
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 توكيالت للتمويلـة ـــركـش

 مقفلة مساهمة واحد شخص شركة
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 للتمويلشركة توكيالت 

 مقفلةمساهمـة شخص واحد شركـة 

  م2020 ديسمبر  31في  نتهيةللسنة امل فهرس القوائم املالية

 
 

 صفحـة  

 3-2  املراجع املستقل ر تقريــ

 4 الشامل اآلخر الربح أو الخسارة والدخل قائمة

 5 قائمة املركز املالي 

 6  امللكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 7  النقديةقائمة التدفقات 

 34 - 8 ات حـول القوائم املاليةإيضاح
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 توكيالت للتمويلشركــــة 

 مقفلة مساهمـةشخص واحد شركـة 

 الشامل اآلخر الربح أو الخسارة والدخل قائمة

 )بالريال السعودى(

 

 

  

 للسنة املنتهية في

 ديسمبر  31

 م2019  م2020  إيضاح 

 44,585,313  49,392,715  5 اإليرادات من العموالت 

 (6,342,790)  (2,239,910)  6 أعباء تمويلية

 38,242,523  47,152,805   صافي اإليرادات 

 3,669,585  5,744,128  7 إيرادات أخرى 

 (3,715,541)  (4,150,908)  8 مصاريف بيع وتسويق

 (16,303,595)  (21,216,183)  9 مصروفات عمومية وإدارية 

 (2,245,853)  (1,987,168)  أ(/12) مخصص الخسائر اإلئتمانية املتوقعة 

 19,647,119  25,542,674   صافي ربح السنة قبل الزكاة الشرعية

 (2,025,762)  (2,633,637)  10 الزكاة الشرعية

 17,621,357  22,909,037   صافي ربح السنة

  الدخل الشامل اآلخر:
 

   

 ضمن الربح 
 
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا

  الخسارة:أو 

 

   

خسائر إكتوارية من إعادة قياس إلتزام مكافآت نهاية 

 (192,892)  (345,096)  22 الخدمة للموقفين

   إجمالى الدخل الشامل
22,563,941  17,428,465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27( إلى رقم )1ات املرفقة من رقم )يضاحإن اإل " 
 
 "وتقرأ معها ال يتجزأ من القوائم املالية ( تشكل جزءا
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 شركة توكيالت للتمويل

 مقفلة مساهمـةشخص واحد شركـة 

  قائمة املركز املالى

 )بالريال السعودى(

 

 ديسمبر 31 كما في   

 م2019  م2020  إيضاح 

      املوجودات

 29,232,991  50,814,224  11   النقد وُمعادالتنقد 

 393,980,493  504,567,824  12 والتورق اإليجار التمويليةس ثمار في عقود صافي اال 

 دفعات مقدم
 
 7,733,214  2,243,541  13 ا

خالل الدخل الشـامل بالقيمة العادلة من مدر   سـ ثمار ا

 اآلخر

14  892,850  892,850 

 1,425,000  1,370,145  15 موجودات غير ملموسة

 1,414,460  3,212,663  16 ممتلكات ومعدات

 434,679,008  563,101,247   مجموع املوجودات

      

      امللكيةاملطلوبات وحقوق 

      املطلوبات 

 176,178,531  297,256,601  17 تسهيالت مالية

 -  64,690,983  18 للبنك املركزي السعودي الدفع مستحق 

 4,214,319  1,076,707  19 ذمم دائنة تجارية

 42,418,704  27,987,517  20 مستحق لجهات ذات عالقة

 8,835,628  6,990,648  21 مستحقات وأرصدة دائنة اخرى 

 6,000,000  3,225,000   رباحأ دائنو توزاعات

 1,375,872  2,211,088  22 لتزام مكافأة نهاية الخدمة للموقفينا

 3,063,878  3,406,686  10 مخصص الزكاة الشرعية

 242,086,932  406,845,230   مجموع املطلوبات

      امللكيةحقوق 

 100,000,000  100,000,000  1 رأس املال

 9,535,296  11,826,200   إحتياطي نظامي

 83,056,780  44,429,817   أربـاح مبقـاة

 192,592,076  156,256,017   امللكية حقوق  مجموع

 434,679,008  563,101,247   امللكيةمجموع املطلوبات وحقوق 

 

 

 

 27( إلى رقم )1)ات املرفقة من رقم يضاح"إن اإل 
 
 "وتقرأ معها ال يتجزأ من القوائم املالية ( تشكل جزءا



 

-6- 

 شركة توكيالت للتمويل

 مقفلة مساهمـةشخص واحد شركـة 

 امللكيةحقوق التغيرات في قائمة 

 )بالريال السعودى( 

 

 املجمــــــــــــــوع  أرباح مبقـــــاة  إحتياطي نظامي  رأس املـــــــــال 

        م2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 192,592,076  83,056,780  9,535,296  100,000,000 م2020يناير  1الرصيد كما في 

 -       الدخل الشامل

 22,909,037  22,909,037  -  - صافي ربح السنة

 (345,096)  (345,096)  -  - خسائر إكتوارية من إعادة قياس إلتزام مكافآت نهاية الخدمة للموقفين

 22,563,941  22,563,941  -  - إجمالى الدخل الشامل 

   (2,290,904)  2,290,904  - اإلحتياطي النظامياملحول الى 

 (58,900,000)  (58,900,000)  -  - (25توزاعات أرباح )إيضاح 

 156,256,017  44,429,817  11,826,200  100,000,000 م2020ديسمبر  31الرصيد في 

        

        م2019ديسمبر  31املنتهية في للسنة 

 181,163,611  73,390,451  7,773,160  100,000,000 م2019يناير  1الرصيد كما في 

        الدخل الشامل

 17,621,357  17,621,357  -  - صافي ربح السنة

 (192,892)  (192,892)  -  -  خسائر إكتوارية من إعادة قياس إلتزام مكافآت نهاية الخدمة للموقفين

 17,428,465  17,428,465  -  - إجمالى الدخل الشامل 

 -  (1,762,136)  1,762,136  - املحول الى اإلحتياطي النظامي

 (6,000,000)  (6,000,000)  -  - (25توزاعات أرباح )إيضاح 

 192,592,076  83,056,780  9,535,296  100,000,000 م2019ديسمبر  31 الرصيد في

 

 27( إلى رقم )1ات املرفقة من رقم )يضاح"إن اإل 
 
 "وتقرأ معها ال يتجزأ من القوائم املالية ( تشكل جزءا
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 شركة توكيالت للتمويل

 مساهمـة مقفلة شخص واحد شركـة

 قائمة التدفقات النقدية

 )بالريال السعودى( 
 

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 م2019  م2020 
    األنشطة التشغيلية

 19,647,119  25,542,674 قبل الزكاة الشرعية  صافي ربح السنة
    تعديالت:

 832,091  1,037,595 طفاء موجودات غير ملموسةإستهالكات ممتلكات ومعدات و ا
 (13,831)  32,933 بيع ممتلكات ومعدات( أرباح  خسائر )

 343,026  546,802 لتزام مكافأة نهاية الخدمة للموقفينا
 6,342,790  4,827,610 أعباء تمويلية 

 -  (3,192,013) (24التدفقات النقدية )إيضاح تعديل مكاسب 
 2,245,853  1,987,168 وتورق ى قيمة مديني عقود تأجير تمويلىالخسائر اإلئتمانية املتوقعة فمخصص 
    التغير في :

 (41,659,458)  (119,402,532) صافي االس ثمار في عقود اإليجار التمويلية والتورق
 
 
 (3,709,557)  5,489,674 دفعات مقدما

 (538,587)  (14,431,187) عالقة مستحق لجهات ذات
 3,663,909  (2,867,726) مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 (10,789,245)  (3,137,613) ذمم دائنة تجارية

 (23,635,890)  (103,566,615) النقد من التشغيل عجز 

 (54,249)  (56,682) مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة للموقفين

 (2,361,542)  (2,290,829) زكاة مدفوعة

 (6,342,790)  (4,827,610) أعباء تمويلية مدفوعة

 (32,394,471)  (110,741,736) صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية

    األنشطـة اإلستثمارية

 (1,725,698)  (2,813,876) املدفوع لشراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة  

 103,000  - بيع ممتلكات ومعداتاملحصل من 

 (1,622,698)  (2,813,876) صافي النقد املستخدم في األنشطة اإلستثمارية

    األنشطـة التمويليـة
 -  68,098,109 صافي املحصل من البنك املركزي السعودي

 47,118,883  128,713,736 خالل السنة ال سهيالت املاليةصافي املحصل من 
 -  (61,675,000) أرباح مدفوعةتوزاعات 

 47,118,883  135,136,845 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 13,101,714  21,581,233   النقد وُمعادالتصافي الزيادة في النقد 

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

 29,232,991  50,814,224 فى نهاية السنةوُمعادالت النقد النقد 

    معاملة غير نقدية من األنشطة التمويلية:

 6,000,000  3,225,000 مقابل أرباح مبقاه دائنو توزاعات

 ال يتجزأ من القوائم املالية وتقرأ معها"27( إلى رقم )1ات املرفقة من رقم )يضاح"إن اإل 
 
 ( تشكل جزءا



 شركـــة توكيالت للتمويل

 مقفلة مساهمةشخص واحد شركة 

 م2020ديسمبر  31ات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في إيضاح

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(
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 التكوين والنشاط -1

  1010188406مقفلــة تأسسا بموجــب السجل التجارى رقم  شخص واحد مساهمة شركة توكيالت للتمويل )الشركة( هي شــركة

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

 للقرار الـــوزاري رقم 
 
ق  -495تما املوافقة على إعالن تحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة سعودية مقفلة وفقا

م(، القاضـــــ ي باملوافقة على إعالن تحول الشـــــركة من شـــــركة ذات مســـــئولية محدودة 2015ابريل  14املوافق ) ه1436الثانى جمادى  25بتاريخ 

إســــم الشــــركة من شــــركة توكيالت للتجارة والتقســــيط الى شــــركة توكيالت للتمويل وتم إصــــدار  تغيـــــــــــــــــير الى شــــركة مســــاهمة ســــعودية مقفلة وتم 

م( .تولا الشــــــــــركة فعليا موجودات ومطلوبات الشــــــــــركة ذات 2015ابريل  14) املوافق  ه1436جمادى الثانى  25 فيالســــــــــجل التجارى الجديد 

 .ة على أساس أنها منشأة مستمرة لجميع األغراضاملسئولية املحدود

ريال سعودي للسهم الواحد. يتوزع  10سهم بقيمة إسمية  10.000.000ريال سعودي مقسم إلى  100.000.000يبلغ رأسمال الشركة مبلغ 

   :على املساهمين كما يلى قبل التعديلرأس مال الشركة 

 عدد األسهم إســـــم املساهــــــم

 نسبة 

 املساهمة

 

 ريــــال سعـــودى

 25.000.000  %25  2.500.000 شركة عمر عبد الفتاح العقاد وشركاه 

 25.000.000  %25  2.500.000 هش ي واخواناشركة على زيد القر 

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

 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 ببيع حصصهم لصالح  ساهمينهـ ( وقرار امل1441 الحجة ذو  6م )املوافق 2020يوليو  27بتاريخ  العاديةالعامة غير  الجمعيةلقرار  ووفقا

م )املوافق 2020 يونيو  28 بتاريخالبنك املركزي السعودي  وموافقةهـ( 1441 شوال 9م )املوافق 2020 يونيو  1الشركة املتحدة للسيارات بتاريخ 

 .للسيارات املتحدة للشركةتحويل الشركة الى )شركة شخص واحد مساهمة مقفلة( مملوكة بالكامل  تم ( هـ1441 القعدة ذو  7

 هـ( والسجل التجاري بتاريخ1442محرم  8م )املوافق 2020أغسطس  27وبناء  عليه تم تعديل النظام األساس ي للشركة بتاريخ 

 هـ( وفق1442محرم  11م )املوافق 2020أغسطس  30
 
 هيكل رأس املال بعد التعديل كما يلي: أصبحعليه ملا سبق، و  ا

ـــم املساهــــــم  عدد األسهم إســ

 نسبة 

 املساهمة

 

 ريــــال سعـــودى

 100.000.000  %100  10.000.000 الشركة املتحدة للسيارات

 10.000.000    100.000.000 

 



 شركـــة توكيالت للتمويل

 مقفلة مساهمةشخص واحد شركة 

 م2020ديسمبر  31ات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في إيضاح

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(
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تتمثل النشاطات الرئيسة للشركة في مزاولة أعمال اإليجار التمويلي وتمويل األصول اإلنتاجية وتمويل نشاط املنشات الصغيرة واملتوسطة 

م(، 2014نوفمبر  11هـ )املوافق 1436محرم  18وتاريخ  361000009818رقم البنك املركزي السعودي والتمويل اإلستهالكي بموجب موافقة 

 :الفترةركة نشاطها بموجب السجل التجارى املذكور أعاله والسجالت التجارية الفرعية التالية عن الفروع العاملة خالل وتمارس الش

 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 مشيط 16/6/2019 ه13/10/1440 5855344198 -3

شركة  –باالضافة الى السجالت التجارية الفرعية املذكورة أعاله، لدى الشركة سجالت فرعية كانا ت بع شركة توكيالت للتجارة والتقسيط 

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

 بيانها كما يلى:م 5/10/2020ه املوافق 17/2/1442بتاريخ 

  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

 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

 تبدأ السنة املالية للقوائم املالية من شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية.

 

  



 شركـــة توكيالت للتمويل

 مقفلة مساهمةشخص واحد شركة 

 م2020ديسمبر  31ات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في إيضاح

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(
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 املحاسبةأسس  -2

 للمعايير الدولية للتقرير املالى 
 
املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من أعدت القوائم املالية املرفقة وفقا

 .الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 
 
والتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموقفين بطريقة  املس نفدةفيما عدا البنود املثبتة بالتكلفة  ملبدأ التكلفة التاريخية أعدت القوائم املالية وفقا

 .التي تتطلب االح ساب االكتوراى لخطة منافع املوقفين ملا بعد انتهاء التوقيف اإلضافة املتوقعةوحدة 

م وقبل ذلك 2019ديسمبر  31للموجودات واملطلوبات، حيث تم اتباع هذا األساس بداية من  ويتم عرض قائمة املركز املالى على اساس السيولة

 التاريخ كانا الشركة ت بع العرض على اساس متداول وغير متداول، ولم تنتج أية تغيرات من اتباع عرض السيولة عن ما هو معروض سابقا.

 .للشركةتظهر القوائم املالية بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوقيفية 

 تمثل القيمة العادلة املبلغ الذي قد يتم تحصيله من بيع أصل أو دفعه لتحويل إلتزام بين أطراف مطلعة وبنفس شروط التعامل مع الغير في

 العادلة على الشروط التالية:تاريخ القياس واعتمد قياس القيمة 

  السوق الرئيسة للموجودات أو املطلوبات، أو 

  السوق األكثر ميزة للموجودات واملطلوبات وذلك في حالة عدم وجود سوق رئيسة يجب أن تكون الشركة قادرة على التعامل

 من خالل السوق األكثر ميزة.

 يمكن ان تكون كالتالي:املوجودات أو املطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة 

 .موجودات أو مطلوبات منفصلة 

 .مجموعة من املوجودات أو مجموعة من املطلوبات 

 اإلمكان. عند قياس القيمة العادلة لألصول واإللتزامات تستخدم الشركة مدخالت سوق قابلة للمالحظة قدر 

الشركة بإستخدام املستويات التالية والتي تعكس أهمية املدخالت  تقوم الشركة بتحديد القيمة العادلة بإستخدام أساليب التقييم، كما تقوم

 املستخدمة في تحديد القيمة العادلة:

 : أسعار معلنة )غير معدلة( في سوق نشط ملوجودات أو مطلوبات متماثلة.1 ملستوى ا -

 لتي يمكن مالحظتهاا 1: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت بخالف األسعار املعلنة املدرجة في املستوى 2 املستوى  -

 للموجودات واملطلوبات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 مدخالت يمكن على مبنية ليسا ولكنها العادلة القيمة على مهم تأثير لها مدخالت تستخدم تقييم : أساليب3 املستوى  -

 مالحظتها.

املشمولة بالتقرير في نفس الوقا الذي يحدث فيه التغيير، تعتقد اإلدارة تعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات القيمة العادلة في نهاية الفترة 

 بأن تقديراتها وإفتراضاتها معقولة وكافية.

 ةالتقديرات املحاسبيو األحكام ستخدام ا

 التدفقات وأوقات مبالغ لتقدير هامة وإجتهادات القيام بأحكام الشركة إدارة من يتطلب املحاسبية السياسات املالية وتطبيق القوائم إعداد إن

 متعددة وعوامل فرضيات على بالضرورة مبنية املذكورة التقديرات في املستقبل. إن التقديرات تلك وقروف أوضاع عن الناجمة املستقبلية النقدية

 املستقبل في التغيرات ن يجة وذلك التقديرات عن تختلف قد الفعلية النتائج وإن وعدم التيقن التقدير ودرجات االحتمال من متفاوتة درجات لها

 التقديرات. تلك وقروف أوضاع في
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينالتقييم االكتواري إللتزامات 

بموجب برامج املنافع املحددة غير املمولة التي يتم تحديدها  ("منافع املوقفين")يتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة واملنافع اإلضافية 

باستعمال التقييم االكتواري. يشمل التقييم االكتواري إعداد افتراضات متعددة قد تختلف عن التطورات الفعلية في املستقبل. وتشمل هذه 

 لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل فإن التزام االفتراضات تحديد معدل الخصم والزيادات املستقبلية في الرواتب ونسبة الوفيات
 
. ونظرا

 املنافع املحددة غير املمولة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات على أساس سنوي أو أكثر من ذلك

 إذا لزم األمر.

 األعمار التشغيلية للممتلكات واملعدات

  االستهالك إح ساب للممتلكات واملعدات لغايات ال شغيلية األعمار ربتقدي الشركة إدارة تقوم
 
 تقوم األصول. لهذه اإلستخدام املتوقع على اعتمادا

 االعمار أن االدارة إعتقاد في كان إذا املستقبلي مصروف االستهالك تعديل ويتم سنوي  بشكل ال شغيلية واألعمار املتبقية القيمة بمراجعة اإلدارة

 السابقة. التقديرات عن تختلف االنتاجية

 

 ملخص السياسات املحاسبية الهامة -3

 املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة  3-1

 املعايير الدولية للتقرير املالى الصادرة وسارية املفعول  3-1-1

 األعمالتعريف  –( 3تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) -

 األهمية النسبية( بشأن تعريف 8ومعيار املحاسبة الدولي رقم ) –( 1تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم ) -

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

 سعر الفائدة املرحلة األولى

 ( 19-لصلة بكوفيد امتيازات اإليجار ذات ا -(عقود اإليجار )تعديل 16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ) -

 مما سبق أثر على القوائم املالية املرفقة.
 
 لم يكن لتطبيق أيا

 املالى والتعدبالت  الصادرة وغير سارية املفعول املعايير الدولية للتقرير  3-1-2

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

 م(2021يناير  1)تاريخ السريان  -املرحلة الثانية -سعر الفائدة 

 م(2022يناير  1)تاريخ السريان  -( 3املفاهيمي للتقارير املالية )تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية اإلطار  -

 م2022يناير  1(املخصصات وااللتزامات املحتملة واألصول املحتملة )تاريخ السريان 37تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم ) -

 م (2022يناير  1(املمتلكات واآلالت واملعدات )تاريخ السريان 16ار املحاسبة الدولي رقم )تعديالت على معي -

  م(2023يناير  1( "عقود التأمين" )تاريخ السريان 17املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) -

 م(2023يناير  1( عرض البيانات املالية )تاريخ السريان 1معيار املحاسبة الدولي رقم )تعديالت  -
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 األدوات املالية 3-2

 في األحكام التعاقدية لألداة. إن األداة 
 
املالية  تنشـــــــــــــأ كعقد ويمثل جزء من املوجودات يتم اثبات األدوات املالية عندما تصـــــــــــــبح الشـــــــــــــركة طرفا

 املالية ألي منشأة وجزء من املطلوبات املالية أو حق ملكية ملنشأة أخرى.

 املوجودات املالية

وذ  أعمال الشــــــــــــركة إلدارة املوجودات  املالية والشــــــــــــروط متصــــــــــــنف الشــــــــــــركة موجوداتها املالية عند االثبات املبدئي. يعتمد التصــــــــــــنيف على ن

 قدية للتدفقات النقدية. التعا

 التصنيف

 :يتم تصنيف املوجودات املالية ضمن فئات القياس التالية

 بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر  أو من خالل الربح أو الخسارة(. -أ
 
 تلك التي يتم قياسها الحقا

 تلك التي يتم قياسها بالتكلفة املس نفدة.  -ب

. فيما الدخل الشــامل اآلخر و بالنســبة للموجودات التي يتم قياســها بالقيمة العادلة، يتم تســجيل الربح أو الخســارة في قائمة الربح أو الخســارة  

ارات يتعلق باالســـــ ثمارات في أدوات حقوق امللكية، فإن ذلك يعتمد على ما إذا كانا الشـــــركة قد قاما باختيار طريقة االعتراف املبدئي الســـــ ثم

 حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر.
 

 القياس

ة من خالل عند االعتراف املبدئي، تقوم الشـركة بقياس املوجودات املالية بالقيمة العادلة، في حالة ما إذا كان األصـل املالي ليس بالقيمة العادل

 مباشرة بشراء األصل املالي يتم اإلعتراف بها كمصروف بقائمة الربح او الخسارة حالة حدوثها.الربح أو الخسارة، فإن تكاليف العمليات املتعلقة 

 استبعاد املوجودات املالية

فع املرتبطة تقوم الشركة باس بعاد املوجودات املالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية أو عند تحويل األصل املالي واملخاطر واملنا

ه إلى طرف آخر. إذا لم تقم الشـــــركة بتحويل أو االحتفاف بكافة املخاطر واملنافع من امتالك األصـــــل واســـــتمرت في الســـــيطرة على األصــــــل بملكيت

ة املحول، تقوم الشــركة بإثبات حصــتها املحتفظ بها في املوجودات  واملطلوبات ذات الصــلة للمبالغ التي قد تضــطر لدفعها. إذا احتفظا الشــرك

 تكلفة التمويل الضمنية للعائدات املستلمة.بكافة امل
 
 خاطر واملنافع لألصل املس بعد، فإن الشركة تستمر باثبات األصل املالي وتثبا ايضا

 االنخفاض في قيمة املوجودات املالية

والقيمــة العــادلــة من خالل الــدخــل تقوم الشـــــــــــــركــة بتقييم الخســــــــــــــائر االئتمــانيــة املتوقعــة املتعلقــة بموجوداتهــا املــاليــة املــدرجــة بــالتكلفــة املطفــأة 

 :استطالع مستقبلي. يعكس قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة ما يلي الشامل اآلخر على أساس

 قيمة غير متحيزة ومرجحة يتم تحديدها من خالل تقييم مجموعة من النتائج املحتملة. 

 القيمة الزمنية للموارد. 

   دون تكلفة أو جهد غير مبرر في تاريخ التقرير حول األحداث املاضية والظروف الحالية وتوقعات املعلومات املعقولة واملدعومة املتاحة

 .االقتصادية املستقبلية الظروف
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 :تعريف التخلف عن السداد

 :تعتبر الشركة أن األصل املالي في حالة تخلف عن السداد عندما

  االئتمانية للشركة بالكاملال يكون من املرجح أن املقترض سوف يقوم بسداد التزاماته. 

   ا على أي التزام ائتماني جوهري للشركة 360يكون املقترض متأخر السداد ألكثر من  .يوم 

 :عند تقييم ما إذا كان املقترض في حالة تخلف عن السداد، تضع الشركة في اعتبارها املؤشرات التالية

   ض.فعتها الشركة ضد املقترض أو التأخر في سداد ال سهيالت األخرى للمقتر النوعية مثل انتهاكات التعهد؛ القضية القانونية التي ر 

  الكمية مثل وضع التأخر عن السداد والتأخر في السداد في ال سهيالت األخرى من نفس العميل. 

 بناء  على البيانات التي تم تطويرها داخليا والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية. 

تقييم مــا إذا كــانــا إحــدى األدوات املــاليــة في حــالــة تخلف عن الســــــــــــــداد وأهميتهــا مع مرور الوقــا لتعكس التغيرات في  قــد تتفــاوت املــدخالت في

 .الظروف

 

 :معايير وضع املراحل

 :تتمتع املوجودات املالية للشركة بمعايير املراحل التالية

ملخاطر منخفضة من التخلف في السداد كما أن لديها قدرة قوية على : تتمثل في املوجودات املالية حيث يتعرض العمالء (1مرحلة )عاملة   -1

 .بالتدفقات النقدية التعاقدية الوفاء

 العمر  يكون  حيث شهر، عشر االثني لفترة املتوقعة االئتمان لخسائر مساو   بمبلغ املالية املوجودات ل شغيل خسارة مخصص بقياس الشركة تقوم

  عشـــر اثني من أقل لألصـــل املتوقع اإلنتاجي
 
 عشـــر  االثني لفترة االئتمان خســـائر تتمثل .املتوقع اإلنتاجي بعمرها املتوقعة الخســـائر قياس ويتم. شـــهرا

 
 
  عشـــــــر اثني خالل املحتمل املالية القوائم في الســـــــداد عن التخلف أحداث عن الناتج االئتمان خســـــــائر من املتوقع بالجزء شـــــــهرا

 
 تاريخ بعد شـــــــهرا

 .التقرير

  العميل كان إذا تظهر التي االئتمان مخاطر في جوهرية زيادة يوجد حيثما املالية املوجودات في وتتمثل(: 2)مرحلة  األداء منخفضة -2
 
 ألكثر متأخرا

 مقابلها التي ال سهيالت أو اإلدارية، املراقبة قائمة تحا أو ال سهيالت هيكلة إعادة أو التعاقدية، األقساط / املدفوعات سداد في يوما 90 من

 .العميل نفس قبل من األخرى  ال سهيالت في تجاوزها أو امتالكها إعادة تم ضمانات

 .اإلنتاجي العمر مدى على املتوقعة االئتمان لخسائر مساو   بمبلغ األداء منخفضة املالية للموجودات الخسارة مخصص الشركة تقيس

 تسديد في العميل يخفق عندما مالي أصل سداد في التأخر يحدث. السداد متأخرة املالية املوجودات في وتتمثل(: 3)مرحلة  العاملة غير  -3

 ال سهيالت في السداد عن التأخر أو العميل ضد قانونية قضية رفع ويتم استحقاقها، بعد يوما 360 خالل التعاقدية األقساط/ املدفوعات

 .للعميل األخرى 

 .اإلنتاجي العمر مدى على املتوقعة االئتمان لخسائر مساو   بمبلغ العاملة غير املالية للموجودات الخسارة مخصص الشركة تقيس
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 :شطب

 األقل على ســنتين الســداد متأخرة تكون  عندما لالســترداد منطقية توقعات يوجد ال أنه الشــركة تســتنتج عندما فقط املالية املوجودات شــطب يتم

 رفع أو املوجودات امتالك إعادة خالل من اإلنفاذ أنشطة ممارسة في الشركة تستمر املالية، املوجودات شطب عند .النظامية املتطلبات بسبب أو

 القيمة في االنخفاض مخصص من كجزء املستردات تظهر الشطب، وبعد االسترداد، عند .املطلوبة املدينة الذمم استرداد ملحاولة قضائية دعاوى 

 .أو الخسارةالربح  قائمة في أخرى  كإيرادات إثباتها يتم أو

 :املتوقعة االئتمانية الخسارة قياس

 :التالية للمتغيرات اآلجال هيكل هي املتوقعة االئتمانية الخسارة قياس في الرئيسية املدخالت

 السداد عن التخلف احتمالية. 

 السداد عن التخلف عن الناتجة الخسارة. 

 السداد عن التخلف عند التعرض. 

 االئتمان مخاطر على جوهري  تغير هناك كان إذا وفيما للموجودات املبدئي اإلثبات عند الســـــداد عن التخلف احتمالية االعتبار في الشـــــركة تضـــــع

 الســــــــداد عن التخلف احتمالية االعتبار في األخذ بعد القيمة في االنخفاض نموذ  وضــــــــع تم. تقرير فترة كل مدى على االســــــــتمرارية أســــــــاس على

 يتضـــمن بما املتوقع املســـتقبلي الناتج يعكســـان بحيث تعديلهما ويتم ذلك، إلى للشـــركة الســـابقة املعلومات تشـــير حيث التخلف ذلك من والخســـارة

ل مثل الكلي االقتصــاد عوامل  التعرض من الســداد عن التخلف عند التعرض الشــركة تســتمد ن.الدي مركز وصــافي اإلجمالي املحلي الناتج نمو معدت

 من الســـداد عن التخلف عند التعرض إن. اإلطفاء ذلك في بما العقد بموجب به املســـموح الحالي للمبلغ املحتملة والتغييرات املقابل للطرف الحالي

 .الدفترية قيمته إجمالي هو مالي أصل

ل الحالية القيمة أنها على االئتمان خسارة اح ساب يتم املالية، للموجودات بالنسبة  :بين للفرق   )الفعلي الفائدة )بمعدت

 .العقد بموجب ملنشأة املطلوبة التعاقدية النقدية التدفقات -أ

 .استالمها الشركة تتوقع التي النقدية لتدفقاتا  -ب

 القياس

تحديدها يتم االثباث املبدئي لكافة املطلوبات املالية بالقيمة العادلة. وتحســـــــــــــب املطلوبات املالية بالتكلفة املســـــــــــــ نفدة مثل القروض  التي يتم 

 .الفائدة الفعلية بعد األخذ بعين االعتبار التكاليف اآلخرى للمعاملة املتعلقة بها مباشرةعلى أساس طريقة معدل 

خســـــــارة. تقوم الشـــــــركة بتصـــــــنيف جميع االلتزامات املالية  بالتكلفة املســـــــ نفدة فيما عدا املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال

 يتم قياس هذه 
 
 .العادلةبالقيمة  املطلوباتالحقا

إن  طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة لحساب التكلفة املس نفدة ألداة الدين وتوزاع مصروف الفائدة على الفترة الفعلية ملعدل الفائدة.

ل معدل الفائدة الفعلي هو معدل خصم التدفقات النقدية املستقبلية الخارجة )يتضمن جميع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة والتي تمث

 ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف املعاملة واألقساط أو أي خصومات أخرى( خالل العمر املتوقع ألداة الدين أو صافي الق
 
يمة جزءا

كة املالية للشر  املطلوباتالدفترية عند االعتراف املبدئي. وتنطبق هذه الطريقة على مبالغ القروض والذمم الدائنة التجارية وغيرها. تتضمن 

 املالية  بالتكلفة املس نفدة. املطلوباتوالقروض بما في ذلك السحب على املكشوف  . يتم قياس  يناآلخر  ينوالدائن يينالتجار  يناملورد
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 إلغاء إثبات املطلوبات املالية

مدته. عند اس بدال التزام مالي حالي بآخر من نفس يتم إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية عندما يتم اإلعفاء من اإللزام املحدد أو إلغاؤه أو انتهاء 

 أو بتعديل شروط املطلوبات الحالية بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كعدم تحقق لاللتزام
 
 املقرض بشروط مختلفة جوهريا

 ة الربح أو الخسارة .األصلي وتحقق التزام جديد، ويتم االعتراف بالفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في قائم

 تسوية األدوات املالية

املبالغ املعترف يتم تسوية املوجودات  واملطلوبات املالية ويتم إدرا  صافي املبلغ في قائمة املركز املالي  عندما يكون هناك حق قانوني ملزم ل سوية 

د. يجب أال يكون الحق القانوني القابل للتنفيذ مرهونا باألحداث في آن واح املطلوباتبها وهناك نية ل سوية صافي القيمة للموجودات /  وتسوية 

 ملقابل.املستقبلية ويجب أن يكون قابل للتنفيذ في سياق األعمال االعتيادية وفي حالة التخلف عن السداد أو إعسار أو إفالس الشركة أو الطرف ا

 مقاصة املوجودات املالية واملطلوبات املالية

املالية واملطلوبات املالية وتدر  بالصافى فى قائمة املركز املالى عند وجود حق نظامى ملزم أو عندما يكون لدى الشركة  تتم مقاصة املوجودات

 نية ل سوية املوجودات مع املطلوبات على أساس الصافى، أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات فى آن واحد.

 اثبات اإليرادات 3-3

 إيراد عمولة خاصة من عقود تاجير تمويلى 

 يتم إثبات دخل العمولة الخاصة من عقود التأجير التمويلي على أساس معدل الربح الفعلى. 

 ا.يظهر الجزء الغير مك سب من إيرادات الفوائد والتأمين كإيرادات مؤجلة وتخصم من رصيد صافي اإلس ثمار في عقود تأجير تمويلى الخاصة به

 عمولة من بيع سياراتإيراد 

 يتم إثبات ايراد العمولة من بيع السيارات عند إتمام عملية البيع. 

 يراد عمولة تأمين والرسوم االداريةإ

 الرسوم االدارية
 
بالتكلفة  تثبا إيرادات التأمين بالتكلفة املس نفدة مع خصم التكلفة املتعلقة به لهذا اإليراد ويظهر بالصافي، كما تثبا أيضا

 املس نفدة.

 متلكات ومعداتم 3-4

 والقياس  ثباتاإل 3-4-1

تتضمن التكلفة املصاريف  .ن وجدت(إ) عدات بالتكلفة التاريخية بعد طرح االستهالك املتراكم وخسائر الهبوط املتراكمةاملو  متلكاتتظهر بنود امل

يتم  .لبنود املمتلكات واملعدات يتم املحاسبة عنها كبنود منفصلةال شغيلى عندما يختلف العمر  .ومعدات ممتلكاتقتناء إاملرتبطة مباشرة ب

س بعاد مع القيمة املدرجة لتلك البنود س بعاد بنود من املمتلكات واملعدات بمقارنة املقبوضات من اإل إتحديد املكاسب والخسائر الناتجة عن 

 .الشامل اآلخروالدخل  و الخسارةأالربح قائمة وتسجل بالصافي في 

 التكاليف الالحقة  3-4-2

ضمن القيمة املدرجة لذلك البند إذا كان من املحتمل تدفق منافع اقتصادية املمتلكات واملعدات تسجل تكلفة الجزء املس بدل لبند من بنود 

املدرجة للجزء القديم مستقبلية للشركة تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانية قياس تكلفة ذلك الجزء بشكل موثوق، ويتم شطب القيمة 

 .املس بدل

الشامل والدخل  الربح او الخسارةقائمة في املمتلكات واملعدات تسجل التكاليف واملصاريف اليومية التي تتحملها الشركة على صيانة وتشغيل 

 .عند تكبدها اآلخر 
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 ستهالك اال  3-4-3

املقدر لكل ال شغيلى بطريقة القسط الثابا على مدى العمر  الشامل اآلخر والدخل  الربح او الخسارةقائمة مصروف االستهالك في ثبات إيتم 

 للموجوداتنتاجية عمار اإل مستأجرة على مدة عقد اإليجار أو على األ  مبانىاملقامة على  املوجوداتيتم استهالك  .املمتلكات واملعداتبند من بنود 

 .ستخدام بالطريقة املقصودة من قبل االدارةعندما يكون متاح لل املمتلكات واملعدات بنود بند من يتم استهالك  .قلأأيهما 

 للممتلكات واملعدات تفاصيلها كما يلي:املقدرة  ال شغيليةإن األعمار 

 السنوات 
  4 واملعدات املكتبية الحاسب االليأجهزة 

  10 األثاث والتركيبات
  4 السيارات

  5 مستأجرةتحسينات على مبانى 

 .في نهاية كل سنة مالية، وتقوم بالتعديل إذا لزم األمرللممتلكات واملعدات والقيمة املتبقية ال شغيلية تقوم الشركة بمراجعة االعمار 

 

 وجودات غير امللموسةامل 3-5

 والقياس ثبات اإل 3-5-1

 اإلطفاء  عمر انتاجي محددباقتنائه وله  الشركةالتي قاما و برنامج عام  غير امللموسة تتمثل في املوجودات
 
يتم قياسه بسعر التكلفة ناقصا

 املتراكم واي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة.

االعتراف بكافة  يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة في األصل املحدد الذي تتعلق به. ويتم

، فيلنفقات األخرى ا
 
 عند تكبدها. خسارة والدخل الشامل اآلخر الأو  الربح قائمة التي يتم انتاجها داخليا

 اإلطفاء  3-5-2

تاجية يتم إح ساب اإلطفاء لتكلفة املوجودات غير امللموسة مطروحا منها القيمة املتبقية بإستخدام طريقة القسط الثابا على مدى أعمارها اإلن

 .خسارة والدخل الشامل اآلخرالفي قائمة الربح أو املقدرة . ويتم اإلعتراف بها 

 توزيعات األرباح 3-6

 للمساهمين. العامةكمطلوبات عند املصادقة عليها من قبل الجمعية تقيد توزاعات األرباح النهائية 

 النقد وُمعادالت النقد    3-7

النقدية بالصناديق واألرصـدة والودائع البنكية واإلس ثمارات األخرى عالية السيولة القابلة للتحويل إلى مبالغ وُمعادالت النقد يتضمن النقد 

 أو أقل من تاريخ شرائهانقدية معلومة والتي يكون تواريخ 
 
 .إستحقاقها خالل تسعون يوما
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 التورق -وعقود مرابحة السلع  صافي االستثمار في عقود ايجار تمويلي  3-8

 صافي االستثمار في عقود ايجار تمويلي  3-8-1

 توزاع. يتم اإليجارإن املبالغ املستحقة من املستأجرين تحا عقد اإليجار التمويلي يتم إدراجها كمدينين بقيمة صافي اس ثمار الشركة في عقد 

ود س ثمار الشركة القائم فيما يتعلق بعقإاإليراد من عقود اإليجار التمويلية على فترات مالية بحيث تعكس نسبة عائد دوري ثابا على صافي 

  .اإليجار

 التورق -عقود مرابحة السلع صافي االستثمار في   3-8-2

. يتم تورق -مرابحة سلع ايتم إدراجها كمدينين بقيمة صافي اس ثمار الشركة في عقد  ايجار مرابحةتحا عقد  املدينينإن املبالغ املستحقة من 

فترات مالية بحيث تعكس نسبة عائد دوري ثابا على صافي إس ثمار الشركة القائم فيما يتعلق بعقود  يجار املرابحة علىاإليراد من عقود ا توزاع

 .اإليجار

 املنحة الحكومية 3-9

تعامل املنفعة من قرض حكومي ، ( املنح الحكومية20وفق معيار املحاسبة الدولي رقم ) املنحة الحكومية املتعلقة بالدخلتقوم الشركة بإثبات 

عدل فائدة أقل من معدل الفائدة في السوق على أنها منحة حكومية وتقوم الشركة بإثبات القرض وقياسه وفق للمعيار الدولي للتقرير مقدم بم

( األدوات املالية وقياس املنفعة من معدل الفائدة األقل من سعر الفائدة في السوق على أنها الفرق بين القيمة الدفترية األولية 9املالي رقم )

 للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم )لل
 
 لهذا املعيار. 9قرض املحددة وفقا

 
 الشركة وتقوم( واملتحصالت املستلمة. وتتم املحاسبة عن املنفعة وفقا

خذ في الحسبان الشروط والواجبات التي تم، أو يجب أن يتم، الوفاء بها عند تحديد التكاليف التي تستهدف منفعة القرض أن تقوم باأل 

 عنها. بالتعويض

تقـــــــــوم الشـــــــــركة بإثبـــــــــات املنحـــــــــة الحكوميـــــــــة ضـــــــــمن الـــــــــربح أو الخســـــــــارة علـــــــــى أســـــــــاس منـــــــــتظم علـــــــــى مـــــــــدي الفتـــــــــرات التـــــــــي تثبـــــــــا فيهـــــــــا الشـــــــــركة 

 التكاليف املتعلقة بها، والتي تستهدف املنح أن تقوم بالتعويض عنها، على أنها مصروف.

 للموظفينمكافأة نهاية الخدمة  إلتزام 3-10

مكافأة نهاية  إلتزامحيث ان  اإلضافة املتوقعةمكافأة نهاية الخدمة وتكلفة الخدمة املتعلقة بها باستخدام طريقة وحدة  إلتزام اح سابيتم 

قيمة ويظهر االلتزام في قائمة املركز املالي بال .جراء تقويم اكتواري في نهاية كل سنة ماليةإالخدمة يعتبر من التزامات املنفعة املحددة، ويتم 

ويتم اح ساب هذه القيمة الحالية باستخدام معدل خصم يمثل العائد على السندات  .تاريخ املركز املالىملحددة كما في لتزام املنفعة االحالية إل

 
 
 .مكافأة نهاية الخدمة ومبالغها ملدفوعات( التوقيا املقدر الحكومية وبتطبيق متوسط مرجح واحد ملعدل الخصم والذي يعكس )تقريبيا

 مكافأة نهاية الخدمة من العناصر التالية:إلتزام تتكون تكلفة 

 تكلفة الخدمة الحالية (1

 للموقفين مكافأة نهاية الخدمة إلتزاممصروف الفائدة والذي يح سب بتطبيق معدل الخصم على الرصيد االفتتاحي لرصيد  (2

 االكتواريةوالخسائر فأة نهاية الخدمة والذي يمثل املكاسب أاملبلغ الناتج من إعادة قياس مخصص مكا (3

والدخل  الربح او الخسارةقائمة ح ساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة في إعرض تكلفة الخدمة الحالية ومصروف الفائدة املتعلقين بيتم 

وال يعاد تصنيفها  الشامل اآلخر ثبات املكاسب والخسائر االكتوارية ضمن الدخل إفي حين يتم  .كجزء من بند رواتب ومزايا املوقفين الشامل اآلخر 

 .الناتج من املكاسب والخسائر االكتوارية في األرباح املبقاة مباشرة الشامل اآلخر درا  الدخل إضمن الربح أو الخسارة في فترة الحقة، ويتم 
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 مخصص الزكاة الشرعية  3-11

 لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية وتحمل  يتم اح ساب مخصص الزكاة
 
 في القوائم املالية وفقا

 
الشرعية سنويا

 ضمن قائمة 
 
الربح أو بقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. أية تعديالت قد تنتج عن الربط النهائي للزكاة الشرعية يتم تسجيلها أيضا

 لدخل الشامل اآلخر في السنة التي يتم استالم الربط النهائي بها، مع تسوية املخصص.الخسارة وا

 املصروفـات  3-12

النشاط حسب املبادىء املحاسبية املتعارف عليها تعتبر مصروفات مباشرة وتسجل ضمن تكلفة إيرادات جميع املصروفات املتعلقة بتحقيق 

يتم توزاع املصروفات املشتركة على تكلفة املبيعات واملصروفات العمومية  مصروفات عمومية وإدارية.املبيعات أما املصروفات األخرى فتعتبر 

 ألساس ثابا.واإلدا
 
 رية وفقا

 مخصصات    3-13

ون يتم إثبات مبالغ املخصصات عند وجود إلتزامات على الشركة )قانونية أو متوقعة( بسبب أحداث سابقة وأن تكاليف سداد اإللتزامات ستك

 ة ويمكن قياسها بطريقة موثوق بها.محتمل

 اإلحتياطي النظامي  3-14

من صافى الدخل السنوى ، ويجوز التوقف عن هذا التكوين حينما  %10تمشيا مع النظام األساس ي للشركة يتم تكوين إحتياطي نظامي بنسبة 

 .غير قابل للتوزاع كأرباح ين هذا اإلحتياطإ .املدفوع من رأس املال %30يبلغ رصيد هذا اإلحتياطي 

 العمالت األجنبية 3-15

 ألسعار الصرف السائدة بالريال السعوديتمسك الشركة حساباتها 
 
، ويتم تحويل املعامالت التي تتم بالعملة األجنبية الى الريال السعودي وفقا

ويتم تحويل املوجودات واملطلوبات املالية املسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة املركز املالي إلى الريال السعودي  جراء املعاملة،عند إ

 ألسع
 
إن املكاسب والخسائر الناتجة عن ال سديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن  .ار الصرف السائدة في ذلك التاريخوفقا

 .او الخسارة الربحقائمة 
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 قطاعيةالتقارير ال -4

القطاع هو جزء متميز من الشركة يزاول عمله في توريد منتجات أو تقديم خدمات )قطاع أعمال( أو توريد منتجات وتقديم خدمات في وسط 

 األخري.إقتصادي معين )قطاع جغرافي( ويخضع ملخاطر ومنافع تختلف عن مخاطر ومنافع القطاعات 

 فى توريد سيارات إلي 
 
، وتمويل عمالء العمالء بموجب عقود تأجير تمويليتزاول الشركة جميع أنشطتها في اململكة العربية السعودية وتحديدا

 تورق. –بعقود مرابحة السلع 

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في  

 م2019  م2020 اإليرادات من العموالت  -5

 27,361,532  32,137,336 تاجير تمويلىإيراد عمولة خاصة من عقود 

 7,719,399  10,389,616 (20)إيضاح  أطراف ذات عالقة – إيراد عمولة من شراء سيارات

 529,981  - موردين آخرون – إيراد عمولة من شراء سيارات

 8,974,401  6,865,763 ايراد عمولة تأمين

 49,392,715  44,585,313 

 

 ديسمبر 31املنتهية في للسنة  

 م2019  م2020 أعباء تمويلية -6

 6,342,790  4,827,610 أعباء تمويلية

 -  (2,587,700) مكاسب تعديل التدفقات النقدية

 2,239,910  6,342,790 

 

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في  

 م2019  م2020 إيرادات أخرى  -7

 2,890,105  2,981,036 رسوم إدارية

 779,480  2,763,092 أخرى 

 5,744,128  3,669,585 

 التعجيل ير نظ مك سب خصم عن عبارةم: ال ش يء ريال سعودي( 2019)ريال سعودي  مليون  2,1م مبلغ 2020ديسمبر  31في  أخرى  بند يتضمن

 .السيارات يمورد لصالح السداد في
 

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في  

 م2019  م2020 بيع وتسويق مصاريف -8

 1,891,768  1,859,282 رواتب وما في حكمها

 1,823,773  2,291,626 عمولة مبيعات

 4,150,908  3,715,541 
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 ديسمبر 31للسنة املنتهية في  

 م2019  م2020 مصروفــات عموميــة وإداريـــة -9

 10,820,574  12,721,930 رواتب وما في حكمها
 900,000  900,000 مكافآت مجلس االدارة 

 1,268,064  1,386,556 صيانة أجهزة وحاسب الى
 1,172,386  1,343,313 أتعاب قانونية ومهنية

 601,877  940,062 اشتراكات
 832,091  1,037,595 استهالك ممتلكات ومعدات، اطفاء موجودات غير ملموسة

 208,487  178,166 لوازم مكتبية
 358,937  598,815 ايجارات
 -  365,467 نظافة و تأمين مباني صيانة ،

 141,179  1,744,279 أخـرى 

 21,216,183  16,303,595 

 

 ديسمبر 31كما في  

 م2019  م2020 مخصص الزكاة الشرعية -10

    حركة مخصص الزكاة هي كما يلـي:  إن

 3,399,658  3,063,878 رصيد أول السنة 

 2,025,762  2,633,637 * مخصص السنة الحالية

 (2,361,542)  (2,290,829) املسدد خالل السنة

 3,063,878  3,406,686 رصيد آخر السنة 

ريال 102,170,696تم اح ساب مخصص السنة الحالية وفقا لالئحة الزكاة، والتي تنص على تحديد الحد األدنى لوعاء الزكاة والذى بلغ *  

 والذى بلغ  اآلخر  الزكاة الشرعية من واقع قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشاملسعودى بواقع أربعة اضعاف صافى ربح السنة قبل 

 الختالف عدد ايام السنة الهجرية عن السنة امليالدية. %2,58ريال سعودى، وتم اح ساب نسبة الزكاة  25,542,674
 
 نظرا

 موقف الربط الزكوى النهائى

هـ 14/9/1420وحصلا على شهـــادة الزكــاة حتي  م2019ديسمبر  31قدما الشركة إقراراتها الزكوية وسددت املستحق عليها حتي السنة املنتهية فى 

 .م2021ابريل  30املوافق 
 

 ديسمبر 31كما في  

 م2019  م2020   النقد وُمعادالتالنقد  -11

 176,644  113,459 نقد في الصندوق 

 29,056,347  50,700,765 البنوكنقد لدى 

 50,814,224  29,232,991 
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 2019ديسمبر  31كما في   م2020ديسمبر  31كما في  

 اإلجمالي  تورق  ايجار تمويلي  اإلجمالي  تورق  ايجار تمويلي صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلية والتورق -12

 513,916,559  4,648,635  509,267,924  627,391,547  76,638,392  550,753,155 للدفعاتاجمالى الحد األدنى 

: إيرادات تمويل غير مك سبة 
 
 (86,684,619)  (780,990)  (85,903,629)  (87,605,108)  (8,548,834)  (79,056,274) ناقصا

 427,231,940  3,867,645  423,364,295  539,786,439  68,089,558  471,696,881 للدفعاتالقيمة الحالية للحد األدنى 

: مخصص خسائر االئتمان 
 
 (33,251,447)  (38,144)  (33,213,303)  (35,218,615)  (53,640)  (35,164,975) املتوقعةناقصا

 393,980,493  3,829,501  390,150,992  504,567,824  68,035,918  436,531,906 مرابحة وتورقس ثمار في عقود صافي اال 

 

 2019ديسمبر  31كما في   م2020ديسمبر  31كما في  

 االستحقاق املتوقعةتواريخ 
 اإلجمالي  تورق  ايجار تمويلي

ايجار تمويلي  

 تورق
 اإلجمالي  تورق 

 121,295,637  1,421,621  119,874,016  185,685,578  21,680,744  164,004,834 خالل سنة

 120,670,631  2,032,964  118,637,667  181,452,464  26,632,769  154,819,695 سنة 1-2

 152,014,225  374,916  151,639,309  137,429,782  19,722,405  117,707,377 سنة 2أكثر من 

 436,531,906  68,035,918  504,567,824  390,150,992  3,829,501  393,980,493 

 

سعودي بنسبة هامش ربح ريال  مليون  256,64قدرها والتورق  يةلتمويلا الليجار بخصوص تنازل عن األقساط املستحقة من مديني عقود  ةمحلي بنوكم إتفاقيات مع 2020 سنةأبرما الشركة خالل  -

( والذى 23يرجى الرجوع الى إيضاح رقم ) .اإلتفاقيات، وذلك كضمان لل سهيالت املالية محل باالضافة الى نسب متغيرة  وفق معدل السايبور املعلن %3 حتي %1,5 من تتراوحمتفق عليه باالتفاقيات 

 .صافي اإلس ثمار في عقود إيجار تمويلييبين تفاصيل أكثر عن 
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 ديسمبر 31كما في  

 م2019  م2020 حركة مخصص خسائر االئتمان املتوقعة( أ/21)

 31,005,594  33,251,447 الرصيد فى بداية السنة 

 2,245,853  1,987,168 املكون خالل السنة 

 -  (20,000) شطب مديونيات

 33,251,447  35,218,615 الرصيد فى نهاية السنة 

 

 

 ديسمبر 31كما في  

 دفعات مقدم -13
 
 م2019  م2020 ا

 4,352,808  906,043 السياراتتأمين على 

 125,425  175,990 بدل سكن عاملين

 142,482  145,828 تأمين طبي 

 755,417  642,697 اشتراكات

 248,816  121,636 ايجار

 1,607,851  30,093 سياراتموردين 

 500,415  221,254 أخرى 

 2,243,541  7,733,214 

 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرج  ستثمار ا -14

س ثمار فى الشركة السعودية ل سجيل عقود اإليجار التمويلي "شركة مساهمة سعودية" وذلك بناء  على البند واحد من املادة يتمثل رصيد اال 

هـ والذى نص على " مع مراعاة أحكام نظام 1433شعبان  13( بتاريخ 48عشر من نظام اإليجار التمويلي الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/الثامنة 

 .يكون غرضها تسجيل العقود " البنك املركزي السعودي، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من الشركات

)ساما( وموافقة وزارة التجارة واإلس ثمار على عقد الجمعية العامة للشركة السعودية ل سجيل البنك املركزي السعودي تما موافقة  وقد 

 عقود اإليجار التمويلي بهدف دعوة باقي املمارسين املرخصين لنشاط التأجير التمويلي للمساهمة فى أسهم الشركة.

 31ريال سعودي كما في  892,850ريال سعودي بإجمالى قيمة  10بقيمة إسمية  سهم 89,285بعدد أسهم  %2.38س ثمار بنسبة  وتم اال 

 ريال سعودي(. 892,850:  م2019ديسمبر  31) م2020ديسمبر 
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 غير ملموسة موجودات -15

 ديسمبر 31كما في  

 م2019  م2020 

 975,000  1,425,000 رصيد أول السنة

 806,251  323,702 إضافات

 (356,251)  (378,557) استهالك السنة

 1,370,145  1,425,000 

 

 ممتلكات ومعدات  -16

 

أجهزة حاسب آلى 

  ومعدات مكتبية

أثاث 

  سيارات  وتركيبات

تحسينات على 

 مبانى مستأجرة

 

 املجمـــــــــوع

          التكلفـــة

 2,123,752  971,147  321,203  341,566  489,836 م2019 يناير  1في 

 919,447  218,780  306,072  75,555  319,040 إضافـــــــــات

 (171,203)  -  (171,203)  -  - إس بعادات 

 2,871,996  1,189,927  456,072  417,121  808,876 م2019ديسمبر  31في 

 2,490,174  1,650,905  -  398,948  440,321 إضافـــــــــات

 (916,732)  (900,532)  -  -  (16,200) س بعادات ا

 4,445,438  1,940,300  456,072  816,069  1,232,997 م2020ديسمبر  31في 

          ستهـالك املتراكــماال 

 1,063,730  598,750  87,435  92,223  285,322 م2019 يناير  1في 

 475,840  210,629  116,051  36,800  112,360 إستهالك 

 (82,034)  -  (82,034)  -  - إس بعادات 

 1,457,536  809,379  121,452  129,023  397,682 م2019ديسمبر  31في 

 659,038  269,796  123,518  60,997  204,727 ستهالك ا

 (883,799)  (867,599)  -  -  (16,200) س بعادات ا

 1,232,775  211,576  244,970  190,020  586,209 م2020ديسمبر  31في 

          صافي القيمـة الدفتريـة

 3,212,663  1,728,724  211,102  626,049  646,788 م2020ديسمبر  31في 

 1,414,460  380,548  334,620  288,098  411,194 م2019ديسمبر  31في 
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 املالية التسهيالت -17

 بنسب مطويلة األجل من بنوك  تسهيالت ماليةلدى الشركة 
 
حلية، وتحمل بعمولة خاصة بمعدل سيبور باالضافة الى هامش متفق عليه سنويا

 .منشآت لقروض إدارية رسومالى  باالضافة %3  الى %1,5تتراوح من 

 ديسمبر 31كما في  

 م2019  م2020 

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

 110,040,025  145,000,000 اضافات  

 (62,921,142)  (16,286,264) املسدد  

 -  (1,022,746) أعباء مالية مؤجلة

 176,178,531  303,869,521 الرصيد

    

 -  (15,374,118)  مكاسب تعديل التدفقات النقدية اللتزام مالي

 -  8,761,198 االعباء التمويلية

 -  (6,612,920) (24)إيضاح  الرصيد

 176,178,531  297,256,601 ديسمبر  31الرصيد فى 

 78,544,301  86,391,200 الجزء املتداول 

 97,634,230  210,865,401 الجزء غير املتداول 

 مـــــــــن مبـــــــــادرة  -
 
 البنـــــــــك املركـــــــــزي الســـــــــعودي تماشـــــــــيا مـــــــــع جهـــــــــود اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية فـــــــــي تخفيـــــــــف آثـــــــــار جائحـــــــــة كورونـــــــــا وانطالقـــــــــا

 
 
حصــــــــلا الشــــــــركة علــــــــى فتــــــــرة تأجيــــــــل أقســــــــاط مــــــــن تســــــــهيالت البنــــــــوك البنــــــــك املركــــــــزي الســــــــعودي برنــــــــامج تأجيــــــــل الــــــــدفعات مــــــــن ل وفقــــــــا

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــنةاملحليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 
 
 يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تال ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــهيال ســــــــــــــــــــــــــــــــــــداد  ينتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن  ،م14/3/2020اعتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا

 م.2025 فبراير  28بدال من  م2026 فبراير  28

 مـــــــــن مســـــــــتهدفات مبـــــــــادرة اإلقـــــــــراض غيـــــــــر  -
 
تماشـــــــــيا مـــــــــع جهـــــــــود اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية فـــــــــي تخفيـــــــــف آثـــــــــار جائحـــــــــة كورونـــــــــا وانطالقـــــــــا

هــــــــــــ أقـــــــــــرت اللجنـــــــــــة الوزاريـــــــــــة اإلشـــــــــــرافية لخطـــــــــــة تحفيـــــــــــز 25/3/1439بتـــــــــــاريخ  14393املباشـــــــــــر املعتمـــــــــــدة بـــــــــــاالمر الســـــــــــامي الكـــــــــــريم رقـــــــــــم 

 مــــــــن تــــــــاريخ 
 
علــــــــى أن  ،م17/3/2020القطــــــــاع الخــــــــاص بتأجيــــــــل الــــــــدفعات املســــــــتحقة ملبــــــــادرة اإلقــــــــراض غيــــــــر املباشــــــــر ملــــــــدة ســــــــنة اعتبــــــــارا

 .م2022 ديسمبر  31م بدال من 2023 ديسمبر  31 فى تال سهيال سداد  ينتتهي

 لل ســـــــهيالت الحاليــــــة القيمـــــــةبــــــين  الفـــــــرق يمثــــــل  املبلــــــغ وهـــــــذا ،ســــــعودى ريـــــــال مليــــــون 15,4 بمبلـــــــغ التعــــــديل أثــــــر  ربـــــــح املبــــــادراتهـــــــذه ونشــــــأ عــــــن 

 للشــــــــروط قبـــــــــل التعــــــــديل املاليــــــــة
 
 لشـــــــــروط التعــــــــديل و  وفقـــــــــا

 
 صـــــــــمهاوالتـــــــــي يــــــــتم خ ،القيمـــــــــة الحاليــــــــة للمـــــــــدفوعات النقديــــــــة املســـــــــتقبلية وفقــــــــا

 . لل سهيالت املاليةبمعدل الفائدة الفعلية األصلي 

 التسهيالت من بنوك محلية
 
 أوال

م 1/1/2020ه املوافــــــــق 6/5/1441بتــــــــاريخ)تــــــــورق( مــــــــع البنــــــــك الســــــــعودي الفرن ــــــــ ي  ســــــــلع وبيــــــــع شــــــــراءالشــــــــركة بــــــــإبرام اتفاقيــــــــة  قامــــــــا -

م 10/3/2020ه املوافــــــــــق 15/7/1441 بتــــــــــاريخ ســــــــــعودي ريــــــــــال مليــــــــــون  75 بمبلــــــــــغ األجــــــــــل طويلــــــــــة مرابحــــــــــات علــــــــــى خاللهــــــــــا مــــــــــن حصــــــــــلا

م ويكـــــــون ســـــــداد آخـــــــر قســـــــط بتــــــــاريخ 03/2021/ 31ســـــــداد أول قســـــــط بتــــــــاريخ  يبـــــــدأ شـــــــهرى  قســــــــط 60علـــــــى أن تســـــــتحق الســـــــداد علـــــــى 

 م.02/2026 /28

م حصــــــــــــلا مــــــــــــن 14/1/2020ه املوافــــــــــــق 19/5/1441 بتــــــــــــاريخ الريــــــــــــاض بنــــــــــــك مــــــــــــع إســــــــــــالمي تمويــــــــــــلالشــــــــــــركة بــــــــــــإبرام اتفاقيــــــــــــة  قامــــــــــــا -

م علـــــــــى أن تســـــــــتحق 3/2/2020ه املوافـــــــــق 9/6/1441مليـــــــــون ريـــــــــال ســـــــــعودي بتـــــــــاريخ  50خاللهـــــــــا علـــــــــى مرابحـــــــــات طويلـــــــــة األجـــــــــل بمبلـــــــــغ 

 /31م ويكــــــــــــون ســــــــــــداد آخــــــــــــر قســــــــــــط بتــــــــــــاريخ 03/2021/ 31ســــــــــــداد أول قســــــــــــط بتــــــــــــاريخ  أيبــــــــــــد ســــــــــــنوي  ربــــــــــــعقســــــــــــط  21الســــــــــــداد علــــــــــــى 

 م.12/2025



 شركـــة توكيالت للتمويل

 مقفلة مساهمةشخص واحد شركة 

 م2020ديسمبر  31ات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في إيضاح

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(

-25- 

 
 
 مبادرة اإلقراض غير املباشرالتسهيالت من  ثانيا

مليــــــــــــون ريــــــــــــال ســــــــــــعودي )مبلــــــــــــغ التمويــــــــــــل( مــــــــــــن بنــــــــــــك التنميــــــــــــة  20حصــــــــــــلا الشــــــــــــركة علــــــــــــي قــــــــــــرض بمبلــــــــــــغ   م2020يونيــــــــــــو 11بتــــــــــــاريخ  -

االجتماعيـــــــــــة وذلـــــــــــك ضـــــــــــمن االتفاقيـــــــــــة املبرمـــــــــــة بـــــــــــين الهيئـــــــــــة العامـــــــــــة للمنشـــــــــــآت الصـــــــــــغيرة واملتوســـــــــــطة وبـــــــــــين البنـــــــــــك املتعلقـــــــــــة بمبـــــــــــادرة 

غيــــــــــــر املباشــــــــــــر املعنيــــــــــــة بتفعيــــــــــــل دور صــــــــــــناديق اإلقــــــــــــراض وشــــــــــــركات التمويــــــــــــل وتحفيزهــــــــــــا ألداء دور أكبــــــــــــر وفعــــــــــــال فــــــــــــي تمويــــــــــــل  اإلقــــــــــــراض

، تقـــــــوم الشـــــــركة بســـــــداد القـــــــرض علـــــــي دفعـــــــات دوريـــــــة علـــــــي أن   املنشـــــــآت الصـــــــغيرة واملتوســـــــطة ضـــــــمن برنـــــــامج تحفيـــــــز القطـــــــاع الخـــــــاص

باإلضـــــــــــافة الــــــــــي رســــــــــوم إداريــــــــــة قـــــــــــدرها  م01/03/2024خد بتــــــــــاريم وآخـــــــــــر قســــــــــط ســــــــــدا04/2021/ 01يكــــــــــون أول قســــــــــط ســــــــــداد بتــــــــــاريخ

 قسط. 36ريال سعودي يتم سدادها علي  175,000

 للبنك املركزي السعوديمستحق الدفع  -18

فـــــــــي وضـــــــــع وإدارة وتنفيـــــــــذ السياســـــــــة النقديـــــــــة واملســـــــــاهمة فـــــــــي تعزيـــــــــز االســـــــــتقرار املـــــــــالي، بمـــــــــا فـــــــــي البنـــــــــك املركـــــــــزي الســـــــــعودي انطالقـــــــــا مـــــــــن دو ر 

 -ذلـــــــك تمكـــــــين القطـــــــاع املـــــــالي مـــــــن دعـــــــم نمـــــــو القطـــــــاع الخـــــــاص، وفـــــــي إطـــــــار دعـــــــم جهـــــــود الـــــــد ولـــــــة "أيـــــــدها  " فـــــــي مكافحـــــــة فيـــــــروس كورونـــــــا 

وتخفيـــــــــف آثـــــــــاره املاليـــــــــة واالقتصـــــــــادية املتوقعـــــــــة علـــــــــى القطـــــــــاع الخـــــــــاص، وبشـــــــــكل  خـــــــــاص علـــــــــى املنشـــــــــآت الصـــــــــغيرة واملتوســـــــــطة  ،19- كوفيـــــــــد

ســـــــــتهدف تمكـــــــــين دعـــــــــم القطـــــــــاع الخـــــــــاص للقيـــــــــام ت بـــــــــرامجعلـــــــــى إعـــــــــداد  البنـــــــــك املركـــــــــزي الســـــــــعودي واملنشـــــــــآت متناهيـــــــــة الصـــــــــغر؛ فقـــــــــد عمـــــــــل

اإلجـــــــــــراءات، منهـــــــــــا برنـــــــــــامج تأجيـــــــــــل الـــــــــــدفعات وبرنـــــــــــامج تمويـــــــــــل اإلقـــــــــــراض، بـــــــــــدوره فـــــــــــي تعزيـــــــــــز النمـــــــــــو االقتصـــــــــــادي مـــــــــــن خـــــــــــالل حزمـــــــــــة مـــــــــــن 

واســــــــتهدف البرنامجــــــــان دعــــــــم اســــــــتمرارية األعمــــــــال ونمــــــــو هــــــــذه املنشــــــــآت خـــــــــالل املرحلــــــــة الحاليــــــــة، بمــــــــا يســــــــاهم فــــــــي دعــــــــم النمــــــــو االقتصـــــــــادي 

 واملحافظة على مستويات التوقيف في هذه املنشآت.

 م 29/3/2020هـ املوافق 5/8/1441بتاريخ 
 
قد ف، البنك املركزي السعوديمن وبرنامج تمويل اإلقراض برنامج تأجيل الدفعات التفاقية  وفقا

 حصلا  الشركة على ما يلي:

 3م وآخر قسط بتاريخ 2020نوفمبر  4م حيث يبدأ سداد أول قسط بتاريخ 2020إبريل  5بتاريخ  ريال سعودي 39,200,000مبلغ  -

البنك  أصدر، على أقساط شهرية سنوات 3على مدار فترة املركزي السعودي  للبنكالسداد  همستحق املبالغ هذهإن  م،2023أكتوبر 

 والصغيرة الصغر متناهية للمنشآت 19 كوفيد بخصوص جائحة اإلضافي الدعم إجراءات حول  إضافية توجيهاتاملركزي السعودي 

 والصغيرة الصغر متناهية للمنشآت الدفعات تأجيل ببرنامج يتعلقفيما  التخاذها التمويل شركات ستحتا  التي الحجم واملتوسطة

 البنك املركزي يال سعودي من قيمة املنحة املقدمة من قبل ر  23,014,402الحجم، حيث قاما الشركة بإعادة مبلغ  واملتوسطة

 السعودي.

 لبرنامج التمويل املضمون  15,180,000مبلغ  -
 
سداد أول قسط  يبدأم حيث 2020 أغسطس 13بتاريخ  )كفالة( ريال سعودي طبقا

 .م2023 يوليو  13م وآخر قسط بتاريخ 2021 فبراير  14بتاريخ 

 لبرنامج التمويل املضمون  11,490,658بقيمة  آخر مبلغ  -
 
سداد  يبدأم حيث 2020 أغسطس 26بتاريخ )كفالة(  ريال سعودي طبقا

 م.2023 يوليو  26م وآخر قسط بتاريخ 2021 فبراير  28بتاريخ أول قسط 

 لبرنامج التمويل املضمون ريال سعودي  13,641,053مبلغ آخر بقيمة  -
 
سداد أول  يبدأم حيث 2020 سبتمبر  15بتاريخ )كفالة(  طبقا

 م.2023 أغسطس 15م وآخر قسط بتاريخ 2021 مارس 15بتاريخ قسط 

 لبرنامج التمويل املضمون )كفالة( بتاريخ  12,500,000بقيمة مبلغ آخر آخر  -
 
م حيث يبدأ سداد 2020أكتوبر  8ريال سعودي طبقا

 م.2023سبتمبر  10م وآخر قسط بتاريخ 2021إبريل  8أول قسط بتاريخ 

يمثــــــــل  املبلــــــــغ وهــــــــذا ،ســــــــعودى ريــــــــال مليــــــــون  4,3 بمبلــــــــغ لقــــــــرض بــــــــدون فوائــــــــداألولــــــــي دخــــــــل مؤجــــــــل عنــــــــد اإلثبــــــــات  هــــــــذه املبــــــــادراتونشــــــــأ عــــــــن 

 للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم )بين  الفرق 
 
 ( واملتحصالت املستلمة.9القيمة الدفترية األولية للقرض املحددة وفقا
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 : املركزي السعودي  للبنكوفيما يلي املبالغ املستحقة 

 ديسمبر 31كما في  

 م2019  م2020 

 -  92,011,711 السعودي البنك املركزي املحصل من 

 -  (23,913,602) املسدد خالل الفترة 

 -  68,098,109 الرصيد

    

 -  (4,347,111) لقرض بدون فوائد األوليالدخل املؤجل عند اإلثبات 

 -  5939,98 االعباء التمويلية 

 -  (3,407,126) (24)إيضاح  الرصيد

 -  64,690,983 نهاية الفترة الرصيد

 -  21,951,043 الجزء املتداول 

 -  42,739,940 الجزء غير املتداول 

 ذمم دائنة تجارية  -19

في  ويتمثل ريال ســعودي( 4,214,319م : 2019ديســمبر  31ريال ســعودى )1,076,707م 2020ديســمبر  31بلغ رصــيد ذمم دائنة تجارية كما في 

 املستحق ملوردين سيارات.

 املعامالت مع جهات ذات عالقة -20

الشركة ومجلس ادارة الشركة وجهات ذات عالقة أخرين. إن شروط مالك فى سياق األعمال التجارية العادية تقوم الشركة بالتعامل مع 

األخرى الغير مرتبطة كما أنه يتم إعتماد املعامالت من قبل إدارات تلك الشركات. املعامالت مع تلك األطراف هى نفس شروط التعامل مع الجهات 

 أنه ال يتم إح ساب أية أعباء مالية على أرصدة حسابات الجهات ذات العالقة.
 
 علما

 إن أرصدة املستحق لجهات ذات عالقة كانا كما يلى :

 ديسمبر 31كما في  

 م2019  م2020 

 37,036,126  24,615,406 للسيارات املحدودةالشركة املتحدة 

 900,000  900,000 أعضاء مجلس ادارة الشركة

 1,348,500  218,556 شركة مؤسسة العيسائي للتجارة

 3,134,078  2,253,555 هافال –شركة توزاع وتسويق السيارات 

 27,987,517  42,418,704 
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 املعامالت التي تما مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:وفيما يلي 

 ديسمبر 31في للسنة املنتهية    

 م2019  م2020 طبيعة املعاملة نوع العالقة جهات ذات عالقة

 101,899,992  151,196,797 شراء سيارات مالك الشركة الشركة املتحدة للسيارات املحدودة

 (94,998,145)  (155,578,591) سداد مشتريات سيارات  

 (6,436,705)  (8,966,597) عموالت بيع وخصومات مك سبة  

 -  927,671  شركة توكيالت للتمويلبالنيابة  خاصة بعمالء  سديداتت  

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

      

 900,000  900,000 مكافآت وبدالت  العليا أفراد اإلدارة أعضاء مجلس االدارة

      

 3,659,865  4,082,330 شراء سيارات مساهم ملالك الشركة شركة مؤسسة العيسائي للتجارة

 (2,713,677)  (5,212,274) سداد مشتريات سيارات  

      

 18,658,900  19,615,930 شراء سيارات  مساهم ملالك الشركة هافال -شركة توزيع وتسويق السيارات 

 (16,213,409)  )19,103,006( سداد مشتريات سيارات  

 (1,282,694)  (1,423,019) عموالت بيع وخصومات مك سبة  
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 ديسمبر 31كما في  

 م2019  م2020 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  -21

 5,081,217  540,244 دفعات مقدمة من العمالء

 250,589  - مستحق لشركات تأمين سيارات

 1,973,439  2,560,418 مصروفات مستحقة

 157,621  977,421 ضريبة القيمة املضافة

 838,609  1,479,023 مكافآت مستحقة

 534,153   1,433,542 أخرى 

 6,990,648  8,835,628 

 

 

 ديسمبر 31كما في  

 م2019  م2020 نهاية الخدمة للموظفينلتزام مكافأة ا -22

 894,203  1,375,872 رصيد أول السنة

 343,026  546,802 تكلفة الخدمة وتكلفة معامل الخصم السنة

 192,892  345,096 خسائر إكتوارية من إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة

 (54,249)  (56,682) املدفوع 

 1,375,872  2,211,088 رصيد نهاية السنة

 :تتضمن االفتراضات الهامة املستخدمة في تحديد التزام املنافع املحددة بعد التوقيف ما يلي

 %2.97  %3  معدل الخصم

 %3  %3  الزيادة املستقبلية في الرواتب

 ألدوات املالية وإدارة املخاطرا -23

 (العمالت أسعار ومخاطر  سعر الصرف األجنبيتشمل مخاطر ) املالية وهي: مخاطر السوق تتعرض الشركة من خالل أنشطتها ملجموعة من املخاطر 

ومخاطر السيولة. إن برنامج إدارة املخاطر لدى الشركة، والذي تنفذه اإلدارة العليا، يركز على التمويل الذي يحقق فعالية  ومخاطر االئتمان

قلب األرباح وتحقيق العائد األقص ي للمساهمين. فيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجه الشركة املالية للحد من ت التكلفة عالوة على إدارة املخاطر 

 واستراتيجيات التخفيف ذات العالقة.

 التأجير التمويليصافي اإلس ثمار في عقود و وُمعادالت النقد تتكون األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي للشركة بشكل أساس من النقد 

لجهات ذات عالقة  املستحقو  واملستحق للبنك املركزي السعودي وال سهيالت املاليةالتورق  –وصافي اإلس ثمار في عقود مرابحة السلع 

 .ومستحقات وأرصده دائنة أخرى 
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 طر اإلئتمان مخ

يؤدي إلى تكبد القسم لخسارة مالية. ي ساوى أقص ي إن املخاطر االئتمانية هي عدم مقدرة الطرف املقابل على الوفاء بالتزاماته ألداة مالية مما 

 ملخاطر االئتمان مع القيمة الدفترية للموجودات املالية. تعرض

صافي اإلس ثمار في و وُمعادالت النقد أساس النقد إن األدوات املالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض ملخاطر اإلئتمان تتضمن بشكل 

تقوم الشركة بإيداع أموالها فى مصارف مالية ذات موثوقية وقدرة . التورق –وصافي اإلس ثمار في عقود مرابحة السلع عقود التأجير التمويلي 

مخاطر إئتمان هامة تنتج إئتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصوص حجم األموال املودعــة فى كل مصــرف وال تتوقــع اإلدارة وجود 

 ألن لديهـــا قاعدة عريضة من العمالء التي تعمل فى أنشطة كما ال تتو مــن ذلك . 
 
قع اإلدارة أن تتعرض ملخاطــر إئتمان هامــة من الذمم املدينة نظـــرا

 
 
 .مختلفة ومواقع متعددة كما أنها تقوم بمراقبة الذمم املدينة القائمة دوريا

 االئتمانية الجودة تحليل

 املستنفدة بالتكلفة محملة مالية موجودات

 لم ما .م 2019ديسمبر  31 و م 2020ديسمبر  31 في كما املس نفدة بالتكلفة املقاسة املالية للموجودات االئتمان جودة بخصوص املعلومات أدناه

 .الدفترية القيم اجمالي تعرض الجدول  في املبالغ فإن بالتحديد، ذلك ذكر يتم

 م2020ديسمبر  31كما في  

 

 عاملة

 )املرحلة األولى(

 منخفضة اآلداء

 )املرحلة الثانية(

 غير عاملة

 املجموع  )املرحلة الثالثة(

251,056,31 18,493,500 481,203,343 إجمالي االس ثمار في عقود إيجار تمويلي   5550,753,15  

 76,638,392 - - 76,638,392 تورق -مرابحة السلع  إجمالي االس ثمار في عقود

535,164,97 32,928,457 537,035 1,699,483 في عقود إيجار تمويلي مخصص خسائر إئتمان متوقعة  

في عقود مرابحة السلع  إئتمان متوقعةمخصص خسائر 

 تورق -

53,640 - - 53,640 

 

 م2019ديسمبر  31كما في  

 

 عاملة

 )املرحلة األولى(

 منخفضة اآلداء

 )املرحلة الثانية(

 غير عاملة

 املجموع  الثالثة()املرحلة 

 509,267,924 45,287,868 42,213,319 421,766,737 إجمالي االس ثمار في عقود إيجار تمويلي 

 4,648,635 - - 4,648,635 تورق -مرابحة السلع  إجمالي االس ثمار في عقود

,303,21333 22,008,033 4,994,686 6,210,584 في عقود إيجار تمويلي مخصص خسائر إئتمان متوقعة  

في عقود مرابحة السلع  مخصص خسائر إئتمان متوقعة

 تورق -

38,144 - - 38,144 

 



 شركـــة توكيالت للتمويل

 مقفلة مساهمةشخص واحد شركة 

 م2020ديسمبر  31ات حول القوائم املالية للسنة املنتهية في إيضاح

 )املبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر خالف ذلك(

-30- 

 االئتمان مخاطر في جوهريةال زيادةال

 ذات املعقولة واملؤيدة املعلومات االعتبار في الشركة تأخذ األولي، اإلنشاء منذ جوهرية بصورة مالية أداة في التعثر مخاطر زيادة مدى تحديد عند

 التاريخيةاإلئتمانية و  إلى الخبرة تس ند التي والكمية النوعية والتحليالت املعلومات يتضمن وهذا .مالئمة غير جهود أو تكاليف دون  واملتاحة العالقة

تعتقد اإلدارة أن الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ال تنشأ إال عند تأخر سداد بناء  على تاريخ تحصيل القسط،  .ةلياملستقب والتوقعات للشركة

ا. 90القسط ألكثر من    يوم 

 .معتمدة ومراحل محددة مؤشرات على بناء   مخاطر االئتمان في جوهرية زيادة وجود مدى تحديد هو التقييم من الهدف إن

 مخاطر سعر الصرف األجنبي

 نبية.األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات املالية ن يجة للتغير في أسعار صرف العمالت األج تنتج مخاطــر سعر الصرف

تقد أن تراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار صرف العمالت وتعو  .لريال السعوديلم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا ا

 مخاطر العمالت غير جوهرية.

 ر أسعار العموالتمخاط

املالية  تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات املحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر على الربح املستقبلي أو القيم العادلة لألدوات

لهذه املخاطر عند الحاجة ط وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت من خالل مراقبة التذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة وتقوم بالتحو 

 لذلك.

 مخاطر السيولة 

تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل . تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها حال استحقاقها

 لتزامات عند استحقاقها.اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية ملقابلة أي إ

ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى ، تعمل الشركة واملستحق لجهات ذات عالقة األجل  ةطويل تسهيالت مالية املطلوبات املالية للشركة منتتكون 

كما هو  على الحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسهيالت بنكية، باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العمالء

 واألرصدة الدائنة األخرى. لجهات ذات عالقة واملستحقات ال سهيالت املالية أقساط وفترات سداد موضح اعاله
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 إن املبالغ اجمالية وغير مخصومة: .القوائم املاليةفيما يلي بيان باالستحقاقات التعاقدية املتبقية للمطلوبات املالية في تاريخ 

 التدفقات النقدية التعاقدية  

 

  م2020 ديسمبر  31

 

 القيمة الدفترية

شهور  3خالل 

 أو أقل

 12إلى  3خالل 

 
 
 شهرا

خالل سنة إلى 

 سنتان

خالل سنتان إلى 

 اإلجمالي خمس سنوات

 297,256,601 119,436,359 91,429,042 79,934,480 6,456,720 297,256,601 مالية تسهيالت
 السعودي املركزي  للبنك الدفع مستحق

 السعودي

64,690,983 3,442,127 18,508,916 25,436,567 17,303,373 64,690,983 

 24,989,889 5,697,304 6,912,477 9,186,176 3,193,932 - العموالت املستقبلية 

 27,987,517 - - 25,515,406 2,472,111  27,987,517  مستحق لجهات ذات عالقة

 8,067,355 - - - 8,067,355 8,067,355 ذمم دائنة تجارية  وأخرى 

 422,992,345 142,437,036 123,778,086 133,144,978 23,632,245 398,002,456 اإلجمالي
 

   م2019ديسمبر  31

 176,178,531 36,254,855 61,379,375 58,658,254 19,886,047 176,178,531 مالية تسهيالت
 7,150,004 578,785 1,943,058 3,162,758 1,465,403 - العموالت املستقبلية 

 42,418,704 - - 15,377,626 27,041,078 42,418,704 مستحق لجهات ذات عالقة
 13,049,947 - - - 13,049,947 13,049,947 ذمم دائنة تجارية  وأخرى 

 238,797,186 36,833,640 63,322,433 77,198,638 61,442,475 231,647,182 اإلجمالي
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 على خسائر االئتمان املتوقعة وبرامج البنك املركزي السعودي 19-كوفيدفيروس كورونا تأثير  -24

 الن شاره السراع في جميع انحاء 19 -كورونا )"كوفيدعن تفش ي فيروس  ۲۰۲۰مارس  ۱۱أعلنا منظمة الصحة العاملية في 
 
"( واعتباره وباء نظرا

الحكومات في جميع أنحاء أثر هذا التفش ي أيضا على دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك اململكة العربية السعودية. اتخذت وقد العالم. 

خطوات الحتواء ان شار الفيروس، وقد طبقا اململكة العربية السعودية على وجه الخصوص إجراءات متعددة من ضمنها إغالق الحدود،  عالمال

 .باإلضافة إلى إصدار املبادئ التوجيهية للتباعد االجتماعي وفرض حظر التجول على مستوى اململكة

مع إغالق االقتصادات العاملية، ولكن  ۱۹-دیايضا تقلبا كبيرا خالل الفترة الحالية بسبب مشاكل الطلب الناشئة عن كوفوشهدت أسعار النفط  

ها إلى حد كبير في اقتصاد يعتمد بشكل أساس ي تأيضا مشاكل العرض الناتجة من الكميات التي سبقا الوباء، بالنسبة للشركة التي تتركز عمليا

ار االقتصادية لألحداث املذكورة أعاله، على الرغم من أن نطاقها ومدها ال يزال غير مؤكد، اشتملا بشكل أساس ي على النفط، فإن اآلث لىع

 :العوامل التالية

الى  املوقفين تعطيل كبير في األعمال الناشــــــــ و من العوائق الســــــــتحداث أصــــــــول جديدة، باإلضــــــــافة إلى القيود على الســــــــفر وعدم حضــــــــور  -

 مقرات العمل وما إلى ذلك

القطاعات األكثر  تدهور في الجدارة االئتمانية للعمالء، على وجه الخصـــــــــــــوص ألولئك الذين يعملون بشـــــــــــــكل مباشـــــــــــــر أو غير مباشـــــــــــــر في -

 تعرضا"، مثل النقل والسياحة والضيافة والترفيه والبناء والتجزئة

أســـــعار الفائدة  في يتجلى في تقلب أســـــعار املوجودات وأســـــعار صـــــرف العمالت واالنخفاض العامزيادة كبيرة في عدم اليقين االقتصـــــادي،  -

 على مستوى العالم

جميع الظروف الحالية واألوضاع السائدة مجتمعين من الشركة القيام بتحليل األثر املحتمل لهذه األحداث على العمليات التجارية  تتطلب

لس اإلدارة وإدارة الشركة بتقييم الوضع الحالي، وبالتالي قاما الشركة بتفعيل خطط استمرارية األعمال للشركة، وعليه فقد قام كل من مج

 .على عملياتها وأدائها املالي ۱۹-دیاآلثار املترتبة عن تعطل األعمال املحتمل ن يجة تفش ي کوف وإدارةاألخرى إلدارة املخاطر  رساتواملما

تطلب الوباء من الشركة مراجعة بعض املدخالت واالفتراضات املستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة. تمحورت هذه في املقام  كما

ه األول حول تعديل عوامل االقتصاد الكلي مثل الناتج املحلي اإلجمالي وإعادة تقييم طرق بناء السيناريو واألوزان األساسية املخصصة لهذ

 لتقدير احتمالية حدة هذه العوامل لتحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة.  يوهاتنار السي

حالة  على %30على الحالة األساسية، و  %60وزن تطبيق  وتميو لالقتصاد الكلي على ذلك، تم تعديل األوزان املخصصة لكل سينار  عالوة

على الحالة الصاعدة لتحديد خسائر االئتمان املتوقعة. تم تخصيص وزن أكبر لحالة أسوأ عند مقارنتها باألوزان املخصصة كما  %10الهبوط و 

 م.۲۰۱۹ سمبر دي 31 في

مليون ريال سعودي  ۱.۹9عن إعادة التوقعات لعوامل االقتصاد الكلي تعديل أوزان السيناريو خسائر ائتمانية متوقعة إضافية للشركة بمبلغ  نتج

 وعدم التأكد التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام جوهرية كما هو الحال مع أي توقعات، فإنم، 2020ديسمبر  31املنتهية في  للسنة

قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك املتوقعة. إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير املؤكدة أمر تقديري، وستواصل الشركة إعادة تقييم  بالتالي،و 

 .موقفها والتأثير ذات الصلة على أساس منتظم

عب في الوقا الحالي املعرفة الدقيقة ألثار األزمة ما صدر عن مجلس معايير املحاسبة الدولي والهيئات التنظيمية األخرى، فإنه من الص حسب

الصحية وإجراءات دعم الحكومات والبنوك املركزية، مثل تأجيل سداد األقساط املستحقة على التمويل وحزم التخفيف األخرى. لذلك فقد 

طبيق املنهجية الحالية املعتمدة على تصنيف كل إلى أنه من السابق ألوانه أن يتم اثبات الخسائر االئتمانية املتوقعة من خالل ت شركةخلصا ال

ند تعرض إلى درجة مخاطر ائتمانية وإنما القيام بالتركيز على النموذ  االقتصادي الذي يدعم قرارات "احتمال التعثر عن السداد والخسارة ع

رت بيانات أكثر موثوقية، وبالتالي تحديد ما إذا عن السداد". س ستمر الشركة في تقييم تعرضات الشركات الجوهرية بشكل فردي كلما توف ثر التع

 .كانا هناك حاجة إلى تسجيل مبالغ إضافية مقابل الخسائر االئتمانية املتوقعة
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 البنك املركزي السعوديبرامج ومبادرات  إطالق

 الالزم م لتقديم الدعم2020مارس برنامج دعم تمويل القطاع الخاص )"برنامج الدعم"( في  البنك املركزي السعودي ، أطلق۱۹ دیفاستجابة لكو 

 بشكل أساس ي على البرامج التالية: .  الدعملقطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة من خالل تمكين وتسهيل التمويل. يشمل برنامج 

 برنامج تأجيل املدفوعات؛ و 

   واملتوسطة )كفالة( ت الصغيرةآضمان التمويل للمنشبرنامج . 
 

م على تسهيالت 2020مارس  14أ من كجزء من برنامج الدفعات املؤجلة، مبدأيا يتعين على الشركة تأجيل املدفوعات ملدة ستة أشهر تبد

عبر  البنك املركزي السعوديواملتوسطة حسب التعريف الصادر عن  والصغيرة الصغر  اهيةكمؤسسات متنألولئك املقترضين املؤهلين اإلقراض 

  .يوما متأخرة السداد( 90)أي من صفر إلى  3و  1 ه واملصنفة في فئة1438جمادى اآلخرة  11 خیبتار  ۳۸۱۰۰۰۰۹۹۰۲التعميم رقم 

وبالتالي قاما الشركة م، 2020ديسمبر  14عات املؤجلة حتي م عن تمديد برنامج املدفو 2020ي خالل شهر سبتمبر البنك املركزي السعود أعلن

 من 2020سبتمبر  30فترة  بتأجيل املدفوعات ملدة ثالثة أشهر على أقساط خالل
 
 م.2020مارس  14م اعتبارا

قاما الشــركة  م، وبالتالي2021مارس  31م عن تمديد برنامج املدفوعات املؤجلة حتي 2020خالل شــهر ديســمبر  البنك املركزي الســعودي أعلن

م وباملثل، 2020مارس  14م اعتبارا من 2020ديســـــــــــمبر  31كما في العام املنتهي  ثالثة أشـــــــــــهر أخرى على أقســـــــــــاط خالل بتأجيل املدفوعات ملدة

إلى أولئك املقترضـــــين الذين  آتشـــــهرا على تســـــهيالت اإلقراض املمولة من خالل قروض منشـــــ ۱۲على الشـــــركة أيضـــــا تأجيل الدفعات ملدة  يتعين

  .على التوالي 3إلى  1يعتبرون مؤهلين للمشروعات املتناهية الصغر واملتوسطة واملصنفة في الفئة من 

. م۲۰۲۰أبريل  1شـــــــــهرا اعتبارا من  ۱۲عية ملدة الخاصـــــــــة بها من بنك التنمية االجتما منشـــــــــآتتلقا الشـــــــــركة تأجيل ســـــــــداد قروض  كتعويض،

ديد وتعتبر إعفاءات الدفع بمثابة دعم سيولة قصيرة األجل ملعالجة املقترض قضايا التدفق النقدي املحتملة. نفذت الشركة إعفاءات الدفع بتم

  .الساري املمنوح دون أي تكاليف إضافية يتحملها عمالؤها مويلفترة الت

ولي تقييم األثر املحاســـــبي لهذه التغييرات من حيث ال ســـــهيالت االئتمانية وإعادة هيكلة قروض منشـــــآت تم معالجتها وفقا ملتطلبات املعيار الد تم

 وديمليون ريال ســــــع10,6کتعديل من حيث الترتيب. وقد نتج عن ذلك إثبات الشــــــركة لخســــــارة تعديل في اليوم األول بمبلغ  ۹للتقرير املالي رقم 

قروض و  ال ســـــــــــــهيالت املـاليـة مليون ريـال ســـــــــــــعودي فيمـا يتعلق بإعـادة هيكلـة19,7 مبلغ بربح و فيمـا يتعلق بـالتغيرات في ال ســـــــــــــهيالت االئتمـانيـة 

. في غياب عوامل أخرى، ال تعتبر مشــاركة أي عميل في برنامج الدعم زيادة جوهرية في مخاطر الربح أو الخســارةمنشــآت وهذا تم عرضــه في قائمة 

  .االئتمان

 39.2مقابل الخســــارة الناتجة عن هذه التعديالت التي من املتوقع أن تتكبدها الشــــركة ن يجة تأجيل املدفوعات، تلقا الشــــركة مبلغ  كمقاصــــة

 من  3على مدار  تســــــــــدد البنك املركزي الســــــــــعوديمن  ۲۰۲۰مليون ريال ســــــــــعودي كوديعة بدون ربح خالل شــــــــــهر أبريل 
 
نوفمبر  4ســــــــــنوات  بدءا

والتي تم اســــــتالمها زيادة على  لبنك املركزي الســــــعوديل مليون ريال ســــــعودي 23م، قاما الشــــــركة برد مبلغ 2020م، خالل شــــــهر ســــــبتمبر 2020

األقســـــاط املؤجلة للمؤســـــســـــات الصـــــغرى والصـــــغيرة واملتوســـــطة باعتبارها مؤهلة بموجب برنامج املدفوعات املؤجلة، تما املحاســـــبة عن فائدة 

ليون ريــال ســـــــــــــعودي تم م 4,3معــدل التمويــل املــدعوم وفقــا املتطلبــات محــاســـــــــــــبــة املنح الحكوميــة التي أدت إلى تحقيق ربح في اليوم األول بمبلغ 

 . م2020 ديسمبر  31في  العام املالي املنتهيإثباتها خالل 

خالل العام املالي ليون ريال ســـــــــــــعودي والتي تم إدراجها في القوائم املالية م15,3بلغا مكاســـــــــــــب التعديل للدعم مقابل تمديد البرنامج املؤجل  

 م.2020ديسمبر  31املنتهي في 

 وقد مارسا اإلدارة 
 
 في اإليضاح رقم )وقياس  إلثباتمعينة  أحكاما

 
 (.18،17املنحة الحكومية كما هو وارد أكثر تفصيال
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 وال سهيالت املالية ودخل املنحة: لتأثير تعديل التدفقات النقدية للتمويل فيما يلي التأثير الصافي على قائمة الربح أو الخسارة

 ديسمبر 31كما في  

 م2019  م2020 

 -  (6,828,033)  ، صافيتعديل التدفقات النقدية)خسارة( 

 -  6,612,920 (17إيضاح ) ، صافياللتزام مالي كاسب تعديل التدفقات النقديةم

 -  3,407,126 (18)إيضاح  ، صافيالحكومية لمنحهل املؤجل عند اإلثبات األولي دخلال

 3,192,013  - 

 أرباح توزيعات -25

 من قبل 2020ابريل  5 بتاريخ
 
 9  بتاريخالبنك املركزي السعودي م أقرت الجمعية العامة للشركة توزاعات أرباح تما املوافقة عليها مسبقا

من صافى  %39,2بنسبة  سعوديريال  6,900,000م، وبلغا توزاعات األرباح 2020فبراير  27م وفق طلب الشركة املقدم بتاريخ 2020مارس 

 .م(2018من صافي ربح سنة  %34ريال سعودي بنسبة  6,000,000مبلغ  2019ابريل  23)  م2019ربح سنة 

 من قبل  العادية م أقرت الجمعية العامة2020 أكتوبر  14 بتاريخ
 
البنك املركزي السعودي للشركة توزاعات أرباح تما املوافقة عليها مسبقا

 %63بنسبة  سعوديريال  52,000,000م، وبلغا توزاعات األرباح 2020 سبتمبر  21م وفق طلب الشركة املقدم بتاريخ 2020 أكتوبر  5  بتاريخ

 م.2019سنة ل األرباح املبقاهمن 

 الحقة أحداث -26

جراء يكن هناك أي أحداث الحقة بعد نهاية السنة حتي تاريخ اعتماد هذه القوائم املالية، والتي تتطلب اإلفصاح في هذه القوائم املالية أو إ لم

 تعديل بسببها.

 إعتماد القوائم املالية  -27

 . م2021  فبراير  08املوافق  هـ1442جمادى اآلخرة  26 تم اعتماد واملوافقة على إصدار هذه القوائم املالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ


