمرر  31للشركة كما في 

 .للشركةبالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية  املوجزة األولية تظرر القوائم املالية
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 التقديرات الهامةو  األحكام - 3

ممارســة اجتهــادات فــي اســتخدام األح ــام والتقــديرات واالفتراضــات القــ  تــؤثر علــى  دارةيتللــب إعــداد القــوائم املاليــة االوليــة املــوجزة مــن اإل 

ـــــر ل   للتأثيــــــر الكبيـ
ً
ـــــد تلبيــــ  السياســــات املحاســــتية واملبــــالغ املقــــررة لالىــــول وااللتزامــــات وااليــــرادات واملصــــروفات. و ظــــرا ــــــاالت عــــــدم التأكـ

 لا أهميـــة املصاحبــة للتقديــرات الرئيسية، قد تتللــب النتائـــ  التـــ  تختلـــ  عـــن االفتراضـــات ال اليـــة خـــالل الســـنة املاليـــة الت
ً
اليـــة  تعـديال

 . ســتية علــ  املبلــغ الدفتــري لألىــل أو االلتــزام املتأثــر

عنــــد تلبيــــ  السياســــات املحاســــتية  دارةكا ــــت االح ــــام الرامــــة املوضــــوعة مــــن قبــــل اإل  ،املاليــــة االوليــــة املــــوجزة القــــوائمعنــــد إعــــداد هــــذه 

 للســــنة املنتهيــــة فــــي للشــــركةاملاليــــة الســــنوية  القــــوائم، واملصــــادر الرئيســــية للتقــــديرات واالمــــور غيــــر املؤكــــدة هــــي لاتهــــا امللبقــــة علــــى شــــركةلل

 املتوقعة. اإلئتما يةعلى االفتراضات الخاىة بمخصص الخسائر  19-ا تشار فيروس كوفيد آثار ء باستثنا ،م2019ديسمرر  31

 السياسات املحاسبية الهامة - 4

 ا فيجمي  السياسات املحاستية املتبعة في إعداد القوائم املالية األولية املوجزة هى  فسرا املتبعة في إعداد القوائم املالية السنوية كم

 :أد اه موضح هو ما باستثناء م2019ديسمرر  31

 املنحة الحكومية

تعامل املنفعة من قرض ، ( املنح ال  ومية20وف  معيار املحاسبة الدولي رقم ) املنحة ال  ومية املتعلقة بالدخلتقوم الشركة ب ثبات 

ح وم  مقدم بمعدل فائدة أقل من معدل الفائدة في السوق على أنها منحة ح ومية وتقوم الشركة ب ثبات القرض وقياسع وف  للمعيار 

فرق بين ( األدوات املالية وقياس املنفعة من معدل الفائدة األقل من سعر الفائدة في السوق على أنها ال9الدولي للتقرير املالي رقم )

 للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم )
ً
 9القيمة الدفترية األولية للقرض املحددة وفقا

ً
( واملتحصالت املستلمة. وتتم املحاسبة عن املنفعة وفقا

  الق  خذ في ال سبان الشروط والواجبات الق  تم، أو يجب أن يتم، الوفاء  ها عند تحديد الت اليباأل  الشركة وتقوملرذا املعيار. 

 عنها. تستهدف منفعة القرض أن تقوم بالتعويض

تقــــــوم الشــــــركة ب ثبـــــــات املنحــــــة ال  وميــــــة ضـــــــمن الــــــربح أو الخســــــارة علـــــــى أســــــاس منــــــتظم علـــــــى مــــــدي الفتــــــرات القـــــــ  تثتــــــت ف هــــــا الشـــــــركة 

 الت الي  املتعلقة  ها، والق  تستهدف املنح أن تقوم بالتعويض عنها، على أنها مصروف.

 املعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت  - 5

 املعايير الدولية للتقرير املالى والتعدبالت  الصادرة وغير سارية املفعول 

(, ال يتوقــ  أن ي ــون هنــاك أثــر لتلبيــ  هــذا املعيــار م2021ينــاير  1( "عقــود التــأمين" )تــاري  الســريان 17املعيــار الــدولي للتقريــر املــالي  )

 ة للشركة.على القوائم املالي
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 املعايير الدولية للتقرير املالى الصادرة وسارية املفعول 

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

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

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

 .الفائدة سعر  مؤشر  إىال  -(7)

 
ً
 مما سب  أثر على القوائم املالية املرفقة. لم يكن لتلبي  أيا

 تاليرادات من العموال  - 6

 

 لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 سبتمبر 30 

 فيأشهر املنتهية  التسعةلفترة  

 سبتمبر 30 

 م2019  م2020  م2019  م2020  

 20,405,716  26,628,943  7,278,177  13,512,364   (8إيضا  ) إيراد من عقود تأجير تمويلى، ىافي

 7,071,632  8,206,614  2,082,818  1,091,028  إيراد عمولة من شراء سيارات 

 6,861,796  5,468,295  2,379,614  1,639,870  ايراد عمولة تأمين

  16,243,262  11,740,609  40,303,852  34,339,144 

 

 مخصص الزكاة الشرعية - 7

 كما في 

  م2020 سبتمبر  30

 كما في 

 م2019ديسمبر  31

    : إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلـي

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

 2,025,762  1,374,706 السنة/  الفترة خالل م ون 

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

 3,063,878  2,412,822 / السنة  الفترة رىيد آخر 

 موقف الربط الزكوى النهائى

 وحصلت على شرـــادة الزكــاة.م 2019ديسمرر  31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية وسددت املستح  عل ها حقمل السنة املنتهية فى 
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 صافي الستثمار في عقود إيجار تمويلي - 8

 سنوات 5-2 خالل سنة 

 سبتمبر  30كما في 

 م2020

ديسمبر  31كما في 

 م2019

 509,267,924 562,052,434 381,072,126 180,980,308 ال د األد   لدفعات االيجار إجمالي

: إيرادات تمويل غير مكتسبة 
ً
 (85,903,629) (85,995,748) (59,388,147) (26,607,601)  اقصا

 423,364,295 476,056,686 321,683,979 154,372,707 القيمة ال الية لل د األد   لدفعات االيجار

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

 390,150,992 440,891,710 321,683,979 119,207,731 تمويليىافي اإلستثمار في عقود إيجار 

م إتفاقيات م  بنل محلي بخصوا تنازل عن األقساط املستحقة من مدينمل عقود التأجير 2020 سنةأبرمت الشركة خالل  -

باالضافة الى  %2,5 حقمل %1,5 من تتراو سعودي بنسبة هامش ربح متف  عليع باالتفاقيات ريال  مليون  108,03التمويلى وقدرها 

 .، وللل كضمان للتسريالت املالية محل اإلتفاقيات سب متغيرة  وف  معدل السايبور املعلن

 القلــاع تمويــل لــدعم بر ــام  بــ طالق الســعودي العربــ  النقــد مؤسســة قامــت ،19 كوفيــد ا تشــار إلــى االســتجابة بــا  مــن -

 واملتوســلة والصــغيرة الصــغر متناهيــة للمنشــ ت الــالزم الــدعم تقــديم أجــل مــن م2020 مــارس شــرر فــي ) الرر ــام  ( الخــاا

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

  الدفعات، تأجيل بر ام 

  للمنش ت الصغيرة واملتوسلة ) كفالة(. تمويلضمان ال بر ام 

م، 2020سـتتمرر  14م وحقـ  2020مـارس  14خالل الفترة من  أشرر  ستة ملدة املستحقة الدفعات تأجيل يتم  الدفعات، تأجيل بر ام ف  و 

 14ســـتتمرر وحقـــ   15وتأجيــل ســـداد االلتزامـــات للجرـــات املســـتفيدة ملـــدة ثالثـــة أشـــرر فـــي حـــال كا ـــت اســـتحقاق األقســـاط خـــالل الفتـــرة مـــن 

 واملتوسـلة الصـغيرةو  الصـغر متناهيـة املنشـ ت ضـمن لت ـون  املؤهلـة شـركاتلل اإلقـراض تتسـريال  علـى م، ويـتم التأجيـل 2020ديسـمرر 

 إعفـاءات تنفيـذيـتم  كمـا .للمقتـرض املحتملـة النقـدي التـدف  مشـاكل ملواجرـة للسـيولة األجـل قصـير دعـم هـي االعفاء برام  تعترر كما .الحجم

 العميل.  على إضافية ت الي  تحميل دون  املمنوحة  ها املعمول  التمويل فترة تمديد طري  عن السداد

  وتـــم تقيـــيم األثـــر املحاســـ  
ً
 (9)ملتللبـــات املعيـــار الـــدولي للتقريـــر املـــالي  لرـــذه التغيـــرات بخصـــوا التســـريالت االئتما يـــة وتـــم معالجتهـــا وفقـــا

يو يــو  30كمــا فــي  مليــون ريــال ســعودي 7,7ألح ــام الترتيــب. وقــد أدى للــل إلــى إدارج الشــركة خســارة تعــديل لليــوم األول بمقــدار  كتعــديل

لفتــرة تأجيــل الــدفعات ملــدة  االســتثمار فــي عقــود اإليجــار التمـويلي ىــافي علــى م2020سـتتمرر  30مليـون ريــال ســعودي كمــا فــي  1,9، م2020

وفـي ظـل غيـا  عوامـل   (6)إيضـا   والقـ  تـم عرضـرا كجـزء مـن " إيـرادات مـن عقـود االيجـار التمـويلي ،سـتة أشـرر وثالثـة أشـرر علـى الترتيـب

كمــا  مليـون ريــال سـعودي 4,2 مبلـغوفــي املقابـل تــم إدراج  االئتمـان. أخـرى، فـان املشــاركة فـي هــذا التأجيـل ال يعترـر زيــادة جوهريـة فــي مخـاطر 

التعــديل  لتســوية خســائر وللــل  املنحــة إيــراداتيمثــل  م2020ســتتمرر  30مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  2,6م، ومبلــغ   2020يو يــو  30فــي 

ــدمت مــن أجلرــا املنحــة
ق
  ،القــ  ق

ً
 فــي وقيــاس  إلثبــاتمعينــة  وقــد مارســت اإلدارة أح امــا

ً
اإليضــا  املنحــة ال  وميــة كمــا هــو وارد أكًــر تفصــيال

 (.11،10رقم )

ىــــــــافي االســــــــتثمار فــــــــي عقــــــــود إيجــــــــار تمــــــــويلي وعقــــــــود ( والــــــــذى يبــــــــين تفاىــــــــيل أكًــــــــر عــــــــن أعمــــــــار 13يرجــــــــى الرجــــــــوع الــــــــى ايضــــــــا  رقــــــــم ) -

 .مرابحة السل  تورق
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 التورق -في عقود مرابحة السلع  الستثمار صافي  - 9

 سنوات 5-2 خالل سنة 

 30 في كما

 م2020 سبتمبر 

ديسمبر  31كما في 

 م2019

 4,648,635 61,286,978 47,449,529 13,837,449 دفعات لال د األد   ل إجمالي

: إيرادات تمويل غير مكتسبة 
ً
 (780,990) (7,946,113) (5,701,765) (2,244,348)  اقصا

 3,867,645 53,340,865 41,747,764 11,593,101 دفعات لالقيمة ال الية لل د األد   ل

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

 3,829,501 53,287,226 41,747,764 11,539,462 التورق -ىافي اإلستثمار في عقود مرابحة السل  

 التسهيالت املالية - 10

  حلية، وتحمل بعمولة خاىة بمعدل سيبور باالضافةمطويلة األجل من بنوك  تسريالت ماليةلدى الشركة 
ً
الى هامش متف  عليع سنويا

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

 كما في  

 م2020 سبتمبر  30
 

 كما في

 م2019ديسمبر  31 

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

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

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

 -  (9,884,163) ربح التعديل على إعادة هي لة التسريالت املالية

 -  6,119,550 االعباء التمويلية 

 176,178,531  301,858,210 الرىيد

 78,544,301  81,194,435 الجزء املتداول 

 97,634,230  220,663,775 الجزء غير املتداول 

 

 مــــــــن مبـــــــادرة مؤسســــــــة النقــــــــد العربــــــــ   -
ً
تماشـــــــيا مــــــــ  جرــــــــود اململكـــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية فـــــــي تخفيــــــــ  آثــــــــار جائحــــــــة كورو ـــــــا وا لالقــــــــا

 الســـــــعودي  
ً
حصـــــــلت الشـــــــركة علـــــــى فتـــــــرة تأجيـــــــل أقســـــــاط  رر ـــــــام  تأجيـــــــل الـــــــدفعات مـــــــن مؤسســـــــة النقـــــــد العربـــــــ  الســـــــعوديل وفقـــــــا

 مــــــــــن تــــــــــاري   تســــــــــعةمــــــــــن تســــــــــريالت البنــــــــــوك املحليــــــــــة ملــــــــــدة 
ً
 يفــــــــــ تالتســــــــــريال ســــــــــداد  ينتهــــــــــ علــــــــــى أن  ،م14/3/2020أشــــــــــرر اعتبــــــــــارا

 م.2025 فرراير  28بدال من  م2025  وفمرر  30



 شركـــة توكيالت للتمويل

 مقفلةمساهمة شخص واحد  شركة

 م )غير مراجعة(2020 سبتمبر  30في  تينأشهر املنتهي التسعةو  الثالثة تيلفتر  املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية 
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 مــــــن مســــــتهدفات مبــــــادرة اإلقــــــراض غيــــــر  -
ً
تماشــــــيا مــــــ  جرــــــود اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية فــــــي تخفيــــــ  آثــــــار جائحــــــة كورو ــــــا وا لالقــــــا

هـــــــــ أقــــــــرت اللجنــــــــة الوزاريــــــــة اإلشــــــــرافية لخلــــــــة تحفيــــــــز 25/3/1439بتــــــــاري   14393رقــــــــم املباشــــــــر املعتمــــــــدة بــــــــاالمر الســــــــام  الكــــــــريم 

 مــــــــــن تــــــــــاري  
ً
 ،م17/3/2020القلــــــــــاع الخــــــــــاا بتأجيــــــــــل الــــــــــدفعات املســــــــــتحقة ملبــــــــــادرة اإلقــــــــــراض غيــــــــــر املباشــــــــــر ملــــــــــدة ســــــــــنة اعتبــــــــــارا

 .م2022 ديسمرر  31م بدال من 2023 ديسمرر  31 فى تالتسريال سداد  ينتتهملعلى أن 

 ال اليـــــــــة القيمـــــــــةبـــــــــين  الفـــــــــرق يمثـــــــــل  املبلـــــــــغ وهـــــــــذا ،ســـــــــعودى ريـــــــــال مليـــــــــون  9,9 بمبلـــــــــغ التعـــــــــديل أثـــــــــر  ربـــــــــح اتهـــــــــذه املبـــــــــادر و شـــــــــأ عـــــــــن 

 للشــــــــــروط قبــــــــــل التعــــــــــديل املاليــــــــــة للتســــــــــريالت
ً
 لشــــــــــروط التعــــــــــديل و  وفقــــــــــا

ً
 ،القيمــــــــــة ال اليــــــــــة للمــــــــــدفوعات النقديــــــــــة املســــــــــتقبلية وفقــــــــــا

 . للتسريالت املاليةبمعدل الفائدة الفعلية األىلي  صمراوالق  يتم خ

 التسهيالت من بنوك محلية
ً
 أوال

ه املوافـــــــــــــ  6/5/1441بتــــــــــــاري )تــــــــــــورق( مــــــــــــ  البنــــــــــــل الســـــــــــــعودي الفر  ــــــــــــ    ســـــــــــــل  وبيــــــــــــ  شــــــــــــراءالشــــــــــــركة بــــــــــــ برام اتفاقيـــــــــــــة  قامــــــــــــت -

ه 15/7/1441 بتـــــــــــــاري  ســـــــــــــعودي ريـــــــــــــال مليـــــــــــــون  75 بمبلـــــــــــــغ األجــــــــــــل طويلـــــــــــــة مرابحـــــــــــــات علـــــــــــــى خاللرـــــــــــــا مـــــــــــــن حصــــــــــــلتم 1/1/2020

م 12/2020/ 31ســـــــــــداد أول قســـــــــــر بتــــــــــــاري   يبــــــــــــدأ شـــــــــــررى  قســـــــــــر 60م علـــــــــــى أن تســـــــــــتح  الســــــــــــداد علـــــــــــى 10/3/2020املوافـــــــــــ  

 م.11/2025 /30وي ون سداد آخر قسر بتاري  
 

م حصـــــــــلت مـــــــــن 14/1/2020ه املوافـــــــــ  19/5/1441 بتـــــــــاري  الريـــــــــاض بنـــــــــل مـــــــــ  إســـــــــالم  تمويـــــــــلالشـــــــــركة بـــــــــ برام اتفاقيـــــــــة  قامـــــــــت -

م علــــــــــــى أن 3/2/2020ه املوافـــــــــــ  9/6/1441مليـــــــــــون ريــــــــــــال ســـــــــــعودي بتـــــــــــاري   50خاللرـــــــــــا علـــــــــــى مرابحـــــــــــات طويلــــــــــــة األجـــــــــــل بمبلـــــــــــغ 

م وي ــــــــــون ســــــــــداد آخــــــــــر قســــــــــر 12/2020/ 31ســــــــــداد أول قســــــــــر بتــــــــــاري   أيبــــــــــد ســــــــــنوي  ربــــــــــ قســــــــــر  21تســــــــــتح  الســــــــــداد علــــــــــى 

 م.9/2025 /31بتاري  

 
ً
 مبادرة القراض غير املباشرالتسهيالت من  ثانيا

)مبلـــــــــغ التمويـــــــــل( مـــــــــن بنـــــــــل التنميـــــــــة مليـــــــــون ريـــــــــال ســـــــــعودي  20حصـــــــــلت الشـــــــــركة علـــــــــي قـــــــــرض بمبلـــــــــغ   م2020يو يـــــــــو 11بتـــــــــاري   -

املتعلقــــــــة بمبــــــــادرة  االجتماعيــــــــة وللــــــــل ضــــــــمن االتفاقيــــــــة املررمــــــــة بــــــــين الريرــــــــة العامــــــــة للمنشــــــــ ت الصــــــــغيرة واملتوســــــــلة وبــــــــين البنــــــــل

اإلقــــــــراض غيــــــــر املباشـــــــــر املعنيــــــــة بتفعيـــــــــل دور ىــــــــنادي  اإلقـــــــــراض وشــــــــركات التمويــــــــل وتحفيزهـــــــــا ألداء دور أكرــــــــر وفعـــــــــال فــــــــي تمويـــــــــل 

، تقـــــــــوم الشـــــــــركة بســــــــداد القـــــــــرض علـــــــــي دفعـــــــــات دوريـــــــــة   املنشــــــــ ت الصـــــــــغيرة واملتوســـــــــلة ضـــــــــمن بر ـــــــــام  تحفيــــــــز القلـــــــــاع الخـــــــــاا

م باإلضـــــــــافة الــــــــي رســـــــــوم 2023ديســــــــمرر  1م وآخــــــــر قســــــــر ســـــــــداد بتــــــــاري  2021ينـــــــــاير  1 علــــــــي أن ي ــــــــون أول قســـــــــر ســــــــداد بتــــــــاري 

 قسر. 36ريال سعودي يتم سدادها علي  175,000إدارية قدرها 
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فـــــــــي وضـــــــــ  وإدارة وتنفيـــــــــذ السياســـــــــة النقديـــــــــة واملســـــــــاهمة فـــــــــي تعزيـــــــــز االســـــــــتقرار  الســـــــــعودي العربـــــــــ  النقـــــــــد مؤسســـــــــةا لالقـــــــــا مـــــــــن دو ر 

املــــــالي، بمــــــا فــــــي للــــــل تمكــــــين القلــــــاع املــــــالي مــــــن دعــــــم  مــــــو القلـــــــاع الخــــــاا، وفــــــي إطــــــار دعــــــم جرــــــود الــــــد ولــــــة "أيــــــدها  " فــــــي م افحـــــــة 

ع الخــــــــاا، وبشــــــــ ل  خــــــــاا علــــــــى املنشــــــــ ت وتخفيــــــــ  آثــــــــاره املاليــــــــة واالقتصــــــــادية املتوقعــــــــة علــــــــى القلــــــــا 19- كوفيــــــــد -فيــــــــروس كورو ــــــــا 

الصـــــــــــغيرة واملتوســـــــــــلة واملنشـــــــــــ ت متناهيـــــــــــة الصـــــــــــغرط فقـــــــــــد عملـــــــــــت املؤسســـــــــــة علـــــــــــى إعـــــــــــداد بر ـــــــــــام  يســـــــــــتهدف تمكـــــــــــين دعـــــــــــم القلـــــــــــاع 

الخــــــاا للقيــــــام بــــــدوره فــــــي تعزيــــــز النمــــــو االقتصــــــادي مــــــن خــــــالل حزمــــــة مــــــن اإلجــــــراءات، منهــــــا بر ــــــام  تأجيــــــل الــــــدفعات وبر ــــــام  تمويــــــل 

هدف الرر امجـــــــــان دعــــــــــم اســـــــــتمرارية األعمــــــــــال و مـــــــــو هــــــــــذه املنشــــــــــ ت خـــــــــالل املرحلــــــــــة ال اليـــــــــة، بمــــــــــا يســـــــــاهم فــــــــــي دعــــــــــم اإلقـــــــــراض، ويســــــــــت

 النمو االقتصادي واملحافظة على مستويات التوظي  في هذه املنش ت.

 م 29/3/2020هـ املواف  5/8/1441بتاري  
ً
نقد العرب  مؤسسة المن وبر ام  تمويل اإلقراض بر ام  تأجيل الدفعات التفاقية  وفقا

 ما يلي: حصلت  الشركة علىقد فالسعودي، 

م وآخر قسر 2020 وفمرر  4م حيث يبدأ سداد أول قسر بتاري  2020إبريل  5بتاري   ريال سعودي 39,200,000مبلغ   -

على  سنوات 3السداد ملؤسسة النقد العرب  السعودي على مدار فترة  عمستحق املبالغ هذهإن  م،2023أكتوبر  3بتاري  

 بخصوا جائحة اإلضافي الدعم إجراءات حول  إضافية توج هات السعودي العرب  النقد مؤسسة أىدرت، أقساط شررية

 برر ام  فيما يتعل  التخالها التمويل شركات ستحتاج الق  الحجم واملتوسلة والصغيرة الصغر متناهية للمنش ت 19 كوفيد

يال ر  23,014,402الحجم، حيث قامت الشركة ب عادة مبلغ  واملتوسلة والصغيرة الصغر متناهية للمنش ت الدفعات تأجيل

 سعودي من قيمة املنحة املقدمة من قبل مؤسسة النقد العرب  السعودي.

 لرر ام  التمويل املضمون  15,180,000مبلغ  -
ً
سداد أول  يبدأم حيث 2020 أغسلس 13بتاري   )كفالة( ريال سعودي طبقا

 .م2023 يوليو  13م وآخر قسر بتاري  2021 فرراير  14قسر بتاري  

 لرر ام  التمويل املضمون  11,490,658بقيمة  آخر مبلغ  -
ً
 يبدأم حيث 2020 أغسلس 26بتاري  )كفالة(  ريال سعودي طبقا

 م.2023 يوليو  26م وآخر قسر بتاري  2021 فرراير  28بتاري  سداد أول قسر 

 لرر ام  التمويل املضمون ريال سعودي  13,641,053مبلغ آخر بقيمة  -
ً
 يبدأم حيث 2020 ستتمرر  15بتاري  )كفالة(  طبقا

 م.2023 أغسلس 15م وآخر قسر بتاري  2021 مارس 15بتاري  سداد أول قسر 

 املبلـــــــغ وهـــــــذا ،ســـــــعودى ريـــــــال مليـــــــون  3,2 بمبلـــــــغ دخـــــــل مؤجـــــــل عنـــــــد اإلثبـــــــات املبـــــــدئ  لقـــــــرض بـــــــدون فوائـــــــد هـــــــذه املبـــــــادراتو شـــــــأ عـــــــن 

 للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم )بين  الفرق يمثل 
ً
 ( واملتحصالت املستلمة.9القيمة الدفترية األولية للقرض املحددة وفقا
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 وفيما يلي املبالغ املستحقة ملؤسسة النقد العرب  السعودي : 

 

 كما في

  م2020سبتمبر 30

 كما في

 م2019ديسمبر  31

 -  79,511,711 املحصل من مؤسسة النقد العرب  السعودي

 -  (23,014,402)  خالل الفترة املسدد

 -  (3,163,175) الدخل املؤجل عند اإلثبات املبدئ  لقرض بدون فوائد

 -  478,089 االعباء التمويلية 

 -  53,812,223 نهاية الفترة الرىيد

 -  12,456,225 الجزء املتداول 

 -  841,355,99 الجزء غير املتداول 

 مع جهات ذات عالقة املعامالت - 12

ن إ .خــرينآعالقــة  جرــات لاتالشــركة و  إدارةمجلــس بالشــركة و مســاهمين فــى ســياق األعمــال التجاريــة العاديــة تقــوم الشــركة بالتعامــل مــ  

مـــن قبـــل  كمــا أ ـــع يــتم إعتمـــاد املعــامالتالغيـــر مرتبلـــة  األخــرى  الجرـــاتس شــروط التعامـــل مــ  مــ  تلـــل األطــراف هـــى  فـــط املعـــامالت و شــر 

 أ ــع ال يــتم إحتســا  أيــة .إدارات تلــل الشــركات
ً
لجرــات املســتح  إن أرىــدة .عالقــةال الجرــات لاتليــة علــى أرىــدة حســابات أعبــاء ما علمــا

 عالقة كا ت كما يلى :لات 

 

 كما في 

 م2020 سبتمبر  30
 

 كما في

 م2019ديسمبر  31 

 37,036,126  32,705,521 املتحدة للسيارات املحدودةالشركة 

 3,134,078  1,000,490 هافال -شركة توزي  وتسوي  السيارات 

 900,000  675,000 الشركة إدارةأعضاء مجلس 

 1,348,500  444,979 شركة مؤسسة العيسائ  للتجارة

 34,825,990  42,418,704 
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 :الفترةالعالقة خالل  الجرات لاتوفيما يلي املعامالت الق  تمت م  

 طبيعة املعاملة نوع العالقة جهات ذات عالقة

أشهر  التسعةلفترة 

 املنتهية في

 م2020 سبتمبر  30

 

 للسنة املنتهية في 

 م2019ديسمبر  31

 101,899,992  108,072,014 شراء سيارات مالل الشركة الشركة املتحدة للسيارات املحدودة

 (94,998,145)  (106,244,048) سياراتسداد مشتريات   

 (6,436,705)  (7,118,655) عموالت بي  وخصومات مكتسبة  

      

 -  960,084 للتمويل توكيالت شركة عن بالنيابة خدمات سداد  

 (2,219,010(  - تحصيالت بالنيابة خاىة بعمالء شركة توكيالت للتمويل  

      

 900,000  675,000 م اف ت وبدالت  العليا دارةاإل  أفراد دارةأعضاء مجلس ال 

      

 3,659,865  3,110,419 شراء سيارات ملالل الشركة مساهم شركة مؤسسة العيسائي للتجارة

 (2,713,677)  (4,013,940) سداد مشتريات سيارات  

      

 18,658,900  14,716,529 شراء سيارات  ملالل الشركة ممساه هافال -شركة توزيع وتسويق السيارات 

 (16,213,409)  (15,762,159) سداد مشتريات سيارات  

 (1,282,694)  (1,087,958) عموالت بي  وخصومات مكتسبة  
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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  وىافي ومق

واملستح  لجرات لات عالقة ومستحقات وأرىده دائنة  والتسريالت املالية التورق –في عقود مرابحة السل   اإلستثمار التمويلي وىافي 

 أخرى.

 اطر الئتمان مخ

 تتمثل مخاطر اإلئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة ماليـــة في الوفـــاء بالتزامـــع والتستب في تكبـــد الشركة خسارة مالية.

عادالتإن األدوات املالية الخاىة بالشركة القمل يمكن أن تتعرض ملخاطر اإلئتمان تتضمن بش ل أساس النقد  اإلستثمار  وىافي النقد ومق

. تقوم الشركة ب يداع أموالرا فى مصارف مالية لات موثوقية التورق –في عقود مرابحة السل   اإلستثمار في عقود التأجير التمويلي وىافي 

وجود مخاطر إئتمان  دارةوقدرة إئتما ية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصوا حجم األموال املودعــة فى كل مصــرف وال تتوقــ  اإل 

 ألن لديهـــا قاعدة عريضة من العمالء  دارةهامة تنت  مــن للل . كما ال تتوق  اإل 
ً
أن تتعرض ملخاطــر إئتمان هامــة من الذمم املدينة  ظـــرا

.
ً
 القمل تعمل فى أ شلة مختلفة ومواق  متعددة كما أنها تقوم بمراقبة الذمم املدينة القائمة دوريا

من قبل الشركة فيما يتعل  بمدينمل التأجير التمويلى والبالغ  املتوقعةمثل الخسائر يالقيمة و  في  الربوطكة بت وين مخصص تقوم الشر 

( بعد سعوديريال   390,150,992: مبلغ م2019 ديسمرر  31ريال سعودي )440,891,711مبلغ  م2020 ستتمرر  30رىيدهم كما في 

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

 

 م2019 ديسمبر  31  م2020سبتمبر 30  

 2,717,031  9,539,587  يوم 1-30

 21,145,614  19,325,058  يوم 31-90

 31,221,196  35,664,557  يوم 91-180

 64,790,172  54,678,529  يوم 181-360

 118,637,667  145,283,236  خالل سنتين

 151,639,312  176,400,743  أكًر من سنتين

  710440,891,  390,150,992 
 

 

 التورق -الخسائر املقدرة من قبل الشركة فيما يتعل  بمدينمل مرابحة السل   يمثلفي القيمة و  الربوطتقوم الشركة بت وين مخصص 

( بعد سعوديريال  3,829,501: مبلغ م2019 ديسمرر  31ريال سعودي )53,287,226مبلغ  م2020 ستتمرر  30والبالغ رىيدهم كما في 

 ( .سعوديريال 38,144مبلغ  م:2019 ديسمرر  31) سعوديريال  53,639خصم مخصص قدره 
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 :يلي كما تورق - السل  مرابحةكا ت أعمار مدينو 

 م2019 ديسمبر  31  م2020 سبتمبر  30  

 5,819  57,598  يوم 1-30

 139,109  152,871  يوم 31-90

 418,619  1,376,769  يوم 91-180

 858,074  9,952,223  يوم 181-360

 2,032,964  21,019,758  خالل سنتين

 374,916  20,728,007  أكًر من سنتين

  653,287,22  3,829,501 

 مخاطر السيولة 

حال استحقاقرا. تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أساس شرري تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها 

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

تعمل الشركة  ،تت ون املللوبات املالية للشركة من قروض طويلة األجل واملستح  لجرات لات عالقة ومستحقات وأرىدة دائنة أخرى 

على ال د من مخاطر السيولة عن طري  التأكد من توفر تسريالت بنكية، باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرىدة العمالء 

 واملستحقات لجرات لات عالقة واألرىدة الدائنة األخرى. التسريالت املاليةكما هو موضح اعاله وفترات سداد أقساط 
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 ة وغير مخصومة:إجمالييلي بيان باالستحقاقات التعاقدية املتبقية للمللوبات املالية في تاري  القوائم املالية. إن املبالغ فيما 

  
 التدفقات النقدية التعاقدية

 القيمة الدفترية  م2020سبتمبر 30

شهور  3خالل 

 أو أقل

 12إلى  3خالل 

 
ً
 شهرا

سنة إلى خالل 

 جماليال  أكثر من سنتان سنتان

 301,858,210 128,185,502 273,478,92 76,533,424 011,661,4 301,858,210 مالية تسريالت

 353,812,22 072,773,19 278,582,21 740,260,11 485,195,1 353,812,22 مستح  الدف  ملؤسسة النقد العرب  السعودي

 20,969,176 170,214,5 390,118,6 202,992,6 414,644,2 - العموالت املستقبلية 

 34,825,990 - - 16,501,718 18,324,272 34,825,990 مستح  لجرات لات عالقة

 9,211,475 - - - 9,211,475 9,211,475 لمم دائنة تجارية  وأخرى 

 420,677,074 153,184,205 120,178,941 111,288,084 36,036,657 399,707,898 الجمالي

 

   م9201ديسمبر  31

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

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

 42,418,704 - - 15,377,626 27,041,078 42,418,704 مستح  لجرات لات عالقة

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

 238,797,186 36,833,640 63,322,433 77,198,638 61,442,475 231,647,182 جماليال 
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 م )غير مراجعة(2020 سبتمبر  30في  تينأشهر املنتهي التسعةو  الثالثة تيلفتر  املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية 

 مالم يذكر خالف للل( سعودي)املبالغ بالريال ال

20 
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كجائحة عاملية. وفي ضوء اال تشار السري  في أرجاء  19-، اعلنت منظمة الص ة العاملية فيروس كوفيد 2020مارس  11في  -

اململكة العربية السعودية، واجرت العديد من االقتصادات وقلاعات األعمال تبعات كبيرة في ظل حالة عدم التاكد الق  تثيرها 

  .من االجراءات االحترازية املتخذة من قبل ال  ومات الحتواء أو تأخير ا تشار الوباءظروف فيروس كورو ا املستجد وما يرتبر بع 

 

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

 اآلثار تقييم  تم عليعو  ،مدة وحجم االجراءات االحترازيةبت الخاىة ظل املتغيرا فيكثب  عنمراقبة الوض   الشركة إدارةوتواىل 

 تم  حيث األولية املوجزة  املالية القوائم املحتملةعلى
ً
م   ،رلا أهميــة  ســتية علــ  املبلــغ الدفتــري لألىــل أو االلتــزام املتأثــ  تعديال

 الصغيرة املنش ت على خاا وبش لعلى القلاع الخاا، السلبية  ثار اآلفى تخفي   الدولة دعم مبادراتاألخذ في االعتبار 

 . الصغر متناهية واملنش ت توسلةوامل

 توزيعات أرباح - 15

 من قبل مؤسسة النقد 2020ابريل  5 بتاري 
ً
 العرب م أقرت الجمعية العامة للشركة توزيعات أربا  تمت املوافقة عل ها مسبقا

ريال  6,900,000م، وبلغت توزيعات األربا  2020فرراير  27م وف  طلب الشركة املقدم بتاري  2020مارس  9  بتاري  سعوديال

 م.2019من ىافى ربح سنة  %39,2بنسبة  سعودي

 الحقة  أحداث - 16

 من قبل مؤسسة النقد العادية م أقرت الجمعية العامة 2020 أكتوبر  14 بتاري 
ً
للشركة توزيعات أربا  تمت املوافقة عل ها مسبقا

م، وبلغت توزيعات األربا  2020 ستتمرر  21م وف  طلب الشركة املقدم بتاري  2020 أكتوبر  5  بتاري  السعودي العرب 

 م.2019سنة ل األربا  املبقاهمن  %63بنسبة  سعوديريال  52,000,000
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