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 شركة توكيالت للتمويل

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

 

 )غير مراجعة(   م2021مارس  31في  ةأشهر املنتهيالثالثة  ةلفتر  املوجزةفهرس القوائم املالية األولية 

 
 

 صفحـة  

 2 املوجزة األوليةاملعلومات املالية  عن املراجع املستقل فحصتقرير 

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

 4 مراجعة()غير  املوجزة األوليةقائمة املركز املالي 

 5 )غير مراجعة( املوجزة األوليةقائمة التغيرات في حقوق املساهمين 

 6 )غير مراجعة( املوجزة األولية قائمة التدفقات النقدية

 19 - 7 )غير مراجعة( املوجزة األولية إيضاحات حـول القوائم املالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

3 

 

 شركــــة توكيالت للتمويل

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

 املوجزة األولية الشامل اآلخر والدخل  و الخسارةالربح أقائمة 

 )غير مراجعة(

 (سعودي)سالريال ال

 

 مارس 31املنتهية في  الثالثة أشهر لفترة    

 م2020  م2021  إيضاح   

 جججججججج  جججججججج   

 13,389,903  14,968,155  6 اإليرادات من العموالت     

 (2,501,288)  (1,496,094)  7 أعباء تمويلية

   13,472,061  10,888,615 

 1,074,572  995,148   إيرادات أخرى 

 (892,749)  (595,910)   مصاريف البيع 

 (5,017,104)  (6,136,808)   مصروفات عمومية وإدارية 

 (1,987,168)  (1,082,396)   مخصص خسائر االئتمان املتوقعةمصروف 

 4,066,166  6,652,095   صافي دخل الفترة قبل الزكاة الشرعية

 (396,918)  (665,210)  8 الزكاة الشرعية

 3,669,248  5,986,885   صافي دخل الفترة

      الدخل الشامل اآلخر للفترة    

 -  -   سنود دخل شامل آخر  يعاد تصنيفئا إلى الربح او الخسارة في الفةرات الكحقة

الفةرات سنود دخل شامل آخر لن يعاد تصنيفئا إلى الربح او الخسارة في 

 -  -   الكحقة

 3,669,248  5,986,885   جمالى الدخل الشامل للفترةإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 مقفلةشركة شخص واحد مساهمة 

 املوجزة األولية قائمة املركز املالى

 (سعودي)سالريال ال
 

    

 

 إيضاح

 م2021مارس  31  

  )غير مراجعة(

 م2020 ديسمبر  31

 (مراجعة) 

      املوجودات

عادالتنقد   50,814,224  56,922,059     النقد ومن

 504,567,824  536,694,697  9   تلمار في عقود إيجار تمويليصافي اال 

 2,243,541  2,341,931   ةدفعات مقدم

 -  750,138  1-12 املستحء من جئات  ات عكقة

 892,850  892,850   سالقيمة العادلة من خكل الدخل الشامل اآلخر  تلمار ا

 1,370,145  1,256,419   موجودات غير ملمو ة

 3,212,663  3,118,268   ممتل ات ومعدات

 563,101,247  601,976,362   املوجوداتمجموع 

      

      امللكيةاملطلوبات وحقوق 

      املطلوبات 

 297,256,601  329,703,813  10 تسئيكت مالية 

 64,690,983  71,149,755  11 السعودي للبن  املركزي مستحء الدفع 

 1,076,707  9,979,172    مم دائنة تجارية

 27,987,517  7,667,004  2-12 مستحء لجئات  ات عكقة

 6,990,648  11,487,448   مستحقات وأرصدة دائنة اخرى 

 3,225,000  3,225,000   ارباح دائنو توزيعات

 2,211,088  2,449,372   لةزام م افأة ن اية الخدمة للموظفينا

 3,406,686  4,071,896  8 مخصص الزكاة الشرعية

 406,845,230  439,733,460   مجموع املطلوبات

      امللكيةحقوق 

 100,000,000  100,000,000   رأس املال

 11,826,200  11,826,200   إحتياتي نظامي

 44,429,817  50,416,702   أربـاح مبقـاة

   162,242,902  156,256,017 

 563,101,247  601,976,362   امللكيةمجموع املطلوبات وحقوق 
 

 دارةرئيس مجلس ال  املدير التنفيذى املدير املالى

 فيصل القريش ى فيصل الجمعان وليد أسعد

 ال يتجزأ من القوائم املالية 15( إلى رقم )1"إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ي
 وتقرأ معئا " املوجزة األولية( تش ل جزءا
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 شركة توكيالت للتمويل

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

 املوجزة األولية امللكيةحقوق التغيرات في قائمة 

 (سعودي)سالريال ال

 

 رأس املـــــــــال 

 

 إحتياطي نظامي 

 

 أرباح مبقـــــاة 

 

 املجمــــــــــــــوع 

 م2021 مارس 31في أشهر املنتهية  الثالثةلفترة 

       

 156,256,017  44,429,817  11,826,200  100,000,000 )مراجعة( م2021يناير  1الرصيد في 

        الدخل الشامل اآلخر

 5,986,885  5,986,885  -  - صافي دخل الفةرة

 -  -  -  - سنود الدخل الشامل اآلخر للفةرة

 5,986,885  5,986,885  -  - الدخل الشامل للفترة إجمالي

 162,242,902  50,416,702  11,826,200  100,000,000 )غير مراجعة( م2021مارس  31الرصيد في 

 م2020مارس  13أشهر املنتهية في  الثالثةلفترة 
       

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

        الدخل الشامل اآلخر

 3,669,248  3,669,248  -  - صافي دخل الفةرة 

 -  -  -  - سنود الدخل الشامل اآلخر للفةرة

 3,669,248  3,669,248  -  - الدخل الشامل للفترة إجمالي

 196,261,324  86,726,028  9,535,296  100,000,000 )غير مراجعة(  م2020مارس  31الرصيد في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15( إلى رقم )1"إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ي
 "وتقرأ معئا 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 التدفقات النقديةقائمة 

 (سعودي)سالريال ال

 

 مارس 31املنتهية في  الثالثة أشهر لفترة  
 م2020  م2021 

    األنشطة التشغيلية

 4,066,166  6,652,095 صافي دخل الفةرة قبل الزكاة الشرعية

    تعديالت:
 222,778  312,974    ككات ا

 109,940  252,114 لةزام م افأة ن اية الخدمة للموظفينا

 2,501,288  3,326,410 أعباء تمويلية 

 1,987,168  1,082,396 مخصص خسائر االئتمان املتوقعة 

 -  (1,830,316) ربح التعديل على إعادة هي لة التسئيكت املالية

 -  (515,768) الدخل املؤجل عند اإل بات املبدئي لقرض سدون فوائد

    التغير في:
 (37,465,344)  (33,209,269)   تلمار في عقود إيجار تمويليصافي اال 

 
ي
 6,254,828  (98,389) دفعات مقدما

 (23,869,339)  (21,070,651) مستحء لجئات  ات عكقة
 (5,352,829)  4,496,800 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 (1,710,816)  8,902,465  مم دائنة تجارية

 (53,256,160)  (31,699,139) النقد من التشغيل 

 (2,025,762)  - زكاة مدفوعة

 (28,099)  (13,831) م افأة ن اية الخدمة املدفوعة

 (2,501,288)  (132,478) أعباء تمويلية مدفوعة

 (57,811,309)  (31,845,448) صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية

    األنشطـة الستثمارية

 (1,018,675)  (104,851) موجودات غير ملمو ة , املدفوع لشراء ممتل ات ومعدات 

 (1,018,675)  (104,851) صافي النقد املستخدم في األنشطة الستثمارية

    األنشطـة التمويليـة
 106,363,953  31,639,679 خكل الفةرة التسئيكت املاليةمن )املدفوع( صافي املحصل 
 -  6,418,455 خكل الفةرة السعودي البن  املركزي من )املدفوع( صافي املحصل 

 106,363,953  38,058,134 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 47,533,969  6,107,835 النقد وُمعادالت النقدصافي التغير في 

 29,232,991  50,814,224 النقد وُمعادالت النقد في بداية الفترة

 76,766,960  56,922,059 النقد وُمعادالت النقد فى نهاية الفترة

 

 ال يتجزأ من القوائم املالية15( إلى رقم )1"إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ي
 األولية املوجزة وتقرأ معئا " ( تش ل جزءا



 شركـــة توكيالت للتمويل

 مساهمة مقفلةشخص واحد  شركة

 )غير مراجعة( م2021 مارس 31في  ةأشهر املنتهي الثالثة ةلفتر  املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية 

 مالم يذكر خكف  ل ( سعودي)املبالغ سالريال ال
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 التكوين والنشاط - 1

  1010188406مقفلــة تأ ست سموجــب السجل التجارى رقم  شخص واحد مساهمة شــركةشركة توكيكت للتمويل )الشركة( هي 

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

ــــــــوزاري رقم  ـــــــــ ـــــــــ  للقرار الـ
ي
تمت املوافقة على إعكن تحول الشركة من شركة  ات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة  عودية مقفلة وفقا

القاضــــــــــ   ساملوافقة على إعكن تحول الشــــــــــركة من شــــــــــركة  ات  ،م(2015اسريل  14هـــــــــــــــــــــــ املوافء )1436جمادى األولى  25ق ستاري   -495

ـــــــــــــير مسئولية محدودة الى شركة مساهمة  عودية مقفلة وتم  إ م الشركة من شركة توكيكت للتجارة والتقسيط الى شركة توكيكت  تغيـ

تولت الشــركة فعليا موجودات  م(.2015اسريل  14هـــــــــــــــ ) املوافء 1436جمادى اللانى  25 فيللتمويل وتم إصــدار الســجل التجارى الجديد 

 .ة لجميع األغراضومجلوبات الشركة  ات املسئولية املحدودة على أ اس أن ا منشأة مستمر 

ريال  عودي للسئم الواحد.  10 ئم سقيمة إ مية  10.000.000ريال  عودي مقسم إلى  100.000.000يبلغ رأ مال الشركة مبلغ 

  :لى املساهمين كما يلىع قبل التعديليتوزع رأس مال الشركة 

 ريــــال سعـــودى  املساهمة نسبة  عدد األسهم إســـــم املساهــــــم

 25.000.000  %25  2.500.000 شركة عمر عبد الفتاح العقاد وشركاه 

 25.000.000  %25  2.500.000 هش   واخوانيشركة على زيد القر 

 25.000.000  %25  2.500.000 للسياراتشركة  عيد عمر العيسائي ومحمد على العيسائي 

 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 

 
ي
سالشركة سبيع حصصئم  ساهمينوقرار امل هـ (1441 الحجة  و  6)املوافء م 2020يوليو  27ستاري   العاديةالعامة غير  الجمعيةلقرار  ووفقا

 يونيو  28 ستاري السعودي البن  املركزي  وموافقة هـ(1441 شوال 9م )املوافء 2020 يونيو  1لصالح الشركة املتحدة للسيارات ستاري  

 املتحدة شركةللشخص واحد مساهمة مقفلة( مملوكة سال امل تحويل الشركة الى )شركة  تم ( هـ1441 القعدة  و  7م )املوافء 2020

 .للسيارات

 ستاري  والسجل التجاري  هـ(1442محرم  8م )املوافء 2020أغسجس  27ستاري  للشركة وبناءي عليه تم تعديل النظام األ ا    

 للنظام األ ا    املعدل والسجل التجاري املعدل فقد سلغ هي ل  هـ(1442محرم  11م )املوافء 2020أغسجس  30
ي
وفء ملا  بء، 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

 مساهمة مقفلةشخص واحد  شركة

 )غير مراجعة( م2021 مارس 31في  ةأشهر املنتهي الثالثة ةلفتر  املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية 

 مالم يذكر خكف  ل ( سعودي)املبالغ سالريال ال

8 

تتملل النشاتات الرئيسة للشركة في مزاولة أعمال اإليجار التمويلي وتمويل األصول اإلنتاجية وتمويل نشاط املنشات الصغيرة واملتو جة 

نوفم ر  11)املوافء  هـ1436محرم  18وتاري   361000009818السعودي رقم  البن  املركزي والتمويل اإل   ككي سموجب موافقة 

م(، وتمارس الشركة نشاتئا سموجب السجل التجارى املذكور أعكه والسجكت التجارية الفرعية التالية عن الفروع العاملة خكل 2014

 :الفةرة

 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

 شئر يناير وتنته  سن اية شئر ديسم ر من كل  نة ميكدية. منتبدأ السنة املالية للقوائم املالية 

  املحاسبةأسس  - 2

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

شركة ال تشمل جميع اإليضاحات والت  يتم في العادة إرفاقئا مع القوائم املالية السنوية ولذل  يجب قراءت ا مع القوائم املالية السنوية لل

 .م2020ديسم ر  31كما في 

 .للشركةسالريال السعودي والذي يملل العملة الوظيفية  املوجزة األولية القوائم املاليةتظئر 

 التقديرات الهامةو  األحكام - 3

ممار ــــــــة اج  ادات في ا ــــــــتخدام األح ام والتقديرات واالفةراضــــــــات الت  تؤ ر على  دارةيتجلب إعداد القوائم املالية االولية املوجزة من اإل 

ـــــدم  ــــــ ـــــاالت عـ ــــــ ـــــر ل ـ ــــــ ـــــر الكبيـ ــــــ  للتأ يـ
ي
ـــــد تجبيء السيا ات املحا بية واملبالغ املقررة لكصول وااللةزامات وااليرادات واملصروفات. ونظرا ــــــ التأكـ

  ا أهميــة املصاحبــة للتقديــرات الرئيسية، قد تتجلــب النتا
ي
ئــج التــي تختلــف عــن االفةراضــات ال اليــة خــكل الســنة املاليــة التاليــة  تعديك

 .نســبية علــى املبلــغ الدفتــري لألصــل أو االلتــزام املتأ ــر

عند تجبيء الســـــــــــــيا ـــــــــــــات املحا ـــــــــــــبية  ارةدكانت االح ام الئامة املوضـــــــــــــوعة من قبل اإل  ،املالية االولية املوجزة القوائمعند إعداد هذه 

 للســــــــــنة املن  ية في للشــــــــــركةاملالية الســــــــــنوية  القوائم، واملصــــــــــادر الرئيســــــــــية للتقديرات واالمور غير املؤكدة هي  ات ا املجبقة على شــــــــــركةلل

 .م2020ديسم ر  31

 السياسات املحاسبية الهامة - 4

 املالية األولية املوجزة هى نفسئا املتبعة في إعداد القوائم املالية السنوية كما فيجميع السيا ات املحا بية املتبعة في إعداد القوائم 

 .م2020ديسم ر  31

 

 



 شركـــة توكيالت للتمويل

 مساهمة مقفلةشخص واحد  شركة

 )غير مراجعة( م2021 مارس 31في  ةأشهر املنتهي الثالثة ةلفتر  املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية 

 مالم يذكر خكف  ل ( سعودي)املبالغ سالريال ال
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 املعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت  - 5

 من 
ي
 من التعديكت على املعايير  ارية اعتبارا

ي
شرحئا في  م والت  تم2021يناير  1ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع  ل  فإن عددا

 املوجزة للشركة. وليةألالقوائم املالية السنوية للشركة ولكن ليس لئا أ ر جوهري على القوائم املالية ا

 تاليرادات من العموال  - 6

 مارس 31 لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 م2020  م2021  

 8,244,306  8,656,979  إيراد من عقود تأجير تمويلى

 3,426,819  5,460,141  إيراد عمولة من شراء  يارات 

 1,718,778  851,035  ايراد عمولة تأمين

  14,968,155  13,389,903 

 

 مارس 31 لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 م2020  م2021 أعباء تمويلية - 7

 2,501,288  3,326,410 أعباء تمويلية

 -  (1,830,316) م ا ب تعديل التدفقات النقدية

 1,496,094  2,501,288 

 

 مخصص الزكاة الشرعية - 8

 كما في 

  م2021مارس  31

 كما في 

 م2020ديسمبر  31

    : إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلـي

 3,063,878  3,406,686 السنة  / الفةرة رصيد أول 

 2,633,637  665,210 السنة/  الفةرة خكل م ون 

 (2,290,829)  - السنة/  الفةرةاملسدد خكل 

 3,406,686  4,071,896 / السنة  الفةرة رصيد آخر 

 موقف الربط الزكوى النهائى

 م وحصلت على شئـــادة الزكــاة.2019ديسم ر  31قدمت الشركة إقرارات ا الزكوية و ددت املستحء علي ا حت  السنة املن  ية فى 



 شركـــة توكيالت للتمويل

 مساهمة مقفلةشخص واحد  شركة

 )غير مراجعة( م2021 مارس 31في  ةأشهر املنتهي الثالثة ةلفتر  املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية 

 مالم يذكر خكف  ل ( سعودي)املبالغ سالريال ال
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 م2020ديسمبر  31كما في   م2021 مارس 31كما في  

 الجمالي  تورق  إيجارة ومرابحة  الجمالي  تورق  إيجارة ومرابحة  صافي الستثمار في عقود إيجار تمويلي - 9

 627,391,547  76,638,392  550,753,155  655,748,042  82,031,099  573,716,943 للدفعاتاجمالى ال د األدنى 

: إيرادات تمويل غير مكتسبة 
ي
 (87,605,108)  (8,548,834)  (79,056,274)  (82,752,334)  (7,819,625)  (74,932,709) ناقصا

 539,786,439  68,089,558  471,696,881  572,995,708  74,211,474  498,784,234 للدفعاتالقيمة ال الية لا د األدنى 

: مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
ي
 (35,218,615)  (53,640)  (35,164,975)  (36,301,011)  (394,806)  (35,906,205) ناقصا

 504,567,824  68,035,918  436,531,906  536,694,697  73,816,668  462,878,029  تمويليايجار  تلمار في عقود صافي اال 

 

 م2020ديسمبر  31كما في   م2021 مارس 31كما في  

 الجمالي  تورق  إيجارة ومرابحة  الجمالي  تورق  إيجارة ومرابحة تواريخ االستحقاق املتوقعة

 185,685,578  21,680,744  164,004,834  197,669,946  23,631,592  174,038,354  نة خكل

 181,452,464  26,632,769  154,819,695  193,323,487  29,029,203  164,294,284  نة 1-2

 137,429,782  19,722,405  117,707,377  145,701,264  21,155,873  124,545,391  نة 2أكثر من 

 462,878,029  73,816,668  536,694,697  436,531,906  68,035,918  504,567,824 

 عودي سنسبة هامش ربح متفء عليه ريال  مليون  295,53سخصوا تنازل عن األقساط املستحقة من مدين  عقود التأجير التمويلى وقدرها  سنوك محليةإتفاقيات مع  الشركة لدى -

 .، و ل  كضمان للتسئيكت املالية محل اإلتفاقياتساالضافة الى نسب متغيرة  وفء معدل السايبور املعلن %2,5 حت  %1,5 من تةراوحساالتفاقيات 

 



 شركـــة توكيالت للتمويل

 مساهمة مقفلةشخص واحد  شركة

 )غير مراجعة( م2021 مارس 31في  ةأشهر املنتهي الثالثة ةلفتر  املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية 

 مالم يذكر خكف  ل ( سعودي)املبالغ سالريال ال
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 التسهيالت املالية - 10

  حلية، وتحمل بعمولة خاصة سمعدل  يبور ساالضافةمتويلة األجل من سنوك  تسئيكت ماليةلدى الشركة 
ي
الى هامش متفء عليه  نويا

 .إدارية ر ومالى  ساالضافة %3  الى %1,5سنسب تةراوح من 

 كما في  

  م2021مارس  31

 كما في 

 م2020ديسمبر  31

 176,178,531  304,892,267 الرصيد في سداية الفةرة / السنة 

 145,000,000  37,000,000 اضافات خكل الفةرة / السنة

 (16,286,264)  (4,224,891) الفةرة / السنةاملسدد خكل 

 304,892,267  337,667,376 الرصيد

    

 (1,022,746)  (2,158,173) أعباء مالية مؤجلة

 (15,374,118)  (8,443,236) ربح التعديل على إعادة هي لة التسئيكت املالية

 8,761,198  2,637,846 األعباء التمويلية

 (7,963,563)  (7,635,666) 

    

 297,256,601  329,703,813 الرصيد

 86,391,200  98,625,820 الجزء املتداول 

 210,865,401  231,077,993 الجزء غير املتداول 
 

 مــــــن مبـــــــادرة  -
ي
الســـــــعودي   البنــــــ  املركــــــزي تماشــــــيا مــــــع جئــــــود اململكـــــــة العربيــــــة الســــــعودية فـــــــي تخفيــــــف آ ــــــار جائحــــــة كورونـــــــا وانجكقــــــا

 
ي
حصـــــــــلت الشــــــــــركة علـــــــــى فةــــــــــرة تأجيـــــــــل أقســــــــــاط مـــــــــن تســــــــــئيكت  الســــــــــعوديالبنــــــــــ  املركـــــــــزي  رنــــــــــامج تأجيـــــــــل الــــــــــدفعات مـــــــــن ل وفقـــــــــا

 مـــــــــــــــــن إضـــــــــــــــــافية أشـــــــــــــــــئر   ك ـــــــــــــــــةالبنـــــــــــــــــوك املحليـــــــــــــــــة ملـــــــــــــــــدة 
ي
 يفـــــــــــــــــ تالتســـــــــــــــــئيك  ـــــــــــــــــداد  ينتهـــــــــــــــــ علـــــــــــــــــى أن  ،م2021مـــــــــــــــــارس اعتبـــــــــــــــــارا

 م.2026 مارس 31سدال من  م2026 يونيو  30

 مليـــــــون  8.4 متبقـــــــي من ـــــــا م2020ديســـــــم ر  31مليـــــــون ريـــــــال  ـــــــعودي كمـــــــا فـــــــي  15.4 سمبلـــــــغ التعـــــــديل أ ـــــــر  ربـــــــح اتهـــــــذه املبـــــــادر ونشـــــــأ عـــــــن 

 للشــــــــروط قبــــــــل  املاليــــــــة للتســـــــئيكت ال اليــــــــة القيمـــــــةســــــــين  الفـــــــرق يملــــــــل  املبلـــــــغ وهــــــــذا ،م2021مـــــــارس  31كمـــــــا فــــــــي   ــــــــعودى ريـــــــال
ي
وفقـــــــا

 لشــــــــــــروط التعــــــــــــديل و  التعــــــــــــديل
ي
سمعــــــــــــدل الفائــــــــــــدة  صــــــــــــمئاوالتــــــــــــ  يــــــــــــتم خ ،القيمــــــــــــة ال اليــــــــــــة للمــــــــــــدفوعات النقديــــــــــــة املســــــــــــتقبلية وفقــــــــــــا

 .للتسئيكت املاليةالفعلية األصلي 

 



 شركـــة توكيالت للتمويل

 مساهمة مقفلةشخص واحد  شركة

 )غير مراجعة( م2021 مارس 31في  ةأشهر املنتهي الثالثة ةلفتر  املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية 

 مالم يذكر خكف  ل ( سعودي)املبالغ سالريال ال
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 التسهيالت من بنوك محلية
ً
 أوال

 

م حصـــــــلت مـــــــن خكلئـــــــا علـــــــى مراسحـــــــات 2021ينـــــــاير 19 ستـــــــاري  الريـــــــاض سنـــــــ  مـــــــع إ ـــــــكمي تمويـــــــلالشـــــــركة ســـــــإسرام اتفاقيـــــــة  قامـــــــت -

 ربـــــــــــعقســـــــــــط  20م علـــــــــــى أن تســـــــــــتحء الســـــــــــداد علـــــــــــى 2021مـــــــــــارس  24مليـــــــــــون ريـــــــــــال  ـــــــــــعودي ستـــــــــــاري   25تويلـــــــــــة األجـــــــــــل سمبلـــــــــــغ 

 .م 2026ف راير  26وي ون  داد آخر قسط ستاري   م 2021يونيو  22 داد أول قسط ستاري   أيبد  نوي 

 التسهيالت من 
ً
 اشرمبادرة القراض غير املبثانيا

مليــــــــــون ريــــــــــال  ــــــــــعودي )مبلــــــــــغ التمويــــــــــل( مــــــــــن سنــــــــــ  التنميــــــــــة  12حصــــــــــلت الشــــــــــركة علــــــــــي قــــــــــرض سمبلــــــــــغ   م2021ينــــــــــاير  5ستــــــــــاري   -

االجتماعيــــــــة و لــــــــ  ضــــــــمن االتفاقيــــــــة امل رمــــــــة ســــــــين الئيئــــــــة العامــــــــة للمنشــــــــ ت الصــــــــغيرة واملتو ــــــــجة وبــــــــين البنــــــــ  املتعلقــــــــة سمبــــــــادرة 

فــــــــي تمويـــــــــل  اإلقــــــــراض غيــــــــر املباشـــــــــر املعنيــــــــة ستفعيـــــــــل دور صــــــــناديء اإلقـــــــــراض وشــــــــركات التمويــــــــل وتحفيزهـــــــــا ألداء دور أك ــــــــر وفعـــــــــال

، تقـــــــــوم الشـــــــــركة بســــــــداد القـــــــــرض علـــــــــي دفعـــــــــات دوريـــــــــة   املنشــــــــ ت الصـــــــــغيرة واملتو ـــــــــجة ضـــــــــمن سرنـــــــــامج تحفيــــــــز القجـــــــــاع الخـــــــــاا

ساإلضـــــــــافة الـــــــــي ر ـــــــــوم  م2024يونيـــــــــو  1وآخـــــــــر قســـــــــط  ـــــــــداد ستـــــــــاري   م2021يوليـــــــــو  1علـــــــــي أن ي ـــــــــون أول قســـــــــط  ـــــــــداد ستـــــــــاري  

 قسج 36ريال  عودي يتم  دادها علي  105,000إدارية قدرها 
ي
 .ا

 السعودي للبنك املركزي مستحق الدفع  - 11

ــــــــا مــــــــن دور البنــــــــ  املركــــــــزي الســــــــعودي فــــــــي وضــــــــع وإدارة وتنفيــــــــذ السيا ــــــــة النقديــــــــة واملســــــــاهمة فــــــــي تعزيــــــــز اال ــــــــتقرار املــــــــالي، سمــــــــا 
ي
انجكق

م افحــــــــة فيــــــــروس فــــــــي  لــــــــ  تمكــــــــين القجــــــــاع املــــــــالي مــــــــن دعــــــــم نمــــــــو القجــــــــاع الخــــــــاا، وفــــــــي إتــــــــار دعــــــــم جئــــــــود الدولــــــــة "أيــــــــدها  " فــــــــي 

وتخفيــــــــف آ ــــــــاره املاليــــــــة واالقتصـــــــادية املتوقعــــــــة علــــــــى القجــــــــاع الخــــــــاا، وبشـــــــ ل  خــــــــاا علــــــــى املنشــــــــ ت الصــــــــغيرة  19-كوفيــــــــد  -كورونـــــــا 

واملتو ــــــــجة واملنشــــــــ ت متناهيــــــــة الصــــــــغرل فقــــــــد عمــــــــل البنــــــــ  املركــــــــزي الســــــــعودي علــــــــى إعــــــــداد سرنــــــــامج يســــــــ  دف تمكــــــــين دعــــــــم القجــــــــاع 

النمــــــو االقتصــــــادي مــــــن خــــــكل حزمــــــة مــــــن اإلجــــــراءات، من ــــــا سرنــــــامج تأجيــــــل الــــــدفعات وبرنــــــامج تمويــــــل الخــــــاا للقيــــــام ســــــدوره فــــــي تعزيــــــز 

اإلقـــــــــراض، ويســــــــــ  دف ال رنامجـــــــــان دعــــــــــم ا ـــــــــتمرارية األعمــــــــــال ونمـــــــــو هــــــــــذه املنشــــــــــ ت خـــــــــكل املرحلــــــــــة ال اليـــــــــة، سمــــــــــا يســـــــــاهم فــــــــــي دعــــــــــم 

 .النمو االقتصادي واملحافظة على مستويات التوظيف في هذه املنش ت

 م 29/3/2020هـ املوافء 5/8/1441  ستاري
ي
، البن  املركزي السعوديمن وبرنامج تمويل اإلقراض سرنامج تأجيل الدفعات التفاقية  وفقا

 حصلت  الشركة على ما يلي:قد ف

م وآخر قسط ستاري  2020نوفم ر  4م حيث يبدأ  داد أول قسط ستاري  2020إسريل  5ستاري   ريال  عودي 39,200,000مبلغ  -

 أصدر، على أقساط شئرية  نوات 3على مدار فةرة املركزي السعودي  للبن السداد  همستحق املبالغ هذهإن  م،2023كتوبر أ 3

 الصغر متناهية للمنش ت 19 كوفيد سخصوا جائحة اإلضافي الدعم إجراءات حول  إضافية توجي اتالبن  املركزي السعودي 

 الصغر متناهية للمنش ت الدفعات تأجيل س رنامج فيما يتعلء التخا ها التمويل شركات  تحتاج الت  الحجم واملتو جة والصغيرة

يال  عودي من قيمة املنحة املقدمة من قبل ر  23,014,402الحجم، حيث قامت الشركة سإعادة مبلغ  واملتو جة والصغيرة

 السعودي. البن  املركزي 

 ل رنامج التمويل  15,180,000مبلغ  -
ي
 داد أول  يبدأم حيث 2020 أغسجس 13ستاري   )كفالة( املضمون ريال  عودي تبقا

 .م2023 يوليو  13م وآخر قسط ستاري  2021 ف راير  14قسط ستاري  

 ل رنامج التمويل املضمون  11,490,658سقيمة  آخر مبلغ  -
ي
 يبدأم حيث 2020 أغسجس 26ستاري  )كفالة(  ريال  عودي تبقا

 م.2023 يوليو  26وآخر قسط ستاري   م2021 ف راير  28ستاري   داد أول قسط 
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 مالم يذكر خكف  ل ( سعودي)املبالغ سالريال ال

13 

 ل رنامج التمويل املضمون ريال  عودي  13,641,053مبلغ آخر سقيمة  -
ي
 داد  يبدأم حيث 2020  بتم ر  15ستاري  )كفالة(  تبقا

 م.2023 أغسجس 15م وآخر قسط ستاري  2021 مارس 15ستاري  أول قسط 

  12,500,000مبلغ آخر آخر سقيمة  -
ي
م حيث يبدأ 2020أكتوبر  8ل رنامج التمويل املضمون )كفالة( ستاري  ريال  عودي تبقا

 م.2023 بتم ر  10م وآخر قسط ستاري  2021إسريل  8 داد أول قسط ستاري  

 ل رنامج  10,000,000مبلغ آخر آخر سقيمة  -
ي
م حيث يبدأ 2021 يناير  19ستاري  التمويل املضمون )كفالة( ريال  عودي تبقا

 م.2023ديسم ر  19م وآخر قسط ستاري  2021 يوليو 19ري   داد أول قسط ستا

 كمــــــــــا فــــــــــي  ــــــــــعودى ريــــــــــال مليــــــــــون  4,3 سمبلــــــــــغ دخــــــــــل مؤجــــــــــل عنــــــــــد اإل بــــــــــات األولــــــــــي لقــــــــــرض ســــــــــدون فوائــــــــــد هــــــــــذه املبــــــــــادراتونشــــــــــأ عــــــــــن 

القيمـــــــــــة ســـــــــــين  الفـــــــــــرق يملـــــــــــل  املبلـــــــــــغ وهـــــــــــذا م،2021مـــــــــــارس  31مليـــــــــــون ريـــــــــــال  ـــــــــــعودي كمـــــــــــا فـــــــــــي  4م متبقـــــــــــي من ـــــــــــا 2020ديســـــــــــم ر  31

 للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم )
ي
 ( واملتحصكت املستلمة.9الدفةرية األولية للقرض املحددة وفقا

 

 السعودي : للبنك املركزي وفيما يلي املبالغ املستحقة  

 كما في 

  م2021مارس  31

 كما في 

 م2020ديسمبر  31

    

 -  68,098,109 الرصيد في سداية الفةرة / السنة

 92,011,711  10,000,000 السعودي البن  املركزي املحصل من 

 (23,913,602)  (3,581,545) املسدد خكل الفةرة / السنة

 68,098,109  74,516,564 الرصيد

 (4,347,111)  (3,922,894)  الدخل املؤجل لقرض سدون فوائد

 939,985  556,085 األعباء التمويلية

 64,690,983  71,149,755 / السنة ن اية الفةرة الرصيد

 21,951,043  27,903,997 الجزء املتداول 

 42,739,940  43,245,758 الجزء غير املتداول 
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 مع جهات ذات عالقة املعامالت - 12

ن إ .خرينآعكقة   اتجئات الشـــــركة و  إدارةمجلس سالشـــــركة و مســـــاهمين فى  ـــــياق األعمال التجارية العادية تقوم الشـــــركة سالتعامل مع 

من قبـل  كمـا أنـه يتم إعتمـاد املعـامكتالغير مرتبجـة  األخرى  الجئـاتس شـــــــــــــروط التعـامـل مع مع تلـ  األتراف هى نفط املعـامكت و شـــــــــــــر 

 أنه ال يتم إحتســــاة أية .إدارات تل  الشــــركات
ي
لجئات املســــتحء إن أرصــــدة .عكقةال الجئات  اتلية على أرصــــدة حســــاسات أعباء ما علما

 عكقة كانت كما يلى : ات 

 

 عالقة ذات جهات من املستحق 12-1

 كما في 

  م2021مارس  31

 كما في 

 م2020ديسمبر  31

 -  750,138 الشركة املتحدة للسيارات املحدودة

 750,138  - 

 

 جهات ذات عالقةلاملستحق  12-2

 كما في 

  م2021مارس  31

 كما في 

 م2020ديسمبر  31

 24,615,406  - الشركة املتحدة للسيارات املحدودة

 2,253,555  4,743,670 هافال -شركة توزيع وتسويء السيارات 

 900,000  225,000 الشركة إدارةأعضاء مجلس 

 218,556  2,698,334 شركة مؤ سة العيسائي للتجارة

 7,667,004  27,987,517 
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 :الفةرةالعكقة خكل  الجئات  اتوفيما يلي املعامكت الت  تمت مع 

 مارس 31 أشهر املنتهية في الثالثةلفترة    

 م2020  م2021 طبيعة املعاملة نوع العالقة جهات ذات عالقة

 47,015,233  33,951,460 شراء  يارات مال  الشركة الشركة املتحدة للسيارات املحدودة

 (72,866,854)  (54,211,859) مشةريات  يارات داد   

 (2,768,919)  (4,925,921) عموالت سيع وخصومات مكتسبة  

      

 627,542  -  للتمويل توكيكت شركة عن سالنياسة خدمات  داد  

 -  (179,224) ت للتمويلتحصيكت سالنياسة خاصة بعمكء شركة توكيك   

      

 225,000  225,0000 م اف ت وبدالت  العليا دارةاإل  أفراد دارةمجلس ال أعضاء 

      

 2,559,839  8,471,114 شراء  يارات ملال  الشركة مساهم شركة مؤسسة العيسائي للتجارة

 (2,976,511)  (5,991,336)  داد مشةريات  يارات  

      

 8,761,082  5,463,108 شراء  يارات  ملال  الشركة مساهم هافال -شركة توزيع وتسويق السيارات 

 (3,923,259)  (2,438,773)  داد مشةريات  يارات  

 (655,113)  (534,220) عموالت سيع وخصومات مكتسبة  

 



 توكيالت للتمويلشركـــة 

 مساهمة مقفلةشخص واحد  شركة

 )غير مراجعة( م2021 مارس 31في  ةأشهر املنتهي الثالثة ةلفتر  املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية 

 مالم يذكر خكف  ل ( سعودي)املبالغ سالريال ال

16 

 املخاطر إدارةاألدوات املالية و  - 13

ومخاتر   عر الصرف األجنب تشمل مخاتر ) املالية وهي: مخاتر السوق تتعرض الشركة من خكل أنشج  ا ملجموعة من املخاتر 

ومخاتر السيولة. إن سرنامج إدارة املخاتر لدى الشركة، والذي تنفذه اإلدارة العليا، يركز على  ومخاتر االئتمان العمكت( أ عار 

قلب األرباح وتحقيء العائد األقص   للمساهمين. فيما املالية لا د من ت التمويل الذي يحقء فعالية الت لفة عكوة على إدارة املخاتر 

 يلي ماخص للمخاتر الت  تواجه الشركة وا ةراتيجيات التخفيف  ات العكقة.

عادالت النقد تت ون األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي للشركة بش ل أ اس من النقد  صافي اإل تلمار في عقود التأجير و ومن

 واملستحء لجئات  ات عكقة ومستحقات وأرصده دائنة أخرى. والتسئيكت املالية واملستحء للبن  املركزي السعوديالتمويلي 

 طر الئتمان امخ

إلى تكبد القسم لخسارة مالية. يتساوى إن املخاتر االئتمانية هي عدم مقدرة الجرف املقاسل على الوفاء سالةزاماته ألداة مالية مما يؤدي 

 ملخاتر االئتمان مع القيمة الدفةرية للموجودات املالية. أقص   تعرض

عادالت النقد و إن األدوات املالية الخاصة سالشركة الت  يمكن أن تتعرض ملخاتر اإلئتمان تتضمن بش ل أ اس النقد  صافي ومن

. تقوم الشركة سإيداع أموالئا فى مصارف مالية  ات مو وقية وقدرة إئتمانية عالية كما أن لدى اإل تلمار في عقود التأجير التمويلي

الشركة  يا ة سخصوا حجم األموال املودعــة فى كل مصــرف وال تتوقــع اإلدارة وجود مخاتر إئتمان هامة تنتج مــن  ل  . كما ال 

 ألن لدي ـــا قاعدة عريضة من العمكء الت  تعمل فى أنشجة تتوقع اإلدا
ي
رة أن تتعرض ملخاتــر إئتمان هامــة من الذمم املدينة نظـــرا

.
ي
 مختلفة ومواقع متعددة كما أن ا تقوم سمراقبة الذمم املدينة القائمة دوريا

 االئتمانية الجودة تحليل

 املستنفدة بالتكلفة محملة مالية موجودات

 م2020ديسم ر  31 و م 2021 مارس 31 في كما املستنفدة سالت لفة املقا ة املالية للموجودات االئتمان جودة سخصوا املعلومات أدناه

 .الدفةرية القيم اجمالي تعرض الجدول  في املبالغ فإن سالتحديد،  ل   كر يتم لم ما

 م2021 مارس 31كما في  

 

 عاملة

)املرحلة 

 األولى(

منخفضة 

 اآلداء

)املرحلة 

 الثانية(

 غير عاملة

)املرحلة 

 املجموع  الثالثة(

548,097,41 56,561,832 469,057,696  ومراسحة ةإيجار إجمالي اال تلمار في عقود   573,716,943 

 82,031,099 831,240 2,803,445 78,396,414 تورق -مراسحة السلع  إجمالي اال تلمار في عقود

إيجارة في عقود  مخصص خسائر إئتمان متوقعة

 35,906,205 30,705,141 3,804,242 1,396,822 ومراسحة

في عقود مراسحة السلع  مخصص خسائر إئتمان متوقعة

 تورق -

15,775 141,982 237,049 394,806 
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 م2020ديسمبر  31كما في  

 

 عاملة

 )املرحلة األولى(

 منخفضة اآلداء

 )املرحلة الثانية(

 غير عاملة

 املجموع  )املرحلة الثالثة(

 550,753,155 51,056,312 18,493,500 481,203,343  إيجارة ومراسحةإجمالي اال تلمار في عقود 

 76,638,392 - - 76,638,392 تورق -مراسحة السلع  إجمالي اال تلمار في عقود

في عقود إيجارة  مخصص خسائر إئتمان متوقعة

 35,164,975 32,928,457 537,035 1,699,483 ومراسحة

في عقود مراسحة  مخصص خسائر إئتمان متوقعة

 تورق -السلع 

53,640 - - 53,640 

 االئتمان مخاطر في جوهريةال زيادةال

املعقولة  املعلومات االعتبار في الشركة تأخذ األولي، اإلنشاء منذ جوهرية سصورة مالية أداة في التعثر مخاتر زيادة مدى تحديد عند

إلى  تستند الت  والكمية النوعية والتحليكت املعلومات يتضمن وهذا مكئمة. غير جئود أو ت اليف دون  واملتاحة العكقة  ات واملؤيدة

سناءي على تاري  تحصيل القسط، تعتقد اإلدارة أن الزيادة الكبيرة في مخاتر  .املستقبلية والتوقعات للشركة اإلئتمانية والتاريخية الخ رة

ا. 90قسط ألكثر من االئتمان ال تنشأ إال عند تأخر  داد ال   يومي

 .معتمدة ومراحل محددة مؤشرات على سناءي  مخاتر االئتمان في جوهرية زيادة وجود مدى تحديد هو التقييم من الئدف إن

 مخاطر سعر الصرف األجنبي

 صرف العمكت األجنبية.تنتج مخاتــر  عر الصرف األجنب  من التغيرات والتذسذسات في قيمة األدوات املالية نتيجة للتغير في أ عار 

لم تقم الشركة سأية عمليات  ات أهمية نسبية سالعمكت عدا الريال السعودي. وتراقب إدارة الشركة تقلبات أ عار صرف العمكت 

 وتعتقد أن مخاتر العمكت غير جوهرية.

 مخاطر أسعار العموالت

العموالت الت  تؤ ر على الربح املستقبلي أو القيم العادلة لألدوات  تظئر مخاتر العموالت من التغيرات والتذسذسات املحتملة في معدالت

ط لئذه املخاتر املالية وتراقب الشركة تقلبات أ عار العموالت من خكل مراقبة التذسذسات املحتملة في معدالت الفائدة وتقوم سالتحو 

 عند ال اجة لذل .

 مخاطر السيولة 

الشركة على مقاسلة إلةزامات ا حال ا تحقاقئا. تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أ اس شئري تتملل مخاتر السيولة في عدم قدرة 

 على التأكد من توفر أموال كافية ملقاسلة أي إلةزامات عند ا تحقاقئا. دارةوتعمل اإل 
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تعمل الشركة  ،ة دائنة أخرى تت ون املجلوبات املالية للشركة من قروض تويلة األجل واملستحء لجئات  ات عكقة ومستحقات وأرصد

على ال د من مخاتر السيولة عن تريء التأكد من توفر تسئيكت سنكية، ساإلضافة إلى إجراء موائمة سين فةرات تحصيل أرصدة 

 واملستحقات لجئات  ات عكقة واألرصدة الدائنة األخرى. التسئيكت املاليةالعمكء كما هو موضح اعكه وفةرات  داد أقساط 

 ة وغير مخصومة:إجماليلي سيان ساال تحقاقات التعاقدية املتبقية للمجلوبات املالية في تاري  القوائم املالية. إن املبالغ يما 

 

  
 التدفقات النقدية التعاقدية

  م2021مارس  31

القيمة 

 الدفترية

 3خالل 

 شهور أو أقل

إلى  3خالل 

12  
ً
 شهرا

خالل سنة إلى 

 سنتان

أكثر من 

 جماليال  سنتان

 3329,703,81 129,596,049 101,481,944 84,730,825 13,894,995 329,703,813 مالية تسئيكت

للبن  مستحء الدفع 

 71,149,755 21,229,404 22,016,354 21,370,905 6,533,092 71,149,755 املركزي السعودي

العموالت املستقبلية 

 21,527,180 7,264,742 5,243,445 6,458,309 2,560,684 - التسئيكت املاليةعلى 

مستحء لجئات  ات 

 7,667,004 - - - 7,667,004 7,667,004 عكقة

 مم دائنة تجارية  

 21,466,620 - - - 21,466,620 21,466,620 وأخرى 

 451,514,372 158,090,195 128,741,743 112,560,039 52,122,395 429,987,192 الجمالي

 
 

   م2020ديسمبر  31

 297,256,601 119,436,359 91,429,042 79,934,480 6,456,720 297,256,601 تسئيكت مالية

للبن  مستحء الدفع 

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

العموالت املستقبلية 

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

مستحء لجئات  ات 

 27,987,517 - - 25,515,406 2,472,111 27,987,517 عكقة

 مم دائنة تجارية  

 8,067,355 - - - 8,067,355 8,067,355 وأخرى 

 422,992,345 142,437,036 123,778,086 133,144,978 23,632,245 398,002,456 جماليال 
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 برامج البنك املركزي السعوديعلى  19-تأثير فيروس كورونا كوفيد - 14

وكما تم اإلشارة اليه خكل العام املاض   أتلء البن  املركزي السعودي سرنامج دعم تمويل القجاع الخاا )"سرنامج   ۱۹ دیا تجاسة ل وف

. يشمل سرنامج م لتقديم الدعم الكزم لقجاع املشروعات الصغيرة واملتو جة من خكل تمكين وتسئيل التمويل۲۰۲۰الدعم"( في مارس 

 على ال رامج التالية:    الدعم بش ل أ ا

 تأجيل املدفوعاتل و سرنامج 

  .)سرنامج ضمان التمويل للمنش ت الصغيرة واملتو جة )كفالة 

يونيو  30م تمديد سرنامج املدفوعات املؤجلة حت  ۲۰۲1مارس  7من سرنامج الدفعات املؤجلة أعلن البن  املركزي السعودي ستاري   كجزء

 من مارس 2021
ي
 م.2021م، وبالتالي قامت الشركة ستأجيل املدفوعات ملدة  ك ة أشئر إضافية على أقساط اعتبارا

( كتعديل ألح ام الةرتيب. 9قياس وإ بات األ ر املحا ب  لتعديل التدفقات النقدية التعاقدية وفء متجلبات املعيار الدولي للتقرير املالي ) تم

 . م2021مارس  31مليون ريال  عودي كما في  1.1الشركة خسارة تعديل لليوم األول سمقدار  وقد أدى  ل  إلى إ بات

 )غير مراجعة( املوجزة األوليةإعتماد القوائم املالية  - 15

 ه1442رمضان  15في تاري   دارةرئيس مجلس اإل من قبل  ر مراجعة(ـيـ)غ املوجزة األولية اعتمدت هذه القوائم املالية

  .م2021إسريل  27املوافء 


