
للتمويلالرائدةـة ـــركـش

)مقفلةسعوديةشركة مساهمة (

ائـم املالية  (غير مراجعة) املوجزةاألوليةالقو

املستقل املراجعوتقرير فحص 

هيةلفتر  م٢٢٠٢مارس ٣١في ةالثالثة أشهر املن



٠

للتمويلالرائدةشركة 

) مقفلةسعوديةشركة مساهمة(

(غير مراجعة)  املوجزةالقوائم املالية األولية 

هيةلفتر  م٢٠٢٢مارس ٣١في ةالثالثة أشهر املن

صفحـةالفهرس ال

 ١املستقلملراجعا تقرير فحص

٢املوجزة األولية اآلخرالدخل الشاملو الربح أو الخسارة قائمة

  ٣املوجزة قائمة املركز املالي األولية

 ٤املوجزة األولية  ساهميناملقائمة التغيرات في حقوق

٥املوجزة األوليةقائمة التدفقات النقدية

٢١-٦املوجزة األوليةإيضاحات حـول القوائم املالية





٢

شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

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

هية في ةلفتر  م٢٠٢٢مارس ٣١الثالثة أشهر املن

) السعودي ما لم يذكر غير ذلكلجميع املبالغ بالريا(

هية في  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املن

م ٢٠٢١م ٢٠٢٢إيضاح 

جججججججج جججججججج العمليات دخل 

٢٥٬٨٥٣٬٥٨٠١٤٬٢٤٩٬٢٧٠مرابحةعقود من خاصةعموالتدخل

)٦٬١٨٩٬٣٥١()٧٬٣٨٧٬٥١٢(تمويل تكاليف

١٨٬٤٦٦٬٠٦٨٨٬٠٥٩٬٩١٩

-٢٬٩١٠٬٩٩٤صافي إعادة هيكلة ذمم املرابحة املدينة،ئر املنح وخسادخل

٣٬٨١٢٬٤٧٦٢٬٨٥٧٬٠٧٩أخرى وإيراداتطلبات تقديم رسوم

٢٥٬١٨٩٬٥٣٨١٠٬٩١٦٬٩٩٨صافيالعمليات،دخل إجمالي

العملياتمصاريف 

)٦٬٠٢٢٬٤٣٨()٧٬٨٦٢٬٤٦٤(٤عمومية وإدارية  اريفمص

)٢٬٢٨٥٬١٧٣()٣٬٨٤٣٬٤٣٥(٥وتسويق بيعمصاريف

)٤٥٠٬٧٦٠()١٬٥٩٢٬٣٦٨()ب(٨الهبوط في قيمة ذمم املرابحة املدينةئرخسا

هالك )٨١٤٬٧٦٠()٧٦٤٬٤١٧(وإطفاءاس

١١٬١٢٦٬٨٥٤١٬٣٤٣٬٨٦٧

٣٣٬١٧٠٦٩٦٬٤١٣اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةاالستثماراتمنالدخل

-٣٠٣٬١٥٦مكاسب بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١١٬٤٦٣٬١٨٠٢٬٠٤٠٬٢٨٠الزكاة قبل الربح 

)١٨٣٬٠١١()١٬١٨٨٬٨١٣(٦الزكاة

١٠٬٢٧٤٬٣٦٧١٬٨٥٧٬٢٦٩فترة الربح 

الشامل اآلخر  الدخل 

: الالحقةالفتراتفيالخسارةأو الربح إلىتصنيفها يعاد قدبنود

الدخلخاللاالستثمارات بالقيمة العادلة من منالقيمة العادلة )ئرخسا/ (مكاسب

)٢٠٦٬٩١٣(٧٩٬٢٥٥اآلخرالشامل

-) ٣٠٣٬١٥٦(خسارة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

)٢٠٦٬٩١٣()٢٢٣٬٩٠١(األخرى للفترةةخسارة الشامل الجمالى إ

١٠٬٠٥٠٬٤٦٦١٬٦٥٠٬٣٥٦الشامل للفترةالدخل جمالى إ

 ال يتجزأ من القوائم املالية األولية ١٧) إلى (١تشكل اإليضاحات املرفقة من (
ً
املوجزة ) جزءا



٣

شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

املوجزةاألوليةقائمة املركز املالى

م٢٠٢٢مارس ٣١فيكما

) ما لم يذكر غير ذلكالسعودي ل (جميع املبالغ بالريا

إيضاح 

م ٢٠٢٢مارس ٣١

مراجعة) (غير 

٢٠٢١ديسمبر٣١

(مراجعة) 

األصول 

٧٤١٬٥٨٦٬٤٩٨٣٦٬٧٢٤٬٩١٢وما يعادلھنقد ال

١٤٤٬٦٩٤٬٣٤٣٦٬٢٣٩٬٢١٠مستحق من البنك املركزي السعودي 

٦٠٤٬٥٨٣٬٢٣٤٥٦٨٬٧٤٣٬٩٠٢)أ (٨مدينة مرابحةذمم 

١٦٬٨٧٨٬٢٦٠١٦٬٦٧٩٬٥٤٣أخرى وأصول مقدمةدفعات 

٨٩٢٬٨٥٠٤٬٨٠١٬٣٦١بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات

٦٬٢٦٨٬١٤٥٦٬٦٢٢٬٩٤٦أصول استخدامحق

٥٬٢٣٧٬٠٦٧١٬١٣٨٬٩٢٠ومعداتممتلكات

٢٬٢٠٤٬٢٢٣١٬٢١٢٬٥٩٢لموسةاملغير األصول 

٦٨٢٬٣٤٤٬٦٢٠٦٤٢٬١٦٣٬٣٨٦األصول إجمالي

ساهميناملوحقوق االلتزامات

اللتزاماتا

٣٩٬٠٩٣٬٧٣٣٣٢٬٢٦٦٬٩٩٨ومستحقاتةندائذمم 

١٤٢٢٥٬٢٣٨٬٢٧٨٢١٠٬٨٨١٬١٥٢السعودي املركزي لبنكمستحق ل

٦٥٬٥٦١٬٨٠٤٤٬٣٧٢٬٩٩١ستحقةاملزكاة ال

٧٬٤٩٩٬٣٠٥٧٬٣٩٨٬٥٤٦إيجارعقودالتزامات

١٠٢٠٦٬٤٠٠٬٩٧٧١٩٩٬٠٢٩٬٤٣٩قروض

٢٬٢٨٨٬١٧٠٢٬٠٠٢٬٣٧٣هاية الخدمة للموظفينمنافعالتزام  

٤٨٦٬٠٨٢٬٢٦٧٤٥٥٬٩٥١٬٤٩٩االلتزامات 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

٤١٬٠١٦٬٥٧٧٣٠٬٧٤٢٬٢١٠أربـاح مبقـاة 

١٩٦٬٢٦٢٬٣٥٣١٨٦٬٢١١٬٨٨٧املساهمين حقوق إجمالي

٦٨٢٬٣٤٤٬٦٢٠٦٤٢٬١٦٣٬٣٨٦املساهمين وحقوق االلتزاماتإجمالي

 ال يتجزأ من القوائم املالية األولية ١٧) إلى (١تشكل اإليضاحات املرفقة من (
ً
املوجزة) جزءا



٤

شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة) 

املوجزةاألولية حقوق املساهمينفي التغيرات قائمة 

هية في ةلفتر  م٢٠٢٢مارس ٣١الثالثة أشهر املن

) ما لم يذكر غير ذلكالسعودي ل (جميع املبالغ بالريا

–احتياطي القيمة العادلة مبقـــــاةأرباحنظامي احتياطياملـال رأس 

القيمة العادلة من خالل  ب

الدخل الشامل اآلخر

منافعاحتياطي إعادة قياس 

الخدمة للموظفينهاية 

اإلجمالي 

هيةأشهر الثالثة لفترة (غير  م ٢٠٢١مارس ٣١فياملن
مراجعة)

١٥٥٬٧٠٧٬١٧٦)٤٢٠٬٦٨٩(١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٢٤٣٬٨١٩٢٬٤٣٠٬٧٤٣١٬٤٥٣٬٣٠٣م ٢٠٢١يناير ١في كماالرصيد

١٬٨٥٧٬٢٦٩--١٬٨٥٧٬٢٦٩--فترة ربح ال

)٢٠٦٬٩١٣(-)٢٠٦٬٩١٣(---للفترة األخرى ةالشاملخسارة ال

١٬٦٥٠٬٣٥٦-)٢٠٦٬٩١٣(١٬٨٥٧٬٢٦٩--للفترة الشاملدخلالإجمالي

١٥٧٬٣٥٧٬٥٣٢)٤٢٠٬٦٨٩(١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٢٤٣٬٨١٩٤٬٢٨٨٬٠١٢١٬٢٤٦٬٣٩٠م ٢٠٢١مارس٣١فيكماالرصيد

هيةأشهر الثالثة لفترة (غير  م٢٠٢٢مارس ٣١فياملن
مراجعة)

١٨٦٬٢١١٬٨٨٧)١٤٣٬٧٦٢(١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٣٨٩٬٥٣٨٣٠٬٧٤٢٬٢١٠٢٢٣٬٩٠١م ٢٠٢٢يناير ١كما في الرصيد

١٠٬٢٧٤٬٣٦٧--١٠٬٢٧٤٬٣٦٧--فترة  ربح ال

)٢٢٣٬٩٠١(-)٢٢٣٬٩٠١(---للفترة ى اآلخر ةالشاملخسارة ال

١٠٬٠٥٠٬٤٦٦-)٢٢٣٬٩٠١(١٠٬٢٧٤٬٣٦٧--للفترة الشاملالدخلإجمالي

١٩٦٬٢٦٢٬٣٥٣)١٤٣٬٧٦٢(-١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٣٨٩٬٥٣٨٤١٬٠١٦٬٥٧٧م ٢٠٢٢مارس ٣١فيكماالرصيد

 ال يتجزأ من القوائم املالية األولية ١٧) إلى (١تشكل اإليضاحات املرفقة من (
ً
املوجزة) جزءا



٥

شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

(غير مراجعة)املوجزةاألولية قائمة التدفقات النقدية

هية في ةلفتر  م٢٠٢٢مارس ٣١الثالثة أشهر املن

) ما لم يذكر غير ذلكالسعودي ل (جميع املبالغ بالريا

إيضاح 

هية في   ثالثة اشهر املن

م ٢٠٢٢مارس ٣١

هية في ثالثة ٣١اشهر املن

م ٢٠٢١مارس 

النقدية من األنشطة التشغيلية التدفقات

١١٬٤٦٣٬١٨٠٢٬٠٤٠٬٢٨٠قبل الزكاة الربح 

: علىتعديالت
)١٬٦٣٥٬٧٠٩()٤٬٦٩٤٬٣٤٣(الحكوميةاملنحمنالدخل

--من تعديل التدفقات النقدية التعاقدية للقروضمكاسب

٧٬٢٧٧٬٢٧٧٦٬٠٨٤٬٧٣٥تمويل التكلفة

١٬٥٩٢٬٣٦٨٤٥٠٬٧٦٠)ب(٨رابحة املدينةاملخسائر الهبوط في قيمة ذمم 

)٦٩٦٬٤١٣()٣٣٬١٧٠(الدخل من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-) ٣٠٣٬١٥٦(مكاسب بيع استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

هالك ٢٧١٬٣٦٢١٤٢٬٤٣٠ومعدات ممتلكاتاس

هالك ٣٥٤٬٨٠١٤٨٨٬٩٣٣األصول ستخداما حقاس
١٣٨٬٢٥٤١٨٣٬٣٩٧امللموسة غيرصول أ إطفاء

٣٣٩٬٣٧٧٢٣٩٬٧٦٥للموظفينالخدمةهايةمنافع مخصص 

١٠٠٬٧٥٩١٠٢٬١٥٤اإليجارعقدعنماليةتكاليف

١٦٬٥٠٦٬٧٠٩٧٬٤٠٠٬٣٣٢العامل املال رأستعديالتقبلالتشغيليةالنقديةالتدفقات
: العامل املالرأس تعديالت

)٥٥٬٢٧٦٬٨٥٩()٣٧٬٤٣١٬٧٠٠(مدينة مرابحةذمم 

)٧٬٥٥٥٬٤٦٨()١٩٨٬٧١٧(أخرى وأصول مقدمةدفعات 

٦٬٨٢٦٬٧٣٥٣٬٠٩٣٬٧٣٨ومستحقاتدائنةذمم 

)٥٢٬٣٣٨٬٢٥٧()١٤٬٢٩٦٬٩٧٣(النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية 
)١٤٨٬٠٢٥()٥٣٬٥٨٠(للموظفينالخدمةهايةمنافع املسدد من 

)٥٢٬٤٨٦٬٢٨٢()١٤٬٣٥٠٬٥٥٣(التشغيلية األنشطة فياملستخدمالنقد صافي
ستثمارية النقدية من األنشطـة اال التدفقات

٥٠٦٬٢٥٠-الدخل الشامل اآلخرخاللمنالعادلةبالقيمةاستثماراتمنعوائد
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل متحصالت من بيع استثمارات

-٤٬٠٢٠٬٩٣٨اآلخر

)٨٤٩٬٩٥٦()٤٬٣٦٩٬٥٠٩(ومعدات متلكات مشراء
)٤٧٥٬٣٧٣()١٬١٢٩٬٨٨٥(ملموسةغيرأصول شراء

)٨١٩٬٠٧٩()١٬٤٧٨٬٤٥٦(ستثمارية صافي النقد املستخدم في األنشطة اال 
النقدية من األنشطـة التمويليـة التدفقات
) ١٦٬٥١٢٬٤٩٤(١٦٬٦٤٢٬٥٥٢السعودي املركزي البنكإلى) املسدداملستلم / (

٢٤٬٧٥٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مستلمة قروض
)٤٬٣١٥٬٩٧٢()٢٠٬٧٠١٬٩٥٧(مسددةقروض

)٩٣٧٬١٩٠(-مسددةإيجارعقودالتزامات
)٦٬٧٦٥٬٦٥٦(٢٠٬٦٩٠٬٥٩٥األنشطة التمويلية )فياملستخدم/(منالناتج صافي النقد 

)٦٠٬٠٧١٬٠١٧(٤٬٨٦١٬٥٨٦يعادلھ ومافي النقد )النقصالزيادة /(صافي 
٣٦٬٧٢٤٬٩١٢١٢٤٬١١٨٬٠٦١في بداية الفترةيعادلھوماالنقد 
هاية الفترة يعادلھوماالنقد  ٧٤١٬٥٨٦٬٤٩٨٦٤٬٠٤٧٬٠٤٤فى 

 ال يتجزأ من القوائم املالية األولية ١٧) إلى (١تشكل اإليضاحات املرفقة من (
ً
املوجزة) جزءا



شركة الرائدة للتمويل

سعودية مقفلة)(شركة مساهمة 

(تتمة) املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هية في ةلفتر  م٢٠٢٢مارس ٣١الثالثة أشهر املن

) ما لم يذكر غير ذلكالسعودي ل (جميع املبالغ بالريا

٦

النشاط طبيعة التكوين و -١

١٠١٠٣١٤٩٨٢بموجب السجل التجاري رقم  السعوديةالعربيةاململكةالرياض،فيمسجلةو ("الشركة") مقفلةسعودية مساهمةشركة،للتمويلالرائدة شركة

م).٢٠١١أغسطس٢١هـ (املوافق ١٤٣٢رمضان ٢١بتاريخالصادر

).م٢٠٢١كتوبرأ ٢٦(املوافق هـ١٤٤٣ول أ بيع ر ٢٠خیبتار ٢٠٥٠١٥٠٣٣٠في الدمام مسجل بموجب السجل التجاري رقم واحدفرعالشركةلدى 

أعمال اإل تمثلی هالكي  وتمويل،املرابحة واإلجارة غةیواملتوسطة بصرة ياملنشآت الصغلیوتمو ،ليیالتمو جارینشاط الشركة في مزاولة  البنك ا ملوافقة  وفًق اس

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،الطابقفي ل للشركة عنوان املسجال

اإلعدادأسس -٢

األولية القوائم املالية  ال تشمل  .املعتمد في اململكة العربية السعودية"التقرير املالى األولى"٣٤لمحاسبة  لالدولى  معيار  للاوفًق املوجزة األوليةأعدت القوائم املالية  

ها مع القوائم املالية السنوية للشركة  الكاملة  لقوائم املالية السنوية  لاملطلوبة  واإلفصاحاتاملعلوماتجميع  املوجزة  هيةللسنةويجب قراء ديسمبر ٣١في  املن

.م٢٠٢١

بقتاإلدارة مماثلة لألحكام التي  عنالصادرة املهمة  األحكامفإن،املوجزة األوليةاملاليةالقوائم هذه  إعدادعند
ُ
هية في  القوائم على  ط ديسمبر ٣١املالية للسنة املن

. م٢٠٢١

للشركة. ةیفیالعملة الوظيوهالسعودي الیبالر املوجزة األولية ةیھذه القوائم املالُعرضت

.هاسيولحسب ترتيب املوجزة األوليةاملالياملركزقائمةفي وااللتزاماتاألصول عرض ت

املهمة املحاسبيةالسياساتملخص-٣

املهمة السياسات املحاسبية .أ

ا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في وفًق الكاملة املعّدة قوائم املاليةللاملطلوبةواإلفصاحاتاملعلوماتجميع علىاملوجزة مل القوائم املالية األولية تتشال

هية  الثالثةاململكة العربية السعودية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة   هية في  م٢٠٢٢مارس ٣١في  أشهر املن ٣١ال تشير إلى النتائج املتوقعة للسنة املالية املن

م.٢٠٢١ديسمبر 

املهمة مواألحكاوالتقديراتاالفتراضات.ب

لإليرادات، واملصروفات، املعلنةالتي تؤثر على املبالغ  واالفتراضات،والتقديرات،بعض األحكامإصدارمن اإلدارة  املوجزة إعداد القوائم املالية األولية  يتطلب  

ي.املحتملةااللتزاماتعنواإلفصاح، املرفقةواإلفصاحات،لتزاماتالوا ،ألصول وا 
ّ

الصين ثم فيفيم٢٠٢٠عام بداية) في "١٩-كوفيد"فيروس كورونا (أدى تفشى

العالم  التجاريةإلىجميع أنحاء  األنشطة  العامليةاالقتصاديواألنشطة،اضطرابات في  الصعيد  تفشىي  و ،على  العاملية  الصحة  أنھ  الوباءصنفت منظمة  على 

الشركة  ،جائحة إدارة  املهمة في تطبيق  مراجعةفيستلزم  فياملطبقةلالفتراضاتالرئيسيةواملصادر الحساب، وطرق ،شركةللحاسبيةسياسات املالأحكامها 

هيةللسنةالسنويةاملاليةالقوائم  الشركة  و .م٢٠١٩ديسمبر٣١فياملنن إدارة  أن  التجاري واالقتصادي، إال  تأثيرها  التنبؤ بمدى ومدة  الرغم من صعوبة  على 

 للتأثير على إجمالي عمليات الشركة  
ً
ها التجاريةأجرت تقييما هابما ،  وجوان ، وغيرهاطلب املنتجات،  و د، وقيود السفر، وأسعار النفط،  عوامل مثل سلسلة التوريف

نظًرا من ذلك،  وبالرغم .  الرئيسيةوالتقديراتعلى األحكام جوهريةال يلزم إدخال تغييرات  -املوجزة األوليةاملالية القوائم خ إصدار هذه  وحتى تاري- ھ  أنتواستنتج 

 الحالي، فإن أي تغيير في االفتراضات والتقديرات التأكدإلى عدم 
ً

لألصول لقيمة الدفتريةعلى ا جوهري نتائج قد تتطلب إجراء تعديل ھعنينتج يمكن أن مستقبال

األاإل ستواصلبل، ففي املستقتأكدمع وجود عدم  و التطور سريعالوضعن  أل ا نظرً . و املستقبليةاملتأثرة في الفترات  االلتزاماتأو   لتطورات  لاطبًق ثر  دارة تقييم 

إعداد هذه  تتماشىىاملحتملة. بخالف ما سبق،   إعداد  املوجزة األوليةاملالية  القوائم التقديرات واالفتراضات املحاسبية املستخدمة في  في  تلك املستخدمة  مع 

هية في القوائم  .م٢٠٢١ديسمبر ٣١املالية السنوية للسنة املن



شركة الرائدة للتمويل

سعودية مقفلة)(شركة مساهمة 

(تتمة) املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هية في ةلفتر  م٢٠٢٢مارس ٣١الثالثة أشهر املن

) ما لم يذكر غير ذلكالسعودي ل (جميع املبالغ بالريا

٧

ملخص السياسات املحاسبية املهمة (تتمة) 

ها التيالجديدةالتفسيرات والتعديالت و املعايير ،  الشركة طبق

ة یللشركة للسنة املنتھالسنويةةیمع تلك املستخدمة في إعداد القوائم املالاملوجزة األوليةةیاملستخدمة في إعداد ھذه القوائم املالةیاملحاسباساتیتتماشىى الس

ها  أنذلك، ليس من املتوقع  ومعم.٢٠٢٢طبق ألول مرة في عام  التعديالت التالية التي تُ باستثناء،م٢٠٢١سمبرید٣١في   ذات غيرإماتؤثر جميعها على الشركة أل

.للشركةالحاليةاملحاسبيةالسياساتمعتتماشىىمحاسبةتتطلبأوالشركةبأنشطة صلة

:م٢٠٢٢يناير١فيتبدأ التيللفترة املفعول ساريةالتاليةالتعديالت

.)٣٧الدولي للمحاسبةعيار املتكلفة إتمام العقد (تعديالت على -غير املجدية• العقود 

.)١٦دولي للمحاسبةعيار الامل• املمتلكات واملعدات: العائدات قبل االستخدام املقصود (تعديالت على 

.)٤١عيار الدولي للمحاسبة املو ١٦و ٩و ١املعايير الدولية للتقرير املالي (تعديالت علىم٢٠٢٠-م٢٠١٨لتقرير املالي لالدولي ر اعيامل• التحسينات السنوية على 

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

أعاله خالل الفترة املوجزة القوائم املالية األولية  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   الاملمجلس  الصادرة عنهناك عدد من  للمحاسبةعايير  التي تبدأ بعد  والساريةدولية  املالية القوائم (تاريخ  م٢٠٢٢سمبر  دي٣١للفترات 

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

املالية بمجرد تطبيقها. 



شركة الرائدة للتمويل

سعودية مقفلة)(شركة مساهمة 

(تتمة) املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هية في ةلفتر  م٢٠٢٢مارس ٣١الثالثة أشهر املن

) ما لم يذكر غير ذلكالسعودي ل (جميع املبالغ بالريا

٨

دارية إو عموميةصاريفم-٤

هية في مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املن

م ٢٠٢٢
) مراجعة(غير 

م ٢٠٢١
) مراجعة (غير 

٤٬٧٣٠٬٦٨٧٣٬٠٣٣٬٤٧٨موظفين وتكاليفرواتب

٩٤٩٬٣٠٨٧٩٥٬٠٠٠وقانونيةمهنيةأتعاب

٣٩١٬٧٤٤٦٢٢٬٢٥٠) سمة(ئتمانيةللمعلومات اال السعودية شركة المصاريف

٢٧٥٬٢٨٦٢٤٦٬٣٢٤مكتبية مصاريف

٢٣٧٬٧١٠١٩٥٬٨٦٠الصحيالتأمينمصاريف

٣٦٬٦٦٧١١٧٬٥٢٧الشرعية الهيئةأتعاب

١٢٢٬٠١٩٧٥٬١٥٤خدماتمصاريف

٢٠٦٬٢٩٢٧٠٬٣٨٧إيجار

٩١٢٬٧٥١٨٦٦٬٤٥٨أخرى 

٧٬٨٦٢٬٤٦٤٦٬٠٢٢٬٤٣٨

مصاريف بيع وتسويق-٥

هية في  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املن

م ٢٠٢٢
) مراجعة(غير 

م ٢٠٢١
) مراجعة (غير 

٢٬٧٨٩٬٨٦٠١٬٦٤٠٬٥٢٥املوظفين وتكاليفرواتب

١٬٠٥٣٬٥٧٥٣٢٩٬٠٢٣عمولة 

٣١٥٬٦٢٥-أخرى 

٣٬٨٤٣٬٤٣٥٢٬٢٨٥٬١٧٣



شركة الرائدة للتمويل

سعودية مقفلة)(شركة مساهمة 

(تتمة) املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هية في ةلفتر  م٢٠٢٢مارس ٣١الثالثة أشهر املن

) ما لم يذكر غير ذلكالسعودي ل (جميع املبالغ بالريا

٩

املستحقة الزكاة-٦

للفترة/ السنة على النحو التالي: الزكاة مخصصحركةكانت

م٢٠٢١مارس٣١م٢٠٢١ديسمبر٣١م ٢٠٢٢مارس ٣١
) مراجعة (غير ) مراجعة() مراجعة(غير 

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

١٬١٨٨٬٨١٣٤٬٤٥٧٬٤٣٠١٨٣٬٠١١السنة/لفترة خالل ا املقّدم

-) ٩٣٧٬٨٠٠(-السنة/الفترة خاللاملدفوع

٥٬٥٦١٬٨٠٤٤٬٣٧٢٬٩٩١١٬٠٣٦٬٣٧٢السنة/الفترة هايةفي

الربطحالة

. م٢٠٢١حتى عام لجميع السنواتوالجماركوالضريبةالزكاة هيئةالزكوية إلى  هاقراراقدمت الشركة إ ، م٢٠٢٢مارس٣١كما في 

ومايعادلھالنقد-٧

: التالينمھتألف النقد وما يعادلي، املوجزة قائمة التدفقات النقدية األولية لغرض 

م ٢٠٢٢مارس ٣١
) مراجعة(غير 

م٢٠٢١ديسمبر٣١
(مراجعة) 

٤١٬٥٨٦٬٤٩٨٣٦٬٧٢٤٬٩١٢/ النقد وما يعادلھ حسابات جارية–لدى البنوك األرصدة 



شركة الرائدة للتمويل

سعودية مقفلة)(شركة مساهمة 

(تتمة) املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هية في ةلفتر  م٢٠٢٢مارس ٣١الثالثة أشهر املن

) ما لم يذكر غير ذلكالسعودي ل (جميع املبالغ بالريا

١٠

مدينةمرابحةذمم-٨

.اتسنو خمسسنة إلى نيما باملدينةاملرابحةذمم لةیتتراوح املدة األصل

مرابحة مدينة ذمم (أ) ٨

م ٢٠٢٢مارس ٣١
) مراجعة(غير 

م٢٠٢١ديسمبر٣١
(مراجعة) 

٧٢٠٬٣٦٨٬٣١٠٦٨٠٬٢٣١٬٩٤٤الذمم املدينة  إجمالي

)١٠٢٬٩٥١٬٨٤٢()١٠٥٬٦٥٦٬٥٠٨(مكتسبةغيرتمويلإيرادات: ناقًصا

٦١٤٬٧١١٬٨٠٢٥٧٧٬٢٨٠٬١٠٢

)٨٬٥٣٦٬٢٠٠()١٠٬١٢٨٬٥٦٨(املتوقعةاالئتمانخسائرمخصص: ناقًصا

٦٠٤٬٥٨٣٬٢٣٤٥٦٨٬٧٤٣٬٩٠٢ذمم املدينة الصافي

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

االئتمان املتوقعة خسائر مخصصحركة(ب) ٨

م ٢٠٢٢مارس ٣١

) مراجعة(غير 

م٢٠٢١ديسمبر٣١

(مراجعة) 

م٢٠٢١مارس٣١

) مراجعة(غير 

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

١٬٥٩٢٬٣٦٨١٬٧٥٠٬٧٦٠٤٥٠٬٧٦٠السنة/لفترة لاملحمل

١٠٬١٢٨٬٥٦٨٨٬٥٣٦٬٢٠٠٧٬٢٣٦٬٢٠٠السنة /الفترة هايةفيالرصيد



شركة الرائدة للتمويل

سعودية مقفلة)(شركة مساهمة 

(تتمة) املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هية في ةلفتر  م٢٠٢٢مارس ٣١الثالثة أشهر املن

) ما لم يذكر غير ذلكالسعودي ل (جميع املبالغ بالريا

١١

ابحة مدينة (تتمة)ر مذمم

املتوقعة االستحقاقتواريخ (ج) ٨

:دينةاملةرابحاملذمم إلجمالياملتوقعةاالستحقاقخیتوار يليمایف

م ٢٠٢٢مارس ٣١
)مراجعة(غير 

م ٢٠٢١ديسمبر٣١
(مراجعة) 

٤١٠٬١٤٤٬٠٨٦٣٨٨٬٠٧٩٬٢٢٧خالل سنة

١١١٬٣٤٢٬٣٣٨١١٠٬٥٨١٬٣٩٤سنة٢-١

٦٦٬٣٧٥٬٢٤٧٤٣٬٨٨٣٬٠٨٠سنوات٣-٢

٢٥٬٨٧٢٬٠٢٤٢٩٬٥٤٧٬٦٢٠سنوات٤-٣

٩٧٨٬١٠٧٥٬١٨٨٬٧٨١سنوات٥-٤

٦١٤٬٧١١٬٨٠٢٥٧٧٬٢٨٠٬١٠٢

هاولمالسدادمتأخرة(املدينةالذممأعمار (د) ٨ ) هبط قيم

: التاليالنحوهي علىالتقريرتاريخفيكماالسداد متأخرة املدينةالذمم أعمارن إ 

يوم٣٠<
بالريال

السعودي 

يوم٦٠-٣١
بالريال  

السعودي 

يوم٩٠-٦١
بالريال  

السعودي 

١٢٠-٩١
بالريال يوم

السعودي 

يوم١٨٠-١٢١
بالريال  

السعودي 

٣٦٠-١٨١
بالريال يوم

السعودي 

٣٦٠منأعلى
بالريال يوم

السعودي 

اإلجمالي
بالريال  

السعودي 

م ٢٠٢٢مارس ٣١

(غير  ذمم مدينة
٣١٬٩٨٤٬٣٥٠٩٦٬٦٣٢٬٤٩٩٨٦٬٨٩٤٬٣٢٢٣٬٦٦٩٬٦٥٧٥٬٩٣١٬٤٥٠١٥٬١٤٩٬٣٩٠١١٬٣٩٨٬٤٠٩٢٥١٬٦٦٠٬٠٧٧مراجعة)

م  ٢٠٢١ديسمبر٣١

ذمم مدينة
(مراجعة) 

٥١٬٣٥٧٬٧٧

٩٣٤٬٤١٧٬٢٥٧٥٥٬٠٦٣٬١٨٦٤٬٧٥١٬١٣٢٢٠٬٣٣٢٬٨٤٣٧٬٤٧٣٬٥٨٤٣٬٧١١٬١٥٢١٧٧٬١٠٦٬٩٣٣

:املدينة للذمماالقتصاديةالقطاعاتمخاطر بتركيزاتبيانيليفيما) هـ(٨

القطاعات
م ٢٠٢٢مارس ٣١

) مراجعة(غير 
م٢٠٢١ديسمبر٣١

(مراجعة) 
٪٣٥٫٢١٣٤٫٩٦%الخدمات 

٪٣١٫١٥٣٠٫٥٥%لتجزئةابيع ب

٪١٦٫٧٥١٧٫٥٤%املقاوالت

٪١٦٫٣٠١٦٫٣٢%الصناعة 

٪٠٫٥٩٠٫٦٣%التجارة  
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مرابحة مدينة (تتمة)ذمم

الضمانات ) و(٨

 تشتمل ھذه الضمانات  و .  نةیمن آثار مخاطر االئتمان املصاحبة للذمم املدفیعلى ضمانات للتخفةیقراض العادإلالشركة خالل دورة أنشطة ا تحصل
ً
غالبا

م ٢٠٢٢مارس٣١الضمانات كما في  مةی. بلغت قةیعیالبمتھایوتدار ملواجھة املخاطر املتعلقة بھا بصافي قنةیبالضمانات مقابل الذمم املدُيحتفظعلى العقارات.  

.)(مراجعة)سعودي الیر مليون ٣٧٥٫٤٣نحو:م٢٠٢١ديسمبر ٣١((غير مراجعة)ي سعودال یر مليون ٣٧٤٫٩٤نحو

املال س أر -٩

ــــغ  كـــــــــل مـــــــــةیقو ســـــــــهم،١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مـــــــــنويتكـــــــــون م ٢٠٢١ديســـــــــمبر ٣١كمـــــــــا فـــــــــي و م ٢٠٢٢مـــــــــارس٣١كمـــــــــا فـــــــــي ســـــــــعودي ريـــــــــال١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس املـــــــــال يبلـــــ

.بالكاملةمدفوعي سعودالیر ١٠سھم 

القروض -١٠

هاحصلتالتيالقروضتفاصيلأدناه الجدول يوضح  :الشركةعل

م ٢٠٢٢مارس ٣١

) مراجعة(غير 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

(مراجعة) 

٥٥٬٦٢٣٬٧٢٦٥٥٬٦٣٠٬٧٥٠صندوق الرياض للتمويل.أ

-٢٤٬٧٥٠٬٠٠٠البنك السعودي لالستثمار.ب

١٢٦٬٠٢٧٬٢٥١١٤٣٬٣٩٨٬٦٨٩قروض من جهة حكومية.ج

٢٠٦٬٤٠٠٬٩٧٧١٩٩٬٠٢٩٬٤٣٩

٦٣٬٥٠٧٬٤٢٤٦٢٬٩٦١٬٨٩٦املتداول الجزء

١٤٢٬٨٩٣٬٥٥٣١٣٦٬٠٦٧٬٥٤٣املتداول غيرالجزء

٢٠٦٬٤٠٠٬٩٧٧١٩٩٬٠٢٩٬٤٣٩

. عتھایفي طبةیدیتقلريوتعتبر غ ةیاإلسالمعةیمتوافقة مع أحكام الشر لیتمو باتيالقروض الخاصة بالشركة ھي ترتالتیكافة تسھإن

للتمويل الرياضصندوق .أ

ها مع تسجيل ؛اتفاقية مشاركة مع صندوق الرياض للتمويلم٢٠٢٢خالل عام  الشركةأبرمت للحصول على تمويل لدعم رأس املال العامل للشركة لتمويل عمال

في الترتيب الحصول  لصندوق الرياض للتمويل كشريك. يحق م٢٠٢٦مليون ريال سعودي مع استحقاق في نوفمبر ٥٥القيمة الحالية األولية لهذا القرض بمبلغ 

أول توزيع لألرباح خالل الفترة  على ربح وفًقا ملعدل دفعة املشاركة بالتناسب مع ح (أي الحصة في رأس املال املساهم بھ). بلغ  مليون ريال ٠٫٩٦صتھ النسبية 

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

هذه االتفاقية.مقابل ا ضمانً تقدم الشركةال ) أشهر بعد ذلك حتى تاريخ االستحقاق.٣دية والتوزيعات األساسية الدورية على فترات ثالثة (املساهمة النق
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١٣

(تتمة) القروض

لالستثمار السعودي.البنك ب

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

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

مليون ريال سعودي من التسهيالت املتاحة التي تستحق السداد ٢٥مبلغ م٢٠٢٢رس خالل شهر ماالقروض املدينة املصنفة في املرحلة األولى. سحبت الشركة

تسهيل السحب ُسّجليحمل التسهيل هامش ربح مستحق الدفع على أساس ربع سنوي.. م٢٠٢٦على أساس ربع سنوي مع استحقاق القسط األخير في مارس 

مليون. ٠٫٢٥عاملة البالغة مليون ناقًصا تكلفة امل٢٥بقيمتھ الحالية األولية البالغة 

حكوميةجهةمنقروض. ج

م، ٢٠١٩رینایفيبدأتةیسعودي. تسدد ھذه القروض على أقساط شھر الیر ون ی مل١٢٥قدرھا ةیقروض من جھة حكومم ٢٠٢٠قبل عام استلمت الشركة 

ها ٢٠٢٣ویونیفي ريالقسط األخسدادستحقیو   من  سنةمقابل القروض املذكورة أعاله ملدة م٢٠٢٠في أبريل م. أجلت الجهة الحكومية مدفوعا
ً
واحدة اعتبارا

 ملتطلبات قّيم م. ولقد ٢٠٢٠مارس 
ً
الشركة . وقد نتج عن ذلك أن ٩الدولي للتقرير املالياملعياراألثر املحاسبي لهذه التغيرات من حيث القروض، وُيعامل وفقا

هية في ٦بمبلغ التعديلأرباحتتحمل . وكما هو مطلوب  م٢٠٢٠فيما يتعلق بالقروض املستلمة قبل م٢٠٢٠ديسمبر ٣١مليون ريال سعودي خالل السنة املن

ة لعمالء املرابحة املؤهلين من الجهة الحكومية كشرط لتأجيل تسديد هذه القروض، ُيطلب من الشركة تقديم تأجيل ملدة سنة واحدة لسداد املبالغ املستحق

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

على أقساط شهرية تسدد سعودي الير مليون ٧٠بمبلغالحكوميةالجهةمنإضافيةقروضعلىم ٢٠٢٠سبتمبرلى إ يونيو من الفترة خاللالشركةحصلت

م.٢٠٢٤ينايرفي األخيرقسط السدادويستحقم، ٢٠٢١ينايرتبدأ من 

،ميلون ريال سعودي ١٥و،سعودي ريالمليون ١٥بمبلغضو قر ثالثة، حصلت الشركة علىم٢٠٢١كتوبرأ ١٩و،م٢٠٢١يونيو٢٢و،م٢٠٢١يناير١١بتاريخ

سدد مليون ريال سعودي على التوالي،٢٠و
ُ
ط اقساألسدادويستحقالتوالي،علىم ٢٠٢٢وفبرايرم ٢٠٢١كتوبروأ م٢٠٢١يوليو منتبدأ على أقساط شهريةت

. التواليعلىم ٢٠٢٥ويناير،م٢٠٢٤سبتمبرو ،م٢٠٢٤يونيوفياملستحقةة األخير 

هاالتيالقروض أعاله  حمل ت  یحالالسائدة املعدالتعنةیعمولة خاصة ثابتة تقل بصورة جوھر معدالتةیالشركة من جھة حكوماستلم
ً
ها كما. السوق فيا أ

 تحمل
ً
املسجلة  املنفعةبلغت إلى أنواع وقطاعات محددة من العمالء بمعدالت خصم. وقد مهایھا في استخدام ھذه القروض لتقدأحدتمثلیالشروط منعددا

هيةالسنةخالل  سعودي الیر ون ی مل٤٫٣بمبلغعلى هذه القروضمبدئًيا هية فيم٢٠٢١ديسبمر٣١فياملن الیر ون یمل٧٫٥:  م٢٠٢٠ديسمبر٣١(السنة املن

تأثير قر سعودي) هو والتي تمثل  السوق" حصلت عل "أقل من قيمة  التأكد من  ُتثبت"منحة حكومية".  اهأ على  وُتحاسبالشركة  اض  كتمال ا هذه املزايا عند 

ها هدف هذه املنحة الى التعويض ع خاصةعموالتدخل"في بندالربح أو الخسارة قائمةفيالشروط املرفقة باملنحة على أساس منتظم مقابل املصاريف التي 

مليون ٠٫٥م:٢٠٢١ديسمبر٣١(شىيء  القيمة:م٢٠٢٢مارس٣١فيكماالخسارة أوالربحفيبعدغير املثبتةالحكوميةاملنحةبلغت."مدينةمرابحةذمم من

".واملستحقاتالدائنة"الذمم ضمنوأدرجت) سعودي ريال
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ذات عالقة األطرافمع واألرصدةاملعامالت-١١

هامارس تأو التي هذه األطرفالخاضـــــعة لســـــيطرة واملنشـــــآت،الشـــــركةبدارة اإل موظفيوكبار،واملدراءالرئيســـــيين،ســـــاهميناملاألطراف ذات عالقةتمثل تأثيرعل

.مهم 

:الفترة خاللعالقةذاتاألطرافمعالرئيسيةاملعامالتيلي تفاصيل فيما

:الشركةفياإلدارةموظفيكبار تعويضات

: بالعقوديتعلقفيمامع أطراف ذات عالقة املعامالت

:خرى األ واألصول قدمةاملالدفعات املتضمن في ذات العالقة ف ا طر فيما يلي رصيد األ 

مارس٣١
م٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

ديسمبر٣١
م٢٠٢١

( مراجعة) 

٤٧٠٬٧١٤٤٧٠٬٧١٤ستثمارشركة الرائدة لال 

أشهر الثالثة فترةخالل املعامالتمبلغ 
هية  مارس ٣١في املن

م ٢٠٢٢
) مراجعة(غير 

م٢٠٢١
) مراجعة (غير 

٢٩٧٬٠٥٩٣٣٨٬٧٣٤ت آاملكاف
٦٤٬١٣٤١٠٠٬٧٥٠األجلطويلةأخرى ومنافع الخدمةهايةمنافع

٣٦١٬١٩٣٤٣٩٬٤٨٤تعويضات كبار موظفي اإلدارة في الشركة إجمالي

طبيعة املعامالتالعالقةالعالقة ذو الطرف

مارس٣١
م٢٠٢٢

(غير مراجعة) 

مارس٣١
م٢٠٢١

(غير مراجعة) 
الخيراتغراسشركة

املحدودة 
هايسيطر املرابحةمنالخاصةالعموالتدخلدارة اإل موظفيكبارعل

-١٤٦٬٧٤٢
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إدارة املخاطر -١٢

،مخاطر االئتمانو ،)الخاصةتالعموال أسعاراألجنبية ومخاطر  تالعمال مخاطر(تتضمن  السوق مخاطرملخاطر مالية متنوعة مثل:  الشركةتتعرض أنشطة  

القانونية السيولة.  ،واملخاطر  ةیالسلباآلثارمنوالحدةیاملالاألسواقبأوضاعالتنبؤةیإمكانعدمعلىبالشركةالكلياملخاطرإدارة برنامجركز یومخاطر 

:وإدارتھااملخاطربأھم ملخصليیمایوف. املخاطرایالعلاإلدارة دير ت. للشركةاملالياألداءعلىاملحتملة

األجنبية مخاطر العمالت

تخضع الشركة ملخاطر التقلبات  ال العمالت األجنبية. و الية بسبب التغيرات في أسعار صرف املداة لأل هي مخاطر تقلب القيمة العادلة ت األجنبيةمخاطر العمال 

ها أي يسها ال تجري معامالت مهمة ولأ حيث في أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق االألعمال العادية.  صول والتزامات نقدية مهمة مقومة بالعمالت أ لد

األجنبية.

الخاصةمخاطر أسعار العموالت 

الشركة غير معرضة ملخاطر أسعار .السوق فيالفائدة في أسعار  اتنتيجة للتغير قيمة األدوات املالية  في  والتقلباتمن التغيرات  العموالتأسعارتنتج مخاطــر  

م. ٢٠٢٢مارس ٣١العمولة الخاصة الهامة كما في 

ئتمانمخاطر اال 

أنشأت الشركة سياسة االئتمان  خسارة مالية.لاالخرالطرفاألطراف في أداة ماليـــة في الوفـــاء بالتزامـــھ والتسبب في تكبـــد  إحدى ئتمان في إخفاق تتمثل مخاطر اال 

 لهذه السياسة.أقصىىشهر كحد  ٦٠دة ملروضقبتقديم جميع اليسمح ذلك، إلىإضافةللشركات املقرضة.  
ً
دينةاملاملرابحةذمم و إجارة تمويل نح يمالنھإف،وفقا

: أدناه ذكرهاالوارداألساسيةاملتطلباتبعضباملقترضيفيلم ما

عمليكأعرف" نموذجتعبئةصحةمنالتحقق ."

النقديةالتدفقاتخاللمنالدخل .

تستثنىمالم ، وممتلكات التآ و املقدمة كمعدات، وسيارات، الضمانات .

 للقيمةاألساسىيتمويللأعاله ضمن معدل ا املذكورة الضماناتتقييم.

.ةیبضمانات كافنةیضمن كافة الذمم املدت. إضافة إلى ذلك، ایً أسبوعنةیالشركة الذمم املدتراقب

الضمانات  عیمن خالل بنةیاملدالذمم  لیتجاه املقترض وتقوم بتحصةیالشركة اإلجراءات النظامتتخذأشھر،  تسعةملدة  نةیفي حالة تأخر سداد الذمم املد

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

:املوجزة األوليةاملالياملركزقائمةالجدول أدناه الحد األقصىى من تعرض الشركة ملخاطر االئتمان ملكونات يوضح 

م ٢٠٢٢مارس ٣١
) مراجعة(غير 

م٢٠٢١ديسمبر٣١
(مراجعة) 

٤١٬٥٨٦٬٤٩٨٣٦٬٧٢٤٬٩١٢يعادلھوماالنقد

٤٬٦٩٤٬٣٤٣٦٬٢٣٩٬٢١٠املركزي السعودي من البنك مستحق

٦٠٤٬٥٨٣٬٢٣٤٥٦٨٬٧٤٣٬٩٠٢ذمم مرابحة مدينة 

٨٩٢٬٨٥٠٤٬٨٠١٬٣٦١اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةاستثمارات

١٥٬٣٥٤٬٩٣٠١٥٬٧٣٦٬٢٨٦أخرى أصول 

٦٦٧٬١١١٬٨٥٥٦٣٢٬٢٤٥٬٦٧١
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إدارة املخاطر (تتمة)

القانونيةاملخاطر 

.ةیاملعننيالقوانقیوتطبريلتفسعالقةذاتوالتزاماتحقوق أي قیتطبخضعی . الشركةباسم العقاراتةیملكصكوكتسجل

مخاطر السيولة

عن التقلبات في السوق أو انخفاض مستوى ولةیأن تنتج مخاطر السمكنی.  ةیلیصافي متطلباتھا التمو ة یمخاطر عدم قدرة الشركة على تلبولةیتمثل مخاطر الس

لضمان الحفاظ  ؛لشركةلوااللتزاماتاألصول اإلدارة محفظة استحقاق  تراقبعلى الفور.  لینضوب بعض مصادر التمو سببیاالئتماني، مما قد  فیالتصن

.ةیالكافولةیعلى الس

التعاقدية املتبقيةاتالستحقاقلةاملاليلتزاماتلالخصومة املغير القيمةتحليل 

ر ي على أساس التزامات السداد غم٢٠٢١ديسمبر٣١وم٢٠٢٢مارس٣١الخاصة بالشركة كما في  ةیاملالااللتزاماتالجدول أدناه محفظة استحقاق  لخصی

االستحقاقخیحتى تار املوجزة األوليةقائمة املركز املالي  خیبتار ةیعلى أساس الفترة املتبقلاللتزاماتةیاالستحقاقات التعاقدحددت  .  ھایاملخصومة املتعاقد عل

.التعاقدي 

 ١٢إلى ٣أشهر٣منأقل )مراجعة(غير م ٢٠٢٢مارس ٣١
ً
اإلجمالي سنوات٥سنة إلى شهرا

٣٬٨٢١٬٠٩٤٨٬٩٢٣٬٥٣٠١٠٬٧٨١٬٣٩٧٢٣٬٥٢٦٬٠٢١دائنة ذمم 

٣٨٬٠٤٢٬٣٢٩١١٩٬٦١٢٬٧٨٥٨٠٬٢١٩٬٩٤٢٢٣٧٬٨٧٥٬٠٥٦املركزي السعودي للبنك مستحق 

٩٣٧٬١٩٠١٬٨٧٤٬٣٨٠٥٬٦٢٣٬١٣٩٨٬٤٣٤٬٧٠٨إيجارعقود التزامات

١٥٬٥٦٨٬٠٠٨٦١٬٤٨٩٬١٧٦١٥٤٬٠١٩٬١٢٣٢٣١٬٠٧٦٬٣٠٧قروضال

٥٨٬٣٦٨٬٦٢١١٩١٬٨٩٩٬٨٧١٢٥٠٬٦٤٣٬٦٠١٥٠٠٬٩١٢٬٠٩٢اإلجمالي 

 ١٢إلى ٣أشهر٣منأقل (مراجعة) م ٢٠٢١ديسمبر ٣١
ً
اإلجمالي سنوات٥سنة إلى شهرا

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

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

٩٣٧٬١٩٠٩٣٧٬١٩٠٦٬٥٦٠٬٣٢٨٨٬٤٣٤٬٧٠٨إيجارعقودالتزامات

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

٦٠٬٧٠٨٬٩٦٩١٥٢٬٧٩٦٬٧٤٠٢٥٦٬٧٦٢٬٧٦٤٤٧٠٬٢٦٨٬٤٧٣اإلجمالي 
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املالية لألدواتالعادلةالقيم-١٣

شاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند ت منظمة بين املال بموجب تعامااللتزاماتلنقل  يدفع، أو  األصول عند بيع  ستلم القيمة العادلة هي السعر الذي سي

: اإمُتجرى االلتزاماتنقلأو األصول بيع معاملةقياس القيمة العادلة إلى افتراض أن 

 االلتزاماتأولألصول في السوق الرئيسىي .

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

.لشركةلمتاحةفائدة األكثراألسواقأوةیسياألسواق الرئيجب أن تكون 

املالية من  تتضمن املقيدة ،البنكيةواألرصدة النقدمن للشركةاملاليةألصول ا تتضمن.  املاليةوااللتزاماتاألصول األدوات  النقدية  اإلجارة  ،والودائع  وذمم 

للشركة من القروضاللتزاماتا تتضمنبينما.  األخرى املدينةوالذمم ،املدينةاملرابحةو  السعودي ستحق  املو ،املالية  للبنك  وال،  للبنك املركزي  قابل لالسترداد 

والذمم الدائنة. ،التزامات اإليجارو ، املركزي السعودي 

:م یالتقو قةیطر حسبعنھاواإلفصاحةیاملاللألدوات العادلةمةیالقدیلتحدةیالتالالهرميةاتیتستخدم الشركة املستو 

. ماثلةاملااللتزاماتأوألصول 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 التياملدخالتتستخدمم ی: طرق تقو ٣املستوى 

املالية باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل  القوائم أو التزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في هذه صول أ ال يوجد لدى الشركة أي 

ريال سعودي. ٨٩٢٬٨٥٠الشامل اآلخر بمبلغ 
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السعودي املركزي البنكبرامج -١٤

البنك املركزي السعوديومبادراتبرامج طالقإ

 
ً
في شهر مارس  ) "البرنامج"(لدعم تمويل القطاع الخاص ابرنامًج البنك املركزي السعودي أطلق، )١٥(إيضاح ١٩كوفيد فيروس إلى انتشاراستجابة

بصفة رئيسية برنامجالويشتمل. التمويلياملجتمعوتسهيلتمكينخاللمنتقديم الدعم الالزم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة ل؛م٢٠٢٠

: أدناه البرامج

الدفعات تأجيلبرنامج

قراض اإلبرنامج تمويل

قراض اإلضمان برنامج

كترونيةلاإلدعم رسوم خدمات نقاط البيع  والتجارة برنامج .

هيةالفترة كما في  . أعالهمذكور هوكماالدفعاتتأجيلبرنامجسوى الشركة لم ُتمارس، هاخاللو م٢٠٢٢مارس٣١فياملن

هاتم٢٠٢٠أبريلشهر خاللالبنك املركزي السعودي أصدر  للمنشآت متناهية ١٩-كوفيدملواجهة تداعيات فيروسضافيةإ دعم جراءاتإ حول توج

واملتوسطة.  ،والصغيرة متناهية الصغر،للمنشآت يتعلق ببرنامج تأجيل الدفعات فيماذه اأتخلىإ تتطلع شركات التمويل والتي،واملتوسطة،والصغيرة ،الصغر

هات الصادرة الشركة خذت أ  هيةالفترة خاللواملنفذة في االعتبار التوج .م٢٠٢١ديسمبر٣١فياملن

م ٢٠٢٠مارس –تأجيل الدفعات برنامج 

) على م٢٠٢٠ســـبتمبر ىم وحت٢٠٢٠خالل الفترة من مارس (أشـــهر الشـــركة تأجيل الدفعات املســـتحقة ملدة ســـتةمنمن برنامج تأجيل الدفعات، يتطلب كجزء

الشــــــركة نفذتللمقترض. املحتملالنقدي التدفقمشــــــاكلملواجهة؛للســــــيولةاألجلقصــــــيرًمادعات الســــــداد عفاءإ تعتبركمااملنشــــــآت بالغة الصــــــغر املؤهلة. 

ــــــــدادإعفاءات ــــــــبيتيموقالعميل. علىإضـــــــــــــافيةتكاليفتحميلدون املمنوحةهااملعمول التمويلفترة تمديدبالســـــ ــــــــوص  األثر املحاســـــ لهذه التغيرات بخصـــــ

مليون ٥٫٩بمقدارالتعديل منذ اليوم األول ئرخسالالشركة إثباتوقد أدى ذلك إلى  .٩ا ملتطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي وفًق عولجتالتسهيالت االئتمانية و 

ها املرابحةتســــــــــــهيالت  ومنح،ســــــــــــعودي ريال ـــــــارة ربح أو القائمة فيعلى الفور ملثبتةوا املشــــــــــــتركة لعمال ـــــــاركة في هذا  إوفي ظل غياب عوامل أخرى، ف.  الخســـــ ن املشـــــ

االئتمان.التأجيل ال يعتبر زيادة جوهرية في مخاطر

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

 حال دارة اإل . وقامت أرباحبدون كوديعةســــــــــعودي  
ً
ـــــعودي ١٠٠٫٨بلغ  ماشــــــــــتقاقأســــــــــاسعلىالفروقات  بتحديدقا مبلغ عادة إ ، ونتيجة لذلك، تقرر مليون ريال ســـــ

. ويبلغ صـــــافي املبلغ املعدل م٢٠٢٠يوليوخاللســـــدد  البنك املركزي الســـــعودي و من خالل ذلكتأكيدوأعيدلبنك املركزي الســـــعودي لمليون ريال ســـــعودي ١٩٫٦

ســــــــنوات٣٫٥مدى  علىبنك املركزي الســــــــعودي للمليون ريال ســــــــعودي. يســــــــدد املبلغ٨١٫٢هذا القرض بعد الســــــــداد مقابللبنك املركزي الســــــــعودي لاملســــــــتحق  

ها ةأوليعفاءإ مع فترة ،أقســــــــــاط شــــــــــهرية متســــــــــاويةبموجب م٢٠٢٢عام خاللمليون ريال ســــــــــعودي مقابل هذا التســــــــــهيل٦٫٨ســــــــــددت الشــــــــــركة أشــــــــــهر.٦مد

 ملتطلبات  املدعومفوائد التمويلمعدلاحتسب  مليون ريال سعودي).٢٧٫١م:٢٠٢١(
ً
بمبلغجمالي ربحإ ا  مبدئيً عن ذلك  ونتجلحكومية.  ا املنحعناملحاسبةوفقا

 . الفور علىالخسارة أوالربحقائمة ضمنالذي أثبتو مليون ريال سعودي ١٠٫٤
ً
ها.وقياسالحكوميةاملنحةإلثباتمعينة  وقد مارست اإلدارة أحكاما



شركة الرائدة للتمويل

سعودية مقفلة)(شركة مساهمة 

(تتمة) املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية األولية  

هية في ةلفتر  م٢٠٢٢مارس ٣١الثالثة أشهر املن

) ما لم يذكر غير ذلكالسعودي ل (جميع املبالغ بالريا

١٩

(تتمة)البنك املركزي السعوديبرامج  

م٢٠٢٠سبتمبر –تأجيل الدفعات برنامج 

ووفًقام. ٢٠٢٠ديســـــمبرلىإ م ٢٠٢٠ســـــبتمبر منللبنك املركزي الســـــعودي تمديد برنامج تأجيل الدفعات  عن م٢٠٢٠ســـــبتمبرفيالبنك املركزي الســـــعودي أعلن

١٫٢٥على مدى فترة للبنك املركزي الســـــعودي املبلغ يســـــدد. أرباحبدون كوديعةســـــعودي ريالمليون ٧٣٫١وقدره املســـــتحق القرضالشـــــركة اســـــتلمت،للبرنامج

م ٢٠٢٢خالل عام مليون ريال ســـــعودي مقابل هذا التســـــهيل١٤٫٦ددت الشـــــركة ســـــ .أشـــــهر٤ملدة أوليةعفاء إ أقســـــاط شـــــهرية متســـــاوية مع فترة بموجبســـــنة

ــــعودي).٥٣٫٦م : ٢٠٢١(  ملتطلبات  املدعومفوائد التمويلمعدلاحتســـــــــب  و مليون ريال ســـــ
ً
ــــبةوفقا بمبلغربحجماليإ نتج عن ذلك  . املنحة الحكوميةعناملحاســـــ

في االعتراف باملبالغ جوهرية. وقد مارســـــت اإلدارة أحكاما  اآلخرالشـــــاملوالدخلالربح أو الخســـــارة  قائمةذلك على الفور ضـــــمنوأثبت  ســـــعودي مليون ريال ٤٫٢

.وقياسهاإيرادات هذه املنحةإثباتو للبنك املركزي السعودي املستحقة 

ـــــــــاثبتـتأ   خســـــ
ً
ـــــــــا ــــــــركـة أيضـــــ ــــــــعودي مليون ريـال  ٣بمبلغ األول ئر التعـديـل من اليوم الشـــــ ــــــــهيالت  ســـــ ــــــــتركـة املمنوحـة  املرابحـةفيمـا يتعلق بتســـــ هـااملشـــــ الربح فيلعمال

في مخاطر االئتمان.جوهرية. وفي غياب عوامل أخرى، ال تعتبر املشاركة في هذا التأجيل زيادة الخسارة أو
م٢٠٢٠ديسمبر –تأجيل الدفعات برنامج 

مارسإلىم ٢٠٢٠الســعودي ملدة ثالثة أشــهر من ديســمبر املركزي للبنكتمديد برنامج املدفوعات املؤجلة عنم٢٠٢٠ديســمبرفيالســعودي املركزي البنكأعلن

الســـــعودي على مدى املركزي للبنكاملبلغ ســـــدد بدون أرباح، يكوديعةســـــعودي ريالمليون ٧٣٫٢م. ووفًقا لهذا البرنامج حصـــــلت الشـــــركة على قرض بمبلغ ٢٠٢١

ها  علىســـنة ١٫٥فترة  مقابل هذا ســـعودي مليون ريال ١٢٫٢مبلغ م٢٠٢٢خالل عام ســـددت الشـــركةأشـــهر.٤أقســـاط شـــهرية متســـاوية مع فترة ســـماح أولية مد

فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاســـــبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك دخل إجمالي قدره احتســـــبت. مليون ريال ســـــعودي)٣٦٫٦م: ٢٠٢١(التمويل

ــارة قائمة فيفي قســــم الربح أو الخســــارة بتأث،مليون ريال ســــعودي ٤٫٧   والدخلالربح أو الخســ
ً
ثبات اإلفيمهمةالشــــامل اآلخر على الفور. مارســــت اإلدارة أحكاما

. هاوقياسدخل املنحةإثباتالسعودي وكذلك املركزي للبنكبالدفع املستحق 

ها مليون ٣الشـــــــــــركة خســـــــــــارة تعديل لليوم األول بقيمة  أثبتتكما ــــــم الربح أو  ت  أثبتوالتيريال ســـــــــــعودي فيما يتعلق بتســـــــــــهيالت املرابحة املمنوحة لعمال في قســـــ

. ئتماناال مخاطرفيكبيرة زيادة التأجيلهذا فياملشاركةتعتبرالأخرى،عواملوجودعدمحالةفي. الفور علىالخسارة أوالربحقائمةفيالخسارة  

م٢٠٢١مارس –تأجيل الدفعات برنامج 

ــــــعودي أعلن  ــــــعودي عن تمديد برنامج املدفوعات املؤجلة  م٢٠٢١في مارس البنك املركزي الســـــ حتى يونيو  م٢٠٢١ملدة ثالثة أشـــــــــــهر من أبريل  البنك املركزي الســـــ

للبنك املركزي الســـــعودي مليون ريال ســـــعودي كوديعة بدون أرباح. املبلغ مســـــتحق الســـــداد ٧١. ووفًقا لهذا البرنامج، حصـــــلت الشـــــركة على قرض بمبلغ م٢٠٢١

ها ســنة  ١٫٢٥على مدى فترة  مليون ريال ســعودي ١٤٫٢م مبلغ٢٠٢٢خالل عام  ســددت الشــركةأشــهر.  ٤على أقســاط شــهرية متســاوية، مع فترة ســماح أولية مد

ــــبت  . مليون ريال ســـــــــعودي)٢٣٫٧م: ٢٠٢١(التمويلمقابل هذا   فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاســـــــــبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك دخل احتســـــ

الربح أو الخســـارة والدخل الشـــامل اآلخر على الفور. مارســـت اإلدارة أحكاًما  قائمةفي قســـم الربح أو الخســـارة فيأثبتمليون ريال ســـعودي، والذي  ٤قدره  إجمالي  

.هاوقياسدخل املنحإثباتوكذلك للبنك املركزي السعودي في االعتراف بالدفع املستحق مهمة

ـــــــركة خســــــــارة تعديل لليوم األول بقيمة أثبتتكما  ها والتي مليون ٢٫٦الشـ ـــهيالت املرابحة املمنوحة لعمال ــــ ـــــــم الربح أو أثبتت ريال ســــــــعودي فيما يتعلق بتسـ في قسـ

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

م٢٠٢١يونيو –تأجيل الدفعات برنامج 

ــــــــعودي أعلن ــــــــعودي عن تمــديــد برنــامج املــدفوعــات املؤجلــة م٢٠٢١يونيو  خاللالبنــك املركزي الســـــ ــــــــهر من يونيو للبنــك املركزي الســـــ حتى م٢٠٢١ملــدة ثالثــة أشـــــ

للبنك املركزي الســـــعودي املبلغ ســـــددمليون ريال ســـــعودي كوديعة بدون أرباح. يُ ٦٨٫٢. ووفًقا لهذا البرنامج، حصـــــلت الشـــــركة على قرض بمبلغ م٢٠٢١ســـــبتمبر  

مليون  ٦٫٣فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاســبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك دخل إجمالي قدره  احتســبت  ســنة. ١٫٥عند االســتحقاق بعد فترة 

للبنك املركزي الســـــعودي الدفع  إثباتفي مهمةاأحكاًم اإلدارة مارســـــتو الخســـــارة والدخل الشـــــامل اآلخر على الفور. الربح أ قائمةفي أثبتريال ســـــعودي، والذي  

.هاوقياسدخل املنحةإثباتوكذلك 

ها والتي ٢٫٢كما سـجلت الشـركة خسـارة تعديل لليوم األول بقيمة   في الربح أو أثبتت مليون ريال سـعودي فيما يتعلق بتسـهيالت املرابحة املشـاركة املمنوحة لعمال

.انالخسارة على الفور. في حالة عدم وجود عوامل أخرى ، ال تعتبر املشاركة في هذا التأجيل زيادة كبيرة في مخاطر االئتم
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حتى م٢٠٢١ملدة ثالثة أشـــــهر من أكتوبر ركزي الســـــعودي  للبنك املعن تمديد برنامج املدفوعات املؤجلة م ٢٠٢١ســـــبتمبر خالل  البنك املركزي الســـــعودي أعلن

١واعتباًرا من مليون ريال ســـعودي كوديعة بدون أرباح.٦٤٫٤م بملبغ ٢٠٢٢البرنامج، حصـــلت الشـــركة على قرض خالل شـــهر يناير ووفقا لهذا .  م٢٠٢١ديســـمبر  

مبلغ القرض ســــــــــــدد عدل القرض. يململيون ريال ســــــــــــعودي، في حدود االســــــــــــتفادة من التمويل املدعوم٦٫٢، ســــــــــــجلت الشــــــــــــركة ذمم مدينة بمبلغ  م٢٠٢١أكتوبر 

فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاســبة  احتســبت  ســنة من تاريخ اســتالم القرض.  ١٫٥عند االســتحقاق بعد فترة املركزي الســعودي لبنكلاملســتلم 

ــــــامل  الربح أو الخســـــــارة والقائمةفي قســـــــم الربح أو الخســـــــارة في أثبتمليون ريال ســـــــعودي، والذي  ٦٫٢املنح الحكومية. نتج عن ذلك دخل إجمالي قدره   دخل الشـ

. هاوقياسدخل املنحةإثباتملؤسسة النقد العربي السعودي وكذلك املستحقالدفعإثبات في  مهمةاآلخر على الفور. مارست اإلدارة أحكاًما  

ها والتي  ١٫٨الشـــركة خســـارة تعديل لليوم األول بقيمة أثبتتكما  في الربح أو  أثبتتمليون ريال ســـعودي فيما يتعلق بتســـهيالت املرابحة املشـــاركة املمنوحة لعمال

.تعتبر املشاركة في هذا التأجيل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، الالخسارة على الفور. في حالة عدم وجود عوامل أخرى 

م٢٠٢١ديسمبر –تأجيل الدفعات ج برنام

ــــــــعودي أعلن ــــــــمبر  خاللالبنــك املركزي الســـــ ــــــــهر  م٢٠٢١ديســـــ ينــاير ١. واعتبــارا من م٢٠٢٢إلى مــارس م٢٠٢٢ينــاير منعن تمــديــد برنــامج التــأجيــل ملــدة ثالثــة أشـــــ

مليون ريال ســعودي  ٦٤٫٣لقرض البالغ لالتمويل املدعوممعدل  مليون ريال ســعودي، في حدود االســتفادة من  ٤٫٦٩، ســجلت الشــركة ذمم مدينة بمبلغ م٢٠٢٢

يدفع للبنك املركزي الســعودي أنھاملتوقع تحصــيلھ حســب الشــروط املرفقة في البرنامج. تعتبر شــروط الســداد مماثلة للقرض املســتلم مقابل تأجيل مســبق( أي و 

. نتج عن فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاســـــــبة املنح الحكوميةاحتســـــــبت  ســـــــنة من تاريخ اســـــــتالم القرض). ١٫٥عد فترة  عند تاريخ االســـــــتحقاق ب

مارســت الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر على الفور.قائمةفي قســم الربح أو الخســارة في أثبتوالذي  مليون ريال ســعودي،  ٤٫٦٩ذلك دخل إجمالي بقيمة  

. هاوقياسدخل املنحةإثباتفي  مهمةاإلدارة أحكاًما 

ها والتي  ١٫٨الشـــركة خســـارة تعديل لليوم األول بقيمة أثبتتكما  في الربح أو  أثبتتمليون ريال ســـعودي فيما يتعلق بتســـهيالت املرابحة املشـــاركة املمنوحة لعمال

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

، لم تستلم الشركة أي مبلغ مقابل هذا البرنامج.املوجزة األولية  كما في تاريخ القوائم املالية

على خسائر االئتمان املتوقعة ١٩-كوفيدثر أ-١٥

على ذلكحيث أثر،العالم السريع في أرجاءانتشاره في ضوء  كجائحة عاملية١٩-كوفيد  فيروسعن تفشىي  م٢٠٢٠مارس  خاللعلنت منظمة الصحة العاملية  أ 
هدول   اململكة  وأغلقتانتشار الفيروس.  لحد جراءاتإ الحكومات في مختلف أنحاء العالم اتخذتو .اململكة العربية السعوديةا مجلس التعاون الخليجي بما ف

.اململكةعمليات إغالق وحظر التجول على نطاق توفرض،جتماعي شادات للتباعد اال إر الحدود، وأصدرت العربية السعودية 

ولكن ، في حالة إغالقيقتصاد العاملالمع دخول ا١٩-كوفيدعنمشاكل الطلب الناشئة ال تقتصر على بات كبيرة لتقالفترة الحاليةخاللشهدت أسعار النفط
النفطسعارأل املتوقعةسيناريوهات اختبار الضغط على التحركات  جراءإبمت الشركة الوضع الحالي  يّ العرض الذي سبق هذا الوباء. قحجم أيضا بسبب مشاكل  

املالية،والتشغيل،والسيولة،يةالرئيسئتماناال مؤشراتعلى إ لىإ ضافةباإل ،واألداء،واملالءة  توقفاحتماليةمع  التعاملفي  خرى األ املخاطردارة ممارسات 
هاالتيالخطواتتشملاملالي.  هاوأدا هاعلى عمليا١٩-كوفيدفيروس  بسبباألعمال على مستوى أكثر ئتمانال لالتعرضات تركيز مراجعةعلىالشركةقامت 

املقابل،والبلد،واملناطق،قتصاديةاالالقطاعاتمثلدقة   املناسب  ، وغيرها.  والطرف  ئتمانياال التصنيفجراءاتإ و وحماية الضمانات واملراجعة في الوقت 
.ي البنك املركزي السعودو الحكوميةاملنحةبرنامجأثرعتباراال فيخذتأكما. لى ذلكإ الحاجة عند ،مناسببشكلالقروضهيكلةعادة إ و للعمالء

لتحديد خسائر االئتمان املتوقعة. ؛تتطلب هذه األحداث الحالية والظروف االقتصادية السائدة من الشركة مراجعة بعض املدخالت واالفتراضات املستخدمة
ي تنبؤات، هذه األمور بشكل أساسىي حول تعديل عوامل االقتصاد الكلي التي تستخدمها الشركة في تقدير خسائر االئتمان املتوقعة. كما هو الحال مع أ وتتركز

أثير هذه البيئة االقتصادية  النتائج الفعلية عن تلك املتوقعة. إن تتختلف، وبالتالي، قد  تأكدوعدم الجوهريةفإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام  
ها بشكل منتظم. غير املؤكدة هو تقديري، وستستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر املرتبط 
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(تتمة)) على الخسائر االئتمانية املتوقعة  ١٩-أثر (كوفيد

وغيرها املدفوعة اإلجازات، مثل  البنك املركزي السعودي و ،وتدابير الدعم الحكومية ،هذا الوقت، من الصعب التأكد من اآلثار املحددة لألزمة الصحيةخالل

دريج والتركيز على من الحزم املخففة. وبناًء عليھ، خلصت الشركة إلى أنھ من السابق ألوانھ أن ينعكس أي انخفاض ائتماني محتمل من خالل تطبيق معايير الت
عند املهمةوالخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد. ستستمر الشركة في التقييم الفردي ملخاطر الشركة الية التعثرنموذج االقتصاد الكلي الذي يدعم احتم

تحديد ما إذا كان يلزم إجراء أي تعديل في خسائر االئتمان املتوقعة في فترات التقارير الالحقة.،أكثر موثوقية وبالتاليمعلوماتتوفر 

الحقة الحداثاأل -١٦

األولية تتطلب التعديل أو اإلفصاح في هذه القوائم املاليةاملوجزة تاريخ التقرير وقبل إصدار هذه القوائم املالية األولية حتىالحقةجوهرية أحداثالتوجد

. املوجزة 

املوجزةاألوليةالقوائم املالية عتمادا-١٧

.م ٢٠٢٢بريلأ ٢٧املوافق هـ ١٤٤٣رمضان٢٦تاريخ باملوجزة األوليةهذه القوائم املاليةمجلس اإلدارة اعتمد


