
توكيالت للتمويل ـة ـــركـش

شركة شخص واحد مساهمة مقفلة 

(غير مراجعة)  املوجزةاألولية القوائـم املالية 

هيالثالثة ةلفتر  ةأشهر املن

م٢٠٢٢مارس ٣١في 

املوجزة األولية املعلومات املالية عناملراجع املستقلوتقرير فحص



١

شركة توكيالت للتمويل

شركة شخص واحد مساهمة مقفلة 

هي الثالثة ة لفتر املوجزة فهرس القوائم املالية األولية  (غير مراجعة)  م٢٠٢٢مارس ٣١في ةأشهر املن

صفحـة 

٢املوجزةاألوليةاملعلومات املالية  عناملراجع املستقلتقرير فحص

٣(غير مراجعة)املوجزةاألوليةالشامل اآلخروالدخل الربح أو الخسارةقائمة 

٤(غير مراجعة)املوجزةاألوليةقائمة املركز املالي 

٥(غير مراجعة)املوجزةاألوليةقائمة التغيرات في حقوق املساهمين 

٦(غير مراجعة)املوجزةاألوليةالنقديةقائمة التدفقات 

١٨-٧(غير مراجعة)املوجزةاألوليةإيضاحات حـول القوائم املالية





٣

شركــــة توكيالت للتمويل

شركة شخص واحد مساهمة مقفلة 

املوجزة األوليةالشامل اآلخر والدخل و الخسارة الربح أقائمة 

(غير مراجعة)

) سعودي(بالريال ال

هية في الثالثة أشهر لفترة   مارس ٣١املن

م ٢٠٢١م ٢٠٢٢إيضاح 

جججججججججججججججج

٦١٤٬٩٤٤٬٤١٨١٤٬٩٦٨٬١٥٥اإليرادات من العموالت      

)١٬٤٩٦٬٠٩٤() ٢٬٦٠٠٬١٨٢(٧أعباء تمويلية

١٢٬٣٤٤٬٢٣٦١٣٬٤٧٢٬٠٦١

١٬٠٨١٬٩٧٩٩٩٥٬١٤٨إيرادات أخرى 

)١٬٠٥٦٬٦٣٥() ١٬٤٥٠٬١٨٣(مصاريف البيع  

)٥٬٦٧٦٬٠٨٣() ٥٬٦٤٧٬٥٨٣(مصروفات عمومية وإدارية 

)١٬٠٨٢٬٣٩٦(-مخصص خسائر االئتمان املتوقعة مصروف 

٦٬٣٢٨٬٤٤٩٦٬٦٥٢٬٠٩٥صافي دخل الفترة قبل الزكاة الشرعية 

)٦٦٥٬٢١٠() ٥٤٩٬٩٩٩(٨الزكاة الشرعية

٥٬٧٧٨٬٤٥٠٥٬٩٨٦٬٨٨٥صافي دخل الفترة 

الدخل الشامل اآلخر للفترة     

--بنود دخل شامل آخر سيعاد تصنيفها إلى الربح او الخسارة في الفترات الالحقة

--بنود دخل شامل آخر لن يعاد تصنيفها إلى الربح او الخسارة في الفترات الالحقة

٥٬٧٧٨٬٤٥٠٥٬٩٨٦٬٨٨٥جمالى الدخل الشامل للفترة إ

 ١٥) إلى رقم (١إن اإليضاحات املرفقة من رقم ("
ً
" وتقرأ معهااملوجزةاألوليةال يتجزأ من القوائم املالية) تشكل جزءا



٤

شركة توكيالت للتمويل

شركة شخص واحد مساهمة مقفلة 

املوجزة األوليةقائمة املركز املالى

) سعودي(بالريال ال

إيضاح 

م٢٠٢٢مارس ٣١

(غير مراجعة) 

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

) مراجعة(

املوجودات

١٠٥٬٣٤١٬٠٤٠٩١٬٤٦٥٬٩٤٢النقدوُمعادالتنقد 

٩٥٥١٬٦٥٦٬٥٧٨٥٣٢٬٣٤١٬٧٠٩ستثمار في عقود إيجار تمويليصافي اال 

٦٬٧٦١٬٥٥٠٤٬٠٨١٬٥٥٧ة دفعات مقدم

٨٩٢٬٨٥٠٨٩٢٬٨٥٠بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرستثمارا

٩٤٥٬٧٦٦١٬٠٥٧٬٣٥٩موجودات غير ملموسة

٣٬٥٦٨٬٩٠٥٣٬٣٣٩٬٢٣٧ممتلكات ومعدات

٦٦٩٬١٦٦٬٦٨٩٦٣٣٬١٧٨٬٦٥٤مجموع املوجودات

امللكيةاملطلوبات وحقوق  

املطلوبات  

١٠٣٢١٬٢٤٨٬٣٥٤٣٠٨٬٧٢٥٬٣٣٦تسهيالت مالية 

١١٤٨٬٩٩٠٬٤٥٩٥٤٬٦٣٠٬٣٠٨للبنك املركزي السعوديمستحق الدفع 

١٢٨٦٬٢٧١٬٤١٠٦٨٬٠١١٬٥٢٨مستحق لجهات ذات عالقة

١٠٬٦٧٦٬٦٣٢٢٬٧٤٦٬٦٠٨ذمم دائنة تجارية

١١٬٠٧٤٬٣٠٧١١٬٤٨١٬٧٣٦مستحقات وأرصدة دائنة اخرى 

٣٬٢٢٥٬٠٠٠-ارباحدائنو توزيعات

هاية الخدمة للموظفينا ٢٬٩١٢٬١٠٦٢٬٦٩٣٬١٦٦لتزام مكافأة 

٨٣٬٦٠١٬٨٨١٣٬٠٥١٬٨٨٢مخصص الزكاة الشرعية

٤٨٤٬٧٧٥٬١٤٩٤٥٤٬٥٦٥٬٥٦٤مجموع املطلوبات 

امللكيةحقوق  

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس املال

١٤٬٠٥٩٬٠٦٧١٤٬٠٥٩٬٠٦٧إحتياطي نظامي

٧٠٬٣٣٢٬٤٧٣٦٤٬٥٥٤٬٠٢٣أربـاح مبقـاة

١٨٤٬٣٩١٬٥٤٠١٧٨٬٦١٣٬٠٩٠

٦٦٩٬١٦٦٬٦٨٩٦٣٣٬١٧٨٬٦٥٤امللكية مجموع املطلوبات وحقوق  

دارة رئيس مجلس اإل املدير التنفيذىاملدير املالى 

فيصل القريشىىالجمعان فيصل وليد أسعد 

 ال يتجزأ من القوائم املالية ١٥) إلى رقم (١"إن اإليضاحات املرفقة من رقم (
ً
وتقرأ معها " املوجزةاألولية) تشكل جزءا



٥

شركة توكيالت للتمويل

شركة شخص واحد مساهمة مقفلة 

املوجزةاألوليةامللكيةحقوق التغيرات في قائمة 

) سعودي(بالريال ال

ــــــال  ـــــوع أرباح مبقـــــاة إحتياطي نظامي رأس املـــ املجمـــــــــ

هية الثالثةلفترة   م٢٠٢٢مارس٣١في أشهر املن

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٤٬٠٥٩٬٠٦٧٦٤٬٥٥٤٬٠٢٣١٧٨٬٦١٣٬٠٩٠(مراجعة) م٢٠٢٢يناير ١الرصيد في 

الدخل الشامل اآلخر

٥٬٧٧٨٬٤٥٠٥٬٧٧٨٬٤٥٠--الفترةصافي دخل  

----بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

٥٬٧٧٨٬٤٥٠٥٬٧٧٨٬٤٥٠--الدخل الشامل للفترة إجمالي

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٤٬٠٥٩٬٠٦٧٧٠٬٣٣٢٬٤٧٣١٨٤٬٣٩١٬٥٤٠(غير مراجعة) م٢٠٢٢مارس ٣١الرصيد في 

هية في الثالثةلفترة   م٢٠٢١مارس٣١أشهر املن

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١١٬٨٢٦٬٢٠٠٤٤٬٤٢٩٬٨١٧١٥٦٬٢٥٦٬٠١٧(مراجعة) م٢٠٢١يناير ١الرصيد في 

الدخل الشامل اآلخر

٥٬٩٨٦٬٨٨٥٥٬٩٨٦٬٨٨٥--صافي دخل الفترة

----بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة

٥٬٩٨٦٬٨٨٥٥٬٩٨٦٬٨٨٥--الدخل الشامل للفترة إجمالي

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١١٬٨٢٦٬٢٠٠٥٠٬٤١٦٬٧٠٢١٦٢٬٢٤٢٬٩٠٢(غير مراجعة) م٢٠٢١مارس ٣١الرصيد في 

 ١٥) إلى رقم (١"إن اإليضاحات املرفقة من رقم (
ً
" وتقرأ معهااملوجزةاألوليةال يتجزأ من القوائم املالية) تشكل جزءا



٦

شركة توكيالت للتمويل

شركة شخص واحد مساهمة مقفلة 

(غير مراجعة)املوجزة األوليةقائمة التدفقات النقدية

) سعودي(بالريال ال

هية في الثالثة أشهر لفترة   مارس ٣١املن
م ٢٠٢١م ٢٠٢٢

التشغيلية األنشطة  

٦٬٣٢٨٬٤٤٩٦٬٦٥٢٬٠٩٥صافي دخل الفترة قبل الزكاة الشرعية 

تعديالت:
هالكات  ا ٣٤٣٬٧٩٨٣١٢٬٩٧٤س

هاية الخدمة للموظفين ا ٢٩٣٬٨٩٤٢٥٢٬١١٤لتزام مكافأة 

٢٬٦٠٠٬١٨٢٣٬٣٢٦٬٤١٠أعباء تمويلية 

١٬٠٨٢٬٣٩٦-مخصص خسائر االئتمان املتوقعة  

)١٬٨٣٠٬٣١٦(-ربح التعديل على إعادة هيكلة التسهيالت املالية 

)٥١٥٬٧٦٨(-الدخل املؤجل عند اإلثبات املبدئي لقرض بدون فوائد
التغير في:

)٣٣٬٢٠٩٬٢٦٩() ١٩٬٣١٤٬٨٦٩(ستثمار في عقود إيجار تمويليصافي اال 
 
ً
)٩٨٬٣٨٩() ٣٬٥١٣٬٠٥٤(دفعات مقدما

)٢١٬٠٧٠٬٦٥١(١٨٬٢٥٩٬٨٨٢مستحق لجهات ذات عالقة 
٤٢٥٬٦٣٣٤٬٤٩٦٬٨٠٠مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

٧٬٩٣٠٬٠٢٤٨٬٩٠٢٬٤٦٥ذمم دائنة تجارية 

)٣١٬٦٩٩٬١٣٩(١٣٬٣٥٣٬٩٣٩النقد من التشغيل 

هاية الخدمة  )١٣٬٨٣١() ٧٤٬٩٥٤(املدفوعة مكافأة 

)١٣٢٬٤٧٨() ٢٬٨٤٢٬٧٤٥(أعباء تمويلية مدفوعة

)٣١٬٨٤٥٬٤٤٨(١٠٬٤٣٦٬٢٤٠صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية 

األنشطـة اإلستثمارية 

)١٠٤٬٨٥١() ٤٦١٬٨٧٣(موجودات غير ملموسة,املدفوع لشراء ممتلكات ومعدات  

)١٠٤٬٨٥١() ٤٦١٬٨٧٣(املستخدم في األنشطة اإلستثمارية صافي النقد 

األنشطـة التمويليـة 
١٣٬٢٢١٬٩٠٢٣١٬٦٣٩٬٦٧٩خالل الفترةالتسهيالت املاليةمن  (املدفوع) صافي املحصل 
٦٬٤١٨٬٤٥٥) ٦٬٠٩٦٬١٧١(خالل الفترة السعوديالبنك املركزي من  (املدفوع) صافي املحصل 

-) ٣٬٢٢٥٬٠٠٠(أرباح مدفوعة توزيعات 

٣٬٩٠٠٬٧٣١٣٨٬٠٥٨٬١٣٤صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 

١٣٬٨٧٥٬٠٩٨٦٬١٠٧٬٨٣٥صافي التغير في النقد وُمعادالت النقد

٩١٬٤٦٥٬٩٤٢٥٠٬٨١٤٬٢٢٤النقد وُمعادالت النقد في بداية الفترة 

هاية الفترة  ١٠٥٬٣٤١٬٠٤٠٥٦٬٩٢٢٬٠٥٩النقد وُمعادالت النقد فى 

 ال يتجزأ من القوائم املالية األولية املوجزة وتقرأ معها " ١٥) إلى رقم (١"إن اإليضاحات املرفقة من رقم (
ً
) تشكل جزءا



شركـــة توكيالت للتمويل

مساهمة مقفلة شخص واحد شركة

هيالثالثة ةلفتر املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية  (غير مراجعة) م٢٠٢٢مارس٣١في ةأشهر املن

مالم يذكر خالف ذلك) سعودي(املبالغ بالريال ال

٧

والنشاطالتكوين -١

هي   (الشركة)  للتمويل  توكيالت  مساهمةشــركةشركة  واحد  رقم  شخص  التجارى  السجل  بموجــب  تأسست  ١٠١٠١٨٨٤٠٦مقفلــة 

م). ٢٠٠٣يوليو ١٣هـ ( املوافق ١٤٢٤جمادى االولى ١٣وتاريخ 

ــــــوزاري رقم تمت املوافقة على إعالن تحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة  ـــــ  للقرار الــــ
ً
-٤٩٥سعودية مقفلة وفقا

القاضـــــــــــىى باملوافقة على إعالن تحول الشـــــــــــركة من شـــــــــــركة ذات مســـــــــــئولية  ،م)٢٠١٥ابريل ١٤هــــــــــــــــــــــــ املوافق (١٤٣٦جمادى األولى ٢٥ق بتاريخ  

ى شــركة توكيالت للتمويل وتم إســم الشــركة من شــركة توكيالت للتجارة والتقســيط التغيـــــــــــــــيرمحدودة الى شــركة مســاهمة ســعودية مقفلة وتم 

تولت الشركة فعليا موجودات ومطلوبات الشركة م).٢٠١٥ابريل ١٤هـــــ ( املوافق  ١٤٣٦جمادى الثانى ٢٥فيإصدار السجل التجارى الجديد  

ها منشأة مستمر  .ة لجميع األغراضذات املسئولية املحدودة على أساس أ

ريال سعودي للسهم الواحد. يتوزع ١٠سهم بقيمة إسمية  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ريال سعودي مقسم إلى  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠يبلغ رأسمال الشركة مبلغ  

:على املساهمين كما يلىقبل التعديلرأس مال الشركة 

ريــــال سعـــودىاملساهمة نسبةعدد األسهم إســـــم املساهــــــم 

٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠٪٢٫٥٠٠٫٠٠٠٢٥شركة عمر عبد الفتاح العقاد وشركاه 

٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠٪٢٫٥٠٠٫٠٠٠٢٥ھ شىي واخوانيشركة على زيد القر 

٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠٪٢٫٥٠٠٫٠٠٠٢٥شركة سعيد عمر العيسائي ومحمد على العيسائي للسيارات 

٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠٪٢٫٤٠٠٫٠٠٠٢٤الشركة املتحدة للسيارات 

١٫٠٠٠٫٠٠٠٪١٠٠٫٠٠٠١الشركة الخليجية للسيارات 

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 
ً
بالشركة ببيع حصصهم  ساهمينوقرار املهـ )١٤٤١الحجةذو٦(املوافق  م  ٢٠٢٠يوليو  ٢٧بتاريخ  العاديةالعامة غير  الجمعيةلقرار  ووفقا

م  ٢٠٢٠يونيو٢٨بتاريخالسعودي  البنك املركزي  وموافقةهـ)١٤٤١شوال٩م (املوافق  ٢٠٢٠يونيو١لصالح الشركة املتحدة للسيارات بتاريخ  

. للسياراتاملتحدةشركةللشخص واحد مساهمة مقفلة) مملوكة بالكامل تحويل الشركة الى (شركة تم)هـ١٤٤١القعدةذو٧(املوافق 

األساسىي   النظام  تعديل  تم  عليھ  (املوافق  ٢٠٢٠أغسطس  ٢٧بتاريخ  للشركة  وبناًء  التجاري هـ)١٤٤٢محرم  ٨م  بتاريخ والسجل 

 للنظام األساسىي املعدل  هـ)١٤٤٢محرم  ١١م (املوافق  ٢٠٢٠أغسطس  ٣٠
ً
والسجل التجاري املعدل فقد بلغ هيكل رأس وفق ملا سبق، ووفقا

كما يلي:بعد التعديل املال 

عدد األسهم إســـــم املساهــــــم 

نسبة

ريــــال سعـــودىاملساهمة 

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٪١٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠الشركة املتحدة للسيارات 

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
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٨

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

هالكي بموجب موافقة  م)، ٢٠١٤نوفمبر ١١(املوافق هـ١٤٣٦محرم ١٨وتاريخ ٣٦١٠٠٠٠٠٩٨١٨السعودي رقم البنك املركزي والتمويل اإلس

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

رقم السجل التجاري م

تاريخ السجل التجاري 

املدينة  ميالديهجري 

الدمام٢٠٥٠٠٦١٥٣٧١/٨/١٤٢٩٢/٨/٢٠٠٨-١

جدة٤٠٣٠١٨٣٢٤١١٩/١٠/١٤٢٩١٨/١٠/٢٠٠٨-٢

خميس مشيط ١٦/٦/٢٠١٩ه ٥٨٥٥٣٤٤١٩٨١٣/١٠/١٤٤٠-٣

هاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية. منتبدأ السنة املالية للقوائم املالية  شهر يناير وتنتهي ب

املحاسبةأسس -٢

 املرفقة وفقاملوجزةاألوليةأعدت القوائم املالية  
ً
ال املوجزةاألوليةالقوائم املالية  ن  إ.) "التقرير املالى األولى"٣٤ملعيار املحاسبة الدولى رقم (ا

ها مع القوائم املالية السنوية للشرك ة كما في تشمل جميع اإليضاحات والتى يتم في العادة إرفاقها مع القوائم املالية السنوية ولذلك يجب قراء

. م٢٠٢١ديسمبر ٣١

. للشركةبالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية املوجزةاألوليةتظهر القوائم املالية

التقديرات الهامة و األحكام-٣

هادات في استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق  دارةيتطلب إعداد القوائم املالية االولية املوجزة من اإل  ممارسة اج

ــــــاالت عــــــــــدم التأكـــــ  ــــــر لحــــ  للتأثيــــــــــر الكبيــــ
ً
ــــــة  السياسات املحاسبية واملبالغ املقررة لالصول وااللتزامات وااليرادات واملصروفات. ونظرا ـــــد املصاحبــــ

 ذا أهميــــــة نســــــبية علــــــى للتقديــــــرات الرئيسية، قد تتطلــــــب النتا
ً
ئــــــج التــــــي تختلــــــف عــــــن االفتراضــــــات الحاليــــــة خــــــالل الســــــنة املاليــــــة التاليــــــة  تعديال

.املبلــغ الدفتــري لألصــل أو االلتــزام املتأثــر

، شــــــركةعند تطبيق الســــــياســــــات املحاســــــبية للارةدكانت االحكام الهامة املوضــــــوعة من قبل اإل ،املالية االولية املوجزةالقوائمعند إعداد هذه 

على   املطبقــــــة  هــــــا  هي ذا املؤكــــــدة  واالمور غير  للتقــــــديرات  الرئيســـــــــــــيــــــة  الســـــــــــــنويــــــة  القوائمواملصــــــــــــــــــادر  ــــــــــركــــــةاملــــــاليــــــة  فيللشـــ هيــــــة  املن للســـــــــــــنــــــة 

.م٢٠٢١ديسمبر ٣١

السياسات املحاسبية الهامة -٤

إعداد   في  املتبعة  املحاسبية  السياسات  في جميع  كما  السنوية  املالية  القوائم  إعداد  في  املتبعة  نفسها  هى  املوجزة  األولية  املالية  القوائم 

. م٢٠٢١ديسمبر ٣١
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٩

املعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت  -٥

 من  
ً
 من التعديالت على املعايير سارية اعتبارا

ً
والتي تم شرحها في القوائم  م٢٠٢٢يناير  ١ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عددا

املوجزة للشركة. وليةأل املالية السنوية للشركة ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم املالية ا 

تاإليرادات من العموال -٦

هية في مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املن

م ٢٠٢١م ٢٠٢٢

٧٬٨٥١٬٤٧٠٨٬٦٥٦٬٩٧٩إيراد من عقود تأجير تمويلى

٦٬٠٧٣٬٨٣٠٥٬٤٦٠٬١٤١إيراد عمولة من شراء سيارات  

١٬٠١٩٬١١٨٨٥١٬٠٣٥ايراد عمولة تأمين

١٤٬٩٤٤٬٤١٨١٤٬٩٦٨٬١٥٥

هية في مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املن

م ٢٠٢١م ٢٠٢٢أعباء تمويلية -٧

٢٬٦٠٠٬١٨٢٣٬٣٢٦٬٤١٠أعباء تمويلية

)١٬٨٣٠٬٣١٦(-النقديةمكاسب تعديل التدفقات  

٢٬٦٠٠٬١٨٢١٬٤٩٦٬٠٩٤

مخصص الزكاة الشرعية -٨

كما في  

م ٢٠٢٢مارس ٣١

كما في  

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

: إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلـي

٣٬٠٥١٬٨٨٢٣٬٤٠٦٬٦٨٦السنة  /الفترةرصيد أول 

٥٤٩٬٩٩٩٢٬٥٥١٬١١٦السنة / الفترةخاللمكون 

)٢٬٩٠٥٬٩٢٠(-السنة/ الفترةاملسدد خالل  

٣٬٦٠١٬٨٨١٣٬٠٥١٬٨٨٢/ السنة  الفترةرصيد آخر

هائى  موقف الربط الزكوى ال

هية فى  ها حتى السنة املن ها الزكوية وسددت املستحق عل م وحصلت على شهـــادة الزكــاة.٢٠٢٠ديسمبر ٣١قدمت الشركة إقرارا
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م ٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في م٢٠٢٢مارس٣١كما في 

اإلجماليتورق ايجار تمويلي اإلجماليتورق ايجار تمويلي إيجار تمويليصافي اإلستثمار في عقود  -٩

٥٧٤٬٧٨٥٬٢٨٥٩٥٬٣٢٢٬٦٥٦٦٧٠٬١٠٧٬٩٤١٥٥١٬١٢٤٬٧٩٧١٠٠٬٧٠٣٬٥٧٤٦٥١٬٨٢٨٬٣٧١للدفعاتاجمالى الحد األدنى 

: إيرادات تمويل غير مكتسبة  
ً
)٧٢٬١٧٢٬٩٣٩()٧٬٥٣٧٬٥٠٠()٦٤٬٦٣٥٬٤٣٩() ٧١٬١٣٧٬٦٤٠() ٦٬٢٣٨٬٦١٥() ٦٤٬٨٩٩٬٠٢٥(ناقصا

٥٠٩٬٨٨٦٬٢٦٠٨٩٬٠٨٤٬٠٤١٥٩٨٬٩٧٠٬٣٠١٤٨٦٬٤٨٩٬٣٥٨٩٣٬١٦٦٬٠٧٤٥٧٩٬٦٥٥٬٤٣٢للدفعاتالقيمة الحالية للحد األدنى 

: مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
ً
)٤٧٬٣١٣٬٧٢٣()١٢٬٣٨٦٬١٧٦()٣٤٬٩٢٧٬٥٤٧() ٤٧٬٣١٣٬٧٢٣() ١٢٬٣٨٦٬١٧٦() ٣٤٬٩٢٧٬٥٤٧(ناقصا

٤٧٤٬٩٥٨٬٧١٣٧٦٬٦٩٧٬٨٦٥٥٥١٬٦٥٦٬٥٧٨٤٥١٬٥٦١٬٨١١٨٠٬٧٧٩٬٨٩٨٥٣٢٬٣٤١٬٧٠٩ايجار تمويلي ستثمار في عقود صافي اال 

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في م٢٠٢٢مارس٣١كما في 

اإلجماليتورق ايجار تمويلي اإلجماليتورق ايجار تمويلي تواريخ االستحقاق املتوقعة

٢٠٦٬٩٣٨٬١٤٧٢١٬٧٥٣٬٩٧١٢٢٨٬٦٩٢٬١١٨١٦٩٬٩٧١٬٦٦٠١٣٬١٥٦٬٤٦٨١٨٣٬١٢٨٬١٢٨خالل سنة 

١٤٢٬٣٩٨٬٣١٥٣٥٬٣٨٨٬١١١١٧٧٬٧٨٦٬٤٢٦١٦٦٬٠٤٤٬٩٤٧٤٧٬٦١٥٬٩٠٣٢١٣٬٦٦٠٬٨٥٠سنة٢-١

١٢٥٬٦٢٢٬٢٥١١٩٬٥٥٥٬٧٨٣١٤٥٬١٧٨٬٠٣٤١١٥٬٥٤٥٬٢٠٤٢٠٬٠٠٧٬٥٢٧١٣٥٬٥٥٢٬٧٣١سنة٢أكثر من 

٤٧٤٬٩٥٨٬٧١٣٧٦٬٦٩٧٬٨٦٥٥٥١٬٦٥٦٬٥٧٨٤٥١٬٥٦١٬٨١١٨٠٬٧٧٩٬٨٩٨٥٣٢٬٣٤١٬٧٠٩

سعودي بنسبة هامش ربح متفق عليھ  ريال مليون ٢١٣بخصوص تنازل عن األقساط املستحقة من مدينى عقود التأجير التمويلى وقدرها بنوك محليةإتفاقيات مع الشركةلدى-

. ، وذلك كضمان للتسهيالت املالية محل اإلتفاقياتباالضافة الى نسب متغيرة  وفق معدل السايبور املعلن٪ ٢٬٥حتى٪ ١٬٥منتتراوحباالتفاقيات 
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التسهيالت املالية -١٠

 بنسب حلية، وتحمل بعمولة خاصة بمعدل سيبور باالضافةمطويلة األجل من بنوك  تسهيالت ماليةلدى الشركة  
ً
الى هامش متفق عليھ سنويا

.إداريةرسومالى باالضافة٪٣الى٪١٬٥تتراوح من 

كما في  

م ٢٠٢٢مارس ٣١

كما في  

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٣١٦٬٦٩٨٬٢٧٣٣٠٤٬٨٩٢٬٢٦٧الرصيد في بداية الفترة / السنة  

٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠اضافات خالل الفترة / السنة 

)٩٠٬١٩٣٬٩٩٤()٢٦٬٧٧٨٬٠٩٨(املسدد خالل الفترة / السنة

٣٢٩٬٩٢٠٬١٧٥٣١٦٬٦٩٨٬٢٧٣الرصيد 

)٢٬٤٥٣٬٨٨٢()٣٬٤٩٠٬٧٣١(أعباء مالية مؤجلة 

)٩٬٤٣٦٬٣٨٣()٥٬٥١٩٬٠٥٥(الدخل املؤجل لقرض بدون فوائد 

٣٣٧٬٩٦٥٣٬٩١٧٬٣٢٨األعباء التمويلية 

)٧٬٩٧٢٬٩٣٧()٨٬٦٧١٬٨٢١(

٣٢١٬٢٤٨٬٣٥٤٣٠٨٬٧٢٥٬٣٣٦الرصيد 

١٢٣٬٠٨٤٬٦١٣٩٨٬٠٢٣٬٢٧٢الجزء املتداول 

١٩٨٬١٦٣٬٧٤١٢١٠٬٧٠٢٬٠٦٤الجزء غير املتداول 

مبادرة اإلقراض غير املباشرالتسهيالت من  

ــــون ريـــــــــــــال ســـــــــــــعودي (مبلـــــــــــــغ التمويـــــــــــــل) مـــــــــــــن بنـــــــــــــك التنميـــــــــــــة ٤٠حصـــــــــــــلت الشـــــــــــــركة علـــــــــــــي قـــــــــــــرض بمبلـــــــــــــغ م١٦/١/٢٠٢٢بتـــــــــــــاريخ - مليـــــــــ

االجتماعيــــــــــة وذلــــــــــك ضــــــــــمن االتفاقيــــــــــة املبرمــــــــــة بــــــــــين الهيئــــــــــة العامــــــــــة للمنشــــــــــآت الصــــــــــغيرة واملتوســــــــــطة وبــــــــــين البنــــــــــك املتعلقــــــــــة بمبــــــــــادرة 

فــــــــــي تمويــــــــــل اإلقــــــــــراض غيــــــــــر املباشــــــــــر املعنيــــــــــة بتفعيــــــــــل دور صــــــــــناديق اإلقــــــــــراض وشــــــــــركات التمويــــــــــل وتحفيزهــــــــــا ألداء دور أكبــــــــــر وفعــــــــــال

، تقــــــــوم الشــــــــركة بســــــــداد القــــــــرض علــــــــي دفعــــــــات دوريــــــــة علــــــــي املنشــــــــآت الصــــــــغيرة واملتوســــــــطة ضــــــــمن برنــــــــامج تحفيــــــــز القطــــــــاع الخــــــــاص

باإلضـــــــــــافة الـــــــــــي رســـــــــــوم إداريـــــــــــة قـــــــــــدرها م١/٣/٢٠٢٥وآخـــــــــــر قســـــــــــط ســـــــــــداد بتـــــــــــاريخ م١/٤/٢٠٢٢أن يكــــــــــون أول قســـــــــــط ســـــــــــداد بتـــــــــــاريخ 

 قسط٣٦ريال سعودي يتم سدادها علي ١٬٣٠٠٬٠٠٠
ً
.ا



شركـــة توكيالت للتمويل

مساهمة مقفلة شخص واحد شركة

هيالثالثة ةلفتر املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية  (غير مراجعة) م٢٠٢٢مارس٣١في ةأشهر املن

مالم يذكر خالف ذلك) سعودي(املبالغ بالريال ال

١٢

السعودي للبنك املركزي مستحق الدفع -١١

فــــــــي وضــــــــع وإدارة وتنفيــــــــذ السياســــــــة النقديــــــــة واملســــــــاهمة فــــــــي تعزيــــــــز االســــــــتقرار املــــــــالي، بمــــــــا فــــــــي البنــــــــك املركــــــــزي الســــــــعودي انطالقــــــــا مــــــــن دو ر 

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

ع الخــــــــاص، وبشــــــــكٍل خــــــــاص علــــــــى املنشــــــــآت الصــــــــغيرة واملتوســــــــطة وتخفيــــــــف آثــــــــاره املاليــــــــة واالقتصــــــــادية املتوقعــــــــة علــــــــى القطــــــــا،١٩-كوفيــــــــد

هدف تمكــــــــين دعــــــــم القطــــــــاع الخــــــــاص للقيــــــــام تبــــــــرامجعلــــــــى إعــــــــداد البنــــــــك املركــــــــزي الســــــــعوديواملنشــــــــآت متناهيــــــــة الصــــــــغر؛ فقــــــــد عمــــــــل  ســــــــ

هــــــــــا برنــــــــــامج تأجيــــــــــل الــــــــــدفعات وبرنــــــــــامج تمويــــــــــل ا إلقـــــــــــراض، بــــــــــدوره فــــــــــي تعزيــــــــــز النمــــــــــو االقتصــــــــــادي مــــــــــن خــــــــــالل حزمــــــــــة مــــــــــن اإلجــــــــــراءات، م

هدف البرنامجــــــــان دعـــــــم اســــــــتمرارية األعمـــــــال ونمــــــــو هــــــــذه املنشـــــــآت خــــــــالل املرحلـــــــة الحاليــــــــة، بمــــــــا يســـــــاهم فــــــــي دعـــــــم النمــــــــو االقتصــــــــادي  ويســـــــ

واملحافظة على مستويات التوظيف في هذه املنشآت.

وفيما يلي املبالغ املستحقة للبنك املركزي السعودي :  

كما في  

م ٢٠٢٢مارس ٣١

كما في  

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٥٦٬٧٦٥٬٥٤٣٦٨٬٠٩٨٬١٠٩الرصيد في بداية الفترة / السنة 

١٣٬٣٧٠٬٨٩٣-السعوديالبنك املركزي املحصل من 

)٢٤٬٧٠٣٬٤٥٩()٦٬٠٩٦٬١٧١(املسدد خالل الفترة / السنة

٥٠٬٦٦٩٬٣٧٢٥٦٬٧٦٥٬٥٤٣الرصيد 

)٤٬٥٣٣٬٦٢٠()٢٬١٣٥٬٢٣٥(الدخل املؤجل لقرض بدون فوائد

٤٥٦٬٣٢٢٢٬٣٩٨٬٣٨٥األعباء التمويلية 

)٢٬١٣٥٬٢٣٥()١٬٦٧٨٬٩١٣(

٤٨٬٩٩٠٬٤٥٩٥٤٬٦٣٠٬٣٠٨هاية الفترة / السنة الرصيد

٢٦٬٤٢٣٬٨٠٨٢٢٬٨٥٤٬٦٥٣الجزء املتداول 

٢٢٬٥٦٦٬٦٥١٣١٬٧٧٥٬٦٥٥الجزء غير املتداول 



شركـــة توكيالت للتمويل

مساهمة مقفلة شخص واحد شركة

هيالثالثة ةلفتر املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية  (غير مراجعة) م٢٠٢٢مارس٣١في ةأشهر املن

مالم يذكر خالف ذلك) سعودي(املبالغ بالريال ال

١٣

مع جهات ذات عالقة املعامالت-١٢

ط و ن شر إ.خرينآعالقة جهات ذاتالشركة و إدارةمجلس بالشركة و مساهمين فى سياق األعمال التجارية العادية تقوم الشركة بالتعامل مع 

تلـــك كمـــا أنـــھ يتم إعتمـــاد املعـــامالتالغير مرتبطـــة  األخرى الجهـــاتس شـــــــــــــروط التعـــامـــل مع  مع تلـــك األطراف هى نفاملعـــامالت   من قبـــل إدارات 

 أنھ ال يتم إحتســــاب أية.الشــــركات
ً
عالقة كانت لجهات ذات  املســــتحق  إن أرصــــدة  .عالقةالالجهات ذاتلية على أرصــــدة حســــابات  أعباء ماعلما

كما يلى :

جهات ذات عالقة لاملستحق ١- ١٢

كما في  

م ٢٠٢٢مارس ٣١

كما في  

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

٦٣٬٩٥٣٬٨٦٥٥٤٬٩٣٩٬١٦٢املحدودة الشركة املتحدة للسيارات  

١٥٬٠٥٤٬٠٢٨٧٬٦٩١٬٨٠١الشركة األهلية   للتسويق املحدودة 

٢٬٩٢٧٬٠٣١٢٬٩٥٤٬٣٦٦هافال-شركة توزيع وتسويق السيارات 

٣٬٩٩٤٬٠٨٣١٬٥٢٦٬١٩٩شركة مؤسسة العيسائي للتجارة 

٢٢٥٬٠٠٠٩٠٠٬٠٠٠الشركة إدارةأعضاء مجلس 

-١١٧٬٤٠٣التوريدات الوطنية للسيارات شركة 

٨٦٬٢٧١٬٤١٠٦٨٬٠١١٬٥٢٨



شركـــة توكيالت للتمويل

مساهمة مقفلة شخص واحد شركة

هيالثالثة ةلفتر املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية  (غير مراجعة) م٢٠٢٢مارس٣١في ةأشهر املن

مالم يذكر خالف ذلك) سعودي(املبالغ بالريال ال

١٤

:الفترةالعالقة خالل الجهات ذاتوفيما يلي املعامالت التي تمت مع 

هية فيالثالثةلفترة   مارس ٣١أشهر املن

م ٢٠٢١م ٢٠٢٢طبيعة املعاملة نوع العالقة جهات ذات عالقة 

٢١٬٧٤٧٬٩٠٤٣٣٬٩٥١٬٤٦٠شراء سيارات مالك الشركةالشركة املتحدة للسيارات املحدودة 

)٥٤٬٢١١٬٨٥٩() ٨٬٤١٣٬١١٧(سداد مشتريات سيارات 

)٤٬٩٢٥٬٩٢١() ٤٬٣٢٠٬٠٨٤(عموالت بيع وخصومات مكتسبة 

)١٧٩٬٢٢٤(-ت للتمويل تحصيالت بالنيابة خاصة بعمالء شركة توكيال 

٢٢٥٬٠٠٠٢٢٥٬٠٠٠٠مكافآت وبدالت العليا دارةاإل أفراددارة أعضاء مجلس اإل 

٥٬٠٠٩٬٠١٣٨٬٤٧١٬١١٤شراء سيارات ملالك الشركة مساهمشركة مؤسسة العيسائي للتجارة 

)٥٬٩٩١٬٣٣٦() ٢٬٤٠٨٬٥٤٤(سداد مشتريات سيارات 

-) ١٣٢٬٥٨٥(مكتسبة عموالت بيع وخصومات 

٢٬٤١٨٬١٠٨٥٬٤٦٣٬١٠٨شراء سيارات  ملالك الشركة مساهمهافال-شركة توزيع وتسويق السيارات 

)٢٬٤٣٨٬٧٧٣() ٢٬٠٩٢٬٢١٢(سداد مشتريات سيارات 

)٥٣٤٬٢٢٠() ٣٥٣٬٢٣١(عموالت بيع وخصومات مكتسبة 

-٣٣٬٢٠٧٬٩٩٠شراء سيارات  شركة تابعة للمساهماملحدودة الشركة األهلية للتسويق

-) ٢٣٬٦٠٩٬٧٢٦(سداد مشتريات سيارات 

-) ٢٬٢٣٦٬٠٣٧(عموالت بيع وخصومات مكتسبة 

-١٢٨٬٣٨٨شراء سيارات  شركة تابعة للمساهمشركة التوريدات الوطنية للسيارات 

-) ١٠٬٩٨٥(عموالت بيع وخصومات مكتسبة 



شركـــة توكيالت للتمويل

مساهمة مقفلة شخص واحد شركة

هيالثالثة ةلفتر املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية  (غير مراجعة) م٢٠٢٢مارس٣١في ةأشهر املن

مالم يذكر خالف ذلك) سعودي(املبالغ بالريال ال

١٥

املخاطر إدارة األدوات املالية و -١٣

ها ملجموعة من املخاطر املالية وهي: مخاطر السوق  أسعار ومخاطر  سعر الصرف األجنبيتشمل مخاطر  (تتعرض الشركة من خالل أنشط

املخاطر لدى الشركة، والذي تنفذه اإلدارة العليا، يركز على التمويل الذي  ومخاطر السيولة. إن برنامج إدارة ومخاطر االئتمانالعمالت)

املالية للحد من تقلب األرباح وتحقيق العائد األقصىى للمساهمين. فيما يلي ملخص للمخاطر يحقق فعالية التكلفة عالوة على إدارة املخاطر

التي تواجھ الشركة واستراتيجيات التخفيف ذات العالقة.

للشركة بشكل أساس من النقد  تتكون ا املالي  املالية املقيدة في قائمة املركز  صافي اإلستثمار في عقود التأجير  و وُمعادالت النقد  ألدوات 

واملستحق لجهات ذات عالقة ومستحقات وأرصده دائنة أخرى.والتسهيالت املالية واملستحق للبنك املركزي السعوديالتمويلي 

طر اإلئتمان  امخ

املخاطر االئتمانية هي عدم مقدرة الطرف املقابل على الوفاء بالتزاماتھ ألداة مالية مما يؤدي إلى تكبد القسم لخسارة مالية. يتساوى إن  

ملخاطر االئتمان مع القيمة الدفترية للموجودات املالية. أقصىى تعرض

صافي اإلستثمار  وُمعادالت النقد و ن تتضمن بشكل أساس النقد إن األدوات املالية الخاصة بالشركة التى يمكن أن تتعرض ملخاطر اإلئتما

في عقود التأجير التمويلي. تقوم الشركة بإيداع أموالها فى مصارف مالية ذات موثوقية وقدرة إئتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة  

مان هامة تنتج مــن ذلك . كما ال تتوقع اإلدارة أن تتعرض  بخصوص حجم األموال املودعــة فى كل مصــرف وال تتوقــع اإلدارة وجود مخاطر إئت

هـــا قاعدة عريضة من العمالء التى تعمل فى أنشطة مختلفة ومواقع متعددة    ألن لد
ً
ها  ملخاطــر إئتمان هامــة من الذمم املدينة نظـــرا كما أ

 .
ً
تقوم بمراقبة الذمم املدينة القائمة دوريا

االئتمانية الجودةتحليل

املستنفدة بالتكلفةمحملة مالية موجودات

م٢٠٢١ديسمبر  ٣١وم ٢٠٢٢مارس٣١فيكمااملستنفدةبالتكلفةاملقاسة املالية للموجودات االئتمانجودة بخصوصاملعلومات أدناه

.الدفتريةالقيماجماليتعرضالجدول فياملبالغفإنبالتحديد، ذلكذكريتملمما

م٢٠٢٢مارس٣١كما في 

عاملة 

(املرحلة  

األولى) 

منخفضة  

اآلداء 

(املرحلة  

الثانية) 

غير عاملة 

(املرحلة  

املجموع  الثالثة) 

٥١٧٬١٣١٬٤٣٧٢٣٬٦٨١٬٢٢٨٣٣٬٩٧٢٬٦٢٠٥٧٤٬٧٨٥٬٢٨٥إجمالي االستثمار في عقود إيجار تمويلي 

٨٠٬٨٣٣٬٠٧١٨٬٠٤١٬٧٢١٦٬٤٤٧٬٨٦٣٩٥٬٣٢٢٬٦٥٥تورق-مرابحة السلع إجمالي االستثمار في عقود

١٠٬٩٥٠٬٣١٠٨٢٥٬٣٨٤٢٣٬١٥١٬٨٥٣٣٤٬٩٢٧٬٥٤٧في عقود إيجار تمويليمخصص خسائر إئتمان متوقعة

-في عقود مرابحة السلع مخصص خسائر إئتمان متوقعة

٤٬٨٨٤٬٨٧٤٦٨٢٬٤٤٠٦٬٨١٨٬٨٦٢١٢٬٣٨٦٬١٧٦تورق
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مالم يذكر خالف ذلك) سعودي(املبالغ بالريال ال
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م ٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

عاملة 

(املرحلة  

األولى) 

منخفضة  

اآلداء 

(املرحلة  

الثانية) 

غير عاملة 

(املرحلة  

املجموع  الثالثة) 

٤٨٢٬٣١٤٬٣٤٤٣٤٬٨٧٢٬٥٤٣٣٣٬٩٣٧٬٩١٠٥٥١٬١٢٤٬٧٩٧إجمالي االستثمار في عقود إيجار تمويلي 

٨٧٬٦١٣٬٩٣١٦٬٢٧٠٬٧٨٢٦٬٨١٨٬٨٦١١٠٠٬٧٠٣٬٥٧٤تورق-مرابحة السلع إجمالي االستثمار في عقود

١٠٬٩٥٠٬٣١٠٨٢٥٬٣٨٤٢٣٬١٥١٬٨٥٣٣٤٬٩٢٧٬٥٤٧في عقود إيجار تمويليمخصص خسائر إئتمان متوقعة

-في عقود مرابحة السلع مخصص خسائر إئتمان متوقعة

٤٬٨٨٤٬٨٧٤٦٨٢٬٤٤٠٦٬٨١٨٬٨٦٢١٢٬٣٨٦٬١٧٦تورق

االئتمان مخاطرفيجوهريةالزيادةال

املعقولة  املعلوماتاالعتبارفيالشركةتأخذاألولي، اإلنشاءمنذجوهريةبصورة ماليةأداةفي التعثرمخاطرزيادةمدىتحديد عند

إلى  تستندالتي والكميةالنوعيةوالتحليالت املعلومات يتضمنوهذامالئمة.غيرجهود أوتكاليفدون واملتاحةالعالقةذات واملؤيدة

الزيادة الكبيرة في مخاطر  .املستقبليةوالتوقعاتللشركةاإلئتمانية والتاريخيةالخبرة بناًء على تاريخ تحصيل القسط، تعتقد اإلدارة أن 

يوًما.٩٠االئتمان ال تنشأ إال عند تأخر سداد القسط ألكثر من 

.معتمدةومراحلمحددةمؤشراتعلىبناًء ئتمانمخاطر اال فيجوهريةزيادةوجودمدىتحديدهوالتقييممنالهدفإن

مخاطر سعر الصرف األجنبي

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

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

أن مخاطر العمالت غير جوهرية. 

مخاطر أسعار العموالت

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

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

عند الحاجة لذلك. 
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 مالم يذكر خيف ةل (  سعودي)املبالغ سالريال ال
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 مخاطر السيولة  

إلنزاماتما حال ابتحقاقوا. تتم مراقبة إحتياجات الس يولة على أباس شوري  تتمفل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقاسلة 
 على التأكد من توفر أموال كافية ملقاسلة أي إلنزامات عند ابتحقاقوا.   دارةوتعمل اإل 

تعمل الشركة    ،تتاون املللوبات املالية للشركة من قروض طويلة األجل واملستح  لجوات ةات عيقة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
على ال د من مخاطر السيولة عن طري  التأكد من توفر تسوييت سنكية، ساإلضافة إلى إجراء موائمة سين فنرات تحصيل أرصدة العميء  

 واملستحقات لجوات ةات عيقة واألرصدة الدائنة األخرى. التسوييت املاليةكما هو موضح اعيه وفنرات بداد أقساط 

 ة وغير مخصومة:إجماليتحقاقات التعاقدية املتبقية للمللوبات املالية في تاري  القوائم املالية. إن املبالغ يلي سيان ساالب ما 
 

  
 التدفقات النقدية التعاقدية

 القيمة    م2022مارس  31

شهور    3خالل 

 أو أقل 

إلى   3خالل 

12  
 
 شهرا

خالل سنة إلى  

 سنتان 

أكثر من  

 جمالي ال  سنتان 

 329,920,175 98,000,967 108,834,595 90,612,071 32,472,542 329,920,175 مالية تسوييت 

للبن   مستح  الدفع  

 50,669,372 - 22,913,795 21,659,406 6,096,171 50,669,372 املركزي السعودي 

العموالت املستقبلية  

 7,481,314 1,758,396 2,466,292 2,282,813 973,813 7,481,314 التسوييت املالية على 

مستح  لجوات ةات  

 86,271,410 - - 63,953,865 22,317,545 86,271,410 عيقة 

ةمم دائنة تجارية   

 21,750,939 - - 15,104,140 6,646,799 21,750,939 وأخرى 

 496,093,210 99,759,363 134,214,682 193,612,295 68,506,870 496,093,210 الجمالي 

 

  
 التدفقات النقدية التعاقدية

 

 القيمة   م 1202ديسمبر  31

شهور    3خالل 

 أو أقل 

إلى   3خالل 

12  
 
 شهرا

خالل سنة إلى  

 الجمالي  أكثر من سنتان  سنتان 

 308,725,336 107,583,880 103,118,184 81,634,064 16,389,208 308,725,336 مالية تسوييت 

للبن   مستح  الدفع  

 السعودي املركزي 

54,630,308 5,639,849 17,214,802 31,775,657 - 54,630,308 

العموالت املستقبلية على  

 16,360,136 3,988,830 4,879,690 5,915,966 1,575,650 16,360,136 التسوييت املالية 

مستح  لجوات ةات  

 68,011,528 - - 54,939,162 13,072,366 68,011,528 عيقة 

 10,058,487 - - - 10,058,487 10,058,487 تجارية  وأخرى ةمم دائنة  

 457,785,795 111,572,710 139,773,531 159,703,994 46,735,560 457,785,795 الجمالي 
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أرقام املقارنة -١٤

هية في  بعض أرقام املقارنة عن  تصنيفأعيد تصنيف الفترة م لغرض تقديم عرض أفضل ولتتماشىي مع ٢٠٢١مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر املن

.الحالية

(غير مراجعة) املوجزةاألوليةإعتماد القوائم املالية  -١٥

.م٢٠٢٢إبريل  ٢٧ه املوافق  ١٤٤٣رمضان  ٢٦في تاريخ  دارةرئيس مجلس اإل من قبل  ر مراجعة)ـيـ(غاملوجزةاألوليةاعتمدت هذه القوائم املالية


