
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 توكيالت للتمويلـة ـــركـش

 شخص واحد مساهمة مقفلةشركـة 

 )غير مراجعة(  املوجزة األولية القوائـم املالية

 لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين

 م2021يونيو  30في 

 املوجزة األوليةوتقرير عن فحص املعلومات املالية 
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 شركة توكيالت للتمويل

 شخص واحد مساهمة مقفلةشركـة 

 

 )غير مراجعة(   م2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  املوجزةفهرس القوائم املالية األولية 

 
 

 صفحـة  

 2 املوجزة األوليةتقرير عن فحص املعلومات املالية 

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

 4 )غير مراجعة( املوجزة األوليةقائمة املركز املالي 

 5 مراجعة()غير  املوجزة األولية امللكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 6 )غير مراجعة( املوجزة األولية قائمة التدفقات النقدية

 18 - 7 )غير مراجعة( املوجزة األولية إيضاحات حـول القوائم املالية
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 شركــــة توكيالت للتمويل

 شخص واحد مساهمة مقفلةشركـة 

 املوجزة األولية الشامل اآلخر والدخل  الخسارة و الربح أقائمة 

 )غير مراجعة(

 (سعودي)بالريال ال

 

 

   

 لفترة الثالثة أشهر املنتهية 

  يونيو 30في 

 لفترة الستة أشهر املنتهية 

 يونيو 30في 

 م2020  م2021  م2020  م2021  إيضاح   

          

 24,060,590  40,203,993  10,670,687  25,235,838  6 اإليرادات من العموالت     

 (1,818,256)  (7,695,976)  683,032  (6,199,882)   أعباء تمويلية

 22,242,334  32,508,017  11,353,719  19,035,956   صافي اليرادات 

 1,945,256  2,071,508  870,684  1,076,360   إيرادات أخرى 

 (1,773,382)  (1,419,313)  (880,633)  (823,403)   مصاريف البي  

 (10,649,159)  (12,552,226)  (5,632,055)  (6,415,418)   مصروفات عمومية وإدارية 

مخصص خسائر مصروف 

 االئتمان املتوقعة

 
 

(3,710,430)  -  (4,792,826)  (1,987,168) 

صافي دخل الفترة قبل الزكاة 

 الشرعية

 
 

9,163,065  5,711,715  15,815,160  9,777,881 

 (977,788)  (1,581,516)  (580,871)  (916,306)  7 الزكاة الشرعية

 8,800,093  14,233,644  5,130,844  8,246,759   صافي دخل الفترة

          الدخل الشامل اآلخر للفترة    

بنود دخل شامل آخر سيعاد 

تصنيف ا إلى الربح او الخسارة 

 -  -  -  -   الالحقةفي الفترات 

بنود دخل شامل آخر لن يعاد 

تصنيف ا إلى الربح او الخسارة 

 -  -  -  -   في الفترات الالحقة

 8,800,093  14,233,644  5,130,844  8,246,759   جمالى الدخل الشامل للفترةإ

 

 

 

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

 شخص واحد مساهمة مقفلةشركـة 

 املوجزة األولية قائمة املركز املالى

 (سعودي)بالريال ال
 

 كما في   

 

 إيضاح

 م2021 يونيو  30  

  )غير مراجعة(

 م2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

      املوجودات

عادالتنقد   50,814,224  71,534,004     النقد ومج

 504,567,824  548,618,806  8 ستثمار في عقود إيجار تمويليصافي اال 

 2,243,541  2,249,448   ةدفعات مقدم

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

 1,370,145  1,234,084   موجودات غير ملموسة

 3,212,663  3,001,282   ممتل ات ومعدات

 563,101,247  627,530,474   مجموع املوجودات

      

      امللكيةاملطلوبات وحقوق 

      املطلوبات 

 297,256,601  347,289,216  9 تس يالت مالية 

 64,690,983  63,470,135  10 للبنك املركزي السعوديمستح  الدف  

 1,076,707  4,286,019   ذمم دائنة تجارية

 27,987,517  27,964,820  11 مستح  لج ات ذات عالقة

 6,990,648  5,907,199   مستحقات وأرصدة دائنة اخرى 

 3,225,000  3,225,000   أرباح دائنو توزيعات

 2,211,088  2,551,075   لتزام م افأة نهاية الخدمة للموظفينا

 3,406,686  2,347,349  7 الشرعية مخصص الزكاة

 406,845,230  457,040,813   مجموع املطلوبات

      امللكيةحقوق 

 100,000,000  100,000,000   رأس املال

 11,826,200  11,826,200   إحتيااي نظامي

 44,429,817  58,663,461   أربـاح مبقـاة

   170,489,661  156,256,017 

 563,101,247  627,530,474   امللكيةمجموع املطلوبات وحقوق 
 

 دارةرئيس مجلس ال  املدير التنفيذى املدير املالى

 فيصل القريش ى فيصل الجمعان وليد أسعد

 ال يتجزأ من القوائم املالية 14( إلى رقم )1"إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
 وتقرأ مع ا " املوجزة األولية( تش ل جزءا
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 شركة توكيالت للتمويل

 شخص واحد مساهمة مقفلةشركـة 

 املوجزة األولية امللكيةحقوق التغيرات في قائمة 

 (سعودي)بالريال ال

 

 

 رأس املـــــــــال 

 

 إحتياطي نظامي 

 

 أرباح مبقـــــاة 

 

 املجمــــــــــــــوع 

 م2021 يونيو  30في أشهر املنتهية  الستةلفترة 

       

 156,256,017  44,429,817  11,826,200  100,000,000 م )مراجعة(2021يناير  1الرصيد في 

        الدخل الشامل اآلخر

 14,233,644  14,233,644  -  - صافي دخل الفترة

 -  -  -  - بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

 14,233,644  14,233,644  -  - الدخل الشامل للفترة إجمالي

 170,489,661  58,663,461  11,826,200  100,000,000 م )غير مراجعة(2021 يونيو  30الرصيد في 

 م2020يونيو   30أش ر املنتهية في   الستةلفترة 
       

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

        اآلخرالدخل الشامل 

 8,800,093  8,800,093  -  - صافي دخل الفترة 

 -  -  -  - بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

 8,800,093  8,800,093  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (6,900,000)  (6,900,000)  -  - توزيعات أرباح

 194,492,169  84,956,873  9,535,296  100,000,000 م  )غير مراجعة(2020يونيو   30الرصيد في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 شخص واحد مساهمة مقفلةشركـة 

  )غير مراجعة( املوجزة األولية قائمة التدفقات النقدية

 (سعودي)بالريال ال

 يونيو  30املنتهية في  الستةلفترة  

 م2020  م2021 

    األنشطة التشغيلية

 9,777,881  15,815,160 صافي دخل الفترة قبل الزكاة الشرعية

    تعديالت:

 373,425  632,686 ستهالكات ممتل ات ومعداتا

 229,998  393,819 للموظفينلتزام م افأة نهاية الخدمة ا

 5,544,439  7,695,976 أعباء تمويلية 

 1,987,168  4,792,826 مخصص خسائر االئتمان املتوقعة 

 (7,958,238)  (1,830,316) م اسب تعديل التدفقات النقدية اللتزام مالي

 -  (1,295,823) الدخل املؤجل عند االثبات املبدئي لقرض بدون فوائد

 32,933  - بي  ممتل ات ومعداتأرباح 

    التغير في:

 (69,489,194)  (48,843,808) ستثمار في عقود إيجار تمويليصافي اال 

 
ً
 5,322,131  (5,907) دفعات مقدما

 (16,207,640)  (22,697) مستح  لج ات ذات عالقة

 (4,700,710)  (1,083,449) مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 15,076,209  3,209,312 ذمم دائنة تجارية

 (60,011,598)  (20,542,221) النقد من التشغيل 

 (2,025,762)  (2,640,853) زكاة مدفوعة

 (28,099)  (53,832) م افأة نهاية الخدمة املدفوعة

 (1,894,551)  (2,703,005) أعباء تمويلية مدفوعة

 (63,960,010)  (25,939,911) صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية

    األنشطـة الستثمارية

 (2,086,758)  (285,244) املدفوع لشراء ممتل ات ومعدات 

 (2,086,758)  (285,244) صافي النقد املستخدم في األنشطة الستثمارية

    األنشطـة التمويليـة

 39,200,000  (2,061,517) خالل الفترة السعودي البنك املركزي ملحصل من ا/ )صافي )املدفوع

 (9,675,000)  - توزيعات أرباح مدفوعة

 129,444,292  49,006,452 خالل الفترة التس يالت املاليةصافي املحصل من 

 158,969,292  46,944,935 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 92,922,524  20,719,780 صافي التغير في النقد وُمعادالت النقد

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

 122,155,515  71,534,004 النقد وُمعادالت النقد فى نهاية الفترة

 ال يتجزأ من القوائم املالية األولية املوجزة وتقرأ مع ا "14( إلى رقم )1"إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
 ( تش ل جزءا



 شركـــة توكيالت للتمويل

 شخص واحد مساهمة مقفلة شركة 

 م )غير مراجعة(2021يونيو   30في  تينأشهر املنتهي والستة الثالثة تيلفتر  املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية 

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

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

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

ــــــــوزاري رقم  ـــــــــ ـــــــــ  للقرار الـ
ً
تمت املوافقة على إعالن تحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة سعودية مقفلة وفقا

القاضــــــــــ   باملوافقة على إعالن تحول الشــــــــــركة من شــــــــــركة ذات  ،م(2015ابريل  14هـــــــــــــــــــــــ املواف  )1436جمادى األولى  25ق بتاريخ  -495

ـــــــــــــير ة محدودة الى شركة مساهمة سعودية مقفلة وتم مسئولي إسم الشركة من شركة توكيالت للتجارة والتقسيط الى شركة توكيالت  تغيـ

تولت الشــركة فعليا موجودات  م(.2015ابريل  14هـــــــــــــــ ) املواف  1436جمادى الثانى  25 فيللتمويل وتم إصــدار الســجل التجارى الجديد 

 ة املحدودة على أساس أنها منشأة مستمرة لجمي  األغراض.وم لوبات الشركة ذات املسئولي

ريال سعودي للس م الواحد.  10س م بقيمة إسمية  10.000.000ريال سعودي مقسم إلى  100.000.000يبلغ رأسمال الشركة مبلغ 

  :على املساهمين كما يلى قبل التعديلرأس مال الشركة  يوزع

 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 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 ببي  حصص م  ساهمينوقرار امل هـ (1441 الحجة ذو  6م )املواف  2020يوليو  27بتاريخ  العاديةالعامة غير  الجمعيةلقرار  ووفقا

 يونيو  28 بتاريخالسعودي البنك املركزي  وموافقة هـ(1441 شوال 9م )املواف  2020 يونيو  1لصالح الشركة املتحدة للسيارات بتاريخ 

 املتحدة للشركةشخص واحد مساهمة مقفلة( مملوكة بال امل تحويل الشركة الى )شركة  تم ( هـ1441 القعدة ذو  7م )املواف  2020

 .للسيارات

 هـ( والسجل التجاري بتاريخ1442محرم  8م )املواف  2020أغس س  27وبناًء عليه تم تعديل النظام األسا    للشركة بتاريخ 

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

 ديل كما يلي:رأس املال بعد التع

 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

 شخص واحد مساهمة مقفلة شركة 

 م )غير مراجعة(2021يونيو   30في  تينأشهر املنتهي والستة الثالثة تيلفتر  املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية 

 مالم يذكر خالف ذلك( سعودي)املبالغ بالريال ال
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تتمثل النشااات الرئيسة للشركة في مزاولة أعمال اإليجار التمويلي وتمويل األصول اإلنتاجية وتمويل نشاط املنشات الصغيرة واملتوس ة 

نوفمبر  11هـ )املواف  1436محرم  18وتاريخ  361000009818السعودي رقم  البنك املركزي والتمويل اإلستهالكي بموجب موافقة 

ركة نشاا ا بموجب السجل التجارى املذكور أعاله والسجالت التجارية الفرعية التالية عن الفروع العاملة خالل م(، وتمارس الش2014

 :الفترة

 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

 تبدأ السنة املالية للقوائم املالية من ش ر يناير وتنته  بنهاية ش ر ديسمبر من كل سنة ميالدية.

  املحاسبةأسس  - 2

 ملعيار املحاسبة الدولى رقم )
ً
ن القوائم املالية األولية املوجزة إاألولى".  ( "التقرير املالى34أعدت القوائم املالية األولية املوجزة املرفقة وفقا

شركة ال تشمل جمي  اإليضاحات والت  يتم في العادة إرفاق ا م  القوائم املالية السنوية ولذلك يجب قراءتها م  القوائم املالية السنوية لل

 م.2020ديسمبر  31كما في 

 ي يمثل العملة الوظيفية للشركة.تظ ر القوائم املالية األولية املوجزة بالريال السعودي والذ

 التقديرات الهامةو  األحكام - 3

ممارســــــــة اجتهادات في اســــــــتخدام األح ام والتقديرات واالفتراضــــــــات الت  تؤثر على  دارةيت لب إعداد القوائم املالية االولية املوجزة من اإل 

ـــــد ت بي  السياسات املحاسبية واملبالغ املقررة لالصول وااللتزامات وااليرادات  ــــــ ـــــدم التأكـ ــــــ ـــــاالت عـ ــــــ ـــــر لدـ ــــــ ـــــر الكبيـ ــــــ  للتأثيـ
ً
واملصروفات. ونظرا

 ذا أهميــة املصاحبــة للتقديــرات الرئيسية، قد تت لــب النتائــج التــي تختلــف عــن االفتراضــات الداليــة خــالل الســنة املاليــة الت
ً
اليــة  تعديال

 .و االلتــزام املتأثــرنســبية علــى املبلــغ الدفتــري لألصــل أ

عند ت بي  الســـــــــــــياســـــــــــــات املحاســـــــــــــبية  دارةكانت االح ام ال امة املوضـــــــــــــوعة من قبل اإل  ،املالية االولية املوجزة القوائمعند إعداد هذه 

 للســــــــــنة املنتهية في للشــــــــــركةاملالية الســــــــــنوية  القوائم، واملصــــــــــادر الرئيســــــــــية للتقديرات واالمور غير املؤكدة هي ذاتها امل بقة على شــــــــــركةلل

 .م2020ديسمبر  31

 السياسات املحاسبية الهامة - 4

 ا فيجمي  السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية األولية املوجزة هى نفس ا املتبعة في إعداد القوائم املالية السنوية كم

 .م2020ديسمبر  31
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 املعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت  - 5

 من ال 
ً
 من التعديالت على املعايير سارية اعتبارا

ً
م والت  تم شرح ا في 2021يناير  1يوجد معايير جديدة تم إصدارها وم  ذلك فإن عددا

 املوجزة للشركة. وليةألالقوائم املالية السنوية للشركة ولكن ليس ل ا أثر جوهري على القوائم املالية ا

 

 تاليرادات من العموال  - 6

 

 

 

 يونيو  30لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 

  يونيو  30في لفترة الستة أشهر املنتهية 

 م2020  م2021  م2020  م2021  

 13,116,579  23,284,913  4,872,273  14,627,934   إيراد من عقود تأجير تمويلى

إيراد عمولة من شراء 

 7,115,586  13,607,531  3,688,767  8,147,390  سيارات 

 3,828,425  3,311,549  2,109,647  2,460,514  ايراد عمولة تأمين

  

25,235,838  10,670,687  40,203,993  24,060,590 

 

 

 مخصص الزكاة الشرعية - 7

 كما في 

  م2021 يونيو  30

 كما في 

 م2020ديسمبر  31

    : إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلـي

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

 2,633,637  1,581,516 السنة/  الفترة خالل م ون 

 (2,290,829)  (2,640,853) السنة/  الفترةاملسدد خالل 

 3,406,686  2,347,349 / السنة  الفترة رصيد آخر 

 موقف الربط الزكوى النهائى

 م وحصلت على ش ـــادة الزكــاة.2020ديسمبر  31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية وسددت املستح  عليها حت  السنة املنتهية فى 
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 م2020ديسمبر  31كما في   م2021يونيو  30كما في  

 الجمالي  تورق  إيجارة ومرابحة  الجمالي  تورق  إيجارة ومرابحة  صافي الستثمار في عقود إيجار تمويلي - 8

 627,391,547  76,638,392  550,753,155  672,295,834  77,831,443  594,464,391 للدفعاتاجمالى الدد األدنى 

: إيرادات تمويل غير مكتسبة 
ً
 (87,605,108)  (8,548,834)  (79,056,274)  (83,665,586)  (7,191,284)  (76,474,302) ناقصا

 539,786,439  68,089,558  471,696,881  588,630,248  70,640,159  517,990,089 للدفعاتالقيمة الدالية للدد األدنى 

: مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
ً
 (35,218,615)  (53,640)  (35,164,975)  (40,011,442)  (1,005,854)  (39,005,588) ناقصا

 504,567,824  68,035,918  436,531,906  548,618,806  69,634,305  478,984,501 ايجار تمويلي ستثمار في عقود صافي اال 

 

 م2020ديسمبر  31كما في   م2021يونيو  30كما في  

 الجمالي  تورق  إيجارة ومرابحة  الجمالي  تورق  إيجارة ومرابحة تواريخ االستحقاق املتوقعة

 185,685,578  21,680,744  164,004,834  198,675,643  16,284,945  182,390,698 خالل سنة

 181,452,464  26,632,769  154,819,695  200,272,591  29,976,849  170,295,742 سنة 1-2

 137,429,782  19,722,405  117,707,377  149,670,572  23,372,511  126,298,061 سنة 2أكثر من 

 478,984,501  69,634,305  548,618,806  436,531,906  68,035,918  504,567,824 

سعودي بنسبة هامش ربح متف  ريال  مليون  298.7بخصول تنازل عن األقساط املستحقة من مدين  عقود التأجير التمويلى وقدرها  بنوك محليةالشركة إتفاقيات م   لدى -

 .، وذلك كضمان للتس يالت املالية محل اإلتفاقياتاملعلن باالضافة الى نسب متغيرة  وف  معدل السايبور  %3 حت  %1,5 من تتراوحعليه باالتفاقيات 
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 التسهيالت املالية - 9

 ماويلة األجل من بنوك  تس يالت ماليةلدى الشركة 
ً
حلية، وتحمل بعمولة خاصة بمعدل سيبور باالضافة الى هامش متف  عليه سنويا

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

 كما في  

  م2021يونيو  30

 كما في 

 م2020ديسمبر  31

 176,178,531  304,892,267 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 145,000,000  62,000,000 اضافات خالل الفترة / السنة

 (16,286,264)  (12,993,548) املسدد خالل الفترة / السنة

 304,892,267  353,898,719 الرصيد

    

 (1,022,746)  (2,893,163) أعباء مالية مؤجلة

 (1,830,913)  - ربح التعديل على إعادة هي لة التس يالت املالية

 (4,782,007)  (3,716,340) الدخل املؤجل لقرض بدون فوائد

 (6,609,503)  (7,635,666) 

    

 297,256,601  347,289,216 الرصيد

 86,391,200  122,489,997 املتداول الجزء 

 210,865,401  224,799,219 الجزء غير املتداول 

 التسهيالت من بنوك محلية
ً
 أوال

 

م حصلت من خالل ا على مرابحات اويلة 2021يناير 19 بتاريخ الرياض بنك م  إسالمي تمويلالشركة بإبرام اتفاقية  قامت -

سداد أول  أيبد سنوي  رب قسط  20م على أن تستح  السداد على 2021مارس  24مليون ريال سعودي بتاريخ  25األجل بمبلغ 

 .م 2026فبراير  26وي ون سداد آخر قسط بتاريخ  م 2021يونيو  22قسط بتاريخ 

 التسهيالت من مبادرة القراض غير املباشر
ً
 ثانيا

مليون ريال سعودي )مبلغ التمويل( من بنك التنمية االجتماعية  12حصلت الشركة علي قرض بمبلغ   م2021يناير  5بتاريخ  -

وذلك ضمن االتفاقية املبرمة بين ال يئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوس ة وبين البنك املتعلقة بمبادرة اإلقراض غير املباشر 

وتحفيزها ألداء دور أكبر وفعال في تمويل املنشآت الصغيرة واملتوس ة  املعنية بتفعيل دور صنادي  اإلقراض وشركات التمويل

 1، تقوم الشركة بسداد القرض علي دفعات دورية علي أن ي ون أول قسط سداد بتاريخ   ضمن برنامج تحفيز الق اع الخال

ريال سعودي يتم سدادها  105,000باإلضافة الي رسوم إدارية قدرها  م2024يونيو  1وآخر قسط سداد بتاريخ  م2021يوليو 

 قس  36علي 
ً
 .ا
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مليون ريال سعودي )مبلغ التمويل( ، تقوم الشركة بسداد القرض  25حصلت الشركة علي قرض بمبلغ   م2021 يونيو  24بتاريخ  -

 باإلضافة م2024 سبتمبر  1وآخر قسط سداد بتاريخ  م2021 أكتوبر  1بتاريخ علي دفعات دورية علي أن ي ون أول قسط سداد 

 قس  36ريال سعودي يتم سدادها علي  812,500الي رسوم إدارية قدرها 
ً
 .ا

 تم تحديدها واحتسابها على أنها منحة  -
ً
إن هذه القروض تحمل معدل عمولة ثابت أقل بكثير من معدل السوق السائد حاليا

ألف ريال سعودي وهذا املبلغ يمثل الفرق بين القيمة الدفترية األولية للقرض  780بمبلغ  منحة، وقد نتج عن ذلك دخل ومية ح

 للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم )
ً
 ( واملتحصالت املستلمة.9املحددة وفقا

 

 للبنك املركزي السعوديمستحق الدفع  - 10

 
ً
مــــــــن دور البنــــــــك املركــــــــزي الســــــــعودي فــــــــي وضــــــــ  وإدارة وتنفيــــــــذ السياســــــــة النقديــــــــة واملســــــــاهمة فــــــــي تعزيــــــــز االســــــــتقرار املــــــــالي، بمــــــــا  ان القــــــــا

روس يــــــــفــــــــي ذلــــــــك تمكــــــــين الق ــــــــاع املــــــــالي مــــــــن دعــــــــم نمــــــــو الق ــــــــاع الخــــــــال، وفــــــــي إاــــــــار دعــــــــم ج ــــــــود الدولــــــــة "أيــــــــدها  " فــــــــي م افحــــــــة ف

القتصـــــــادية املتوقعــــــــة علــــــــى الق ــــــــاع الخــــــــال، وبشـــــــ ل  خــــــــال علــــــــى املنشــــــــآت الصــــــــغيرة وتخفيــــــــف آثــــــــاره املاليــــــــة وا 19-كوفيــــــــد  -كورونـــــــا 

واملتوســــــــ ة واملنشــــــــآت متناهيــــــــة الصــــــــغرل فقــــــــد عمــــــــل البنــــــــك املركــــــــزي الســــــــعودي علــــــــى إعــــــــداد برنــــــــامج يســــــــتهدف تمكــــــــين دعــــــــم الق ــــــــاع 

تأجيــــــل الــــــدفعات وبرنــــــامج تمويــــــل الخــــــال للقيــــــام بــــــدوره فــــــي تعزيــــــز النمــــــو االقتصــــــادي مــــــن خــــــالل حزمــــــة مــــــن اإلجــــــراءات، منهــــــا برنــــــامج 

، ويســــــــــتهدف البرنامجـــــــــان دعــــــــــم اســـــــــتمرارية األعمــــــــــال ونمـــــــــو هــــــــــذه املنشــــــــــآت خـــــــــالل املرحلــــــــــة الداليـــــــــة، بمــــــــــا يســـــــــاهم فــــــــــي دعــــــــــم اإلقـــــــــراض

 .النمو االقتصادي واملحافظة على مستويات التوظيف في هذه املنشآت

 

 وفيما يلي املبالغ املستحقة للبنك املركزي السعودي : 

 كما في 

  م2021يونيو  30

 كما في 

 م2020ديسمبر  31

    

 -  68,098,109 الرصيد في بداية الفترة / السنة

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

 (23,913,602)  (12,061,517) املسدد خالل الفترة / السنة

 68,098,109  66,036,592 الرصيد

 (4,347,111)  (3,922,894)  بدون فوائدالدخل املؤجل لقرض 

 939,985  1,356,437 األعباء التمويلية

 64,690,983  63,470,135 نهاية الفترة / السنة الرصيد

 21,951,043  28,025,483 الجزء املتداول 

 42,739,940  35,444,652 الجزء غير املتداول 
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 ووفقم 2021يناير  19بتاريخ 
ً
 بدون  وديعةكريال سعودي  مليون  10مبلغ بقيمة  على الشركة حصلت ،)كفالة( اإلقراض  تمويل لبرنامج ا

وقد نتج  م.2023ديسمبر  19م وآخر قسط بتاريخ 2021يوليو 19حيث يبدأ سداد أول قسط بتاريخ من البنك املركزي السعودي  فوائد

 سعودي. ريال ألف 516 لقرض بدون فوائد بمبلغ مؤجل عند اإلثبات املبدئي عن ذلك دخل

 92السعودي، حصلت الشركة علي مبلغ  من البنك املركزي اإلقراض تمويل  و برنامج تأجيل الدفعات م، ووفقأ لبرنامج 2020خالل عام 

 مليون ريال سعودي كودائ  بدون فوائد من البنك املركزي السعودي مقابل هذه البرامج .

م متبقي 2020 خالل عاممليون ريال سعودي  4.3ونشأ عن هذه املبادرات دخل مؤجل عند اإلثبات املبدئي لقرض بدون فوائد بمبلغ 

 2021 يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  2.6منها 
ً
للمعيار  م، وهذا املبلغ يمثل الفرق بين القيمة الدفترية األولية للقرض املحددة وفقا

 ( واملتحصالت املستلمة.9ر املالي رقم )الدولي للتقري

 

 مع جهات ذات عالقة املعامالت - 11

خرين. إن آالشـــــركة وج ات ذات عالقة  إدارةفى ســـــياق األعمال التجارية العادية تقوم الشـــــركة بالتعامل م  مســـــاهمين بالشـــــركة ومجلس 

نفس شـــــــــــــروط التعـامـل م  الج ـات األخرى الغير مرتب ـة كمـا أنـه يتم إعتمـاد املعـامالت من قبـل  شـــــــــــــروط املعـامالت م  تلـك األاراف هى

 أنه ال يتم إحتســــاب أية أعباء مالية على أرصــــدة حســــابات الج ات ذات العالقة.إن أرصــــدة املســــتح  لج ات 
ً
إدارات تلك الشــــركات. علما

 ذات عالقة كانت كما يلى :

 املستحق لجهات ذات عالقة

 في كما 

  م2021يونيو  30

 كما في 

 م2020ديسمبر  31

 24,615,406  17,626,003 الشركة املتحدة للسيارات املحدودة

 2,253,555  4,933,982 هافال -شركة توزي  وتسوي  السيارات 

 900,000  450,000 الشركة إدارةأعضاء مجلس 

 218,556  4,954,835 شركة مؤسسة العيسائي للتجارة

 27,964,820  27,987,517 
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 :الفترةالعالقة خالل  الج ات ذاتوفيما يلي املعامالت الت  تمت م  

 طبيعة املعاملة نوع العالقة جهات ذات عالقة

أشهر  الستةلفترة 

 املنتهية في

 م2021 يونيو  30

أشهر  الستةلفترة  

 املنتهية في

 م2020 يونيو  30

 92,245,295  100,988,389 شراء سيارات مساهم املتحدة للسيارات املحدودةالشركة 

 (101,140,066)  (96,099,089) سداد مشتريات سيارات  

 (6,092,946)  (11,879,938) عموالت بي  وخصومات مكتسبة  

      

 642,401  1,235 للتمويل توكيالت شركة عن بالنيابة خدمات سداد  

      

 450,000  450,000 م افآت وبدالت  العليا دارةاإل  أفراد دارةمجلس ال  أعضاء

      

 2,665,440  16,136,198 شراء سيارات مساهم شركة مؤسسة العيسائي للتجارة

 (3,573,990)  (11,060,629) سداد مشتريات سيارات  

 -  (339,290) عموالت بي  وخصومات مكتسبة  

      

 13,440,783  17,174,692 شراء سيارات  الشركة مساهم ألحد  مملوكة هافال -شركة توزيع وتسويق السيارات 

 (12,921,917)  (13,105,963) سداد مشتريات سيارات  

 (1,022,640)  (1,388,302) عموالت بي  وخصومات مكتسبة  
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 املخاطر إدارةاألدوات املالية و  - 12

 أسعار ومخاار  سعر الصرف األجنب تشمل مخاار ) تتعرض الشركة من خالل أنش تها ملجموعة من املخاار املالية وهي: مخاار السوق 

 ومخاار السيولة. إن برنامج إدارة املخاار لدى الشركة، والذي تنفذه اإلدارة العليا، يركز على التمويل الذي يحق  ومخاار االئتمان العمالت(

املالية للدد من تقلب األرباح وتحقي  العائد األقص   للمساهمين. فيما يلي ملخص للمخاار الت   فعالية الت لفة عالوة على إدارة املخاار 

 تواجه الشركة واستراتيجيات التخفيف ذات العالقة.

صافي اإلستثمار في عقود التأجير التمويلي و عادالت النقد ومج تت ون األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي للشركة بش ل أساس من النقد 

 واملستح  لج ات ذات عالقة ومستحقات وأرصده دائنة أخرى. والتس يالت املالية واملستح  للبنك املركزي السعودي

 طر الئتمان امخ

مما يؤدي إلى تكبد القسم لخسارة مالية. يتساوى أقص    إن املخاار االئتمانية هي عدم مقدرة ال رف املقابل على الوفاء بالتزاماته ألداة مالية

 ملخاار االئتمان م  القيمة الدفترية للموجودات املالية. تعرض

عادالت النقد و النقد   أسا  إن األدوات املالية الخاصة بالشركة الت  يمكن أن تتعرض ملخاار اإلئتمان تتضمن بش ل  صافي اإلستثمار في ومج

لي. تقوم الشركة بإيداع أموال ا فى مصارف مالية ذات موثوقية وقدرة إئتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصول عقود التأجير التموي

خااــر حجم األموال املودعــة فى كل مصــرف وال تتوقــ  اإلدارة وجود مخاار إئتمان هامة تنتج مــن ذلك . كما ال تتوق  اإلدارة أن تتعرض مل

 ألن لديهـــا قاعدة عريضة من العمالء الت  تعمل فى أنش ة مختلفة ومواق  متعددة كما أنها تقوم بمراقبة إئتمان هامــة 
ً
من الذمم املدينة نظـــرا

.
ً
 الذمم املدينة القائمة دوريا

 االئتمانية الجودة تحليل

 املستنفدة بالتكلفة محملة مالية موجودات

 لم ما م2020ديسمبر  31 و م 2021 يونيو  30 في كما املستنفدة بالت لفة املقاسة املالية للموجودات االئتمان جودة بخصول املعلومات أدناه

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

 م2021 يونيو  30كما في  

 

 عاملة

 )املرحلة األولى(

منخفضة 

 اآلداء

)املرحلة 

 الثانية(

 غير عاملة

)املرحلة 

 املجموع  الثالثة(

 594,464,391 44,994,969 30,965,420 518,504,002  إيجارة ومرابحةإجمالي االستثمار في عقود 

91,230,54 5,592,252 71,008,642 تورق -مرابحة السل   إجمالي االستثمار في عقود  77,831,443 

930,753,92 5,199,913 3,051,746 في عقود إيجارة ومرابحة مخصص خسائر إئتمان متوقعة  39,005,588 

 –في عقود مرابحة السل   مخصص خسائر إئتمان متوقعة

 تورق

21,297 410,926 573,631 1,005,854 
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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 ومرابحةإجمالي االستثمار في عقود 

 76,638,392 - - 76,638,392 تورق -مرابحة السل   إجمالي االستثمار في عقود

في عقود إيجارة  مخصص خسائر إئتمان متوقعة

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

في عقود مرابحة السل   مخصص خسائر إئتمان متوقعة

 تورق -

53,640 - - 53,640 

 االئتمان مخاطر في جوهريةال زيادةال

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

اإلئتمانية  إلى الخبرة تستند الت  والكمية النوعية والتحليالت املعلومات يتضمن وهذا مالئمة. غير ج ود أو ت اليف دون  واملتاحة العالقة

 بناًء على تاريخ تحصيل القسط، تعتقد اإلدارة أن الزيادة الكبيرة في مخاار االئتمان ال تنشأ إال عند .املستقبلية والتوقعات للشركة والتاريخية

  يوًما. 90تأخر سداد القسط ألكثر من 

 .معتمدة ومراحل محددة مؤشرات على بناءً  مخاار االئتمان في جوهرية زيادة وجود مدى تحديد هو التقييم من ال دف إن

 مخاطر سعر الصرف األجنبي

 للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.تنتج مخااــر سعر الصرف األجنب  من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات املالية نتيجة 

لم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا الريال السعودي. وتراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار صرف العمالت وتعتقد 

 أن مخاار العمالت غير جوهرية.

 مخاطر أسعار العموالت

حتملة في معدالت العموالت الت  تؤثر على الربح املستقبلي أو القيم العادلة لألدوات املالية تظ ر مخاار العموالت من التغيرات والتذبذبات امل

ط ل ذه املخاار عند الداجة وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت من خالل مراقبة التذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة وتقوم بالتحو 

 لذلك.
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 مخاطر السيولة 

تتمثل مخاار السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها حال استحقاق ا. تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أساس ش ري وتعمل 

 على التأكد من توفر أموال كافية ملقابلة أي إلتزامات عند استحقاق ا. دارةاإل 

تعمل الشركة على  ،  لج ات ذات عالقة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى تت ون امل لوبات املالية للشركة من قروض اويلة األجل واملستح

الدد من مخاار السيولة عن اري  التأكد من توفر تس يالت بنكية، باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العمالء كما هو 

 قة واألرصدة الدائنة األخرى.واملستحقات لج ات ذات عال التس يالت املاليةموضح اعاله وفترات سداد أقساط 

 يلي بيان باالستحقاقات التعاقدية املتبقية للم لوبات املالية في تاريخ القوائم املالية. إن املبالغ إجمالية وغير مخصومة:ما 

 

  
 التدفقات النقدية التعاقدية

 القيمة الدفترية  م2021 يونيو  30

شهور  3خالل 

 أو أقل

إلى  3خالل 

12  
ً
 شهرا

سنة إلى خالل 

 الجمالي أكثر من سنتان سنتان

 347,289,216 121,887,281 102,911,938 91,849,536 30,640,461 347,289,216 مالية تس يالت

للبنك مستح  الدف  

 563,470,13 6,433,961 29,010,691 21,109,626 6,915,857 563,470,13 املركزي السعودي

العموالت املستقبلية على 

 23,186,207 7,089,756 5,842,811 7,184,415 3,069,225 - املاليةالتس يالت 

مستح  لج ات ذات 

 27,964,820 - - 18,076,003 9,888,817 27,964,820 عالقة

 10,193,218 - - - 10,193,218 10,193,218 ذمم دائنة تجارية  وأخرى 

 6472,103,59 135,410,998 137,765,440 138,219,580 60,707,578 89448,917,3 الجمالي

 
 

   م2020ديسمبر  31

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

للبنك مستح  الدف  

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

العموالت املستقبلية على 

 24,989,889 5,697,304 6,912,477 9,186,176 3,193,932 - التس يالت املالية

مستح  لج ات ذات 

 27,987,517 - - 25,515,406 2,472,111 27,987,517 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 جماليال 
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 على برامج البنك املركزي السعودي 19-تأثير فيروس كورونا كوفيد - 13

وكما تم اإلشارة اليه خالل العام املاض   أال  البنك املركزي السعودي برنامج دعم تمويل الق اع الخال )"برنامج  ۱۹ دیاستجابة ل وف

املشروعات الصغيرة واملتوس ة من خالل تمكين وتس يل التمويل. يشمل برنامج  م لتقديم الدعم الالزم لق اع۲۰۲۰الدعم"( في مارس 

 على البرامج التالية:    الدعم بش ل أسا

 تأجيل املدفوعاتل و برنامج 

  .)برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة واملتوس ة )كفالة 

يونيو  30م تمديد برنامج املدفوعات املؤجلة حت  ۲۰۲1مارس  7من برنامج الدفعات املؤجلة أعلن البنك املركزي السعودي بتاريخ  كجزء

 من مارس 2021
ً
 م.2021م، وبالتالي قامت الشركة بتأجيل املدفوعات ملدة ثالثة أش ر إضافية على أقساط اعتبارا

( كتعديل ألح ام الترتيب. 9ر املالي )قياس وإثبات األثر املحاسب  لتعديل التدفقات النقدية التعاقدية وف  مت لبات املعيار الدولي للتقري تم

 م. 2021 يونيو  30مليون ريال سعودي كما في  1.1وقد أدى ذلك إلى إثبات الشركة خسارة تعديل لليوم األول بمقدار 

 إعتماد القوائم املالية األولية املوجزة )غير مراجعة( - 14

 ه1442 ذو الحجة 24ر مراجعة( من قبل رئيس مجلس اإلدارة في تاريخ ـيـاعتمدت هذه القوائم املالية األولية املوجزة )غ

  .م2021 أغس س 03املواف  

 


