
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توكيالت للتمويل ـة ـــرك ـش

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة 

 )غير مراجعة(   املوجزة  األولية القوائـم املالية

 م 2022 يونيو  30في  تين أشهر املنتهي  والستة أشهر  الثالثة تيلفتر 

 املوجزة   األوليةاملعلومات املالية   عن املراجع املستقل وتقرير فحص
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 شركة توكيالت للتمويل

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

 

 )غير مراجعة(    م2022 يونيو  30في والستة أشهر املنتهيتين أشهر  لفترتي الثالثة   املوجزةفهرس القوائم املالية األولية  

 
 

 صفحـة   

 2 املوجزة األوليةاملعلومات املالية  عن املراجع املستقل تقرير فحص

 3 )غير مراجعة( املوجزة األولية الشامل اآلخروالدخل  الربح أو الخسارةقائمة 

 4 )غير مراجعة( املوجزة األوليةقائمة املركز املالي 

 5 )غير مراجعة( املوجزة األولية امللكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 6 )غير مراجعة( املوجزة األولية قائمة التدفقات النقدية

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

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

 املوجزة  األولية  الشامل اآلخر والدخل   و الخسارةالربح أ قائمة 

 )غير مراجعة( 

 (سعودي)بالريال ال

 

 

  

 املنتهية   الثالثة أشهر لفترة 

 يونيو  30في 

 املنتهية  الستة أشهر لفترة  

 يونيو  30في 

 م 2021  م 2022  م 2021  م 2022  إيضاح    

     جججج 25جججج  جججججججج    

 40,203,993  29,745,098  25,235,838  14,800,680  6 اإليرادات من العموالت      

 (7,695,976)  ( 7,110,367)  (6,199,882)  ( 4,510,185)  7 أعباء تمويلية

 32,508,017  22,634,731  19,035,956  10,290,495   اإليرادات صافي

 2,071,508  1,923,964  1,076,360  841,985   إيرادات أخرى 

 ( 2,388,127)  (2,781,047)  ( 1,331,492)  (1,330,864)   مصاريف البيع  

 (11,583,412)  (11,564,739)  ( 5,907,329)  (5,917,156)   مصروفات عمومية وإدارية  

 (4,792,826)  -  (3,710,430)  -   مخصص خسائر االئتمان املتوقعة مصروف 

 15,815,160  10,212,909  9,163,065  3,884,460   صافي دخل الفترة قبل الزكاة الشرعية 

 (1,581,516)  (1,099,998)  (916,306)  (549,999)  8 الزكاة الشرعية 

 14,233,644  9,112,911  8,246,759  3,334,461   صافي دخل الفترة 

          الدخل الشامل اآلخر للفترة     

بنود دخل شامل آخر سيعاد تصنيفرا إلى  

 -  -  -  -   الربح او الخسارة في الفشرات الرحقة

بنود دخل شامل آخر لن يعاد تصنيفرا إلى  

 -  -  -  -   الربح او الخسارة في الفشرات الرحقة

 14,233,644  9,112,911  8,246,759  3,334,461   جمالى الدخل الشامل للفترة إ

 

 

 

 

 

 

 15( إلى رقم )1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )ش
 
 شوتقرأ معرا املوجزة  األولية ال يتجزأ من القوائم املالية  ( تشكل جزءا

  



 

4 

 شركة توكيالت للتمويل

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

 املوجزة  األولية قائمة املركز املالى 

 (سعودي)بالريال ال
 

    

 

 إيضاح

 م2022 يونيو  30  

  )غير مراجعة(

 م2021 ديسمبر  31

 ( مراجعة) 

      املوجودات

 91,465,942  76,974,675      النقد وُمعادالتنقد 

 532,341,709  573,684,741  9   ستتمار في عقود إيجار تمويلي صافي اال 

 4,081,557  8,454,593   ةدفعات مقدم

 892,850  892,850   استتمار في أدوات حقوق ملكية من خرل الدخل الشامل اآلخر

 1,057,359  836,381   موجودات غير ملموسة

 3,339,237  3,472,547   ممتلكات ومعدات

 633,178,654  664,315,787   مجموع املوجودات

      

      امللكيةاملطلوبات وحقوق  

      املطلوبات  

 308,725,336  292,055,153  10 تسريرت مالية  

 54,630,308  43,301,683  11 للبن  املركزي السعوديمستح  الدفع  

 68,011,528  94,358,107  12 مستح  لجرات  ات عرقة

 2,746,608  32,427,150    مم دائنة تجارية

 11,481,736  9,735,813   مستحقات وأرصدة دائنة اخرى 

 3,225,000  -   ارباح دائنو توزيعات

 2,693,166  3,125,286   لشزام مكافأة ن اية الخدمة للموظفينا

 3,051,882  1,586,592  8 مخصص الزكاة الشرعية

 454,565,564  476,589,784   مجموع املطلوبات 

      امللكيةحقوق  

 100,000,000  100,000,000   رأس املال

 14,059,067  14,059,067   إحتياطي نظامي 

 64,554,023  73,666,936   أربـاح مبقـاة

 178,613,090  187,726,003   حقوق امللكية مجموع

 633,178,654  664,315,787   امللكيةمجموع املطلوبات وحقوق 
 

 

 دارة رئيس مجلس اإل  املدير التنفيذى املدير املالى 

 فيصل القريش ى فيصل الجمعان  وليد أسعد 

 

 ال يتجزأ من القوائم املالية 15( إلى رقم )1شإن اإليضاحات املرفقة من رقم )
 
 وتقرأ معرا ش املوجزة  األولية( تشكل جزءا
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 شركة توكيالت للتمويل

 مساهمة مقفلةشركة شخص واحد 

 املوجزة األولية امللكيةحقوق التغيرات في  قائمة 

 (سعودي)بالريال ال

 

 رأس املـــــــــال  

 

 إحتياطي نظامي 

 

 أرباح مبقـــــاة  

 

 املجمـــــــــــوع 

 م2022 يونيو    30في أشهر املنتهية   الستةلفترة 

       

 178,613,092  64,554,025  14,059,067  100,000,000 )مراجعة( م2022يناير  1الرصيد في 

        الدخل الشامل اآلخر

 9,112,911  9,112,911  -  - صافي دخل الفشرة 

 -  -  -  - بنود الدخل الشامل اآلخر للفشرة 

 9,112,911  9,112,911  -  - الدخل الشامل للفترة  إجمالي

 187,726,003  73,666,936  14,059,067  100,000,000 )غير مراجعة( م2022 يونيو  30الرصيد في 

 م2021 يونيو    30أشهر املنتهية في   الستةلفترة 
       

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

        الدخل الشامل اآلخر

 14,233,644  14,233,644  -  - صافي دخل الفشرة 

 -  -  -  - بنود الدخل الشامل اآلخر للفشرة 

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

 170,489,661  58,663,461  11,826,200  100,000,000 )غير مراجعة( م2021يونيو   30الرصيد في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15( إلى رقم )1)شإن اإليضاحات املرفقة من رقم 
 
 شوتقرأ معرا املوجزة  األولية ال يتجزأ من القوائم املالية  ( تشكل جزءا
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 شركة توكيالت للتمويل

 شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

   )غير مراجعة(  املوجزة األولية قائمة التدفقات النقدية

 (سعودي)بالريال ال

 يونيو 30املنتهية في  أشهر   الستةلفترة  
 م 2021  م 2022 

    األنشطة التشغيلية

 15,815,160  10,212,909 صافي دخل الفشرة قبل الزكاة الشرعية

    تعديالت: 
 632,686  693,021 س  ركات  ا

 393,819  530,539 لشزام مكافأة ن اية الخدمة للموظفين ا

 7,695,976  7,110,367 أعباء تمويلية  

 4,792,826  - مخصص خسائر االئتمان املتوقعة 

 ( 1,830,316)  - مكاسب تعديل التدفقات النقدية اللشزام مالي 

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

    التغير في: 
 (48,843,808)  ( 41,343,032)   ستتمار في عقود إيجار تمويلي صافي اال 

 
 
 ( 5,907)  ( 4,373,035) دفعات مقدما

 ( 22,697)  26,346,579 مستح  لجرات  ات عرقة 
 ( 1,083,449)  ( 1,745,923) مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 3,209,312  29,680,542  مم دائنة تجارية 

 (20,542,221)  27,111,967 النقد من التشغيل  

 ( 2,640,853)  ( 2,565,288) زكاة مدفوعة

 ( 53,832)  ( 98,419) مكافأة ن اية الخدمة املدفوعة

 -  ( 2,600,000) مؤجلة مدفوعة أعباء تمويلية

 ( 2,703,005)  ( 3,566,191) أعباء تمويلية مدفوعة

 (25,939,911)  18,282,069 األنشطة التشغيلية)املستخدم في( / الناتج من صافي النقد 

    األنشطـة اإلستثمارية

 ( 285,244)  ( 605,354) موجودات غير ملموسة  , املدفوع لشراء ممتلكات ومعدات 

 ( 285,244)  ( 605,354) صافي النقد املستخدم في األنشطة اإلستثمارية 

    األنشطـة التمويليـة
 49,006,452  ( 16,750,640) خرل الفشرة  التسريرت املاليةاملحصل من  /)املدفوع( صافي 
 ( 2,061,517)  ( 12,192,342) خرل الفشرة  السعودي البن  املركزي من املدفوع صافي 

 -  ( 3,225,000) توزيعات أرباح مدفوعة 

 46,944,935  ( 32,167,982) األنشطة التمويليةالناتج من  /   )املستخدم في(صافي النقد 

 20,719,780  ( 14,491,267) وُمعادالت النقدصافي التغير في النقد 

 50.814,224  91,465,942 النقد وُمعادالت النقد في بداية الفترة 

 71,534,004  76,974,675 النقد وُمعادالت النقد فى نهاية الفترة 

 

 ال يتجزأ من القوائم 15( إلى رقم )1شإن اإليضاحات املرفقة من رقم )
 
 املالية األولية املوجزة وتقرأ معرا ش( تشكل جزءا



 شركـــة توكيالت للتمويل 

 مساهمة مقفلةشخص واحد  شركة

 )غير مراجعة( م2022يونيو  30في   تينأشهر املنتهيالستة و أشهر   الثالثة تيلفتر  إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة 

 مالم يذكر خرف  ل (  سعودي)املبالغ بالريال ال
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 التكوين والنشاط  - 1

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

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

 للقرار الـــــــــــــــوزاري رقم 
 
 - 495تمت املوافقة على إعرن تحول الشركة من شركة  ات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة سعودية مقفلة وفقا

القاضــــــــــ   باملوافقة على إعرن تحول الشــــــــــركة من شــــــــــركة  ات مســــــــــئولية   ، م(2015ابريل   14هــــــــــــــــــــــــ املواف  )1436ى  جمادى األول 25ق بتاري   

إســم الشــركة من شــركة توكيرت للتجارة والتقســيك الى شــركة توكيرت للتمويل وتم    تغيـــــــــــــــيرمحدودة الى شــركة مســاهمة ســعودية مقفلة وتم 

تولت الشركة فعليا موجودات ومللوبات الشركة   م(.2015ابريل   14هـــــ ) املواف   1436جمادى التانى   25  فيإصدار السجل التجارى الجديد  

 .ة لجميع األغراض ات املسئولية املحدودة على أساس أن ا منشأة مستمر 

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

   :على املساهمين كما يلى قبل التعديلرأس 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 مش ي واخوان ي شركة 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 حصصرم   ساهمين وقرار امل   هـ ( 1441  الحجة   و   6)املواف   م  2020يوليو    27بتاري     العاديةالعامة غير    الجمعية لقرار    ووفقا

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

 .للسيارات  املتحدة شركةلل شخص واحد مساهمة مقفلة( مملوكة بالكامل تحويل الشركة الى )شركة   تم ( هـ1441 القعدة   و  7)املواف  

األساس ي   النظام  تعديل  تم  عليم  )املواف   2020أغسلس    27بتاري   للشركة  وبناء   التجاري   هـ(1442محرم    8م   بتاري   والسجل 

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

 كما يلي: بعد التعديل  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( م2022يونيو  30في   تينأشهر املنتهيالستة و أشهر   الثالثة تيلفتر  إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة 

 مالم يذكر خرف  ل (  سعودي)املبالغ بالريال ال
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تتمتل النشاطات الرئيسة للشركة في مزاولة أعمال اإليجار التمويلي وتمويل األصول اإلنتاجية وتمويل نشاط املنشات الصغيرة واملتوسلة 

م(،  2014نوفمبر  11)املواف   هـ1436محرم  18وتاري   361000009818السعودي رقم  البن  املركزي والتمويل اإلس  ركي بموجب موافقة 

 :الفشرةوتمارس الشركة نشاطرا بموجب السجل التجارى املذكور أعره والسجرت التجارية الفرعية التالية عن الفروع العاملة خرل 

 

 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 مشيك  16/6/2019 ه 13/10/1440 5855344198 -3

 شرر يناير وتنتهي بن اية شرر ديسمبر من كل سنة ميردية. منتبدأ السنة املالية للقوائم املالية 

   املحاسبةأسس  - 2

 املرفقة وفق  املوجزة  األوليةأعدت القوائم املالية  
 
ال    املوجزة  األوليةالقوائم املالية  ن  إ  .( شالتقرير املالى األولىش34ملعيار املحاسبة الدولى رقم )  ا

ة كما في  تشمل جميع اإليضاحات وال   يتم في العادة إرفاقرا مع القوائم املالية السنوية ولذل  يجب قراءت ا مع القوائم املالية السنوية للشرك

 . م2021ديسمبر  31

 .للشركةبالريال السعودي والذي يمتل العملة الوظيفية   املوجزة  األولية تظرر القوائم املالية

 التقديرات الهامةو  األحكام - 3

ممارسة اج  ادات في استخدام األحكام والتقديرات واالفشراضات ال ي تؤةر على تلبي     دارةيتللب إعداد القوائم املالية االولية املوجزة من اإل 

 للتأةيــــــــــر الكبيــــــــــر لحــــــــــاالت عــــــــــدم التأكـــــ 
 
ـــــد املصاحبــــــــــة  السياسات املحاسبية واملبالغ املقررة لرصول وااللشزامات وااليرادات واملصروفات. ونظرا

  ا أهميــــــة نســــــبية علــــــى  للتقديــــــرات الرئيسية، قد تتللــــــب النتا
 
ئــــــت التــــــي تختلــــــف عــــــن االفشراضــــــات الحاليــــــة خــــــرل الســــــنة املاليــــــة التاليــــــة  تعدير

 .املبلــغ الدفتــري لألصــل أو االلتــزام املتأةــر

،  شـــــركةعند تلبي  الســـــياســـــات املحاســـــبية لل  ارةدكانت االحكام الرامة املوضـــــوعة من قبل اإل   ، املالية االولية املوجزة القوائمعند إعداد هذه  

امللبقــــــة على   هي  ات ــــــا  املؤكــــــدة  واالمور غير  للتقــــــديرات  ــيــــــة  الرئيســـــــــــ ــادر  الســـــــــــــنويــــــة    القوائمواملصــــــــــــــــ في  للشـــــــــــــركــــــةاملــــــاليــــــة  املن  يــــــة  ــنــــــة   للســـــــــــ

 .م2021ديسمبر   31

 السياسات املحاسبية الهامة - 4

إعداد   في  املتبعة  املحاسبية  السياسات  فيجميع  كما  السنوية  املالية  القوائم  إعداد  في  املتبعة  نفسرا  هى  املوجزة  األولية  املالية   القوائم 

 . م2021ديسمبر  31

 



 شركـــة توكيالت للتمويل 

 مساهمة مقفلةشخص واحد  شركة

 )غير مراجعة( م2022يونيو  30في   تينأشهر املنتهيالستة و أشهر   الثالثة تيلفتر  إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة 

 مالم يذكر خرف  ل (  سعودي)املبالغ بالريال ال
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 املعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت   - 5

 من  
 
 من التعديرت على املعايير سارية اعتبارا

 
وال ي تم شرحرا في القوائم م  2022يناير    1ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع  ل  فإن عددا

 املوجزة للشركة.  وليةأل املالية السنوية للشركة ولكن ليس لرا أةر جوهري على القوائم املالية ا 

 ت اإليرادات من العموال  - 6

 يونيو 30 أشهر املنتهية في  الستةلفترة   يونيو 30  أشهر املنتهية في  الثالثةلفترة   

 م 2021  م 2022  م 2021  م 2022 

 23,284,913  16,144,535  14,627,934  8,293,065 إيراد من عقود تأجير تمويلى 

 13,607,531  10,972,105  8,147,390  4,898,275 إيراد عمولة من شراء سيارات  

 3,311,549  2,628,458  2,460,514  1,609,340 ايراد عمولة تأمين 

 14,800,680  25,235,838  29,745,098  40,203,993 

 

 يونيو 30 أشهر املنتهية في  الستةلفترة  أعباء تمويلية - 7

 م 2021  م 2022 

 7,695,976  7,110,367 أعباء تمويلية

 7,110,367  7,695,976 

 

 مخصص الزكاة الشرعية - 8

 كما في  

  م2022 يونيو  30

 كما في  

 م2021ديسمبر  31

    :  إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلـي

 3,406,686  3,051,882 السنة   / الفشرة  رصيد أول 

 2,551,116  1,099,998 السنة /  الفشرة  خرل  مكون 

 ( 2,905,920)  (2,565,288) السنة /  الفشرةاملسدد خرل 

 3,051,882  1,586,592 / السنة    الفشرة رصيد آخر

 موقف الربط الزكوى النهائى 

 م وحصلت على شرـــادة الزكــاة.2021ديسمبر   31قدمت الشركة إقرارات ا الزكوية وسددت املستح  علي ا ح   السنة املن  ية فى 



 شركـــة توكيالت للتمويل 

 مساهمة مقفلةشخص واحد  شركة

 )غير مراجعة( م2022يونيو  30في   تينأشهر املنتهيالستة و أشهر   الثالثة تيلفتر  إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة 

 مالم يذكر خرف  ل (  سعودي)املبالغ بالريال ال

10 

 

 م2021ديسمبر  31كما في   م2022 يونيو   30كما في  

 اإلجمالي   تورق   ايجار تمويلي  صافي اإلستثمار في عقود إيجار تمويلي - 9
 

 اإلجمالي   تورق   ايجار تمويلي 

 651,828,371  100,703,574  551,124,797  697,222,623  92,046,066  605,176,557 للدفعات اجمالى الحد األدنى  

: إيرادات تمويل غير مكتسبة 
 
 (72,172,939)  ( 7,537,500)  (64,635,439)  (76,288,433)  (5,787,928)  (70,500,505) ناقصا

 579,655,432  93,166,074  486,489,358  620,934,190  86,258,138  534,676,052 للدفعاتالقيمة الحالية للحد األدنى 

: مخصص خسائر االئتمان املتوقعة
 
 (47,313,723)  (12,386,176)  (34,927,547)  (47,249,449)  ( 12,386,176)  ( 34,863,273) ناقصا

 532,341,709  80,779,898  451,561,811  573,684,741  73,871,962  499,812,779 ايجار تمويلي  ستتمار في عقود صافي اال 

 

 م2021ديسمبر  31كما في   م2022يونيو   30كما في  

 اإلجمالي   تورق   ايجار تمويلي   اإلجمالي   تورق   ايجار تمويلي  تواريخ االستحقاق املتوقعة 

 183,128,128  13,156,468  169,971,660  248,270,979  34,338,156  213,932,823 خرل سنة 

 213,660,850  47,615,903  166,044,947  173,646,316  26,736,594  146,909,722 سنة 1-2

 135,552,731  20,007,527  115,545,204  151,767,446  12,797,212  138,970,234 سنة  2أكثر من 

 499,812,779  73,871,962  573,684,741  451,561,811  80,779,898  532,341,709 

سعودي بنسبة هامش ربح متف  عليم باالتفاقيات  ريال  مليون  193بخصوص تنازل عن األقساط املستحقة من مدين  عقود التأجير التمويلى وقدرها   بنوك محليةإتفاقيات مع   الشركة لدى  -

 .، و ل  كضمان للتسريرت املالية محل اإلتفاقياتباالضافة الى نسب متغيرة  وف  معدل السايبور املعلن %2,5 ح   %1,5 من  تشراوح

 



 شركـــة توكيالت للتمويل 

 مساهمة مقفلةشخص واحد  شركة

 )غير مراجعة( م2022يونيو  30في   تينأشهر املنتهيالستة و أشهر   الثالثة تيلفتر  إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة 

 مالم يذكر خرف  ل (  سعودي)املبالغ بالريال ال
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 التسهيالت املالية - 10

 بنسب   حلية، وتحمل بعمولة خاصة بمعدل سيبور باالضافةمطويلة األجل من بنوك    تسريرت ماليةلدى الشركة  
 
الى هامش متف  عليم سنويا

 .إدارية رسومالى  باالضافة  %3  الى %1,5تشراوح من 

 كما في   

  م2022 يونيو  30

 كما في  

 م2021ديسمبر  31

 304,892,267  316,698,273 الرصيد في بداية الفشرة / السنة  

 102,000,000  40,000,000 اضافات خرل الفشرة / السنة

 (90,193,994)  (56,750,640) املسدد خرل الفشرة / السنة 

 316,698,273  299,947,633 الرصيد 

    

 (2,453,882)  (4,383,135) أعباء مالية مؤجلة 

 (9,436,383)  (5,519,055) الدخل املؤجل لقرض بدون فوائد 

  3,917,328  02,009,71 األعباء التمويلية

 (7,892,480)  (7,972,937) 

    

 308,725,336  292,055,153 الرصيد 

 98,023,272  117,973,937 الجزء املتداول 

 210,702,064  174,081,216 الجزء غير املتداول 

 مبادرة اإلقراض غير املباشرالتسهيالت من 

مليــــــــــــــون ريـــــــــــــال ســـــــــــــعودي )مبلـــــــــــــغ التمويـــــــــــــل( مـــــــــــــن بنـــــــــــــ  التنميــــــــــــــة  40حصـــــــــــــلت الشـــــــــــــركة علـــــــــــــي قـــــــــــــرض بمبلـــــــــــــغ   م16/1/2022بتـــــــــــــاري   -

ــادرة  ــين البنــــــــــ  املتعلقــــــــــة بمبــــــــ االجتماعيــــــــــة و لــــــــــ  ضــــــــــمن االتفاقيــــــــــة املبرمــــــــــة بــــــــــين الريئــــــــــة العامــــــــــة للمنشــــــــــ ت الصــــــــــغيرة واملتوســــــــــلة وبــــــــ

ــا ألداء دور أكبــــــــــر وفعــــــــــال ــي تمويــــــــــل  اإلقــــــــــراض غيــــــــــر املباشــــــــــر املعنيــــــــــة بتفعيــــــــــل دور صــــــــــنادي  اإلقــــــــــراض وشــــــــــركات التمويــــــــــل وتحفيزهــــــــ فــــــــ

ــز القلــــــــاع الخــــــــاص ــي   املنشــــــــ ت الصــــــــغيرة واملتوســــــــلة ضــــــــمن برنــــــــامت تحفيــــــ ، تقــــــــوم الشــــــــركة بســــــــداد القــــــــرض علــــــــي دفعــــــــات دوريــــــــة علــــــ

باإلضـــــــــــافة الـــــــــــي رســـــــــــوم إداريـــــــــــة قـــــــــــدرها  م1/3/2025وآخـــــــــــر قســـــــــــك ســــــــــداد بتـــــــــــاري   م1/4/2022أن يكــــــــــون أول قســـــــــــك ســـــــــــداد بتـــــــــــاري  

 قسل 36ريال سعودي يتم سدادها علي   1,300,000
 
 .ا

 

  



 شركـــة توكيالت للتمويل 

 مساهمة مقفلةشخص واحد  شركة
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 السعودي  للبنك املركزي مستحق الدفع  - 11

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

ــار دعـــــــم جرـــــــود الـــــــد ولـــــــة شأيـــــــدها  ش فـــــــي مكافحـــــــة فيـــــــروس كورونـــــــا  ــي إطـــــ ــاع املـــــــالي مـــــــن دعـــــــم نمـــــــو القلـــــــاع الخـــــــاص، وفـــــ ــين القلـــــ  - لـــــــ  تمكـــــ

ــا ، 19- كوفيــــــــد ــى القلــــــ ــادية املتوقعــــــــة علــــــ ــاره املاليــــــــة واالقتصــــــ ــى املنشــــــــ ت الصــــــــغيرة واملتوســــــــلة وتخفيــــــــف آةــــــ ع الخــــــــاص، وصشــــــــكٍل خــــــــاص علــــــ

ــى إعــــــــداد  البنــــــــ  املركــــــــزي الســــــــعوديواملنشــــــــ ت متناهيــــــــة الصــــــــغر  فقــــــــد عمــــــــل  ــام ت  بــــــــرامتعلــــــ ــاع الخــــــــاص للقيــــــ ــين دعــــــــم القلــــــ ــ  دف تمكــــــ ســــــ

إلقـــــــــــراض، بــــــــــدوره فــــــــــي تعزيــــــــــز النمــــــــــو االقتصــــــــــادي مــــــــــن خــــــــــرل حزمــــــــــة مــــــــــن اإلجــــــــــراءات، من ــــــــــا برنــــــــــامت تأجيــــــــــل الــــــــــدفعات وبرنــــــــــامت تمويــــــــــل ا

ويســـــــ  دف البرنامجــــــــان دعــــــــم اســـــــتمرارية األعمــــــــال ونمــــــــو هـــــــذه املنشــــــــ ت خــــــــرل املرحلــــــــة الحاليـــــــة، بمــــــــا يســــــــاهم فـــــــي دعــــــــم النمــــــــو االقتصــــــــادي 

 واملحافظة على مستويات التوظيف في هذه املنش ت.

 وفيما يلي املبالغ املستحقة للبن  املركزي السعودي :  

 

 

 كما في  

  م2022 يونيو   30

 كما في  

 م2021ديسمبر  31

    

 68,098,109  56,765,543 الرصيد في بداية الفشرة / السنة

 13,370,893  - السعودي البن  املركزي املحصل من 

 (24,703,459)  (12,192,342) املسدد خرل الفشرة / السنة 

 56,765,543  44,573,201 الرصيد 

    

 (4,533,620)  (2,135,235)   الدخل املؤجل لقرض بدون فوائد

 2,398,385  7863,71 األعباء التمويلية

 (1,271,518)  (2,135,235) 

    

 54,630,308  43,301,683 ن اية الفشرة / السنة  الرصيد 

 22,854,653  26,653,033 املتداول الجزء 

 31,775,655  16,648,650 الجزء غير املتداول 
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 مع جهات ذات عالقة  املعامالت  - 12

ط  و ن شر إ  .خرينآعرقة   جرات  اتالشركة و  إدارةمجلس  بالشركة و مساهمين  فى سياق األعمال التجارية العادية تقوم الشركة بالتعامل مع 

من قبــل إدارات تلــ     كمــا أنــم يتم إعتمــاد املعــامرتالغير مرتبلــة    األخرى   الجرــاتس شـــــــــــــروط التعــامــل مع  مع تلــ  األطراف هى نفاملعــامرت  

 أنم ال يتم إحتســــاة أية  .الشــــركات
 
عرقة كانت  لجرات  ات املســــتح   إن أرصــــدة  .عرقةال  الجرات  اتلية على أرصــــدة حســــابات  أعباء ما علما

 يلى :كما  

 

 جهات ذات عالقةلاملستحق  12-1

 كما في  

  م2022 يونيو  30

 كما في  

 م2021ديسمبر  31

 54,939,162  22,534,318 الشركة املتحدة للسيارات املحدودة 

 7,691,801  60,954,936 الشركة األهلية  للتسوي  املحدودة 

 2,954,366  1,197,775 هافال  -شركة توزيع وتسوي  السيارات 

 1,526,199  928,264 شركة مؤسسة العيسائي للتجارة 

 900,000  450,000 الشركة إدارةأعضاء مجلس 

 -  8,292,814 شركة التوريدات الوطنية للسيارات

 94,358,107  68,011,528 

 

 

 



 شركـــة توكيالت للتمويل 

 مساهمة مقفلةشخص واحد  شركة

 )غير مراجعة( م2022يونيو  30في   تينأشهر املنتهيالستة و أشهر   الثالثة تيلفتر  إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوجزة 

 مالم يذكر خرف  ل (  سعودي)املبالغ بالريال ال

14 

 : الفشرةالعرقة خرل  الجرات  اتوفيما يلي املعامرت ال ي تمت مع 

 يونيو 30 أشهر املنتهية في  الستةلفترة    

 م 2021  م 2022 طبيعة املعاملة  نوع العالقة  جهات ذات عالقة 

 100,988,389  23,142,427 شراء سيارات مال  الشركة  الشركة املتحدة للسيارات املحدودة 

 (96,099,089)  (51,161,813) مششريات سيارات سداد   

 (11,879,938)  (4,398,530) عموالت بيع وخصومات مكتسبة   

      

      

 450,000  450,000 مكاف ت وبدالت   العليا  دارةاإل  أفراد دارةأعضاء مجلس اإل 

      

 16,136,198  7,381,314 شراء سيارات ملال  الشركة  مساهم شركة مؤسسة العيسائي للتجارة 

 (11,060,629)  (7,804,084) سداد مششريات سيارات   

 (339,290)  (175,165) عموالت بيع وخصومات مكتسبة   

      

 17,174,692  7,275,989 شراء سيارات  ملال  الشركة  مساهم هافال   - شركة توزيع وتسويق السيارات 

 (13,105,963)  (8,279,395) سداد مششريات سيارات   

 (1,388,302)  (753,186) عموالت بيع وخصومات مكتسبة   

      

 -  67,814,139 شراء سيارات  شركة تابعة للمساهم  املحدودة الشركة األهلية للتسويق

 -  (9,596,654) سداد مششريات سيارات   

 -  (4,941,278) عموالت بيع وخصومات مكتسبة   

      

 -  9,869,934 شراء سيارات  شركة تابعة للمساهم  شركة التوريدات الوطنية للسيارات

 -  (1,577,120) عموالت بيع وخصومات مكتسبة   
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 املخاطر إدارةاألدوات املالية و  - 13

  العمرت(  أسعارومخاطر    سعر الصرف األجنبي تشمل مخاطر  )   السوق تتعرض الشركة من خرل أنشل  ا ملجموعة من املخاطر املالية وهي: مخاطر  

ومخاطر السيولة. إن برنامت إدارة املخاطر لدى الشركة، والذي تنفذه اإلدارة العليا، يركز على التمويل الذي يحق  فعالية التكلفة    ومخاطر االئتمان 

املخاطر إدارة  على  وتحقي     عروة  األرباح  تقلب  من  للحد  الشركة املالية  تواجم  ال ي  للمخاطر  ملخص  يلي  فيما  للمساهمين.  األقص    العائد 

 واسشراتيجيات التخفيف  ات العرقة.

النقد   من  أساس  بشكل  للشركة  املالي  املركز  قائمة  في  املقيدة  املالية  األدوات  النقد  تتكون  التمويلي  و وُمعادالت  التأجير  في عقود  اإلستتمار  صافي 

 واملستح  لجرات  ات عرقة ومستحقات وأرصده دائنة أخرى.   ملستح  للبن  املركزي السعوديوالتسريرت املالية وا

 طر اإلئتمان  امخ

  وى أقص   تعرض إن املخاطر االئتمانية هي عدم مقدرة اللرف املقابل على الوفاء بالشزاماتم ألداة مالية مما يؤدي إلى تكبد القسم لخسارة مالية. يتسا

 االئتمان مع القيمة الدفشرية للموجودات املالية. ملخاطر 

صافي اإلستتمار في عقود  وُمعادالت النقد و إن األدوات املالية الخاصة بالشركة ال   يمكن أن تتعرض ملخاطر اإلئتمان تتضمن بشكل أساس النقد  

إئتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصوص حجم  التأجير التمويلي. تقوم الشركة بإيداع أموالرا فى مصارف مالية  ات موةوقية وقدرة  

ــر إئتمان هامــة من  األموال املودعــة فى كل مصــرف وال تتوقــع اإلدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتت مــن  ل  . كما ال تتوقع اإلدارة أن تتعرض ملخاط

 ألن لدي ـــا قاعدة عريضة من العمرء ال
 
   تعمل فى أنشلة مختلفة ومواقع متعددة كما أن ا تقوم بمراقبة الذمم املدينة القائمة  الذمم املدينة نظـــرا

.
 
 دوريا
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 االئتمانية الجودة تحليل

 املستنفدة  بالتكلفة محملة مالية موجودات 

 يتم لم ما م2021ديسمبر  31 و م 2022 يونيو 30 في  كما املستنفدة  بالتكلفة املقاسة املالية للموجودات االئتمان جودة  بخصوص  املعلومات أدناه 

 .الدفشرية القيم اجمالي  تعرض الجدول  في املبالغ  فإن  بالتحديد،   ل    كر 

 م2022يونيو  30كما في  

 

 عاملة

 )املرحلة األولى( 

 منخفضة اآلداء

 )املرحلة الثانية(

 غير عاملة

 املجموع  )املرحلة الثالثة(

 605,176,557 44,111,346 112,860,107 448,205,104 إجمالي االستتمار في عقود إيجار تمويلي  

 92,046,066 9,610,882 18,451,748 63,983,436 تورق   -مرابحة السلع  إجمالي االستتمار في عقود

 34,863,273 23,087,579 825,384 10,950,310 في عقود إيجار تمويلي  مخصص خسائر إئتمان متوقعة 

 12,386,176 6,818,862 682,440 4,884,874 تورق   -في عقود مرابحة السلع  مخصص خسائر إئتمان متوقعة 
 

 م2021ديسمبر  31كما في  

 

 عاملة

 )املرحلة األولى( 

 منخفضة اآلداء

 )املرحلة الثانية(

 غير عاملة

 املجموع  )املرحلة الثالثة(

 551,124,797 33,937,910 34,872,543 482,314,344 إجمالي االستتمار في عقود إيجار تمويلي  

 100,703,574 6,818,861 6,270,782 87,613,931 تورق   -مرابحة السلع  إجمالي االستتمار في عقود

 34,927,547 23,151,853 825,384 10,950,310 في عقود إيجار تمويلي  مخصص خسائر إئتمان متوقعة 

 12,386,176 6,818,862 682,440 4,884,874 تورق   -في عقود مرابحة السلع  مخصص خسائر إئتمان متوقعة 

 االئتمان  مخاطر في جوهريةال زيادةال

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

 اإلئتمانية والتاريخية إلى الخبرة تستند ال ي والكمية النوعية والتحليرت  املعلومات يتضمن  وهذا مرئمة. غير جرود أو  تكاليف دون  واملتاحة العرقة

اإلدارة أن الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ال تنشأ إال عند تأخر سداد  بناء  على تاري  تحصيل القسك، تعتقد    .املستقبلية والتوقعات  للشركة 

ا. 90القسك ألكثر من     يوم 

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

 مخاطر سعر الصرف األجنبي 

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

بالعمرت عدا الريال السعودي. وتراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار صرف العمرت وتعتقد أن أهمية نسبية  بأية عمليات  ات    لم تقم الشركة 

 مخاطر العمرت غير جوهرية.

 أسعار العموالت   مخاطر 

املالية وتراقب    تظرر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات املحتملة في معدالت العموالت ال ي تؤةر على الربح املستقبلي أو القيم العادلة لألدوات

 لرذه املخاطر عند الحاجة لذل .ط الشركة تقلبات أسعار العموالت من خرل مراقبة التذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة وتقوم بالتحو 
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 مخاطر السيولة  

على التأكد من توفر أموال كافية ملقابلة أي إلشزامات   دارةإل تتمتل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلشزامات ا حال استحقاقرا. تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أساس شرري وتعمل ا

 عند استحقاقرا. 

تعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة عن طري  التأكد من توفر تسريرت    ، تتكون املللوبات املالية للشركة من قروض طويلة األجل واملستح  لجرات  ات عرقة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 واملستحقات لجرات  ات عرقة واألرصدة الدائنة األخرى. التسريرت املاليةإلى إجراء موائمة بين فشرات تحصيل أرصدة العمرء كما هو موضح اعره وفشرات سداد أقساط بنكية، باإلضافة 

 ة وغير مخصومة:ليإجما يلي بيان باالستحقاقات التعاقدية املتبقية للمللوبات املالية في تاري  القوائم املالية. إن املبالغ ما 

 التدفقات النقدية التعاقدية  

  12إلى  3خالل  شهور أو أقل   3خالل  القيمة    م2022يونيو  30
 
 اإلجمالي  أكثر من سنتان  خالل سنة إلى سنتان  شهرا

 299,947,633 76,972,859 100,306,828 91,445,404 31,222,542 299,947,633 مالية تسريرت 

 44,573,201 - 416,817,62 21,659,406 6,096,171 44,573,201 للبن  املركزي السعودي مستح  الدفع  

 7,481,314 1,758,396 2,466,292 2,282,813 973,813 7,481,314 التسريرت املاليةالعموالت املستقبلية على 

 94,358,107 - - 46,192,218 48,165,889 94,358,107 مستح  لجرات  ات عرقة 

 32,737,164 - - 310,014 32,427,150 32,737,164  مم دائنة تجارية  وأخرى 

 479,097,419 78,731,255 119,590,744 161,889,855 118,885,565 479,097,419 اإلجمالي 

 

 التدفقات النقدية التعاقدية  

  12إلى  3خالل  شهور أو أقل   3خالل  القيمة   م 1202ديسمبر  31
 
 اإلجمالي  أكثر من سنتان  خالل سنة إلى سنتان  شهرا

 316,698,273 111,311,531 104,334,614 83,578,738 17,473,390 316,698,273 مالية تسريرت 

 56,765,543 - 32,380,860 18,288,512 6,096,171 56,765,543 للبن  املركزي السعودي مستح  الدفع  

 10,233,959 3,695,375 2,861,792 2,681,188 995,604 10,233,959 التسريرت املاليةالعموالت املستقبلية على 

 68,011,528 - - 54,939,162 13,072,366 68,011,528 مستح  لجرات  ات عرقة 

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

 461,767,790 115,006,906 139,577,266 159,487,600 47,696,018 461,767,790 اإلجمالي 
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 أرقام املقارنة  - 14

  لغرض تقديم عرض أفضل ولتتماش ي مع م  2022يونيو    30والستة أشرر املن  يتين في  أشرر  الترةة    تي فشر بعض أرقام املقارنة عن    تصنيف   أعيد 

 . تصنيف الفشرة الحالية

 )غير مراجعة( املوجزة األوليةإعتماد القوائم املالية  - 15

 . م(2022أغسلس  2)املواف   ه 1444محرم  4في تاري   دارةرئيس مجلس اإل من قبل  ر مراجعة(ـي ـ )غ  املوجزة األولية اعتمدت هذه القوائم املالية


