
للتمويلالرائدةـة ـــركـش

) مقفلةسعوديةشركة مساهمة (

ائـم املالية  (غير مراجعة) وجزةاملاألوليةالقو

املستقل املراجعوتقرير فحص 

هوالتسعةالثالثة تيلفتر  م ٢٢٠٢سبتمبر ٣٠في يتينأشهر املن



للتمويلالرائدةشركة 

) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

(غير مراجعة)  وجزةاملالقوائم املالية األولية 

هي والتسعةالثالثة تيلفتر  م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في ينتأشهر املن

صفحـة فهرس ال

 ١املوجزة القوائم املالية األولية حول املستقلملراجعا تقرير فحص

٢وجزة املاألولية اآلخرالدخل الشاملو الربح أو الخسارة قائمة

  ٣وجزة املقائمة املركز املالي األولية

  ٤وجزة املقائمة التغيرات في حقوق املساهمين األولية

٥وجزة املاألوليةقائمة التدفقات النقدية

 ٢٠-٦وجزة املاألوليةالقوائم املاليةإيضاحات حـول





٢

شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

(غير مراجعة)وجزةاملاألوليةاآلخر الشامل الدخل و أو الخسارة الربح قائمة 

هي والتسعةالثالثة تيلفتر  م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في ينتأشهر املن

)ذلكغيرما لم يذكر بالريال السعودي املبالغ جميع(

هية في الثالثةلفترة  هية في التسعةلفترة سبتمبر ٣٠أشهر املن سبتمبر ٣٠أشهر املن

م ٢٠٢١م ٢٠٢٢م ٢٠٢١م ٢٠٢٢إيضاح 

جججججججج جججججججج عمليات الدخل 

٤٢٬١٨٥٬٥٣٩٢١٬٦٤٩٬٧٢٩١٠٣٬٤٥٤٬٧٠٢٥٠٬٨٥٤٬٧٠٥مرابحةعقودمندخل

)  ١٩٬٢٦٣٬١٦٨()٢٣٬٦٦٧٬١٩٢()  ٦٬٢٠٣٬٣١٦()٨٬٤١٤٬٥٥٧(تمويل تكاليف

٣٣٬٧٧٠٬٩٨٢١٥٬٤٤٦٬٤١٣٧٩٬٧٨٧٬٥١٠٣١٬٥٩١٬٥٣٧

مرابحةذمم إعادة هيكلة منوالخسارة ،دخل املنح

٤٬١١٦٬٠٧٥٣٬٤٤٠٬٢٤١٥٬٥٣٤٬٠٣٣-صافي ،مدينة

٣٬٩٨٠٬٩٤٥٣٬٧٤٣٬٨٩٠١٠٬٠٣٦٬٠٦٩٨٬٣١٠٬٧٠٨أخرى وإيراداتالطلبرسوم

٣٧٬٧٥١٬٩٢٧٢٣٬٣٠٦٬٣٧٨٩٣٬٢٦٣٬٨٢٠٤٥٬٤٣٦٬٢٧٨صافي،عملياتالدخل إجمالي

عمليات الاريفمص

)  ١٨٬٧١٤٬٣٣٢()٣٠٬١٤٠٬٠٤٠()  ٦٬٩٥٨٬٧٠٤()١١٬٠٨٠٬٣٣٧(٤عمومية وإدارية  اريفمص

)  ٨٬١١٦٬٨٩٧()١٣٬٣٠٥٬١٦٦()  ٢٬٩٦٥٬١٠٩()٤٬٩١٥٬١٠٨(٥وتسويق بيعمصاريف

هالك )  ٢٬٥٨٢٬٢٦٩()٢٬٧٤٨٬١٣٨() ٨٤٨٬٥٦٢()١٬٠١٠٬٢٧٣(وإطفاءاس

) ٤٥٠٬٧٦٠()٦٬٤٠٣٬٢١٦(-)٢٬٥٥٨٬٦٢٠()ب(٨مدينة مرابحةذمم قيمةفيهبوطخسارة 

١٨٬١٨٧٬٥٨٩١٢٬٥٣٤٬٠٠٣٤٠٬٦٦٧٬٢٦٠١٥٬٥٧٢٬٠٢٠

هااالستثماراتمنالدخل منالعادلةبالقيمةاملحتفظ 

٩٠٬٤٢٩٣٣٬١٧٠١٬١٩٨٬٢٦٤-اآلخرالشاملالدخلخالل

منالعادلةبالقيمةها املحتفظاالستثماراتبيعمكاسب

٣٠٣٬١٥٦٢٬٣٨٦٬٢٢٨--اآلخرالشاملالدخلخالل

١٨٬١٨٧٬٥٨٩١٢٬٦٢٤٬٤٣٢٤١٬٠٠٣٬٥٨٦١٩٬١٥٦٬٥١٢الزكاة قبل الربح 

)  ١٬٧٣١٬٢١٦()٤٬١٣٤٬٠٠٧()  ١٬٣٢٨٬٢٠٧()١٬٨٠٩٬٩١٣(٦الزكاة

١٦٬٣٧٧٬٦٧٦١١٬٢٩٦٬٢٢٥٣٦٬٨٦٩٬٥٧٩١٧٬٤٢٥٬٢٩٦الفترة ربح

الشامل اآلخر  الدخل 

الفتراتفيالخسارةأو الربح إلىتصنيفها يعاد قدبنود

:الالحقة

ها االستثماراتمنالقيمة العادلة مكاسب املحتفظ 

١٠٩٬٠٧٠٧٩٬٢٥٥١٬٢٧١٬٧٩٦-اآلخرالشاملالدخلخاللالقيمة العادلة من ب

هابيعمكاسب منالعادلةبالقيمةاالستثمارات املحتفظ 

أوالربحإلىتصنيفهااملعاداآلخرالشاملالدخلخالل

)  ٢٬٣٨٦٬٢٢٨()٣٠٣٬١٥٦(--الخسارة

)  ١٬١١٤٬٤٣٢()٢٢٣٬٩٠١(١٠٩٬٠٧٠-خر للفترة الشامل اآل الدخل (الخسارة) / جمالى إ
١٦٬٣٧٧٬٦٧٦١١٬٤٠٥٬٢٩٥٣٦٬٦٤٥٬٦٧٨١٦٬٣١٠٬٨٦٤الشامل للفترةالدخل جمالى إ

 ال يتجزأ من القوائم املالية األولية ١٦) إلى (١(تشكل اإليضاحات املرفقة من رقم 
ً
وجزة امل) جزءا
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شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

وجزةاملاألوليةقائمة املركز املالى

م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠فيكما

)ما لم يذكر غير ذلكبالريال السعودي جميع املبالغ (

إيضاح 

سبتمبر  ٣٠

م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

ديسمبر  ٣١

م ٢٠٢١

(مراجعة) 

األصول 

٧٣٨٬٦٠٥٬٨٣٩٣٦٬٧٢٤٬٩١٢ومايعادلھنقد 

٦٬٢٣٩٬٢١٠-١٤املستحق من البنك املركزي السعودي 

٧٦٧٬٩٠٨٬٠٥٥٥٦٨٬٧٤٣٬٩٠٢)أ (٨ذمم مرابحة مدينة 

أخرى وأصول ةمقدماتمدفوع
١٠٬٤٤٧٬٧٧٧١٦٬٦٧٩٬٥٤٣

ها  ٨٩٢٬٨٥٠٤٬٨٠١٬٣٦١بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراالستثمارات املحتفظ 

٥٬٥٥٨٬٥٤٣٦٬٦٢٢٬٩٤٦أصول استخدامحق

٥٬٢٧٠٬٣٢٠١٬١٣٨٬٩٢٠ومعداتممتلكات

٤٬٠٦٨٬٨٣٤١٬٢١٢٬٥٩٢لموسةاملغير األصول 

٨٣٢٬٧٥٢٬٢١٨٦٤٢٬١٦٣٬٣٨٦األصول إجمالي

وحقوق املساهمينااللتزامات

اللتزاماتا

٥٩٬٦٠٥٬١٧٩٣٢٬٢٦٦٬٩٩٨ومستحقاتدائنةذمم 

١٤٢٢٠٬٥٨٧٬٣٧٨٢١٠٬٨٨١٬١٥٢السعودي املركزي لبنكستحق لامل

٦٤٬٠٤٩٬٦٨١٤٬٣٧٢٬٩٩١مستحقةزكاة 

٧٬٧٠٧٬٥٧١٧٬٣٩٨٬٥٤٦إيجارعقودالتزامات

١٠٣١٥٬٢١٣٬٨٨٨١٩٩٬٠٢٩٬٤٣٩قروض

٢٬٧٣٠٬٩٥٦٢٬٠٠٢٬٣٧٣هاية الخدمة للموظفينمنافع

٦٠٩٬٨٩٤٬٦٥٣٤٥٥٬٩٥١٬٤٩٩االلتزامات إجمالي

حقوق املساهمين

٩١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس املال

٥٬٣٨٩٬٥٣٨٥٬٣٨٩٬٥٣٨حتياطي نظاميا 

٢٢٣٬٩٠١-القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرب–القيمة العادلة احتياطي

(١٤٣٬٧٦٢))١٤٣٬٧٦٢(هاية الخدمة للموظفين  منافعإعادة قياس احتياطي

٦٧٬٦١١٬٧٨٩٣٠٬٧٤٢٬٢١٠أربـاح مبقـاة 

٢٢٢٬٨٥٧٬٥٦٥١٨٦٬٢١١٬٨٨٧حقوق املساهمين إجمالي

٨٣٢٬٧٥٢٬٢١٨٦٤٢٬١٦٣٬٣٨٦وحقوق املساهمين االلتزاماتإجمالي

 ال يتجزأ من القوائم املالية األولية ١٦) إلى (١تشكل اإليضاحات املرفقة من رقم (
ً
وجزةامل) جزءا
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شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

وجزةاملاألولية حقوق املساهمين التغيرات في قائمة 

هية في التسعةةلفتر  م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠أشهر املن

)ما لم يذكر غير ذلكبالريال السعودي جميع املبالغ (

نظامي احتياطياملـال رأس 

–احتياطي القيمة العادلة 

القيمة العادلة من خالل  ب

الدخل الشامل اآلخر

منافع  احتياطي إعادة قياس 

اإلجمالي مبقـــــاةأرباحالخدمة للموظفينهاية 

هية أشهر التسعةلفترة م١٢٠٢سبتمبر ٣٠في املن

(غير مراجعة) 

٢٬٤٣٠٬٧٤٣١٥٥٬٧٠٧٬١٧٦) ٤٢٠٬٦٨٩(١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٢٤٣٬٨١٩١٬٤٥٣٬٣٠٣م ٢٠٢١يناير ١في كما الرصيد

١٧٬٤٢٥٬٢٩٦١٧٬٤٢٥٬٢٩٦----فترة الربح

)  ١٬١١٤٬٤٣٢(--)  ١٬١١٤٬٤٣٢(--للفترة ى خر األ ةالشاملإجمالي الخسارة 

١٧٬٤٢٥٬٢٩٦١٦٬٣١٠٬٨٦٤-)  ١٬١١٤٬٤٣٢(--للفترة الشاملالدخلإجمالي

١٩٬٨٥٦٬٠٣٩١٧٢٬٠١٨٬٠٤٠) ٤٢٠٬٦٨٩(١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٢٤٣٬٨١٩٣٣٨٬٨٧١م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠فيكماالرصيد

هية أشهر التسعةلفترة م ٢٢٠٢سبتمبر ٣٠في املن

(غير مراجعة) 

٣٠٬٧٤٢٬٢١٠١٨٦٬٢١١٬٨٨٧)١٤٣٬٧٦٢(١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٣٨٩٬٥٣٨٢٢٣٬٩٠١م ٢٠٢٢يناير ١كما في الرصيد

٣٦٬٨٦٩٬٥٧٩٣٦٬٨٦٩٬٥٧٩----فترة  ربح ال

)٢٢٣٬٩٠١(--)٢٢٣٬٩٠١(--للفترة األخرى ةالشاملالخسارة إجمالي 

٣٦٬٨٦٩٬٥٧٩٣٦٬٦٤٥٬٦٧٨-)٢٢٣٬٩٠١(--للفترة الشاملالدخلإجمالي

٦٧٬٦١١٬٧٨٩٢٢٢٬٨٥٧٬٥٦٥)١٤٣٬٧٦٢(-١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٣٨٩٬٥٣٨م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠فيكماالرصيد

 ال يتجزأ من القوائم املالية األولية ١٦) إلى (١تشكل اإليضاحات املرفقة من رقم (
ً
وجزةامل) جزءا
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شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

(غير مراجعة)وجزة املاألولية قائمة التدفقات النقدية

هية في التسعةةلفتر  م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠أشهر املن

)ما لم يذكر غير ذلكبالريال السعودي جميع املبالغ (

هية في التسعة لفترة  سبتمبر  ٣٠اشهر املن
م ٢٠٢١م ٢٠٢٢إيضاح 

النقدية من األنشطة التشغيلية التدفقات

٤١٬٠٠٣٬٥٨٦١٩٬١٥٦٬٥١٢قبل الزكاة الربح 

تعديالت:
)١٣٬٠٩١٬٧٩٦()١٢٬١٤٢٬٥٣٨(الحكوميةاملنحمنالدخل

٢٣٬٣٣٤٬٩٣٩١٨٬٨٧٠٬٥٢٥تمويل التكلفة

٦٬٤٠٣٬٢١٦٤٥٠٬٧٦٠)ب(٨مدينة رابحةمذمم مةیفي قالهبوطة سار خ

ها االستثماراتمنالدخل الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةاملحتفظ 
اآلخر

)١٬١٩٨٬٢٦٤()٣٣٬١٧٠  (

ها االستثماراتبيعمكاسب الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةاملحتفظ 
األخر

)٢٬٣٨٦٬٢٢٨()٣٠٣٬١٥٦  (

هالك ١٬٢٤١٬٩٩٩٤٤٦٬٠٩٣ومعدات ممتلكاتاس

هالك األصول استخدامحقاس
١٬٠٦٤٬٤٠٣١٬٦١٨٬٠٨١

٤٤١٬٧٣٦٥١٨٬٠٩٥امللموسة غيراألصول إطفاء

٨٩٨٬٨٩١٤٦٤٬٠٤١للموظفين الخدمةهايةمنافعمخصص
٣٠٩٬٠٢٥٣٧٣٬٩٧٨مالية عن عقد اإليجارتكاليف

٦٢٬٢١٨٬٩٣١٢٥٬٢٢١٬٧٩٧العامل املالرأس تعديالتقبل التشغيلية النقديةالتدفقات
: العامل املالرأس تعديالت

) ١٦٥٬٢١٩٬٦٢٢()٢٠٥٬٥٦٧٬٣٦٩(مرابحة مدينة ذمم 
٦٬٢٣١٬٧٦٦٣٧٬١٩٤٬٧٣٣أخرى وأصول مقدمةمدفوعات

٢٧٬٣٣٨٬١٨١٢٬٠٦٩٬٨٣٨ومستحقاتدائنةذمم 

) ١٠٠٬٧٣٣٬٢٥٤()١٠٩٬٧٧٨٬٤٩١(التشغيلية املستخدم في األنشطةالنقد 
) ٢٧٠٬٣١٥()١٧٠٬٣٠٨(للموظفينالخدمةهايةمنافعاملسدد من 

) ٧١٣٬٩١٣()٤٬٤٥٧٬٣١٧(٦مدفوعة زكاة 

) ١٠١٬٧١٧٬٤٨٢()١١٤٬٤٠٦٬١١٦(التشغيلية األنشطة فياملستخدمالنقد صافي

ستثمارية النقدية من األنشطـة اال التدفقات
هامنعموالت دخل الدخلخاللمن العادلةبالقيمةاالستثمارات املحتفظ 

١٬١٢٣٬٦٩٣-االخر الشامل
ها بيعمنمتحصالت الدخلخاللمن العادلةبالقيمةاالستثمارات املحتفظ 

٤٬٠٢٠٬٩٣٨٣١٬٠٧٦٬٨٩١اآلخرالشامل
)  ١٬٠٢٣٬٧٢٢()٥٬٣٧٣٬٣٩٩(متلكات ومعدات شراء
) ٨٥٣٬٢٨٣()٣٬٢٩٧٬٩٧٨(ملموسةغيرأصول شراء

٣٠٬٣٢٣٬٥٧٩)٤٬٦٥٠٬٤٣٩(ستثمارية األنشطة اال من الناتج /(املستخدم في)صافي النقد 

النقدية من األنشطـة التمويليـة التدفقات
١٤١٢٨٬٧٤٢٬٤١٠١٣٩٬١٨٠٬٦٥٦السعودي املركزي البنكمناملستلم النقد

)  ٩٣٬١٥٣٬٨٥٤()١١٨٬٩٩٩٬٧٦٩(١٤السعودي املركزي للبنكاملسدد
١٧٤٬٣٧٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠مستلمة قروض
)  ٤١٬٨٥٣٬٦٣٨()٦٣٬١٧٥٬١٥٩(مسددةقروض

)   ٥٬٠٧١(-القروضعلىاملؤجلةاملنحدخل
) ٨٢٦٬٨٣٧(-مسددةإيجارعقودالتزامات

١٢٠٬٩٣٧٬٤٨٢٣٣٬٣٤١٬٢٥٦تمويلية األنشطة الالناتج  منصافي النقد 
)  ٣٨٬٠٥٢٬٦٤٧(١٬٨٨٠٬٩٢٧يعادلھ ومافي النقد )النقص(/ الزيادةصافي
٣٦٬٧٢٤٬٩١٢١٢٤٬١١٨٬٠٦١في بداية الفترةيعادلھوماالنقد 
هاية الفترة يعادلھوماالنقد  ٧٣٨٬٦٠٥٬٨٣٩٨٦٬٠٦٥٬٤١٤فى 

 ال يتجزأ من القوائم املالية األولية ١٦) إلى (١رقم (تشكل اإليضاحات املرفقة من 
ً
وجزةامل) جزءا



شركة الرائدة للتمويل

) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالتسعةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

٦

التكوين والنشاط-١

رقم  السعوديةالعربيةاململكةفيمسجلةمقفلة سعوديةمساهمةشركةهي("الشركة")،  للتمويلالرائدة شركة التجاري  السجل  ١٠١٠٣١٤٩٨٢بموجب 

م).٢٠١١أغسطس٢١هـ (املوافق ١٤٣٢رمضان٢١بتاريخالرياضفيالصادر

وفرع  ).م ٢٠٢١أكتوبر٢٦ھـ (املوافق  ١٤٤٣االول ربيع٢٠خیبتار ٢٠٥٠١٥٠٣٣٠الدمام مسجل بموجب السجل التجاري رقم  فيواحدفرعالشركةلدى وجدی

م).٢٠٢٢أكتوبر ٢ه (املوافق ١٤٤٤ربيع األول ٦بتاريخ ١٠١٠٨٣٠٦٤٣واحد في الرياض مسجل بموجب السجل التجاري رقم 

هالكيوالتمويلاملرابحة واإلجارة غةیواملتوسطة بصرة ياملنشآت الصغلیوتمو ليیالتمو جاریاإل نشطةأ نشاط الشركة في مزاولة  تمثلی  ملوافقة  االس
ً
البنك وفقا

م). ٢٠١٦ریفبرا ٩ھـ (املوافق ١٤٣٧الثاني عیرب٣٠خیالصادرة بتار ٢٠١٦٠٢/أ س ھـ/٤٣رقم املركزي السعودي 

.ةیالسعودةیاململكة العرب،١١٦٣٢اضی، الر ٨٦٨٧٥ص ب ا،ی، شارع العلایأبراج العل، برج بالثالث،الطابق،املسجل للشركةالشركةإن عنوان 

اإلعدادأسس -٢

املالية   القوائم   وفقوجزة املاألوليةأعدت 
ً
(الدولى  املحاسبةمعيارللا األولى"٣٤رقم  املالى  "التقرير  السعودية)  العربية  اململكة  في  املعايير املعتمد  وغيرها من 

مع القوائم  املطلوبة  واإلفصاحاتجميع اإليضاحاتوجزة املاألوليةالقوائم املالية  ال تشمل  .ملحاسبينا والتصريحات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين و  

ها مع القوائم املالية السنوية للشركة  هيةللسنةاملالية السنوية ويجب قراء .م٢٠٢١ديسمبر ٣١في املن

هية في  القوائم اإلدارة مماثلة لألحكام التي تنطبق على  عن الصادرة املهمة  األحكامفإن،وجزة املاألوليةاملاليةالقوائم إعدادعند ديسمبر ٣١املالية للسنة املن

. م٢٠٢١

للشركة.ةیفیالعملة الوظيالسعودي وهالیبالر وجزة املاألولية ةیتعرض ھذه القوائم املال

.السيولةحسب ترتيب وجزة املاألوليةاملالياملركزقائمةفي وااللتزاماتاألصول عرض ت

املهمة املحاسبيةالسياساتملخص-٣

املهمة السياسات املحاسبية .أ

املالية الكاملة املعدة وفًقا ملعايير التقارير املالية الدولية املعتمدة في  قوائم على جميع املعلومات واإلفصاحات املطلوبة للوجزة القوائم املالية األولية املال تحتوي 

أشهر  التسعةوباإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة .  واملحاسبينراجعيناململكة العربية السعودية واملعايير والتصريحات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للم

هية في  هية في م٢٠٢٢سبتمبر٣٠املن م٢٠٢٢ديسمبر ٣١ال تشير إلى النتائج املتوقعة للسنة املالية املن

املهمة مواألحكاوالتقديراتاالفتراضات.ب

، لتزاماتالوا ، لألصول املعلنةالتي تؤثر على املبالغ  واالفتراضات،والتقديرات،من اإلدارة استخدام بعض األحكاموجزة املإعداد القوائم املالية األولية  يتطلب  

م، ٢٠٢٠عام بداية) في ١٩-كوفيدتأكد وجود فيروس كورونا املستجد (لقد .املحتملةااللتزاماتعنواإلفصاح، املرفقةواإلفصاحات،واملصروفات،يراداتواإل 

فيستلزم إدارة  ، على أنھ جائحةالوباء صنفت منظمة الصحة العاملية تفشىي  وكما،عاملياةاالقتصاديواألنشطة،مما تسبب في اضطرابات في األنشطة التجارية

املهمة في تطبيق  مراجعةالشركة   السنويةاملاليةالقوائم فياملطبقةلالفتراضاتالرئيسيةواملصادرالحساب،وطرق ،شركةللحاسبيةسياسات املالأحكامها 

هيةللسنة  للتأثير على إجمالي عمليات الشركة  م.٢٠٢١ديسمبر٣١فياملنن
ً
القوائم أن، وحتى تاريخ إصدار هذه  تواستنتج،  واألنشطةإدارة الشركة أجرت تقييما

. الرئيسيةوالتقديراتعلى األحكام مهمة، ال يلزم إدخال تغييرات وجزة املاألوليةاملالية 



شركة الرائدة للتمويل

) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالتسعةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

٧

(تتمة) ملخص السياسات املحاسبية املهمة

املالية السنوية للسنة  القوائم مع تلك املستخدمة في إعداد  وجزة املالية األولية املالقوائم تتوافق التقديرات واالفتراضات املحاسبية املستخدمة في إعداد هذه  

هية في  .م٢٠٢١ديسمبر ٣١املن

هاالتيالجديدةالتفسيرات والتعديالت و املعايير ، ج. الشركة طبق

ة یللشركة للسنة املنتھالسنويةةیاملوجزة مع تلك املستخدمة في إعداد القوائم املالاألوليةةیاملستخدمة في إعداد ھذه القوائم املالةیاملحاسباساتیتتماشىى الس

ها  أنذلك، ليس من املتوقع  ومعم.٢٠٢٢طبق ألول مرة في عام  التعديالت التالية التي تُ باستثناءم،  ٢٠٢١سمبرید٣١في   ذات غيرإماتؤثر جميعها على الشركة أل

.للشركةالحاليةاملحاسبيةالسياساتمعتتماشىىمحاسبةتتطلبأوالشركةبأنشطة صلة

م:٢٠٢٢يناير١فيتبدأ التيللفترة املفعول ساريةالتاليةالتعديالت

). ٣٧الدولياملحاسبةعياراملتكلفة إتمام العقد (تعديالت على -املجديةغيرالعقود • 

). ١٦الدولياملحاسبةعيارامل• املمتلكات واملعدات: العائدات قبل االستخدام املقصود (تعديالت على 

) .٤١الدولياملحاسبةعياراملو ٩و ١م (تعديالت على املعايير الدولية للتقرير املالي ٢٠٢٠-م٢٠١٨ر  الدولي للتقرير املالي اعيامل• التحسينات السنوية على 

).٣املالي للتقرير• اإلشارات إلى اإلطار املفاهيمي (تعديالت على املعيار الدولي 

أعاله خالل الفترة املوجزة األوليةاملاليةالقوائم لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على   للشركة حيث ال توجد مثل هذه املعامالت بموجب التعديالت املذكورة 

الحالية. 

في الفترات املستقبلية ستطبقأثر املعايير املحاسبية التي 

املعايير والتفسيرات   الاملجلس  معنالصادرة هناك عدد من  التي تبدأ بعد  والساريةللمحاسبةدوليةعايير  املالية القوائم (تاريخ  م٢٠٢٢ديسمبر  ٣١للفترات 

اعتمادها في وقت مبكر. ال تعتقد الشركة أن القوائمعلى  جوهري هذه املعايير والتفسيرات تأثير  لسيكون ھالسنوية التالية للشركة) والتي قررت الشركة عدم 

املالية بمجرد تطبيقها. 



شركة الرائدة للتمويل

) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالتسعةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

٨

مصاريف عمومية وإدارية -٤

هية في  هية في التسعةلفترة سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشهر املن سبتمبر ٣٠أشهر املن
م ٢٠٢٢

)مراجعة(غير 
م ٢٠٢١

) مراجعة (غير 
م ٢٠٢٢

) مراجعة(غير 
م ٢٠٢١

) مراجعة (غير 

٥٬٥٩١٬٧٦٧٣٬٨٤٨٬٦٥٠١٥٬٨٥٨٬٧٥٠١٠٬٦٧٤٬٠٤٦موظفين وتكاليفرواتب

١٬٢٤١٬١١٦١٬٢٥٥٬٠٧٦٥٬٠٧٤٬٨٢١٢٬٧٠٣٬٤٤٢وقانونيةمهنيةأتعاب

١٬٦١٠٬٣٨٢٣٦٣٬٩٣٨٢٬١٨٣٬٣٨٣١٬٢٤٢٬١٢٦املعلوماتلتقنيةالتحتيھةي والبنالعامةاملرافقمصاريف

٩٣٩٬١٢٣٢٤٥٬٥١٩١٬٩٩٥٬٩٧٠١٬٣٦٨٬٢٦٣االئتمانيةخدمات املعلومات مصاريف

٢٨٠٬٠٩٦٣٨٥٬٩٢١٨٢٦٬٨٩٥٥١٧٬٩١٢مصاريف املكتب 

٢٤٨٬٥٤١١٩٧٬٣٦٧٧٣٧٬٠٧٨٥٨٩٬٨١١مصاريف التأمين الصحي 

٢٥٠٬٢٥٠١٠١٬٩٤٠٧٠٧٬٢٩٢٢٠٧٬١٧٢ايجار

٩١٩٬٠٦٢٥٦٠٬٢٩٣٢٬٧٥٥٬٨٥١١٬٤١١٬٥٦٠أخرى 

١١٬٠٨٠٬٣٣٧٦٬٩٥٨٬٧٠٤٣٠٬١٤٠٬٠٤٠١٨٬٧١٤٬٣٣٢

مصاريف البيع والتسويق-٥

هية في  هية في التسعةلفترة سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشهر املن سبتمبر ٣٠أشهر املن

م ٢٠٢٢
)مراجعة(غير 

م ٢٠٢١
)مراجعة(غير 

م ٢٠٢٢
) مراجعة(غير 

م ٢٠٢١
) مراجعة (غير 

٢٬٧٦٠٬٥٧٥١٬٦٩٤٬٤٩٤٧٬٨٥٤٬١٤٧٤٬٩٢٨٬٧١٠املوظفين وتكاليفرواتب

١٬٦١٤٬٢٩٤١٬٠٣٥٬٦١٥٣٬٨٩٧٬٧٦٨٢٬٤٨٣٬٢٩١عمولة مصاريف

٥٤٠٬٢٣٩٢٣٥٬٠٠٠١٬٥٥٣٬٢٥١٧٠٤٬٨٩٦دعاية وتسويق  

٤٬٩١٥٬١٠٨٢٬٩٦٥٬١٠٩١٣٬٣٠٥٬١٦٦٨٬١١٦٬٨٩٧

الزكاة-٦

للفترة/ السنة على النحو التالي: الزكاة مخصصحركةكانت

م ٢٠٢١سبتمبر٣٠م ٢٠٢١ديسمبر٣١م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠
) مراجعة (غير ) مراجعة() مراجعة(غير 

٤٬٣٧٢٬٩٩١٨٥٣٬٣٦١٨٥٣٬٣٦١السنة /الفترة بدايةفي

٤٬١٣٤٬٠٠٧٤٬٤٥٧٬٤٣٠١٬٧٣١٬٢١٦السنة/لفترة لاملحمل
) ٧١٣٬٩١٣((٩٣٧٬٨٠٠))٤٬٤٥٧٬٣١٧(السنة/الفترة خاللاملدفوع

٤٬٠٤٩٬٦٨١٤٬٣٧٢٬٩٩١١٬٨٧٠٬٦٦٤السنة/الفترة هايةفي

الربوط الزكوية 

.م٢٠٢١حتى عام لجميع السنواتالزكاة والضريبة والجمارك هيئة قرارات الزكوية إلىإلقدمت الشركة ا ،م٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما في 



شركة الرائدة للتمويل

) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالتسعةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

٩

ومايعادلھالنقد-٧

:التالينمھتألف النقد وما يعادلي

سبتمبر ٣٠
م ٢٠٢٢

) مراجعة(غير 

ديسمبر٣١
م ٢٠٢١

(مراجعة) 

٣٨٬٦٠٥٬٨٣٩٣٦٬٥٩٧٬٩١٨جاريةحسابات–لدى البنوك األرصدة 

١٢٦٬٩٩٤-نقد - وساطةحساب

٣٨٬٦٠٥٬٨٣٩٣٦٬٧٢٤٬٩١٢

مرابحة مدينةذمم -٨

. سنواتخمسإلىسنةمابينمدينةمرابحةلذمم األصليةاملدة تتراوح

ذمم مرابحة مدينة (أ) ٨

سبتمبر ٣٠
م ٢٠٢٢

) مراجعة(غير 

ديسمبر٣١
م ٢٠٢١

(مراجعة) 

٩٦٧٬٧١٨٬٨٤٣٦٨٠٬٢٣١٬٩٤٤الذمم املدينة  إجمالي

(١٠٢٬٩٥١٬٨٤٢))١٨٥٬٤٧٨٬٩٤٠(مكتسبةغيرتمويلإيرادات: ناقًصا

٧٨٢٬٢٣٩٬٩٠٣٥٧٧٬٢٨٠٬١٠٢

(٨٬٥٣٦٬٢٠٠))١٤٬٣٣١٬٨٤٨(املتوقعةاالئتمانخسائرمخصص: ناقًصا

٧٦٧٬٩٠٨٬٠٥٥٥٦٨٬٧٤٣٬٩٠٢لذمم املدينة ا صافي

. عتھایفي طبةیدیتقلرـیر غـوبالتالي تعتبة،یاإلسالمعةیالشركة متوافقة مع أحكام الشر تقدمهاالتيلیالتمو التیإن كافة تسھ

املتوقعة االئتمانخسائر مخصصحركة(ب) ٨

م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠
) مراجعة(غير 

م٢٠٢١ديسمبر٣١
(مراجعة) 

م٢٠٢١سبتمبر٣٠
) مراجعة(غير 

٨٬٥٣٦٬٢٠٠٦٬٧٨٥٬٤٤٠٦٬٧٨٥٬٤٤٠السنة /الفترة بدايةفيالرصيد

٦٬٤٠٣٬٢١٦١٬٧٥٠٬٧٦٠٤٥٠٬٧٦٠السنة/لفترة لاملحمل

--)٦٠٧٬٥٦٨(السنة /الفترة خاللمشطوبةمبالغ

١٤٬٣٣١٬٨٤٨٨٬٥٣٦٬٢٠٠٧٬٢٣٦٬٢٠٠السنة /الفترة هايةفيالرصيد
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) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالتسعةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

١٠

(تتمة)مرابحة مدينةذمم 

املتوقعة االستحقاقتواريخ (ج) ٨

:لذمم مرابحة مدينةاملتوقعةاالستحقاقخیتوار يليمایف

م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠
)مراجعة(غير 

م ٢٠٢١ديسمبر٣١
(مراجعة) 

٤٣٩٬٠٣١٬٣٢٩٣٨٨٬٠٧٩٬٢٢٧خالل سنة

١٤٦٬٢٨٠٬٢٣١١١٠٬٥٨١٬٣٩٤سنة٢-١

١٨٦٬٦١٠٬٧٢١٤٣٬٨٨٣٬٠٨٠سنوات٣-٢

٩٬٨٣٨٬٥٧٥٢٩٬٥٤٧٬٦٢٠سنوات٤-٣

٤٧٩٬٠٤٧٥٬١٨٨٬٧٨١سنوات٥-٤

٧٨٢٬٢٣٩٬٩٠٣٥٧٧٬٢٨٠٬١٠٢اإلجمالي 

) القيمةفيالهبوطيتمولمالسداداملتأخرة(املدينةالذممأعمار (د) ٨

: التاليالنحواملالي هي علىالتقريرتاريخفيكمااملتأخرة املدينةالذمم أعمارن إ 

٦٠-٣١م  يو ٣٠<= 
يوم

٩٠-٦١
يوم

١٢٠-٩١
يوم

١٨٠-١٢١
يوم

٣٦٠-١٨١
يوم

منأعلى
يوم٣٦٠

اإلجمالي 

م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

)مراجعة(غير 

٩٧٬٠٩٦٬٨٧٥٣٨٬٣٤١٬٤٩٧٣٩٬٦١٥٬٢٨١١٬٤٧٣٬٢٦٠٣٬٩٠٠٬٤٤٢٤٠٬٧٦٦٬٦٦٤١٤٬٧٣٥٬٨٥٥٢٣٥٬٩٢٩٬٨٧٤ذمم مدينة 

م  ٢٠٢١ديسمبر٣١

(مراجعة)

٥١٬٣٥٧٬٧٧٩٣٤٬٤١٧٬٢٥٧٥٥٬٠٦٣٬١٨٦٤٬٧٥١٬١٣٢٢٠٬٣٣٢٬٨٤٣٧٬٤٧٣٬٥٨٤٣٬٧١١٬١٥٢١٧٧٬١٠٦٬٩٣٣ذمم مدينة 

:املدينة للذمماالقتصاديةالقطاعاتمخاطر بتركيزاتبيانيليفيما) هـ(٨

القطاعات
م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

) مراجعة(غير 
م٢٠٢١ديسمبر٣١

(مراجعة) 
٪٣٠٫٥٥٪٣٧٫٤٢التجزئة 

٪٣٤٫٩٦٪٣٣٫١٣الخدمات 

٪١٧٫٥٤٪١٣٫٦٣املقاوالت 

٪١٦٫٣٢٪١٥٫٣٠الصناعة 

٪٠٫٦٣٪٠٫٥٢التجارة  
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) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالتسعةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

١١

(تتمة)ذمم مرابحة مدينة 

الضمانات ) و(٨

تشتمل ھذه الضمانات  و . نةیاملصاحبة للذمم املداالئتمان من آثار مخاطر فیبالحصول على ضمانات للتخفةیقراض العادتقوم الشركة خالل دورة أنشطة اال

٣٠الضمانات كما في  مةی. بلغت قةیعیالبمتھایوتدار ملواجھة املخاطر املتعلقة بھا بصافي قنةیاالحتفاظ بالضمانات مقابل الذمم املدتم یعلى العقارات.  غالبا

).(مراجعة)سعودي الیمليون ر ٣٧٥٫٤: نحو م١٢٠٢ديسمبر ٣١((غير مراجعة)سعودي ال یر مليون ٤١٥٫٥نحوم٢٢٠٢سبتمبر

املال أس ر -٩

ـــــــغ ــــــــعودي ريــــــــــــال١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس املــــــــــــال يبلـــــ ــــــــبتمبر٣٠كمــــــــــــا فــــــــــــي ســـــ ـــــــمبر ٣١وم ٢٠٢٢ســـــ ــــــــنويتكــــــــــــون م ٢٠٢١ديســـــ ــــــــل مــــــــــــةیقو ســــــــــــهم،١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مـــــ كـــــ

.بالكاملةمدفوعي سعودالیر ١٠سھم 

القروض -١٠

هاحصلتالتيالقروضتفاصيلأدناه الجدول يوضح  :الشركةعل

م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

) مراجعة(غير 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

(مراجعة) 

٥٥٬٦٤١٬٣٨٠٥٥٬٦٣٠٬٧٥٠صندوق الرياض للتمويل )أ 

-٤٥٬٣٥٨٬٨٩٤البنك السعودي لإلستثمار ب) 

١٨٩٬٥٩٣٬٦١٤١٤٣٬٣٩٨٬٦٨٩قروض من جهة حكومية ج) 

-٢٤٬٦٢٠٬٠٠٠د) بنك الرياض

٣١٥٬٢١٣٬٨٨٨١٩٩٬٠٢٩٬٤٣٩

١٠٥٬٢٦٩٬١٤٧٦٢٬٩٦١٬٨٩٦املتداول الجزء

٢٠٩٬٩٤٤٬٧٤١١٣٦٬٠٦٧٬٥٤٣املتداول غيرالجزء

٣١٥٬٢١٣٬٨٨٨١٩٩٬٠٢٩٬٤٣٩

ها.  جميع تسهيالت االقتراض الخاصة بالشركة هي ترتيبات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وغير تقليدية بطبيع

صندوق الرياض للتمويل –أ 

ها مع تسجيل م  ٢٠٢١خالل عام   ، أبرمت الشركة اتفاقية مشاركة مع صندوق الرياض للتمويل للحصول على تمويل لدعم رأس املال العامل للشركة لتمويل عمال

الحصول  االتفاقيةفي  كشريكللتمويلالرياضلصندوق . يحق  م٢٠٢٦مليون ريال سعودي مع استحقاق في نوفمبر  ٥٥القيمة الحالية األولية لهذا القرض بمبلغ  

مليون ريال سعودي  ٢٫٨٤على ربح وفًقا ملعدل دفعة املشاركة التناسبي إلى حصتھ النسبية (أي الحصة في رأس املال املساهم بھ). بلغ توزيع األرباح خالل الفترة 

شهًرا من استالم املساهمة ٢٧، أي  م٢٠٢٤فبراير  ١) أشهر حتى تاريخ االستحقاق. تاريخ التوزيع األساسىي األول هو  ٣وتوزيعات أرباح دورية أخرى على فترات ثالثة (

ق.، حتى تاريخ االستحقا) أشهر بعد ذلك ٣الدورية على فترات ثالثة (الرئيسيةتوزيعاتالنقدية و 
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) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالتسعةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

١٢

(تتمة) القروض

البنك السعودي لإلستثمار  –ب

مليون ريال سعودي لتمويل ودعم خطة توسع  ٥٠أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع البنك السعودي لالستثمار بمبلغ  

البنك   اإلدارة وتنازل عام لصالح  مضمون بضمانات شخصية وعينية من رئيس مجلس  التسهيل  عن عائدات بعض الشركة من خالل زيادة قاعدة العمالء. 

مليون ريال سعودي على  ٢٥مليون ريال سعودي و ٢٥، سحبت الشركة م ٢٠٢٢وأبريل م ٢٠٢٢مستحقات القروض املصنفة ضمن املرحلة األولى. خالل مارس 

معدل التسهيل يحمللتوالي.  على ا م  ٢٠٢٦وأبريل  م  ٢٠٢٦التوالي من التسهيل املتاح يتم سداده على أساس ربع سنوي مع استحقاق القسط األخير في مارس  

مليون ريال سعودي ناقصا تكلفة املعاملة  ٥٠ستحق الدفع على أساس ربع سنوي. تم تسجيل تسهيل السحب بقيمتھ الحالية األولية البالغة  املالفعال  الثابت

التسهيل.مليون ريال سعودي مقابل هذا ٥٫٧٥مليون ريال سعودي. خالل الفترة ، دفعت الشركة ٠٫٣البالغة 

قروض من جهة حكومية  -ج

 من  ةیسعودي. تسدد ھذه القروض على أقساط شھر الیر ون ی مل١٢٥قدرھا  ةیم، استلمت الشركة قروض من جھة حكوم٢٠٢٠قبل عام  
ً
م، ٢٠١٩رینایاعتبارا

ها مقابل القروض املذكورة أعاله ملدة ٢٠٢٠م. في أبريل ٢٠٢٣ویونیفي ريالقسط األخسدادستحقیو   من  سنةم، أجلت الجهة الحكومية مدفوعا
ً
واحدة اعتبارا

 ملتطلبات املعايير الدولية للتقرير املالي  ٢٠٢٠مارس  
ً
. وقد نتج عن ذلك أن) ٩(م. ولقد تم تقييم األثر املحاسبي لهذه التغيرات من حيث القروض، وُيعامل وفقا

هية في  ٦بمبلغ  التعديلأرباحتالشركة تحمل . وكما م٢٠٢٠عام  قبلفيما يتعلق بالقروض املستلمھ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي خالل السنة املن

املبالغ املستحقة لعمالء املرابحة هو مطلوب من الجهة الحكومية كشرط لتأجيل تسديد هذه القروض، ُيطلب من الشركة تقديم تأجيل ملدة سنة واحدة لسداد  

هيةمليون ريال سعودي خالل السنة امل١٠٫٣املؤهلين لهذا البرنامج. وقد أدى ذلك إلى تكبد الشركة خسارة التعديل بمبلغ  .م٢٠٢٠ديسمبر ٣١في ن

ية التي ُتدفع على أقساط شهرية: ، حصلت الشركة على القروض اإلضافية التالية من الجهة الحكومم٢٠٢٢وسبتمبرم٢٠٢٠بين يونيو 

هائي  السدادالسداد تاريخ االستالمتاريخ  القرضقيمةال

٢٠٢٣٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ديسمبر٢٠٢١يناير٢٠٢٠يونيو

٢٠٢٤٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠يناير٢٠٢١فبراير٢٠٢٠يوليو

٢٠٢٤٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠يناير٢٠٢١فبراير٢٠٢٠سبتمبر

٢٠٢٤١٥٬٠٠٠٬٠٠٠يونيو٢٠٢١يوليو٢٠٢١يناير

٢٠٢٤١٥٬٠٠٠٬٠٠٠سبتمبر٢٠٢١اكتوبر٢٠٢١يونيو

٢٠٢٥٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠يناير٢٠٢٢فبراير٢٠٢١اكتوبر

٢٠٢٥٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠اغسطس٢٠٢٢سبتمبر٢٠٢٢مايو

٢٠٢٥٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠اكتوبر٢٠٢٢نوفمبر٢٠٢٢أغسطس 

هاالتيإن القروض أعاله   ھذهتحملكما.  السوق فيالسائدة املعدالتعنةیعمولة ثابتة تقل بصورة جوھر معدالتتحمل  ةیالشركة من جھة حكوماستلم

 الشركةإلىاملقدمةالقروض
ً
إلى أنواع وقطاعات محددة من العمالء بمعدالت خصم وقد مهایھا في استخدام ھذه القروض لتقدأحدتمثلیالشروطمنعددا

هيةفترة الخالل  سعودي الیر ون یمل٦٫٩٢بمبلغعلى هذه القروضمبدئيااملسجلة  املنفعةدیتحدتم   ون یمل٤٫٣:  م٢٠٢١ديسمبر٣١(م٢٠٢٢سبتمبر٣٠فياملن

"أقل من  سعودي) الیر  تأثير قرض  تمثل  السوقالوالتي  وتم  يةقيمة  الشركة،  حكومية". و كـ احتسابھ" حصلت عليھ  املستوفيةاملنافع،باالعترافتم "منحة 

. " ذمم مرابحة مدينةمن دخل"ضمنالربح أو الخسارة قائمةفي  ،ضالتعويإلىاملنحة هدفالتي املصاريفباملنحة على أساس منتظم مقابل املتعلقةلشروط ل

) وتدرج ضمن  سعودي ريالمليون ٠٬٥:  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١(شىئالبمبلغم  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠فيكماالخسارة أوالربحفياملنحة الحكومية ببعدلم يتم االعتراف  و

". ومستحقاتدائنةذمم "
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١٣

(تتمة) القروض

بنك الرياض -د

مليون ريال سعودي لتمويل ودعم خطة توسع الشركة من  ٥٠أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل ائتمانية متوافقة مع  الشريعة اإلسالمية مع بنك الرياض بمبلغ  

العمالء. التسهيل مضمون بضمان من الشركة وبعض ذمم القروض املدينة املصنفة ضمن املرحلة األولى. خالل سبتمبر م، سحبت  ٢٠٢٢خالل زيادة قاعدة 

في سبتمبر  ٢٥الشركة   هائي  ال القسط  مع استحقاق  أساس ربع سنوي  السداد على  التي تستحق  املتاحة  التسهيالت  ريال سعودي من  تحمل م.  ٢٠٢٧مليون 

مليون ريال  ٢٥الحالية األولية البالغة  . تم تسجيل تسهيل السحب بقيمتھ  مستحق الدفع على أساس ربع سنوي هامشزائدا أشهر  سايبور  ٣بحر التسهيالت   

مليون ريال سعودي.٠٫٣٨سعودي ناقصا تكلفة املعاملة البالغة 

ذات عالقة األطرافمع واألرصدةاملعامالت-١١

ــــــــركة  بدارة اإل موظفيوكبارواملدراءســـــــــــــاهميناملفي  األطراف ذات عالقةتمثل ــــــــآتالشـــــ ــــــــيطرة أو التي يمارس واملنشـــــ ــــــــعة للســـــ هاالخاضـــــ قبل هذه منمهماتأثيرا عل

الجهات.

:الفترة خاللعالقةذاتاألطرافمعاملعامالتيلي تفاصيل فيما

:الشركةفياإلدارةموظفيكبار تعويضات

: بالعقوديتعلقفيماذات عالقة طرفمع املعامالت

باملصروفاتفيما يتعلق أطراف ذات عالقة املعامالت مع 

هية أشهر التسعة فترةخالل املعامالت املن
سبتمبر ٣٠في 

م٢٠٢٢
) مراجعة(غير 

م ٢٠٢١
) مراجعة (غير 

٨٩١٬١٧٧٧١٠٬٣٦١ت آاملكاف

١١٣٬٧٧٩١٤٥٬٨٨٢األجل طويلة األخرى واملنافعالخدمةهايةمنافع

١٬٠٠٤٬٩٥٦٨٥٦٬٢٤٣تعويضات كبار موظفي اإلدارة في الشركة إجمالي

هية التسعة فترةخالل املعامالت أشهر املن
سبتمبر ٣٠في 

طبيعة املعامالتالعالقةالعالقة ذو الطرف
م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 
م ٢٠٢١

(غير مراجعة) 
الخيراتغراسشركة

املحدودة 
هايسيطر املرابحة مندخلاإلدارة موظفيكبارعل

-٢٩٩٬٥١٢

هية التسعة فترةخالل املعامالت أشهر املن
سبتمبر ٣٠في 

طبيعة املعامالتالعالقةالعالقة ذو الطرف
م ٢٠٢٢

(غير مراجعة) 
م ٢٠٢١

(غير مراجعة) 
لالستثمارالرائدةشركة

السعوديةالعربيةاململكة
مساهم

طرفعنبالنيابةمدفوعةمصروفات

١٨٦٬٨٨٢٢١٦٬٣٤٥عالقةذي
ذاتشركة(،لالستثمارالرائدةشركة

اإلمارات العربية ،)محدودةمسؤولية

املتحدة 

هايسيطر موظفيكبارعل

اإلدارة

طرفعنبالنيابةمدفوعةمصروفات

عالقةذي

٢١٨٬٨١٨١٠٬٥٠٥



شركة الرائدة للتمويل

) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالتسعةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

١٤

(تتمة) عالقةذاتاألطرافمعواألرصدةاملعامالت

عالقة:مستحق من أطراف ذات 

:أخرى وأصول ةمقدماتمدفوعاملتضمن في عالقةأطراف ذاتفيما يلي رصيد 

سبتمبر ٣٠
م٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

ديسمبر٣١
م٢٠٢١

(مراجعة) 

٦٣٤٬٥٦٨٤٤٧٬٦٨٦السعودية العربيةاململكةلالستثمار،الرائدةشركة

٢٤١٬٨٤٦٢٣٬٠٢٨اإلمارات العربية املتحدة ،)شركة ذات مسؤولية محدودة(شركة الرائدة لالستثمار

إدارة املخاطر -١٢

واملخاطر  ، االئتمانمخاطر  و ،)تالعموال أسعار األجنبية ومخاطر  تالعمال مخاطر (تتضمن  السوق مخاطرملخاطر مالية متنوعة مثل:  الشركةتتعرض أنشطة  

على املحتملةةیالسلباآلثارمنوالحدةیاملالاألسواقبأوضاعالتنبؤةیإمكانعدمعلىبالشركةالكلياملخاطرإدارة برنامجركزیومخاطر السيولة.  ،القانونية

:وإدارتھااملخاطربأھم ملخصاليیمایوف. ای العلاإلدارة قبلمناملخاطرإدارة تتم . للشركةاملالياألداء

األجنبية مخاطر العمالت

تقلب قيمة األدوات املالية للشركة بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. ال تخضع الشركة للتقلبات في مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر 

ها أي أصول والتزامات نقدية كبيرة مقوم ها ال تجري معامالت مهمة وال لد ة بالعمالت األجنبية. أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها العادية حيث أ

أسعار العموالت  مخاطر 

الهامة تهي مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. الشركة غير معرضة ملخاطر أسعار العموال تمخاطر أسعار العموال 

. م٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما في 

االئتمانمخاطر 

االئتمانأنشأت الشركة سياسة  خسارة مالية.لاالخرالطرفاألطراف في أداة ماليـــة في الوفـــاء بالتزامـــھ والتسبب في تكبـــد  إحدى في إخفاق االئتمانتتمثل مخاطر  

 لهذه السياسة.أقصىىشهر كحد  ٦٠دة ملروض قبتقديم جميع اليسمح ذلك، إلىإضافةللشركات املقرضة.  
ً
مدينة مرابحةذمم تمويل نحميتم النھ إ ف،وفقا

: أدناه ذكرهاالوارداألساسيةاملتطلباتبعضباملقترضيفيمالم 

عمليكعرفا " نموذجتعبئةصحةمنالتحقق ."

النقديةالتدفقاتخاللمناملكتسب الدخل.

تستثنى مالم العقارات هياملقدمة الضمانات

 للقيمةاألساسىيتمويللأعاله ضمن معدل ا املذكورة الضماناتتقييم.

. ةیبضمانات كافنةیضمان كافة الذمم املدتم ی. إضافة إلى ذلك، ةیبصورة أسبوعنةیالشركة الذمم املدتراقب

الضمانات  عیمن خالل بنةیاملدالذمم  لیتجاه املقترض وتقوم بتحصةیأشھر، تقوم الشركة باتخاذ اإلجراءات النظامثالثةملدة  نةیفي حالة تأخر سداد الذمم املد

أوضاعھم بشأن التأخر عن السداد.ةیاملقدم أو الزام العمالء بتسو لیاملقدمة لقاء التمو 



شركة الرائدة للتمويل

) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالتسعةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

١٥

(تتمة)املخاطر إدارة

:وجزة املاألوليةاملالياملركزقائمةملكونات االئتمانالجدول أدناه الحد األقصىى من تعرض الشركة ملخاطر يوضح 

م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠
) مراجعة(غير 

م٢٠٢١ديسمبر٣١
(مراجعة) 

٣٨٬٦٠٥٬٨٣٩٣٦٬٧٢٤٬٩١٢يعادلھوماالنقد

٦٬٢٣٩٬٢١٠-املستحق من البنك املركزي السعودي 

٧٦٧٬٩٠٨٬٠٥٥٥٦٨٬٧٤٣٬٩٠٢مرابحة مدينةذمم 

ها ٨٩٢٬٨٥٠٤٬٨٠١٬٣٦١اآلخر الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةاالستثمارات املحتفظ 

٩٬٢٦٨٬٧٣١١٥٬٧٣٦٬٢٨٦أخرى أصول 

٨١٦٬٦٧٥٬٤٧٥٦٣٢٬٢٤٥٬٦٧١

القانونيةاملخاطر 

.صلةذاتاملحاكم فيللتنفيذوالقابليةريلتفسخضعیعالقةذاتوالتزاماتحقوق أي قیتطبإن. الشركةباسم العقاراتةیملكصكوكلیتسجتم ی

مخاطر السيولة

تلبولةیمخاطر الستمثل   الشركة على  التمو ةیمخاطر عدم مقدرة  السمكن ی.  ةیلیصافي متطلباتھا  السوق أو انخفاض ولةیأن تنتج مخاطر  التقلبات في  عن 

التصن  التمو سببیاالئتماني، مما قد  فیمستوى  الشركة لضمان  وااللتزاماتاألصول اإلدارة محفظة استحقاق  تراقبعلى الفور.  ل ینضوب بعض مصادر 

.ةیالكاف ولةیالحفاظ على الس



شركة الرائدة للتمويل

) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالتسعةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

١٦

(تتمة)إدارة املخاطر 

التعاقدية املتبقيةاالستحقاقفتراتخاللمناملاليةااللتزاماتغير املخصومة من القيمةتحليل 

ر يعلى أساس التزامات السداد غم٢٠٢١ديسمبر٣١وم٢٠٢٢سبتمبر٣٠الخاصة بالشركة كما في  ةیاملالااللتزاماتاستحقاق  تحليل الجدول أدناه  لخصی

االستحقاقخیحتى تار وجزة املاألوليةقائمة املركز املالي  خیبتار ةیعلى أساس الفترة املتبقلاللتزاماتةیاالستحقاقات التعاقددی. تم تحدھایاملخصومة املتعاقد عل

.التعاقدي 

 ١٢إلى ٣أشهر٣منأقل )مراجعة(غير م ٢٢٠٢سبتمبر ٣٠
ً
اإلجمالي سنوات٥سنة إلى شهرا

٢٬٠٢٠٬٦٧٩١٧٬٨٠٧٬٦١٦١٩٬٦٣١٬٨٤٥٣٩٬٤٦٠٬١٤٠دائنة ذمم 

١١٬٥٠٠٬٥٨٨١٥٢٬٩٠٦٬٩٥٣٦٦٬٥٦٧٬٦٠٣املركزي السعودي للبنكستحق امل
٢٣٠٬٩٧٥٬١٤٤

١٬٨٧٤٬٣٨٠١٬٨٧٤٬٣٨٠٤٬٦٨٥٬٩٤٩إيجارعقود التزامات
٨٬٤٣٤٬٧٠٩

٣٤٬٠٦٣٬٤٥١٨٨٬٢٥٦٬٣١١٢٢٧٬٠٠٨٬١١١قروض
٣٤٩٬٣٢٧٬٨٧٣

٤٩٬٤٥٩٬٠٩٨٢٦٠٬٨٤٥٬٢٦٠٣١٧٬٨٩٣٬٥٠٨٦٢٨٬١٩٧٬٨٦٦اإلجمالي 

 ١٢إلى ٣أشهر٣منأقل (مراجعة) م ١٢٠٢ديسمبر ٣١
ً
اإلجمالي سنوات٥سنة إلى شهرا

دائنة ذمم 
١٬٧١٤٬٥٢٨٤٬٩٥٥٬١٧٦١٠٬١١٠٬٢٠٩١٦٬٧٧٩٬٩١٣

املركزي السعودي للبنكستحق امل
٤٣٬٧٢٠٬٦٨٧٨٦٬٧٧٩٬٦٦٩٩٠٬٧٣٢٬١٤٦٢٢١٬٢٣٢٬٥٠٢

٩٣٧٬١٩٠٩٣٧٬١٩٠٦٬٥٦٠٬٣٢٨٨٬٤٣٤٬٧٠٨إيجارعقود التزامات

١٤٬٣٣٦٬٥٦٤٦٠٬١٢٤٬٧٠٥١٤٩٬٣٦٠٬٠٨١٢٢٣٬٨٢١٬٣٥٠قروض

٦٠٬٧٠٨٬٩٦٩١٥٢٬٧٩٦٬٧٤٠٢٥٦٬٧٦٢٬٧٦٤٤٧٠٬٢٦٨٬٤٧٣اإلجمالي 
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) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالتسعةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

١٧

املالية لألدواتالعادلةالقيم-١٣

شاركين في السوق في تاريخ القياس.  ت منظمة بين املال بموجب تعامااللتزاماتدفوع لنقل  ، أو املاألصول عند بيع  استالمھالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم  

: ايتم إم االلتزاماتأو تحويل األصول يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن عملية بيع 

 االلتزامات أولألصول في السوق الرئيسىي

 االلتزاماتأولألصول سواق فائدة أل في حالة عدم وجود سوق رئيسىي يكون في أكثر ا.

.الشركةقبلمنھایإلللوصول قابلةتكون أنجبیفائدة األكثراألسواقأوةیسيإن األسواق الرئ

األ  املالية من  األدوات  األ لتزاماتاملالية وا صول تتكون  البنوك و صول املالية. تشتمل  للشركة على النقد واألرصدة لدى  االستثماراتمدينةمرابحةذمم املالية 

ها  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لبنك املركزي السعوديلستحق املالية للشركة القروض واملتزاماتوالذمم املدينة األخرى. تتضمن الاملحتفظ 

اإليجار والذمم الدائنة. عقودالتزاماتو 

: م یالتقو قةیطر حسبعنھاواإلفصاحةیاملاللألدواتالعادلةمةیالقدیلتحدةیالتالاتیتستخدم الشركة املستو 

. مماثلةااللتزاماتأوألصول لنشطةأسواقفي) املعدلةري: األسعار املتداولة (غ١املستوى 

. ة مباشر ريقابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غعلى القيمة العادلة املسجلة جوهري التي لها تأثير دخالت املتعتبر م ی: طرق تقو ٢املستوى 

.للمالحظةالقابلةالسوق اناتیبإلىتستندالالتياملسجلةالعادلةمةیالقعلىجوھري أثرلھا التياملدخالت،تستخدمم ی: طرق تقو ٣املستوى 

ها بالقيمة العادلة من خالل  القوائم ال يوجد لدى الشركة أي موجودات أو التزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في هذه  املالية باستثناء االستثمارات املحتفظ 

ريال سعودي. ٨٩٢٬٨٥٠الدخل الشامل اآلخر بمبلغ 
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) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هيالتسعةتي الثالثة و لفتر  )تتمة(م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في تينأشهر املن

ذلك)غيراملبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر جميع(

١٨

السعودي املركزي البنكبرامج -١٤

البنك املركزي السعوديقبل منومبادراتبرامج طالقإ

في )"البرنامج"(بإطالق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص البنك املركزي السعودي ، قام ١٩كوفيد فيروس كورونا املستجدمن باب االستجابة إلى انتشار

. التمويلياملجتمعوتسهيلتمكينخاللمنتقديم الدعم الالزم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة الحجم م من أجل٢٠٢٠شهر مارس 

:أدناه كماالخاصالقطاع تمويللدعم برنامجويشتمل

الدفعات تأجيلبرنامج

قراض اإلبرنامج تمويل

قراض اإلضمان برنامج

كترونيةلاإلدعم رسوم خدمات نقاط البيع  والتجارة برنامج .

.م٢٠٢٢مارس ٣١كما هو مذكور أعاله حتى تأجيل الدفعاتشاركت الشركة فقط في برامج 

هاتالبنك املركزي السعودي م، أصدر ٢٠٢٠أبريلشهر خالل ضافية) إ ١٩-(لكوفيدملواجهة تداعيات فيروس كورونا املستجددعم جراءاتإ حول توج

يتعلق ببرنامج تأجيل الدفعات للمنشآت الصغر والصغيرة فيماأتخذه لىتتطلع شركات التمويل إ والتيللمنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة 

هاتاالعتبارفيالشركة اخذتواملتوسطة.  هيةالفترة خاللواملنفذة الصادرة التوج . م٢٠٢١سبتمبر٣٠فياملن

م ٢٠٢٠مارس –تأجيل الدفعات برنامج 

ــــــركة تأجيل الدفعات املســـــــتحقة  ملدة منمن برنامج تأجيل الدفعات ، يتطلب  كجزء ــــــهر ســـــــتةالشـ ، )م٢٠٢٠ســـــــبتمبر ىوحتم ٢٠٢٠خالل الفترة من مارس (أشـ

قصيردعم االعفاءبرامجعتبريكما.الحجم واملتوسطةالصغيرة و الصغرمتناهيةاملنشآتضمنلتكون املؤهلةشركاتللاإلقراضتسهيالتعن  التأجيل ويتم 

املمنوحةهااملعمول التمويلفترة تمديدطريقعنالســدادإعفاءاتبتنفيذللمقترض. قامت الشــركة املحتملالنقدي التدفقمشــاكلملواجهةللســيولةاألجل

 االئتمانلهذه التغيرات بخصـــــوص التســـــهيالت العميل. وتم تقييم األثر املحاســـــبيعلىإضـــــافيةتكاليفتحميلدون 
ً
ها وفقا ملتطلبات املعيار الدولي  ية وتم معالج

ها  املرابحةتسهيالت  ومنح،سعودي ريالمليون ٥٫٩بمقدارالتعديل منذ اليوم األول ئرخساالشركة  تسجيلوقد أدى ذلك إلى ).٩للتقرير املالي ( املشتركة لعمال

.االئتمانوفي ظل غياب عوامل أخرى، فان املشاركة في هذا التأجيل ال يعتبر زيادة جوهرية في مخاطر. الخسارة ربح أو الفيها على الفور واملعترف

 لبرنامج 
ً
ــــــــعودي لالدفعاتتأجيلوفقا ــــــــركة بموجب ،لبنك املركزي الســـــ ــــــــلت الشـــــ ــــــــعودي مع تفاقية إ حصـــــ مليون ريال ١٠٠٫٨قرض بمبلغ علىالبنك املركزي الســـــ

  حال دارة اإل . وقامت  أرباحبدون كوديعةســـــــــعودي  
ً
ــــاس  علىالفروقات بتحديدقا ــــعودي  ١٠٠٫٨بلغ  مأســـــ ــــعودي ١٩٫٦مبلغ عادة إ وتم مليون ريال ســـــ مليون ريال ســـــ

لبنك املركزي ل. ويبلغ صــــافي املبلغ املعدل املســــتحق م٢٠٢٠يوليوخاللســــداده وتم الســــعودي املركزي البنكخاللمنذلكتأكيدوتم للبنك املركزي الســــعودي 

أقســــــاط بموجبســــــنوات٣٫٥مدى علىاملركزي الســــــعودي لبنك لمليون ريال ســــــعودي. يتم ســــــداد ذلك املبلغ٨١٫٢هذا القرض بعد الســــــداد مقابلالســــــعودي 

ها ةأوليعفاءإ شـــــهرية متســـــاوية مع فترة  : م٢٠٢١مليون ريال ســـــعودي مقابل هذا التســـــهيل (٢٠٫٣قامت الشـــــركة بســـــداد مبلغ ، م٢٠٢٢عامخاللأشـــــهر.٦مد

١٠٫٤دره مليون ريال ســـــــــــعودي). تم احتســـــــــــاب فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاســـــــــــبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك مبدئًيا إجمالي دخل ق٢٧٫١

رست اإلدارة بعض األحكام في االعتراف وقياس دخل املنحة هذا.مليون ريال سعودي ، والذي تم االعتراف بھ في الربح أو الخسارة على الفور. ما



شركة الرائدة للتمويل
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م٢٠٢٠سبتمبر –تأجيل الدفعات برنامج 

ووفًقام. ٢٠٢٠ديســــــــــمبرلىإ م ٢٠٢٠ســــــــــبتمبر منللبنك املركزي الســــــــــعودي تمديد برنامج تأجيل الدفعات  البنك املركزي الســــــــــعودي أعلن،م٢٠٢٠ســــــــــبتمبرفي

على مدى فترة للبنك املركزي الســعودي . يتم ســداد ذلك املبلغ أرباحبدون كوديعةســعودي ريالمليون ٧٣٫١وقدره املســتحق القرضالشــركة اســتلمت،للبرنامج

مليون ريال ســعودي مقابل ١٩٫٥،  مبلغ  م٢٠٢٢خالل عام ســددت  الفترة وخالل.أشــهر٤ملدة أوليةعفاء إ أقســاط شــهرية متســاوية مع فترة بموجبســنة١٫٢٥

ــــــــهيل ( ــــــــبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك دخل ٥٣٫٦: م٢٠٢١هذا التســـــ ــــــعودي). تم احتســـــــــــــاب فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاســـــ ــ ــــ مليون ريال سـ

ــــــــت اإلدارة أحكاًما هامة في  الربح قائمةمليون ريال ســـــــــــــعودي ، والذي تم االعتراف بھ في ٤٫٢إجمالي قدره   ــــــــامل اآلخر على الفور. مارســـــ ــــــــارة والدخل الشـــــ أو الخســـــ

وكذلك إثبات وقياس دخل املنحة.لبنك املركزي السعودي لاالعتراف بالدفع املستحق 

ها في مليون ريال ســـعودي فيما يتعلق بتســـهيالت املرابحة املشـــاركة املم٣كما ســـجلت الشـــركة خســـارة تعديل لليوم األول بقيمة   ها والتي تم االعتراف  نوحة لعمال

الربح أو الخسارة على الفور. في حالة عدم وجود عوامل أخرى ، ال تعتبر املشاركة في هذا التأجيل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.
م٢٠٢٠ديسمبر –تأجيل الدفعات برنامج 

ــــــمبر  مارس إلىم٢٠٢٠ملدة ثالثة أشـــــــــــهر من ديســـــــــــمبر للبنك املركزي الســـــــــــعودي الدفعاتتأجيلتمديد برنامجالبنك املركزي الســـــــــــعودي ، أعلن م٢٠٢٠في ديســـــ

 بمبلغ اسـتلمت.هذا البرنامجلووفًقا. م٢٠٢١
ً
خالل للبنك املركزي السـعودي يتم سـداد ذلك املبلغ  ،  بدون أرباحكوديعةسـعودي مليون ريال ٧٣٫٢الشـركة قرضـا

مليون ريال ســـعودي مقابل ٣٦٫٦، قامت الشـــركة بســـداد  م٢٠٢٢خالل عام .أشـــهر٤مع فترة إعفاء أولية ملدة شـــهرية متســـاوية، أقســـاطبموجب ســـنة ١٫٥فترة 

ــــــــهيل ( ــــــــبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك دخل ٣٦٫٦: م٢٠٢١هذا التســـــ ــــــعودي). تم احتســـــــــــــاب فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاســـــ ــ ــــ مليون ريال سـ

ســـــت  والدخل الشـــــامل اآلخر على الفور. مار في قائمة الربح أو الخســـــارة مليون ريال ســـــعودي ، والذي تم االعتراف بھ في قســـــم الربح أو الخســـــارة  ٤٫٧إجمالي قدره  

وكذلك إثبات وقياس دخل املنحة.لبنك املركزي السعودي لاإلدارة أحكاًما هامة في االعتراف بالدفع املستحق 

ها في ٣كما ســـجلت الشـــركة خســـارة تعديل لليوم األول بقيمة   ها والتي تم االعتراف  مليون ريال ســـعودي فيما يتعلق بتســـهيالت املرابحة املشـــاركة املمنوحة لعمال

و الخسارة على الفور. في حالة عدم وجود عوامل أخرى ، ال تعتبر املشاركة في هذا التأجيل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.الربح أ 

م٢٠٢١مارس –تأجيل الدفعات برنامج 

.  م٢٠٢١يونيوإلىم٢٠٢١أبريلملدة ثالثة أشــــــــهر من للبنك املركزي الســــــــعودي الدفعاتتمديد برنامج تأجيل البنك املركزي الســــــــعودي ، أعلن م٢٠٢١مارسفي 

 بمبلغ اســتلمت.هذا البرنامجلووفًقا
ً
١٫٢٥خالل فترة للبنك املركزي الســعودي يتم ســداد ذلك املبلغ ، بدون أرباحكوديعةســعودي مليون ريال  ٧١الشــركة قرضــا

مليون ريال ســــــــعودي مقابل هذا ٤٢٫٦، قامت الشــــــــركة بســــــــداد م٢٠٢٢خالل عام  أشــــــــهر. ٤شــــــــهرية متســــــــاوية، مع فترة إعفاء أولية ملدة أقســــــــاطبموجب ســــــــنة  

ــــــبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك دخل إجمالي ٢٣٫٧: م٢٠٢١التســـــــهيل ( مليون ريال ســـــــعودي). تم احتســـــــاب فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاسـ

ـــم الربح أو الخســــــــارة  مليون ريال ســــــــعودي ، ٤قدره  ــــ . مارســــــــت اإلدارة  والدخل الشــــــــامل اآلخر على الفور في قائمة الربح أو الخســــــــارة  والذي تم االعتراف بھ في قسـ

وكذلك إثبات وقياس دخل املنحة.لبنك املركزي السعودي لاملستحق أحكاًما هامة في االعتراف بالدفع 

ها ٢٫٦كما ســـجلت الشـــركة خســـارة تعديل لليوم األول بقيمة  ها والتي تم االعتراف  مليون ريال ســـعودي فيما يتعلق بتســـهيالت املرابحة املشـــاركة املمنوحة لعمال

ي هذا التأجيل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.في الربح أو الخسارة على الفور. في حالة عدم وجود عوامل أخرى ، ال تعتبر املشاركة ف
م٢٠٢١يونيو –تأجيل الدفعات برنامج 

حتى ســـبتمبر م٢٠٢١الســـعودي ملدة ثالثة أشـــهر من يونيو بنك املركزي لعن تمديد برنامج املدفوعات املؤجلة لالبنك املركزي الســـعودي ، أعلن م٢٠٢١في يونيو  

ـــــــعودي لمليون ريال ســــــــــــعودي كوديعة بدون أرباح. يتم ســــــــــــداد املبلغ ٦٨٫٢. ووفًقا لهذا البرنامج ، حصــــــــــــلت الشــــــــــــركة على قرض بمبلغ م٢٠٢١ لبنك املركزي الســـــ

ــــــتحقاق بعد فترة  ــــــعودي عند االسـ ــــــبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك  ١٫٥السـ دخل إجمالي ســـــــنة. تم احتســـــــاب فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاسـ

الربح أو الخســـــارة والدخل الشـــــامل اآلخر على الفور. مارســـــت اإلدارة  قائمةمليون ريال ســـــعودي ، والذي تم االعتراف بھ في قســـــم الربح أو الخســـــارة في ٦٫٣قدره  

وكذلك إثبات وقياس دخل املنحة.لبنك املركزي السعودي لأحكاًما هامة في االعتراف بالدفع 

ها ٢٫٢الشـــركة خســـارة تعديل لليوم األول بقيمة كما ســـجلت  ها والتي تم االعتراف  مليون ريال ســـعودي فيما يتعلق بتســـهيالت املرابحة املشـــاركة املمنوحة لعمال

مان.في الربح أو الخسارة على الفور. في حالة عدم وجود عوامل أخرى ، ال تعتبر املشاركة في هذا التأجيل زيادة كبيرة في مخاطر االئت
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م٢٠٢١سبتمبر –تأجيل الدفعات برنامج 

م٢٠٢١السعودي ملدة ثالثة أشهر من أكتوبر لبنك املركزي السعودي لعن تمديد برنامج املدفوعات املؤجلة  البنك املركزي السعودي ، أعلن  م٢٠٢١في سبتمبر  

مليون ريال ســـــعودي كوديعة بدون أرباح. اعتباًرا ٦٤٫٤بمبلغ م٢٠٢٢. ووفًقا لهذا البرنامج ، حصـــــلت الشـــــركة على قرض خالل شـــــهر يناير  م٢٠٢١حتى ديســـــمبر 

ــــــــجلت الشـــــــــركة ذمم مدينة بمبلغ م٢٠٢١أكتوبر ١من  مليون ريال ســـــــــعودي ، في حدود فائدة معدل التمويل املدعوم للقرض. يتم ســـــــــداد مبلغ القرض  ٦٫٢، سـ

ــــــاب فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات  ١٫٥عند االســـــــتحقاق بعد فترة البنك املركزي الســـــــعودي الى ملســـــــتلم ا  ــــــتالم القرض. تم احتسـ ســـــــنة من تاريخ اسـ

الربح أو الخســـارة  قائمةفي  مليون ريال ســـعودي ، والذي تم االعتراف بھ في قســـم الربح أو الخســـارة ٦٫٢محاســـبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك دخل إجمالي قدره  

وكذلك إثبات وقياس دخل املنحة.لبنك املركزي السعودي لوالدخل الشامل اآلخر على الفور. مارست اإلدارة أحكاًما هامة في االعتراف بالدفع املستحق 

ها مليون ريال ســـعودي فيما يتعلق ١٫٨كما ســـجلت الشـــركة خســـارة تعديل لليوم األول بقيمة  ها والتي تم االعتراف  بتســـهيالت املرابحة املشـــاركة املمنوحة لعمال

.في الربح أو الخسارة على الفور. في حالة عدم وجود عوامل أخرى ، ال تعتبر املشاركة في هذا التأجيل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
م٢٠٢١ديسمبر –تأجيل الدفعات برنامج 

حتى مارس م٢٠٢٢ملدة ثالثة أشــهر من يناير لبنك املركزي الســعودي لعن تمديد برنامج املدفوعات املؤجلة  البنك املركزي الســعودي ، أعلن م٢٠٢١في ديســمبر 

ـــــهر مايو م٢٠٢٢ ــــ يناير ١مليون ريال ســــــــــعودي كوديعة بدون أرباح. اعتباًرا من  ٦٤٫٣بمبلغ م٢٠٢٢. ووفًقا لهذا البرنامج ، حصــــــــــلت الشــــــــــركة على قرض خالل شـ

مليون ريال ســـــعودي  ٦٤٫٣مليون ريال ســـــعودي ، إلى حد االســـــتفادة من معدل التمويل املدعوم للقرض البالغ ٤٫٧، ســـــجلت الشـــــركة ذمم مدينة بمبلغ م٢٠٢٢

هذا البرنامج. يتم ســــداد مبلغ القرض املســــتلم  ســــنة من ١٫٥ســــتحقاق بعد فترة عند اال لبنك املركزي الســــعودي لاملتوقع تحصــــيلھ مقابلھ وفًقا للشــــروط املرفقة 

ــــــــبـة املنح الحكوميـة. نتج عن ذلـك دخـل إجمـالي قـدره   ا ملتطلبـات محـاســـــ ـــــــاب فـائـدة معـدل التمويـل املـدعوم وفقـً ــ ــــ ــــــتالم القرض. تم احتسـ ــ ــــ مليون ريـال ٥٫٢تـاريخ اسـ

الربح أو الخسـارة والدخل الشـامل اآلخر على الفور. مارسـت اإلدارة أحكاًما هامة في االعتراف  قائمةسـعودي ، والذي تم االعتراف بھ في قسـم الربح أو الخسـارة في  

السعودي وكذلك إثبات وقياس دخل املنحة.لبنك املركزي لبالدفع املستحق 

ها مليون ريال ســـعودي فيما يتعلق بتســـهيالت ١٫٨كما ســـجلت الشـــركة خســـارة تعديل لليوم األول بقيمة  ها والتي تم االعتراف  املرابحة املشـــاركة املمنوحة لعمال

ال تعتبر املشاركة في هذا التأجيل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.،في الربح أو الخسارة على الفور. في حالة عدم وجود عوامل أخرى 

الحقة الحداثاأل -١٥

:الحًقا لتاريخ التقرير

مليون ريال سعودي من بنك الرياض. ٢٥املتبقي من التسهيالت االئتمانية البالغة • استخدمت الشركة الجزء 

مليون ريال سعودي بسعر فائدة ثابت أقل بكثير من سعر السوق السائد في ذلك  ٦٠• وقعت الشركة اتفاقية مع جهة حكومية للحصول على تمويل بقيمة 

ھ يجب صرف قروض معادلة ألنواع / قطاعات معينة من العمالء بأسعار مخفضة.الوقت. تتضمن االتفاقية عدًدا من الشروط ، أحدها أن

القوائم والتي تتطلب تعديالت أو إفصاحات إضافية على هذه األوليةاملالية القوائم لم تحدث أية أحداث جوهرية أخرى بعد تاريخ التقرير وقبل إصدار هذه 

املوجزة. األوليةاملالية 

وجزة املاألوليةعتماد القوائم املالية ا-١٦

.م٢٠٢٢أكتوبر ٢٥املوافق هـ ١٤٤٤عام ربيع األول ٢٩في تاريخ املوجزة األوليةهذه القوائم املاليةمجلس اإلدارة اعتمد


