
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  للتمويل�الرائدةـة�ـــركـش

  )مقفلة�سعوديةشركة�مساهمة�(

  (غ���مراجعة)���ا�ولية�القوائـم�ا�الية

  �ا�ستقل�ا�راجعوتقرير�فحص�

 �  م�٢٠٢١سبتم:��7٣٠ي��يت�نأشهر�ا�ن�01ةتسعالو �الث-ثة�تيلف)
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  للتمويل�الرائدةشركة�

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  

  القوائم�ا�الية�ا�ولية�(غ���مراجعة)

  م٢٠٢١سبتم:���٣٠لف)�تي�الث-ثة�والتسعة�أشهر�ا�ن01ي�ن�7ي�

  

  

  فهرس�ال�

  

  صفحـة

  ١  ا�ستقل��راجعاتقرير�فحص�

  ٢  ا2ولية��را0خ�الدخل�الشاملو �الربح�أو�الخسارة�قائمة

  ٣  قائمة�ا�ركز�ا�ا5ي�ا2ولية�

�  ٤  ا2ولية��لكيةقائمة�التغ=>ات�:ي�حقوق�ا

  ٥  �ا2ولية�قائمة�التدفقات�النقدية

 �١٨-�٦  �ا2ولية إيضاحات�حـول�القوائم�ا�الية
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  شركة�الرائدة�للتمويل

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

̂خر الشاملالدخل�و أو�الخسارة��الربحقائمة�   (غ���مراجعة)�ا�ولية�ا

 �  م�٢٠٢١سبتم:��7٣٠ي���نأشهر�ا�ن01ي�تسعةالو �الث-ثة�تيلف)

  )سعودي(بالريال�ال

  سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��التسعةلف)�ة�  سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��الث-ثةلف)�ة�  

  م٢٠٢٠    م٢٠٢١  م٢٠٢٠  م٢٠٢١ إيضاح ��

  جججججججج    جججججججج            العمليات�دخل

  ٢٧٫٧٤٤٫١٩٥  ٥٠٫٨٥٤٫٧٠٥  ٦٫٧٢٧٫١٠١  ٢١٫٦٤٩٫٧٢٩    ومرابحة�إجارة�عقود�من�خاصة�عموuت�دخل

  )١٠٫٥٩٩٫٧٤٧(  )١٩٫٢٦٣٫١٦٨(  )٦٫٠٩٥٫٣٢٤(  )٦٫٢٠٣٫٣١٦(    تمويل�رسوم

    ١٧٫١٤٤٫٤٤٨  ٣١٫٥٩١٫٥٣٧  ٦٣١٫٧٧٧  ١٥٫٤٤٦٫٤١٣  

والخسارة��،دخل�ا�نحو �،ع~ى�القروض�التعديل�مكاسب

  صا:ي�،مدينة� ذمم�مرابحة�إعادة�هيكلة�من

  

١٫٨٢٩٫٩٩٦  ٥٫٥٣٤٫٠٣٣  ٥٫٢٥٦٫٥٩٦  ٤٫١١٦٫٠٧٥  

  ١٫٧٧٥٫٧٦٩  ٨٫٣١٠٫٧٠٨  ٦٠٨٫٥٩٣  ٣٫٧٤٣٫٨٩٠    أخرى �وإيرادات�الطلب�رسوم

  ٢٠٫٧٥٠٫٢١٣  ٤٥٫٤٣٦٫٢٧٨  ٦٫٤٩٦٫٩٦٦  ٢٣٫٣٠٦٫٣٧٨    صا7ي�العمليات،�دخل�إجماkي

                  

                  �العملياتمصاريف�

  )١٢٫٦٠٠٫٣٩٨(  )١٨٫٧١٤٫٣٣٢(  )٥٫٤٤٢٫٠٨٦(  )٦٫٩٥٨٫٧٠٤(  ٤  عمومية�وإدارية��اريفمص

  )٢٫٨٨٧٫٦٦٣(  )٨٫١١٦٫٨٩٧(  )١٫٠٧٨٫٠٤٧(  )٢٫٩٦٥٫١٠٩(  ٥  وتسويق�بيع�مصاريف

  )١٫٤٩٣٫٧٠٤(  )٢٫٥٨٢٫٢٦٩(  )٥١٩٫٧٨٩(  )٨٤٨٫٥٦٢(    وإطفاء�اس]VZك

  )٣٫١٦٢٫١٤٣(  )٤٥٠٫٧٦٠(  )٦٩٫٨٢٨(  -  )ب(�٨  دينةم�ذمم�ومرابحة�إجارة�عقود�قيمة�:ي�هبوطال�خسارة

    ٦٠٦٫٣٠٥  ١٥٫٥٧٢٫٠٢٠  )٦١٢٫٧٨٤(  ١٢٫٥٣٤٫٠٠٣ 

�من�العادلة�بالقيمة�ا�حتفظ��Zا�اuستثمارات�من�ربحال

  ا0خر�الشامل�الدخل�خVل

  

١٫١٩٨٫٢٦٤  -  ٩٠٫٤٢٩  -  

�العادلة�بالقيمة�Zا��ا�حتفظ�اuستثمارات�بيع�مكاسب

  ا0خر�الشامل�الدخل�خVل�من

  

-  -  ٢٫٣٨٦٫٢٢٨  -  

 ٦٠٦٫٣٠٥  ١٩٫١٥٦٫٥١٢  )٦١٢٫٧٨٤(  ١٢٫٦٢٤٫٤٣٢    الزكاة�قبل�(الخسارة)��/الربح

  )٣٦٨٫٩١٥(  )١٫٧٣١٫٢١٦(  -  )١٫٣٢٨٫٢٠٧(  ٦  الزكاة

  ٢٣٧٫٣٩٠  ١٧٫٤٢٥٫٢٩٦  )٦١٢٫٧٨٤(  ١١٫٢٩٦٫٢٢٥    الف)�ة�/�(خسارة)ربح

̂خر��الدخل                   الشامل�ا

�الف)�ات�7ي�الخسارة�أو�الربح�إkى�تصنيفها�يعاد�قد�بنود
                  :ال-حقة

  �ا�حتفظ��Zا��اuستثمارات��منالعادلة��القيمة�مكاسب

  -  ١٫٢٧١٫٧٩٦  -  ١٠٩٫٠٧٠    ا0خر�الشامل�الدخل�خVلبالقيمة�العادلة�من������

  من�العادلة�بالقيمة�ا�حتفظ��Zا�استثمارات�بيع�مكاسب

  �الربح�إ5ى�تصنيفها�ا�عاد�ا0خر�الشامل�الدخل�خVل����

  -  )٢٫٣٨٦٫٢٢٨(  -  -    الخسارة�أو�����

̂ �الدخلجماkى�إ   -  )١٫١١٤٫٤٣٢(  -  ١٠٩٫٠٧٠    خر�للف)�ةالشامل�ا
            
  ٢٣٧٫٣٩٠  ١٦٫٣١٠٫٨٦٤  )٦١٢٫٧٨٤(  ١١٫٤٠٥٫٢٩٥    للف)�ة�ةالشامل�/�(الخسارة)الدخلجماkى�إ

��uيتجزأ�من�القوائم�ا�الية�ا2ولية�١٩)�إ5ى�(١تشكل�اcيضاحات�ا�رفقة�من�رقم�(
ً
   )�جزءا
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  شركة�الرائدة�للتمويل

  �(شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

kا�ولية�يقائمة�ا�ركز�ا�ا�  

  م�٢٠٢١سبتم:��7�٣٠ي�كما

  )سعودي(بالريال�ال

 

  إيضاح

    

٣٠ ��  سبتم:

  م٢٠٢١

    (غ���مراجعة)

  

�ديسم:�٣١�  

  م٢٠٢٠

  (مراجعة)�

            ا�صول 

  ١٢٤٬١١٨٬٠٦١    ٨٦٫٠٦٥٫٤١٤    ٧  ��ومايعادلهنقد�

  ٣٢٨٬٠٠٧٬٨١٤    ٤٩٢٫٧٧٦٫٦٧٦    )أ(�٨  دينةمذمم��مرابحة

  ٤٩٬٨٣٨٬٥٢٨    ١٢٫٦٤٣٫٧٩٥      أخرى �وأصول �ةمقدم�اتمدفوع

  ٣٤٬٥٧٢٬٤٢٤    ٤٫٨٤١٫٨٩٩    ٩ بالقيمة�العادلة�من�خVل�الدخل�الشامل�ا0خر�محتفظ��Zا�استثمارات

  ١٬٧٦٣٬٨٦١    ٦٫٩٩١٫٧٨١      أصول �استخدام�حق

  ٦٠٠٬٦١١    ١٫١٧٨٫٢٤٠      ومعدات�ممتلكات

  ١٬٠١٦٬٨٢٤    ١٫٣٥٢٫٠١٢      لموسةا�غ=>��ا2صول 

 ٥٣٩٬٩١٨٬١٢٣   ٦٠٥٫٨٤٩٫٨١٧      ا�صول �إجماkي

�            

            لكيةوحقوق�ا��اMل)xامات

            �Mل)xاماتا

  ٢٥٬٦٨٧٬٠٥٥    ٢٧٫٧٥٦٫٨٩٣      �ومستحقات�دائنة�ذمم

  ٢٠٨٬٤٦١٬٩٦٣    ٢٥٤٫٩٣٧٫٣٣٣    ١٥  السعودي�ا�ركزي �لبنكمستحق�ل

  ٨٥٣٬٣٦١    ١٫٨٧٠٫٦٦٤   ٦  مستحقة�زكاة

  ٩٠٩٬٢٩٧    ٧٫٣٠٢٫٤٣٩      إيجار�عقود�ال�Rامات

  ١٤٦٬٢٢٦٬٩٩٣    ١٣٩٫٦٩٨٫٤٤٤    ١١  قروضال

  ٢٬٠٧٢٬٢٧٨    ٢٫٢٦٦٫٠٠٤       Zاية�الخدمة�للموظف=ن�مكافأة

  ٣٨٤٬٢١٠٬٩٤٧    ٤٣٣٫٨٣١٫٧٧٧      اMل)xامات�إجماkي

            

            لكيةحقوق�ا�

  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٠  رأس�ا�ال

  ٢٬٢٤٣٬٨١٩    ٢٫٢٤٣٫٨١٩      حتياطي�نظاميا

 ١٬٤٥٣٬٣٠٣   ٣٣٨٫٨٧١      القيمة�العادلة�من�خVل�الدخل�الشامل�ا0خر�–القيمة�العادلة��احتياطي

 )٤٢٠٬٦٨٩(   )٤٢٠٫٦٨٩(      إعادة�قياس�مكافأة� Zاية�الخدمة�للموظف=ن��احتياطي

 ٢٬٤٣٠٬٧٤٣    ١٩٫٨٥٦٫٠٣٩      أربـاح�مبقـاة

 ١٥٥٬٧٠٧٬١٧٦   ١٧٢٫٠١٨٫٠٤٠      لكيةحقوق�ا��إجماkي

 ٥٣٩٬٩١٨٬١٢٣   ٦٠٥٫٨٤٩٫٨١٧      لكيةوحقوق�ا��اMل)xامات�إجماkي

�  

  

��uيتجزأ�من�القوائم�ا�الية�ا2ولية�١٩)�إ5ى�(١تشكل�اcيضاحات�ا�رفقة�من�رقم�(
ً
)�جزءا



 

 

  

٤ 
  

  شركة�الرائدة�للتمويل

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  ا�ولية���لكيةقائمة�التغ��ات�7ي�حقوق�ا�

 �  م�٢٠٢١سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��التسعة�ةلف)

  )السعودي(بالريال�

 
  ا�ـال�رأس

 ريال�سعودي

  نظامي�احتياطي

  ريال�سعودي

احتياطي�القيمة�العادلة�

القيمة�العادلة�من��–

الدخل�الشامل�خ-ل�

̂خر   ا

  ريال�سعودي

�مكافأة�احتياطي�إعادة�قياس

  الخدمة�للموظف�ن�0اية�

  ريال�سعودي

  مبقـــــاة�أرباح

  ريال�سعودي

  ا�جماkي

  ريال�سعودي

�م��٢٠٢٠سبتم:��7�٣٠ي�ا�ن01ية�أشهر�التسعة�لف)�ة

        (غ���مراجعة)

  �١٧٦٬٢٥٠٬١٤٦  �٢٤٬٠٠٦٬٣٢٧  -  -  �٢٬٢٤٣٬٨١٩  �١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ م�٢٠٢٠يناير��١:ي��كما�الرصيد

  ٢٣٧٫٣٩٠  ٢٣٧٫٣٩٠  -  -  -  - الفR>ة�ربح        

  -  -  -  -  -  -  للفR>ة�اuخر�الشامل�الدخل

  ٢٣٧٫٣٩٠  ٢٣٧٫٣٩٠  -  -  -  -  للفR>ة�الشامل�الدخل�إجما5ي

  ١٧٦٫٤٨٧٫٥٣٦  ٢٤٫٢٤٣٫٧١٧  -  -  �٢٬٢٤٣٬٨١٩  �١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ م�٢٠٢٠م:�تسب�7�٣٠ي�كما�الرصيد        

�م��٢٠٢١سبتم:��7�٣٠ي�ا�ن01ية�أشهر�التسعة�لف)�ة        

        (غ���مراجعة)

  �١٥٥٬٧٠٧٬١٧٦  �٢٬٤٣٠٬٧٤٣  )٤٢٠٬٦٨٩(  �١٬٤٥٣٬٣٠٣  �٢٬٢٤٣٬٨١٩  �١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ م�٢٠٢١يناير��١كما�:ي��الرصيد

  ١٧٫٤٢٥٫٢٩٦  ١٧٫٤٢٥٫٢٩٦  -  -  -  - فR>ة�ال�ربح        

  )١٫١١٤٫٤٣٢(  -  -  )١٫١١٤٫٤٣٢(  -  -  للفR>ة�ا2خرى �ةالشامل�الخسارة

  ١٦٫٣١٠٫٨٦٤  ١٧٫٤٢٥٫٢٩٦  -  )١٫١١٤٫٤٣٢(  -  -  للفR>ة�الشامل�الدخل�إجما5ي

  ١٧٢٫٠١٨٫٠٤٠  ١٩٫٨٥٦٫٠٣٩  )٤٢٠٬٦٨٩(  ٣٣٨٫٨٧١  �٢٬٢٤٣٬٨١٩  �١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ م�٢٠٢١سبتم:��7�٣٠ي�كما�الرصيد        

  

  

��uيتجزأ�من�القوائم�ا�الية�ا2ولية�١٩إ5ى�()�١تشكل�اcيضاحات�ا�رفقة�من�رقم�(
ً
  )�جزءا
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  شركة�الرائدة�للتمويل

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)
  مراجعة)�(غ�� ��ا�ولية�قائمة�التدفقات�النقدية

 � م�٢٠٢١سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��تسعةال�ةلف)

  )السعودي�بالريال(

  سبتم:��٣٠ا�ن01ية�7ي��اشهر �التسعة�لف)�ة     
  م٢٠٢٠    م٢٠٢١    إيضاح  

            النقدية�من�ا�نشطة�التشغيلية�التدفقات

  ٦٠٦٫٣٠٥    ١٩٫١٥٦٫٥١٢      قبل�الزكاة��الربح

            تعدي-ت:
  )٢٢٫٠٩٦٫٨٨٨(    )١٣٫٠٩١٫٧٩٦(      الحكومية�ا�نح�من�الدخل

  )٦٫٣٠١٫٧٢٠(    -   القروض�هيكلة�إعادة�من�التعديل�مكاسب
  ٩٫٩٧٦٫٢٥٩    ١٨٫٨٧٠٫٥٢٥     تمويلال�تكلفة

  ٣٫١٦٢٫١٤٣    ٤٥٠٫٧٦٠  )ب(�٨  دينةم�مرابحةذمم�و �إجارة�مةی:ي�ق�الهبوط�ةسار خ

  -    )١٫١٩٨٫٢٦٤(      ا0خر�الشامل�دخلال�خVل�من�العادلة�بالقيمة�محتفظ��Zااستثمارات��من�دخلال

  -    )٢٫٣٨٦٫٢٢٨(      ا2خر�الشامل�دخلال�خVل�من�العادلة�بالقيمة�استثمارات�بيع�مكاسب

  ٢٣٩٫١٠٩    ٤٤٦٫٠٩٣      ومعدات�ممتلكات�اس]VZك

  ٧٥٥٫٩٤١    ١٫٦١٨٫٠٨١     ا2صول �استخدام�حق�اس]VZك

  ٤٩٨٫٦٥٥    ٥١٨٫٠٩٥      ا�لموسة�غ=>�ا2صول �إطفاء
  ٦٠٨٫٠٩٤    ٤٦٤٫٠٤١      للموظف=ن�الخدمة� Zاية�مكافأة�مخصص

  ١١٦٫٠٩٣    ٣٧٣٫٩٧٨      اcيجار�دو عق�~ىع�التمويل�رسوم
  )١٢٫٤٣٦٫٠٠٩(    ٢٥٫٢٢١٫٧٩٧      :العامل�ا�ال�رأس�تعدي-ت�قبل�التشغيلية�النقدية�التدفقات

            :العامل�ا�ال�رأس�تعدي-ت

  ١٫٢٣٧٫٥٠٣    -      مقيدة�نقدية�ودائع
  )٣٨٫٧٧٧٫١٠٦(    )١٦٥٫٢١٩٫٦٢٢(     دينةم�ذمم�ومرابحة�إجارة�

  ١٫٨٨١٫٥٨٥    ٣٧٫١٩٤٫٧٣٣      أخرى �وأصول �ةمقدم�اتمدفوع
  ٥٫٦٤٣٫٠٥٨    ٢٫٠٦٩٫٨٣٨      ومستحقات�دائنة�ذمم

  )٤٢٫٤٥٠٫٩٦٩(    )١٠٠٫٧٣٣٫٢٥٤(      النقد�ا�ستخدم�7ي�ا�نشطة�التشغيلية
 )١٣٤٫٤٦٩(   )٢٧٠٫٣١٥(      مدفوعة�للموظف=ن�الخدمة� Zاية�مكافأة

  )١٫٢٧٢٫٥٧٩(    )٧١٣٫٩١٣(    ٦  مدفوعة�زكاة
  )٤٣٫٨٥٨٫٠١٧(    )١٠١٫٧١٧٫٤٨٢(      التشغيلية�ا�نشطة�7ي�ا�ستخدم�النقد�صا7ي

            ستثماريةالنقدية�من�ا�نشطـة�اM �التدفقات
�الدخل�خVل�من�العادلة�بالقيمةمحتفظ��Zا��استثمارات�منعموuت��دخل

 اuخر�الشامل
  ١٫١٢٣٫٦٩٣    -  

  �الدخل�خVل�من�العادلة�بالقيمة�محتفظ��Zا�استثمارات�بيع�من�متحصVت
  ا0خر�الشامل���

٣١٫٠٧٦٫٨٩١    ٩    -  

  )٤٠٢٫١٤٥(    )١٫٠٢٣٫٧٢٢(      متلكات�ومعدات�شراء
  )٨٢٠٫٥٦٩(    )٨٥٣٫٢٨٣(      ملموسة�غ=>��أصول �شراء

  )١٫٢٢٢٫٧١٤(    ٣٠٫٣٢٣٫٥٧٩      ستثماريةا�نشطة�اM �)ا�ستخدم�7ي/�(من�الناتجصا7ي�النقد�

            ليـةيالنقدية�من�ا�نشطـة�التمو �التدفقات

  ١٠٠٫٧٥٠٫٠٠٠    ١٣٩٫١٨٠٫٦٥٦    ١٥  يالسعود�ا�ركزي �البنك��من�ا�ستلم�النقد

  )١٩٫٥٤٦٫٨٩٣(    )٩٣٫١٥٣٫٨٥٤(    ١٥  يالسعود�ا�ركزي �للبنك�ا�سدد
  ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠      مستلمة�قروض
  )١٥٫٤٣٨٫٤٨٢(    )٤١٫٨٥٣٫٦٣٨(      مسددة�قروض

  )١٫١٢٧٫٤٥٤(    )٨٢٦٫٨٣٧(      ال�Rامات�عقود�إيجار�مسددة
  -    )٥٫٠٧١(      دخل�ا�نح�ا�ؤجلة�ع~ى�القروض

  ١٣٤٫٦٣٧٫١٧١    ٣٣٫٣٤١٫٢٥٦      ليةيا�نشطة�التمو �منالناتج��صا7ي�النقد�
  ٨٩٫٥٥٦٫٤٤٠    )٣٨٫٠٥٢٫٦٤٧(      يعادله�وما7ي�النقد��(النقص)/الزيادة�صا7ي�
  ٩٫٦٨٣٫٦٦٤    ١٢٤٫١١٨٫٠٦١      :ي�بداية�الفR>ة�يعادله�وماالنقد�
  ٩٩٫٢٤٠٫١٠٤    ٨٦٫٠٦٥٫٤١٤    ٧  7ى��0اية�الف)�ة�يعادله�وماالنقد�

��uيتجزأ�من�القوائم�ا�الية�ا2ولية�١٩)�إ5ى�(١ا�رفقة�من�رقم�(تشكل�اcيضاحات�
ً
  )�جزءا



 

  
٦ 

 

  شركة�الرائدة�للتمويل

 (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)
  ��إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�

 �  م��٢٠٢١سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��تسعةال�ةلف)

  )السعودي(بالريال�

 التكوين�والنشاط - ١

��للتمويل�الرائدة�شركة �التجاري�رقم��السعودية�العربية�ا�ملكة�،الرياض�ي:�مسجلة�مقفلة�سعودية�مساهمة�شركة�kي("الشركة")، بموجب�السجل

  م.�٢٠١١أغسطس�٢١ا�وافق��،هـ�١٤٣٢رمضان��٢١بتاريخ�الرياض�:ي�الصادر�،١٠١٠٣١٤٩٨٢
 

وفرع�،�م�٢٠١٦ویما ٣١ا�وافق��،ھـ�١٤٣٧شعبان��٢٤خیبتار ��١١٣١٠٥٦٩٢٨رقم�التجاري �السجل�بموجب�مسجل�دةیبر �:ي�واحد�فرع�الشركة�لدى�وجدی

�اcجراءات�الشركة�اتخذت.�م�٢٠١٨ویولی�٣٠ا�وافق�،�ھـ١٤٣٩ذو�القعدة���١٧خیبتار �٢٠٥١٢٢٢٠٨٨مسجل�بموجب�السجل�التجاري�رقم��خO> واحد�:ي�ال

  تكتمل�اcجراءات�القانونية�:ي�هذا�الصدد.��لم��٢٠٢١سبتمO>��٣٠:ي�كما�لكن.� الدمام�:ي�ليصبح�الخO>�فرع�موقع�تغي=>�و�بريدة،�فرع�cغVق�القانونية
  

�وافقة��والتمويل�اuس]VZكي�ا�رابحة�واcجارة�غةیوا�توسطة�بص�>ة=ا�نشآت�الصغ�لیوتمو �،~يیالتمو �جار یاc �نشطةنشاط�الشركة�:ي�مزاولة�أ�تمثلي�
ً
وفقا

  م.��٢٠١٦ریفO>ا�٩ا�وافق�،�ھـ�١٤٣٧الثاني��عیرب��٣٠خیالصادرة�بتار �٢٠١٦٠٢/أ�س�ھـ/٤٣البنك�ا�ركزي�السعودي�رقم�
  

  .ةیالسعود�ةیا�ملكة�العرب�،�١١٦٣٢اضی،�الر ٨٦٨٧٥ب��.ص�ا،ی،�شارع�العلایأبراج�العل�،برج�ب�الثالث،�الطابق�:يسجل�م�الشركةعنوان�

  �ا�عدادأسس� - ٢

�ل
ً
)�"التقرير�ا�ا5ى�ا2و5ى"�ا�عتمد�:ي�ا�ملكة�العربية�السعودية.��uتشمل�القوائم�ا�الية�٣٤لمحاسبة�رقم�(لمعيار�الدو5ى�لأعدت�القوائم�ا�الية�ا2ولية��وفقا

ديسمO>��٣١:ي��ا�ن]Zية�للسنةية�السنوية�للشركة�ا�طلوبة�مع�القوائم�ا�الية�السنوية�ويجب�قراء±Zا�مع�القوائم�ا�ال�واcفصاحات ا2ولية��جميع�اcيضاحات

  م.�٢٠٢٠

ديسمO>��٣١ا�الية�للسنة�ا�ن]Zية�:ي��القوائماcدارة�مماثلة�ل²حكام�ال��yتنطبق�ع~ى��عن�الصادرةا�همة��ا2حكام�فإن�،�ا2ولية�ا�الية�القوائم�إعداد�عند

  م.٢٠٢٠

  للشركة.�ةیفیالعملة�الوظ�و السعودي�وه�الیا2ولية��بالر �ةیتعرض�ھذه�القوائم�ا�ال

  .السيولةحسب�ترتيب���ا2ولية�ا�ا5ي�ا�ركز�قائمة:ي��واuل�Rامات�ا2صول تعرض�

 ا�همة�ا�حاسبية�السياسات�ملخص - ٣

 ا�همةالسياسات�ا�حاسبية�  . أ

ا�الية�السنوية�للشركة�للسنة�ا�ن]Zية�:ي��القوائممع�السياسات�ا�تبعة�:ي�إعداد���ا2وليةا�الية��القوائمالسياسات�ا�حاسبية�ا�عتمدة�:ي�إعداد��تتوافق

٣١��<Oة�م٢٠٢٠ديسم<Rضافة�إ5ى�ذلك،�فإن�نتائج�فcية�:ي��التسعة.�وباZ[ن��uتش=>�إ5ى�النتائج�ا�توقعة�للسنة�ا�الية�ا�ن]Zية�:ي��م�٢٠٢١سبتمO>�٣٠أشهر�ا

٣١��<Oم٢٠٢١ديسم.  

 ا�همةا�حاسبية��وا�حكام�والتقديرات�اMف)�اضات  . ب

·يرادات�وا�صروفات�ل�ا�علنةال��yتؤثر�ع~ى�ا�بالغ��واuفR>اضات�،والتقديرات�،يتطلب�إعداد�القوائم�ا�الية�ا2ولية�من�اcدارة�استخدام�بعض�ا2حكام

�ا�رفقة�واcفصاحات�واuل�Rامات،�2صول،وا �ا�حتملة�اuل�Rامات�عن�واcفصاح، �لقد .)� �ا�ستجد �ف=>وس�كورونا �وجود �١٩- كوفيدتأكد �:ي عام��بداية)

صنفت�منظمة�الصحة��وكما�ة،اuقتصادي�وا2نشطة�،وانتشر�:ي�الص=ن�ثم�:ي�جميع�أنحاء�العالم،�مما�تسبب�:ي�اضطرابات�:ي�ا2نشطة�التجارية�م،٢٠٢٠

� yzºتف� �جائحة�الوباءالعا�ية �أنه ��ويتطلب�من�،ع~ى �الشركة ��جعةمراإدارة �تطبيق �:ي �ا�همة �ا�الأحكامها �الحساب،�وطرق �،شركةلل�حاسبيةسياسات

��٢٠٢٠ديسمO>��٣١:ي�ا�نن]Zية�للسنة�السنوية�ا�الية�القوائم�:ي�ا�طبقة�لVفR>اضات�الرئيسية�وا�صادر ع~ى�الرغم�من�صعوبة�التنبؤ�بمدى�تأث=>ها�و م.

�للتأث=>�ع~ى�إجما5ي�عمليات�الشركة�تهومد�التجاري�واuقتصادي
ً
عوامل�مثل�سلسلة�التوريد،�وقيود��ف«Zا�بما،�]Zاوأنشط،�إ�uأن�إدارة�الشركة�أجرت�تقييما

حكام�ع~ى�ا2 �مهمة،��uيلزم�إدخال�تغي=>ات��ا2وليةا�الية��القوائمأن،�وح�½�تاريخ�إصدار�هذه��واستنتجت،�وغ=>هاطلب�ا�نتجات،�و السفر،�وأسعار�النفط،�

��والتقديرات ��وبالرغمالرئيسية. �اuفR>اضات�والتقديرات��التأكدإ5ى�عدم��نظًرامن�ذلك، نتائج�قد��هعن�ينتجيمكن�أن��مستقبV الحا5ي،�فإن�أي�تغي=>�:ي

:ي��تأكدمع�وجود�عدم�و �التطور �سريع�الوضعن�2 �نظرا.�و ا�ستقبليةا�تأثرة�:ي�الفR>ات��اuل�Rاماتأو��ل²صول �الدفR>ية�للقيمة�جوهري تتطلب�إجراء�تعديل�

� �ا2اc �وسوف�تواصلا�ستقبل، �تقييم �ل�طبقاثر�دارة ��تتما¿z½لتطورات�ا�حتملة. �هذه �إعداد �:ي �ا�ستخدمة �القوائمالتقديرات�واuفR>اضات�ا�حاسبية

  م.O٢٠٢٠>�ديسم�٣١ا�الية�السنوية�للسنة�ا�ن]Zية�:ي��القوائممع�تلك�ا�ستخدمة�:ي�إعداد���ا2وليةا�الية�



  شركة�الرائدة�للتمويل

 (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)
  ���(تتمة)�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية

 �  م��٢٠٢١سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��تسعةال�ةلف)

 )السعودي(بالريال�

  

٧ 

  ملخص�السياسات�ا�حاسبية�ا�همة�(تتمة)�-٣

 �جديدة�والتعدي-ت�ع�ى�ا�عاي���ا�حاسبية�الحاليةال�ا�حاسبيةتطبيق�ا�عاي����  . ج

�القوائم�ع~ى�جوهري �تأث=>�أي�uتشملوما�بعده��م��٢٠٢١يناير��١من�الساريةالحالية�ا�حاسبية�ا�عاي=>�ا�حاسبية�الجديدة�والتعديVت�ع~ى�ا�عاي=>��إن

  .للشركة��ا2ولية�ا�الية

  الحالية�السنة�7ي�الساريةالتفس��ات�والتعدي-ت�و ا�عاي���الجديدة�

�الس ½z¿حاسب�اساتیتتما��ا�ال�ةیا �القوائم �ھذه �إعداد �:ي �ا�ال��ا2ولية�ةیا�ستخدمة �القوائم �إعداد �:ي �تلك�ا�ستخدمة �للسنة��السنوية�ةیمع للشركة

  .والتفس=>ات�والتعديVت�الصادرة�وغ=>�السارية�بعد�ا�عاي=> �منلم�تطبق�الشركة�أي��،م�٢٠٢٠سمO>ید�٣١:ي��ةیا�نتھ

  للشركة.��ا2وليةا�الية��القوائم،�ولكZÂا��uتؤثر�ع~ى�م٢٠٢١تفس=>ات�2ول�مرة�:ي�عام�التعديVت�و ال�من�العديد�تطبيق�تم

  

� �الساريةغ����والتفس��ات�والتعدي-ت�الجديدة���ا�عاي�

لمحاسبة�سارية�ا�فعول�:ي�الفR>ات�ا�حاسبية�ا�ستقبلية�ل�الدوليةعاي=>�ا�مجلس��عن�الصادرةهناك�عدد�من�ا�عاي=>�والتعديVت�ع~ى�ا�عاي=>�والتفس=>ات�

  �ال��yقررت�الشركة�عدم�اعتمادها�:ي�وقت�مبكر.�

  وأهمها�كما�ي~ي:

�  السريانتاريخ�  العنوان ا�عاي�

  ٣٧ا�عيار�الدو5ي�للمحاسبة�
uخصصات�وا�التكاليف�ال��yيجب�شأن�تعديVت�ب�-�ا�حتملة�ا2صول و �ا�حتملة�ل�Rاماتا

  مجدي�غ=>تضميZÂا�عند�تقييم�ما�إذا�كان�العقد�
  م٢٠٢٢يناير��١

  

  ١٦ا�عيار�الدو5ي�للمحاسبة�
�من�تكلفة�ا�متلكات�مبالغتعديVت�تمنع�الشركة�من�خصم��-وا�عدات��وا�نشآت�ا�متلكات
²صل�لVستخدام�ل�الشركةإعداد��أثناءمنتجة��موادوا�عدات�ا�ستلمة�من�بيع��وا�نشآت

 ا�قصود�منه
 م٢٠٢٢يناير��١

  م٢٠٢٢يناير��١  م��٢٠٢٠–م�٢٠١٨للتقرير�ا�ا5ي��يار�الدو5يالسنوية�للمع�التحسينات  ١ا�عيار�الدو5ي�للتقرير�ا�ا5ي�
  م٢٠٢٣يناير��١  ا�حاسبية�تواcفصاح�عن�السياسا�ل�Rاماتتصنيف�ا�uشأنتعديVت�ب�-ا�الية��القوائمعرض�  ١ا�عيار�الدو5ي�للمحاسبة�

  ٨الدو5ي�للمحاسبة��ا�عيار 
�تعريف�بشأنتعديVت��–ا�حاسبية،�التغ=>ات�:ي�التقديرات�وا2خطاء�ا�حاسبية��السياسات

  التقديرات�ا�حاسبية
  م�٢٠٢٣يناير�١

  �٩ا�ا5ي�للتقرير�الدو5ي�ا�عيار
�ا�ا5ي�للتقرير�الدو5ي�وا�عيار)�٤(�ا�ا5ي�للتقرير�الدو5ي�ا�عيار�ب=ن�بالتفاعل�ا�تعلقة�التعديVت

)٩(  
  م�٢٠٢٣يناير�١

  

    



  شركة�الرائدة�للتمويل

 (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)
  ��(تتمة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�

 �م��٢٠٢١سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��تسعةال�ةلف)  

)السعودي(بالريال�  

  

٨ 
  

  وا�دارية�العمومية�ا�صاريف - ٤

  
  7ي�ا�ن01ية�أشهر�الث-ثة�لف)�ة  

�٣٠��  سبتم:
  
  

  7يأشهر�ا�ن01ية��التسعةلف)�ة�
�٣٠��  سبتم:

  

  م٢٠٢١  
��  )مراجعة(غ�

  م٢٠٢٠
    )مراجعة(غ=>�

  م٢٠٢١
��  )مراجعة(غ�

  م٢٠٢٠
  )مراجعة(غ=>�

          

  ٦٫٩٧٩٫٨٨٢  ١٠٫٦٧٤٫٠٤٦    ٢٫٤٣٣٫٦٤٤  ٣٫٨٤٨٫٦٥٠    وظف=نبا��متعلقة�وتكاليف�رواتب

  ٢٫٩٩٩٫٨٣٨  ٢٫٧٠٣٫٤٤٢    ٢٫٠٨٧٫٨٣٨  ١٫٢٥٥٫٠٧٦    وقانونية�مهنية�أتعاب

  ٢٠٢٫٥٥٧  ٥١٧٫٩١٢    ٣٥٬٤٤٣  ٣٨٥٫٩٢١    ا�كتب�مصاريف

  ٣٩٠٫٠٠٠  ١٫٢٤٢٫١٢٦    ٨٠٫٠٠٠  ٣٦٣٫٩٣٨   ا�علومات�لتقنية�ةالتحتي�والبنية�العامة�ا�رافق�مصاريف

  ٢٥٠٫٠٠٠  ١٫٣٦٨٫٢٦٣    ٩٠٫٠٠٠  ٢٤٥٫٥١٩    (سمة)�للمعلومات�اuئتمانية�السعوديةشركة�ال�مصاريف

  ٣١٢٫٩٧٩  ٥٨٩٫٨١١    ٨٧٬٣١٦  ١٩٧٫٣٦٧    الصÃي�التأم=ن�مصاريف

  ٨١٬٥٦٩  ٢٠٧٫١٧٢    ٣٢٬٤٠١  ١٠١٫٩٤٠    إيجار

  ١٠٨٫٠٠٠  ١٣٠٫٠٢٧    ٣٦٫٠٠٠  -    �الشرعية�الهيئة�أتعاب

  ١٬٢٧٥٬٥٧٣  ١٫٢٨١٫٥٣٣    ٥٥٩٫٤٤٤  ٥٦٠٫٢٩٣    أخرى 

    ١٢٫٦٠٠٫٣٩٨  ١٨٫٧١٤٫٣٣٢    ٥٫٤٤٢٫٠٨٦  ٦٫٩٥٨٫٧٠٤  

 

  مصاريف�البيع�والتسويق - ٥

  
  سبتم:��٣٠لف)�ة�الث-ثة�أشهر�ا�ن01ية�7ي�

  
  سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��التسعةلف)�ة�

  
  م٢٠٢١

��    )مراجعة(غ�
  م٢٠٢٠

    )مراجعة(غ=>�
  م٢٠٢١

��    )مراجعة(غ�
  م٢٠٢٠

  )مراجعة(غ=>�

  ٢٫٣٩٣٫٢٣٥    ٥٫٦٣٣٫٦٠٦    ٨٧٩٫١٥٥    ١٫٩٢٩٫٤٩٤  ا�وظف=نب�متعلقة�وتكاليف�رواتب

  ٤٩٤٫٤٢٨    ٢٫٤٨٣٫٢٩١    ١٩٨٫٨٩٢    ١٫٠٣٥٫٦١٥  عمولة�

  ٢٫٨٨٧٫٦٦٣    ٨٫١١٦٫٨٩٧    ١٫٠٧٨٫٠٤٧    ٢٫٩٦٥٫١٠٩  

  

  ��الزكاة - ٦

  للفR>ة/�السنة�ع~ى�النحو�التا5ي:�الزكاة�مخصص�حركة�كانت

  ٣٠��  م�٢٠٢٠سبتمO>�٣٠    م�٢٠٢٠ديسمO>�٣١    م�٢٠٢١سبتم:
  ��  )مراجعة(غ=>�    )مراجعة(    )مراجعة(غ�

  ١٬٤٤٨٬٨٨٩    ١٬٤٤٨٬٨٨٩   ٨٥٣٬٣٦١  السنة/�الفR>ة�بداية�:ي

  ٣٦٨٫٩١٥    ٧٣٢٬٠٣٧    ١٬٧٣١٬٢١٦  السنة/�لفR>ةل�ا�حمل

  (١٬٢٧٢٬٥٧٩)    )١٬٣٢٧٬٥٦٥(    )٧١٣٫٩١٣(  السنة/�الفR>ة�خVل�ا�دفوع

  ٥٤٥٬٢٢٥    ٨٥٣٬٣٦١    ١٬٨٧٠٬٦٦٤  السنة/�الفR>ة� Zاية�:ي

    الربوط�حالة

�:ي� ،�م٢٠٢١:ي�عام��.م٢٠٢٠ح�½�عام��السنواتلجميع��هيئة�الزكاة�والضريبة�والجمارك�قرارات�الزكوية�إ5ىcقدمت�الشركة�ا�،م�٢٠٢١سبتمO>�٣٠كما

.�أصبحت�الهيئة�العامة�للزكاة�والدخل��جزء�من�
ً
    هيئة�الزكاة�والضريبة�والجمارك�ال��yتم�تشكيلها�حديثا



  شركة�الرائدة�للتمويل

 (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)
  ���(تتمة)�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية

 �  م��٢٠٢١سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��تسعةال�ةلف)

 )السعودي(بالريال�

  

٩ 

  يعادله�وما�النقد - ٧

  :التا5ي�نم�هتألف�النقد�وما�يعادلي

  

  سبتم:��7٣٠ي��كما
  م٢٠٢١

��  )مراجعة(غ�

  ديسمO>��٣١:ي�كما  
  م٢٠٢٠

  (مراجعة)

  ١١٠٬٦٢٠٬٩١٦    ٨٥٫٩٣٨٫٣١٤  جارية�حسابات�–لدى�البنوك��ا2رصدة

  ١٣٬٤٩٧٬١٤٥    ١٢٧٫١٠٠  نقد�- �عمولة�حساب

  ١٢٤٬١١٨٬٠٦١    ٨٦٫٠٦٥٫٤١٤  

  

  الذين�لدZÅم�تصنيفات�ائتمانية�بدرجة�استثمارية،�حسب�تصنيف�وكاuت�التصنيف�الدولية.و �عVقة�ذاتطراف�أkي�مع��البنك�لدىالحسابات�الجارية��نإ

  

  مدينةذمم��مرابحة - ٨

  .�اتسنو �خمسسنة�إ5ى��ن=ما�ب�ا�رابحة��دي�yÆةیتR>اوح�ا�دة�ا2صل

 ا�دينون �إجماkي(أ)��٨

  

  سبتم:���٣٠ي�7كما
  م٢٠٢١

��  )مراجعة(غ�

  ديسمO>��٣١:ي�كما  
  م٢٠٢٠

  (مراجعة)

 ٣٨٧٬٦٨٧٬٣٤٦   ٥٩٤٫٦١٢٫٠٥٨  الذمم�ا�دينة��إجما5ي

 )٥٢٬٨٩٤٬٠٩٢(  )٩٤٫٥٩٩٫١٨٢(  مكتسبة�غ=>�تمويل�إيرادات:�ناقًصا

  ٣٣٤٬٧٩٣٬٢٥٤   ٥٠٠٫٠١٢٫٨٧٦ 

 )٦٬٧٨٥٬٤٤٠(  )٧٫٢٣٦٫٢٠٠(  ا�توقعة�اuئتمان�خسائر�مخصص:�ناقًصا

 ٣٢٨٬٠٠٧٬٨١٤   ٤٩٢٫٧٧٦٫٦٧٦  ذمم�ا�دينة�ال�صا:ي�

�يتضــــــــمن.�عتھــــــــای:ــــــــي�طب�ةیــــــــدیتقل�ر ـیــــــــر�غـوبالتــــــــا5ي�تعتبــــــــ�ة،یاcســــــــVم�عةیالشــــــــركة�متوافقــــــــة�مــــــــع�أحكــــــــام�الشــــــــر �تقــــــــدمها�ال�ــــــــ�yلیــــــــالتمو �Vتیإن�كافــــــــة�تســــــــھ

�٧٬٣٠٩٬٢٠٥م:�٢٠٢٠ديســــــــــمO>��٣١(�)١٢(اcيضــــــــــاح��ريــــــــــال�ســــــــــعودي�١٫٢٩٤٫١٠٠بمبلــــــــــغ��عVقــــــــــة�ذات�طــــــــــرافأ�مــــــــــن�مســــــــــتحقة�رصــــــــــدةأ�ا�رابحــــــــــة�مــــــــــدينو

  .ريال�سعودي)

وجميــــــع�هـــــــذه�العقـــــــود�تســـــــتحق�خـــــــVل�الســـــــنة�ا�ن]Zيـــــــة��م�٢٠٢٠ســـــــبتمO>�٣٠خـــــــVل�الفRـــــــ>ة�ا�ن]Zيـــــــة�:ـــــــي��مســــــتحقةإجـــــــارة��عقـــــــودكــــــان�لـــــــدى�الشـــــــركة�أيًضـــــــا�

  .م٢٠٢٠ديسمO>��٣١:ي�

  ا�توقعة�اMئتمان�خسائر�مخصص�حركة(ب)��٨

  
�٣٠��  م�٢٠٢١سبتم:

��  )مراجعة(غ�
٣١��  م�٢٠٢٠ديسم:

  (مراجعة)
٣٠��  م�٢٠٢٠سبتم:
���  )مراجعة(غ�

  ٨٬٨٠٥٬٥٥٠  ٨٬٨٠٥٬٥٥٠  ٦٬٧٨٥٬٤٤٠ السنة/�الفR>ة�بداية�:ي�الرصيد

  ٣٫١٦٢٫١٤٣  ٣٠٬٢٥١٬٨٩٠  ٤٥٠٬٧٦٠  السنة/�لفR>ةل�ا�حمل

  )٧٫٣٥١٫١٧٩(  )٣٢٬٢٧٢٬٠٠٠(  -  السنة/�الفR>ة�خVل�مشطوبة�مبالغ

  ٤٫٦١٦٫٥١٤ ٦٬٧٨٥٬٤٤٠  ٧٬٢٣٦٬٢٠٠  السنة/�الفR>ة� Zاية�:ي�الرصيد

  

  



  شركة�الرائدة�للتمويل

 (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)
  ��(تتمة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�

 �م��٢٠٢١سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��تسعةال�ةلف)  

)السعودي(بالريال�  

  

١٠ 
  

  

  مدينة�(تتمة)�ذمممرابحة��-٨

  ا�توقعة�اMستحقاق�تواريخ(ج)��٨

  :كما�ي~يمرابحة�ذمم�مدينة�إن�اuستحقاق�ا�توقع�cجما5ي�

  
٣٠��  م�٢٠٢١سبتم:
���  )مراجعة(غ�

  ٣١�<Oم��٢٠٢٠ديسم  
  (مراجعة)

 ١٧٨٬٢٧٢٬٩٠٩   ٣٠٠٫٥٣٧٫٥٤٥  خVل�سنة

 ٤٨٬٨٨٧٬٦٥٠  ٩٨٫٨٠٨٫٢٤٥  سنة�٢-١

 ١٠٢٬٢٥٠٬١٣٣  ٧٠٫٨٠٦٫٤٧٧  سنوات�٣-٢

 ٥٬٣٨٢٬٥٦٢  ٢٠٫٢٢٣٫٠٦٧  سنوات�٤-٣

  -    ٩٫٦٣٧٫٥٤٢  سنوات�٥-٤

 ٣٣٤٬٧٩٣٬٢٥٤   ٥٠٠٫٠١٢٫٨٧٦  ا�جماkي

  

 )القيمة�7ي�الهبوط�يتم�ولم�السداد�ا�تأخرة(�ا�دينة�الذمم�أعمار(د)��٨

 :التا5ي�النحو�ا�ا5ي�kي�ع~ى�التقرير �تاريخ�:ي�كما�ا�تأخرة�ا�دينة�الذمم�أعمار�نإ

  
�٣٠من��أقل

  �ميو 
٦٠-٣٠  

  يوم
٩٠-٦١  

  يوم
١٢٠-٩١�  

  �يوم
١٨٠- ١٢١�

  يوم
٣٦٠- ١٨١�

  يوم
��٣٦٠من�أع�ى

  يوم
  ا�جماkي

٣٠��  م�٢٠٢١سبتم:
��  )مراجعة(غ�

  ١١٩٫٨١٢٫٨٦٥  ٦٫٤٢٣٫٢١٦  ٢٫٩٩٠٫٠٧١  ٤٫٢٣٣٫٦١٧  ٥٫٠٣٢٫١٢٥  ٥١٫٠١٥٫٧٥٧  ٣٠٫٦٣١٫٤٦٩  ١٩٫٤٨٦٫٦١٠  ذمم�مدينة

 ٣١<Oم��٢٠٢٠ديسم  

  (مراجعة)

 ١٠٨٬٥٤٧٬٢٦٩  ذمم�مدينة

  

  

٩٬٨٦٤٬٨٥١ 

  

  

٦٬٧٦٥٬٨٨٥ 

  

  

٣٬٢٧٤٬٣٠٩ 

  

  

٦٠٢٬٠٧٤ 

  

  

١٤٩٬٠٤٢٬٤٢٢ ١٠٬١٢٦٬٨٨٧ ٩٬٨٦١٬١٤٧ 

  

  :ا�دينة�للذمم�اMقتصادية�القطاعات�مخاطر�ب)�ك�xات�بيان�ي�ي�فيما)�هـ(٨

  القطاعات
٣٠��  م�٢٠٢١سبتم:

��  )مراجعة(غ�
٣١�<Oم�٢٠٢٠ديسم  

  (مراجعة)

  %٣٨٫٠٤  %٣٢٫٢٤  الخدمات

  %١٤٫٧٥   %٣٠٫٧٦  التجزئة

  %٢٩٫٩٠  %١٩٫١٩   ا�قاوuت

  %١٤٫٧٤  %١٦٫٩٧  الصناعة

 %٢٫٥٧  %٠٫٨٤  التجارة�

 

  الضمانات)�و(�٨

�نةیا�صاحبة�للذمم�ا�د�اuئتمانمن�آثار�مخاطر��فیللتخف�؛بالحصول�ع~ى�ضمانات�ةیقراض�العادالشركة�خVل�دورة�أنشطة�اcتقوم� تشتمل�ھذه�و .

� ع~ى�اu0ت�غالباالضمانات� �بصا:ي�ق�نةیاuحتفاظ�بالضمانات�مقابل�الذمم�ا�د�تمیوالعقارات. �بلغت�ةیعیالب�متھایوتدار��واجھة�ا�خاطر�ا�تعلقة�بھا .

 ).سعودي�الیمليون�ر �٣٧١٫٢:�نحو�م٢٠٢٠ديسمO>��٣١(�سعودي�الیر �مليون �٤٧٠٫٦نحو�م�٢٠٢١سبتمO>�٣٠الضمانات�كما�:ي��مةیق



  شركة�الرائدة�للتمويل

 (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)
  ���(تتمة)�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية

 �  م��٢٠٢١سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��تسعةال�ةلف)

 )السعودي(بالريال�

  

١١ 

̂خر�الشامل�الدخل�خ-ل�من�العادلة�بالقيمة�اMستثمارات - ٩  ا

الشركة��لدى�،م�٢٠٢١سبتمO>��٣٠:ي�وكما�.ريال�سعودي� ٣١٬٠٧٦٬٨٩١بمبلغ�استثمارا±Zا�:ي�صكوك��جزء�من�الشركة�ببيع�قامت�الحالية،�الفR>ة�خVل

  ريال�سعودي).�٣٣,٦٧٩٬٥٧٤م:�٢٠٢٠ديسمO>��٣١ريال�سعودي�(� �٣٫٩٤٩٫٠٤٩تبلغاستثمارات�:ي�صكوك�

� 

  ا�ال�رأس - ١٠

كــــــــــل��مــــــــــةیقو �ســــــــــهم،��١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مــــــــــن�ويتكــــــــــون م�٢٠٢٠ديســــــــــمO>��٣١وم��٢٠٢١ســــــــــبتمO>�٣٠كمــــــــــا�:ــــــــــي��ســــــــــعودي�ريــــــــــال�١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس�ا�ــــــــــال���يبلــــــــــغ

  .بالكامل�ةمدفوع�يسعود�الیر �١٠سھم�

  

 القروض - ١١

  :من�جهة�حكومية�الشركة�عل«Zا�حصلت�ال��yالقروض�تفاصيل�أدناه�الجدول �يوضح

  

٣٠��  م�٢٠٢١سبتم:

��  )مراجعة(غ�

٣١��<Oم٢٠٢٠ديسم  

 (مراجعة)

  ٤٠٬٠٠٠٬٨٢١   ٥٦٫١٢٠٫٨٣٨  ا�تداول �الجزء�

  ١٠٦٬٢٢٦٬١٧٢   ٨٣٫٥٧٧٫٦٠٦  ا�تداول �غ=>�الجزء�

� ١٤٦٬٢٢٦٬٩٩٣  ١٣٩٫٦٩٨٫٤٤٤ 

�من��ةیسعودي.�تسدد�ھذه�القروض�ع~ى�أقساط�شھر �الیر �ون یمل�١٢٥قدرھا��ةیم،�استلمت�الشركة�قروض�من�جھة�حكوم٢٠٢٠قبل�عام�
ً
�رینایاعتبارا

�سنةم،�أجلت�الجهة�الحكومية�مدفوعا±Zا�مقابل�القروض�ا�ذكورة�أعVه��دة�٢٠٢٠م.�:ي�أبريل��٢٠٢٣ویونی:ي��> =القسط�ا2خ�سداد�ستحقیم،�و ٢٠١٩

�من�مارس�
ً
�تطلبات�ا�ع٢٠٢٠واحدة�اعتبارا�

ً
.�)٩(ار�الدو5ي�للتقرير�ا�ا5ي�يم.�ولقد�تم�تقييم�ا2ثر�ا�حاس�yÏلهذه�التغ=>ات�من�حيث�القروض،�وُيعامل�وفقا

�نتج�عن�ذلك�أن�ا �تحملوقد ��التعديل�أرباح�تلشركة ��٦بمبلغ �:ي �ا�ن]Zية �بالقروض�يتعلق�فيما م٢٠٢٠ديسمO>��٣١مليون�ريال�سعودي�خVل�السنة

.�وكما�هو�مطلوب�من�الجهة�الحكومية�كشرط�لتأجيل�تسديد�هذه�القروض،�ُيطلب�من�الشركة�تقديم�تأجيل��دة�سنة�واحدة�م�٢٠٢٠عامقبل��ا�ستلمه

�وقد�أدى�ذلك�إ5ى�تكبد�الشركة�خسارة�التعديل�بمبلغ�لسداد�ا�بالغ� �الO>نامج. مليون�ريال�سعودي�خVل��١٠٫٣ا�ستحقة�لعمVء�ا�رابحة�ا�ؤهل=ن�لهذا

�  .م٢٠٢٠ديسمO>��٣١:ي��ن]Zيةالسنة�ا

  

تم�تسديدها�ع~ى�ي�سعودي�ريال�مليون ��٧٠بمبلغ�الحكومية�الجهة�من�إضافية�قروض�ع~ىم،��٢٠٢٠سبتمO>�ا5ى�يونيو�من�الفR>ة�خVل�الشركة�حصلت

  م.�٢٠٢٤يناير:ي��ا2خ=>قسط�ال�سداد�ويستحقم،��٢٠٢١ينايرأقساط�شهرية�تبدأ�من�

يوليو��من�تبدأ�تم�تسديدها�ع~ى�أقساط�شهريةي�سعودي�ريال�مليون ��١٥بمبلغ�=نقرض،�حصلت�الشركة�ع~ى�م٢٠٢١يونيو���٢٢و�م�٢٠٢١يناير��١١بتاريخ

  ع~ى�التوا5ي.�م٢٠٢٤وسبتمO>��م�٢٠٢٤يونيو�:ي�ا2خ=>قسط�ال�سداد�ويستحق�،ع~ى�التوا5ي�م�٢٠٢١كتوبرأو �م٢٠٢١

 یحال�السائدة�ا�عدuت�عن�ةیعمولة�خاصة�ثابتة�تقل�بصورة�جوھر �معدuتتحمل��ةیالشركة�من�جھة�حكوم�استلم]Zا�ال�yإن�القروض�أعVه� 
ً
.�السوق �:ي�ا

 �الشركة�إ5ى�ا�قدمة�القروض�ھذه�تحمل�كما
ً
إ5ى�أنواع�وقطاعات�محددة�من�العمVء��مهایھا�:ي�استخدام�ھذه�القروض�لتقدأحد�تمثلی�الشروط�من�عددا

�سبتمO>��٣٠:ي�ا�ن]Zية�أشهر�التسعة�فR>ةخVل��سعودي�الیر �ون یمل�٢٫٨بمبلغ�ع~ى�هذه�القروض�مبدئياا�سجلة��ا�نفعة�دیوقد�تم�تحد�خصم�بمعدuت

�كـ�احتسابهحصلت�عليه�الشركة،�وتم��ال�y"�يةقيمة�السوقالقرض�"أقل�من�الوال��yتمثل�تأث=>��سعودي)�الیر �ون یمل�٧٫٥:�م�٢٠٢٠ديسمO>�٣١(�م٢٠٢١

�قائمة:ي��،تعويضها�إ5ىا�نحة��±Zدفال���yا�صاريفبا�نحة�ع~ى�أساس�منتظم�مقابل��ا�تعلقةلشروط�ل�ا�ستوفية�ا�نافع،ب�اuعR>اف�تم"منحة�حكومية".�و 

��٣٠:ي�كما�الخسارة�أو�الربح�:يا�نحة�الحكومية�ب�بعدلم�يتم�اuعR>اف�و�."دينةم�مرابحةذمم�و �إجارة"دخل�عمولة�خاصة�من�د�بن�ضمن�الربح�أو�الخسارة

<O٣١(�عوديريال�س�الف��٥بمبلغ�م�٢٠٢١سبتم��<Oم٢٠٢٠ديسم�:uء�yz¿"ستحقات�الدائنة�الذمم)�وتدرج�ضمن��  ".وا

  

  .عتھای:ي�طب�ةیدیتقل�> =وتعتO>�غ�ةیاcسVم�عةیمتوافقة�مع�أحكام�الشر �لیتمو �باتیالقروض�الخاصة�بالشركة�Ðي�ترت�Vتیكافة�تسھ�إن�



  شركة�الرائدة�للتمويل

 (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)
  ��(تتمة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�

 �م��٢٠٢١سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��تسعةال�ةلف)  

)السعودي(بالريال�  

  

١٢ 
  

 

  ذات�ع-قة�ا�طرافمع��وا�رصدة�ا�عام-ت - ١٢

قبــل��مــن�مهمــا�تــأث=>ا�عل«Zــاأو�ال�ــ�yيمــارس��،الخاضــعة�للســيطرة�وا�نشــآت�،الشــركةب�دارةاc �مــوظفي�وكبــار�،وا�ــدراء�،ســاهم=نا��:ــي�ا2طــراف�ذات�عVقــة�تمثــل

  هذه�الجهات.

  :الفR>ة�خVل�عVقة�ذات�ا2طراف�مع�ا�عامVتي~ي�تفاصيل��فيما

  :الشركة�7ي�ا�دارة�موظفي�كبار�مزايا

  

  :بالعقود�يتعلق�فيمامع�أطراف�ذات�ع-قة��ا�عام-ت

  مستحق�من�أطراف�ذات�ع-قة:

  (أ)):��٨رقم�يضاحإ(��كما�ا�رابحةذمم�و �جارةاc �:ي�للمدينون �عVقة�ذات�أطراف�أرصدة�ي~ي�فيما

 

٣٠��  سبتم:
  م�٢٠٢١

  (غ���مراجعة)

٣١ <Oديسم  
  م�٢٠٢٠

  (مراجعة)

  ٧٫٣٠٩٫٢٠٥  ١٫٢٩٤٫١٠٠  شركة�غراس�الخ=>ات�ا�حدودة

  

  وا2صول�ا2خرى:�قدمة:ي�الدفعات�ا��درجالعVقة�ا��ذاتف�اطر فيما�ي~ي�رصيد�ا2 

 

٣٠��  سبتم:
  م�٢٠٢١

  (غ���مراجعة)

٣١�<Oديسم  
�٢٠٢٠  

  (مراجعة)

  ٣٣١٫٣٤١  ٤٥٨٫١٩١  ستثمارلV �الرائدة�شركة

   

 
  ا�ن01ية�أشهر�التسعة�ف)�ة�خ-ل

 سبتم:��7٣٠ي�

  
  م٢٠٢١

��  )مراجعة(غ�
  م٢٠٢٠

 )مراجعة(غ=>�
 ١٫٣٥٥٫٥٦٢ ٧١٠٫٣٦١  تآا�كاف
  ٢٥٫٧٣٣  ١٤٥٫٨٨٢  ا2جل�طويلة�ا2خرى �وا�نافع�الخدمة� Zاية�منافع
  ١٫٣٨١٫٢٩٥  ٨٥٦٫٢٤٣  كبار�موظفي�ا�دارة�7ي�الشركة�مزايا�إجماkي

      
  أشهر�ا�ن01ية�التسعة�ف)�ة�خ-ل

  سبتم:��7٣٠ي�

 الع-قة�ذو�الطرف
  

 طبيعة�ا�عام-ت الع-قة

٣٠��  سبتم:
  م�٢٠٢١

  (غ���مراجعة)

٣٠�<Oسبتم  
  م�٢٠٢٠

 (غ=>�مراجعة)
�الخ=>ات�غراس�شركة

  ا�حدودة
�موظفي�كبار�عل«Zا�يسيطر

 cدارةا  
  ا�رابحة�من�الخاصة�العموuت�دخل

٢٢٨٫٦٨٥ ٢٩٩٫٥١٢ 



  شركة�الرائدة�للتمويل

 (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)
  ���(تتمة)�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية

 �  م��٢٠٢١سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��تسعةال�ةلف)

 )السعودي(بالريال�

  

١٣ 

  إدارة�ا�خاطر - ١٣

� �أنشطة ��الشركةتتعرض �مثل: �متنوعة ��السوق �مخاطر�خاطر�مالية �ومخاطر��تالعمV �مخاطر(تتضمن مخاطر�و �،)الخاصة�تالعموu �أسعار ا2جنبية

�ا0ثار�من�والحد�ةیا�ال�ا2سواق�بأوضاع�التنبؤ�ةیإمكان�عدم�ع~ى�بالشركة�الك~ي�ا�خاطر�إدارة�برنامج�ركزیومخاطر�السيولة.��،وا�خاطر�القانونية�،اuئتمان

  �:وإدارتھا�ا�خاطر�بأھم�ملخصا�~يی�مایوف.�ایالعل�اcدارة�قبل�من�ا�خاطر�إدارة�تتم.�للشركة�ا�ا5ي�ا2داء�ع~ى�ا�حتملة�ةیالسلب

  مخاطر�العم-ت

الية�بسبب�التغ=>ات�:ي�أسعار�صرف�العمVت�ا2جنبية.�وتخضع�الشركة��خاطر�التقلبات�:ي�أسعار�ا�داة�ل² مخاطر�العملة�kي�مخاطر�تقلب�القيمة�العادلة�

والدوuر��صرف�العمVت�ا2جنبية�:ي�سياق�ا2uعمال�العادية.�ليس�لدى�الشركة�ال�Rامات�أو�أصول�نقدية�و�uمعامVت�بالعمVت�غ=>�الريال�السعودي

 .�ا2مريكي�بالدوuر�مربوط�وديالسع�الريالا2مريكي�خVل�السنة.�
ً
  .جوهرية�غ=>�العملة�مخاطر�أن�اcدارة�تعتقد�بذلك،�وفقا

  مخاطر�أسعار�العموMت�

الشركة��خاطر�أسعار��تخضع�.السوق �:ي�الفائدة:ي�أسعار��اتنتيجة�للتغ=> قيمة�ا2دوات�ا�الية�:ي��والتقلباتمن�التغ=>ات��العموuت�أسعارتنتج�مخاطــر�

�بما�ا�الية�واuل�Rامات)�ا0خر�الشامل�الدخل�خVل�من�عادلة�كقيمة(ا�صنفة��الصكوك�:ي�واuستثمارات�ا�رابحة�مدينو�ف«Zا�بما�ا�الية�كا2صول العموuت�

  .�ثابتة�كمعدuتم��٢٠٢١سبتمO>�٣٠:ي��كما�ا�ستحقة�والقروض�السعودي�ا�ركزي �البنك�إ5ى�ا�ستحق�ف«Zا

  � اMئتمانمخاطر�

أنشأت�الشركة�سياسة��خسارة�مالية.ل�اuخر�الطرفا2طراف�:ي�أداة�ماليـــة�:ي�الوفـــاء�بال�Rامـــه�والتسبب�:ي�تكبـــد��إحدى:ي�إخفاق��اuئتمانتتمثل�مخاطر�

�لهذه�السياسة�.أقzÒ½شهر�كحد���٦٠دة��روضقبتقديم�جميع�ال�يسمح�ذلك،�إ5ى�إضافةللشركات�ا�قرضة.��اuئتمان
ً
�مدينو�تمويل�نحم�يتم��uنه�إف�،وفقا

  :أدناه�ذكرها�الوارد�ا2ساسية�ا�تطلبات�بعضب�ا�قR>ض�يفي�مالم�ا�رابحة

 ".عمليك�عرفا"��نموذج�تعبئة�صحة�من�التحقق •

 .النقدية�التدفقات�خVل�من�الدخل •

 .تستثÆ½�مالم،�وممتلكات�uتآو ا�قدمة�كمعدات،�وسيارات،��الضمانات •

 .للقيمة�ا2سا}�yzتمويللأعVه�ضمن�معدل�ا�ا�ذكورة�الضمانات�تقييم •

  .ةیبضمانات�كاف�نةیضمان�كافة�الذمم�ا�د�تمی.�إضافة�إ5ى�ذلك،�ةیبصورة�أسبوع�نةیالشركة�الذمم�ا�د�تراقب

�عیمن�خVل�ب�نةیا�دالذمم��لیتجاه�ا�قR>ض�وتقوم�بتحص�ةی�دة�ستة�أشھر،�تقوم�الشركة�باتخاذ�اcجراءات�النظام�نةی:ي�حالة�تأخر�سداد�الذمم�ا�د

  أوضاعھم�بشأن�التأخر�عن�السداد.�ةیا�قدم�أو�الزام�العمVء�بتسو �لیالضمانات�ا�قدمة�لقاء�التمو 

  �:�ا2ولية�ا�ا5ي�ا�ركز�قائمة�كونات��اuئتمانالجدول�أدناه�الحد�ا2قzÒ½�من�تعرض�الشركة��خاطر��يوضح

  

  
٣٠��  م�٢٠٢١سبتم:

��    )مراجعة(غ�
٣١�<Oم�٢٠٢٠ديسم  

  (مراجعة)

  ١٢٤٬١١٨٬٠٦١    ٨٦٫٠٦٥٫٤١٤    يعادله�وما�النقد

  ٣٢٨٬٠٠٧٬٨١٤    ٤٩٢٫٧٧٦٫٦٧٦    ذمم�مرابحة�مدينة�

  ٣٤٬٥٧٢٬٤٢٤    ٤٫٨٤١٫٨٩٩    ا0خر�الشامل�الدخل�خVل�من�العادلة�بالقيمةمحتفظ��Zا���استثمارات

  ٤٩٬٠٧٥٬٣٠٥    ١١٫٠٦١٫٣٢٣    أخرى �أصول 

    ٥٣٥٬٧٧٣٬٦٠٤    ٥٩٤٫٧٤٥٫٣١٢  

    



  شركة�الرائدة�للتمويل

 (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)
  ��(تتمة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�

 �م��٢٠٢١سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��تسعةال�ةلف)  

)السعودي(بالريال�  

  

١٤ 
  

  إدارة�ا�خاطر�(تتمة)�-�١٣

  القانونية�ا�خاطر

  .ةیا�عن�ن=القوان�قیوتطب�>=لتفس�خضعی�عVقة�ذات�وال�Rامات�حقوق �أي�قیتطب�إن.�اcدارة�مجلس�أعضاء�حدأ�باسم�العقارات�ةیملك�صكوك�لیتسج�تمی

  �مخاطر�السيولة

عن�التقلبات�:ي�السوق�أو�انخفاض��ولةیأن�تنتج�مخاطر�الس�مكنی.�ةیلیصا:ي�متطلباتھا�التمو �ةیمخاطر�عدم�مقدرة�الشركة�ع~ى�تلب�ولةیتمثل�مخاطر�الس

�التصن �اuئتمان�فیمستوى �قد �مما ��لینضوب�بعض�مصادر�التمو �سببیي، �الفور. ��تراقبع~ى �استحقاق �محفظة الشركة��واuل�Rامات�ا2صول اcدارة

 .ةیالكاف�ولةیلضمان�الحفاظ�ع~ى�الس

  التعاقدية�ا�تبقية�اMستحقاق�ف)�ات�خ-ل�من�ا�الية�اMل)xاماتغ���ا�خصومة�من��القيمة�تحليل

ع~ى�أساس�ال�Rامات�السداد��م�٢٠٢٠ديسمO>�٣١و�م٢٠٢١سبتمO>��٣٠الخاصة�بالشركة�كما�:ي��ةیا�ال�اuل�Rاماتالجدول�أدناه�محفظة�استحقاق��لخصی

�عل�> =غ �ا�تعاقد �تحدھایا�خصومة �تم �التعاقد�دی. �ا�تبق�لVل�Rامات�ةیاuستحقاقات �الفR>ة �أساس ��خیبتار �ةیع~ى �ا�ركز�ا�ا5ي �تار �ا2وليةقائمة �خیح�½

  .التعاقدي�اuستحقاق

  

٣٠�� �١٢إkى��٣  أشهر��٣من�أقل  )مراجعة(غ���م��٢٠٢١سبتم:
ً
  ا�جماkي  �سنوات�٥سنة�إkى�  شهرا

  ١٤٫٢٧٣٫١٥٨  ٥٫٣٤٥٫٦٣١  ٥٫٦٨٨٫٩٧٩  ٣٫٢٣٨٫٥٤٨  دائنة�ذمم

  ٢٦٩٫٠٢٠٫٤٠٠  ١٠٦٫٢٩٩٫٩٤٤  ١١٨.٩٩٩٫٧٦٩ ٤٣٫٧٢٠.٦٨٧  السعودي�ا�ركزي �لبنكا�إ5ىمستحق�

  ٨٫٤٣٤٫٧٠٨  ٦٫٥٦٠٫٣٢٨  ٩٣٧٫١٩٠  ٩٣٧٫١٩٠  إيجار�عقود�ال�Rامات

  ١٥١٫٨٤١٫٦٦٥  ٨٧٫٩٣٣٫٤٤٦  ٥٢٫٢٨٨٫٥٤٣  ١١٫٦١٩٫٦٧٦  قروض

  ٤٤٣٫٥٦٩٫٩٣١  ٢٠٦٫١٣٩٫٣٤٩ ١٧٧٫٩١٤٫٤٨١  ٥٩٫٥١٦٫١٠١  ا�جماkي

  

٣١��� �١٢إkى��٣  أشهر��٣من�أقل  (مراجعة)م�٢٠٢٠ديسم:
ً
  ا�جماkي  سنوات�٥سنة�إkى�  شهرا

  ١٣٬٣٦٤٬٥٤٩  ٦٬٩٤٠٬٤٧٦  ٤٬٣١٧٬٤٨٨  ٢٬١٠٦٬٥٨٥  دائنة�ذمم

  ٢٢٢٬٩٩٣٬٣٨٤  ١٠٩٬٧٨٧٬٣٦٧  ٩٦٬٦٩٣٬٥٢٢  ١٦٬٥١٢٬٤٩٥  السعودي�ا�ركزي �لبنكا�إ5ىمستحق�

  ١٬١٢٧٬٤٥٤  -  ١٬١٢٧٬٤٥٤  -  إيجار�عقود�ال�Rامات

  ١٦٣٬٠٧٦٬٥٠٨  ١١٣٬٩٧١٬٩٨٧  ٤٤٬٧٨٨٬٥٤٩  ٤٬٣١٥٬٩٧٢  قروض

  ٤٠٠٬٥٦١٬٨٩٥  ٢٣٠٬٦٩٩٬٨٣٠  ١٤٦٬٩٢٧٬٠١٣  ٢٢٬٩٣٥٬٠٥٢  ا�جماkي

  

   



  شركة�الرائدة�للتمويل

 (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)
  ���(تتمة)�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية

 �  م��٢٠٢١سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��تسعةال�ةلف)

 )السعودي(بالريال�

  

١٥ 

 ا�الية�ل�دوات�العادلة�القيم - ١٤

شارك=ن�:ي�السوق�:ي�تاريخ�ت�منظمة�ب=ن�ا�V بموجب�تعام�اuل�Rاماتدفوع�لنقل�،�أو�ا�ا2صول عند�بيع��استVمهالقيمة�العادلة�kي�السعر�الذي�سيتم�

  :ايتم�إم�اuل�Rاماتأو�تحويل��ا2صول القياس.�يستند�قياس�القيمة�العادلة�إ5ى�افR>اض�أن�عملية�بيع�

•  �yzÔامات�أو�ل²صول :ي�السوق�الرئي�Rلuا 

•  yzÔا�:ي�حالة�عدم�وجود�سوق�رئي�<Õامات�أو�ل²صول سواق�فائدة�2 يكون�:ي�أك�Rلuا.  

  .الشركة�قبل�من�ھایإل�للوصول �قابلة�تكون �أن�جبی�فائدة�ا2كÕ>�ا2سواق�أو�ةیسیإن�ا2سواق�الرئ

�بالقيمة�واuستثمارات�،ا�رابحة�وومدين�،البنكية�وا2رصدة�النقد�من�للشركة�ا�الية�2صول ا�تتضمن.�ا�الية�واuل�Rامات�ا2صول ا2دوات�ا�الية�من��كون تت

�ا2خرى �ا�دينة�والذمم�،ا0خر�الشامل�الدخل�خVل�من�العادلة للبنك�ا�ركزي�مستحق�الدفع�و �،ا�الية�للشركة�من�القروض�uل�Rاماتا�تتضمن�بينما.

�ل²دوات�الدفR>ية�القيم�وتقريب�العادلة،�بالقيمة�ا�قاسة�ا0خر�الشامل�الدخل�خVل�من�العادلة�بالقيمة�اuستثمارات�باستثناء�الدائنة�والذمم�،السعودي

  .العادلة�لقيم]Zا�ا2خرى �ا�الية

  :میالتقو �قةیطر �حسب�عنھا�واcفصاح�ةیا�ال�ل²دوات�العادلة�مةیالق�دیلتحد�ةیالتال�اتیتستخدم�الشركة�ا�ستو 

  .مماثلة�اuل�Rامات�أو�²صول ل�نشطة�أسواق�:ي)�ا�عدلة�>=:�ا2سعار�ا�تداولة�(غ١ا�ستوى� 

  .�ةمباشر �>=قابلة�للمVحظة�بصورة�مباشرة�أو�غع~ى�القيمة�العادلة�ا�سجلة��جوهري ال��yلها�تأث=>�دخVت�ا�تعتO>��می:�طرق�تقو ٢ا�ستوى�

  .للمVحظة�القابلة�السوق �اناتیب�إ5ى�تستند��uال��yا�سجلة�العادلة�مةیالق�ع~ى�جوھري �أثر�لھا�ال��yا�دخVت،�تستخدم�می:�طرق�تقو ٣ا�ستوى� 

من�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة��١ا�ستوى��ضمن،�تصنف�الصكوك�ا0خر�الشامل�الدخل�خVل�من�العادلة�القيمة�:ي�ا�درجةومن�ب=ن�اuستثمارات�

  .من�التسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة�٣:ي�إطار�ا�ستوى��ا�لكية�حقوق وأدوات�

الشركة�ما�إذا�كانت�التحويVت�قد�حدثت�ب=ن�ا�ستويات�:ي��تحددا�الية�ع~ى�أساس�متكرر،��القوائما�عR>ف��Zا�:ي��واuل�Rامات²صول�ل�وبالنسبة

�إ5ى�ا�دخVت�ذات�ا�ستوى�ا2دنى�بالتسلسل�الهرمي�
ً
  .ما5ي�تقرير لقياس�القيمة�العادلة�ككل)�:ي� Zاية�كل�فR>ة��ا�همةإعادة�تقييم�التصنيف�(استنادا

  .ةغ=>�ا�تكرر و قياس�القيمة�العادلة�ا�تكررة�ل�واcجراءات�السياسات�الشركة�إدارة�تحدد

  .والسابقة�الحالية�الفR>ة�خVل�العادلة�القيمة�مستويات�ب=ن�تحويVت�uيوجد

  اcدارة�أن�القيمة�العادلة�ل²صول�واuل�Rامات�ا�الية�:ي�تاريخ�التقرير�تعادل�قيم]Zا�الدفR>ية.��تعتقد

    



  شركة�الرائدة�للتمويل

 (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)
  ��(تتمة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�

 �م��٢٠٢١سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��تسعةال�ةلف)  

)السعودي(بالريال�  

  

١٦ 
  

 السعودي�ا�ركزي �البنك�برامج - ١٥

  

  البنك�ا�ركزي�السعودي�قبل�من�ومبادرات�برامج�ط-قإ

��راجــع(�١٩كوفيــد��ف=ــ>وس�كورونــا�ا�ســتجد�مــن�بــاب�اuســتجابة�إ5ــى�انتشــار 
ً
بــإطVق�برنــامج�لــدعم�تمويــل��البنــك�ا�ركــزي�الســعودي،�قــام�)�١٦يضــاحإأيضــا

�تمكــ=ن�خــVل�مــنومتوســطة�الحجــم��،والصــغ=>ة�،تقــديم�الــدعم�الــVزم�للمنشــآت�متناهيــة�الصــغرل�؛م٢٠٢٠:ــي�شــهر�مــارس��)�"الO>نــامج"(القطــاع�الخــاص�

  :أدناه�هو�مب=ن�كما�الخاص�القطاع�تمويل�لدعم�برنامج�ويشتمل.�التموي~ي�ا�جتمع�وتسهيل

 الدفعات�تأجيل�برنامج •

 قراضاcبرنامج��تمويل •

 قراضاcضمان��برنامج •

  .كR>ونيةلاcدعم�رسوم�خدمات�نقاط�البيع��والتجارة��برنامج •

  .أعVه�مذكور �هو�كما��الدفعات�تأجيل�برنامج�فقطالشركة��مارست،�م�٢٠٢١سبتمO>��٣٠:ي�ا�ن]Zية�الفR>ة�خVل

�ضــافية)�إ١٩-(لكوفيــد��واجهــة�تــداعيات�ف=ــ>وس�كورونــا�ا�ســتجد�دعــم�جــراءاتإ�حــول �توج«Zــات�البنــك�ا�ركــزي�الســعوديم،�أصــدر��٢٠٢٠أبريــلشــهر��خــVل

يتعلـــق�بO>نــامج�تأجيــل�الــدفعات�للمنشــآت�الصــغر�والصـــغ=>ة��فيمــاأتخــذه��5ــىتتطلـــع�شــركات�التمويــل�إ�وال�ــyللمنشــآت�متناهيــة�الصــغر�والصــغ=>ة�وا�توســطة�

  .م�٢٠٢١سبتمO>��٣٠:ي�ا�ن]Zية�الفR>ة�خVل�وا�نفذة�الصادرة�التوج«Zات�اuعتبار�:يالشركة��اخذتوا�توسطة.�

  

  م٢٠٢٠مارس��–تأجيل�الدفعات��برنامج

،�)م٢٠٢٠سـبتمO>��½م�وح�ـ٢٠٢٠خـVل�الفRـ>ة�مـن�مـارس�(أشـهر� سـتة الشركة�تأجيل�الدفعات�ا�ستحقة���دة�منمن�برنامج�تأجيل�الدفعات،�يتطلب��كجزء

 دعـم عفـاءاc  بـرامج عتOـ>ي كمـا�.الحجـم توسـطةا�و  الصـغ=>ةو  الصـغر متناهيـة ا�نشـآت ضـمن لتكـون  ا�ؤهلـة شـركاتلل اcقـراض تسـهيVت�عـن التأجيـل��ويـتم

�Zـا ا�عمـول  التمويـل فRـ>ة تمديـد طريـق عـن السـداد إعفـاءات بتنفيـذللمقRـ>ض.�قامـت�الشـركة� ا�حتمـل النقـدي التـدفق مشـاكل �واجهـة للسـيولة ا2جـل قصـ=> 

 اuئتمانلهـذه�التغ=ـ>ات�بخصـوص�التسـهيVت� العميـل.�وتـم�تقيـيم�ا2ثـر�ا�حاسـyÏ ع~ـى إضـافية تكـاليف تحميـل دون  ا�منوحـة
ً
�تطلبـات��يـة�وتـم�معالج]Zـا�وفقـا

تســـهيVت��ومـــنح�،ســـعودي�ريـــال�مليـــون �٥٫٩بمقـــدار�ا2ول �اليـــوم�منـــذ�التعـــديل�ئرخســـاالشـــركة��تســـجيلوقـــد�أدى�ذلـــك�إ5ـــى��).٩ا�عيـــار�الـــدو5ي�للتقريـــر�ا�ـــا5ي�(

و:ي�ظل�غياب�عوامل�أخرى،�فان�ا�شاركة�:ي�هذا�التأجيـل��uيعتOـ>�زيـادة�جوهريـة�:ـي�.�الخسارةربح�أو�ال�:ي�Zا�ع~ى�الفور��وا�عR>فا�شR>كة�لعمZÙVا��ا�رابحة

  .اuئتمان�مخاطر

�لO>نامج�
ً
مليـون�ريـال��١٠٠٫٨قـرض�بمبلـغ��ع~ـى�السـعوديالبنـك�ا�ركـزي�مـع�تفاقيـة�إحصلت�الشركة�بموجب��،لبنك�ا�ركزي�السعوديل�الدفعات�تأجيلوفقا

�حu �دارةاc .�وقامـــت�أربـــاح�بـــدون �كوديعـــةســـعودي�
ً
مليـــون�ريـــال��١٩٫٦مبلـــغ��عـــادةإ�وتـــممليـــون�ريـــال�ســـعودي��١٠٠٫٨بلـــغ�مأســـاس��ع~ـــىالفروقـــات��بتحديـــدقـــا

.�ويبلـغ�صـا:ي�ا�بلـغ�ا�عـدل�ا�ســتحق�م�٢٠٢٠يوليـو�خـVل�سـداده�وتـم�السـعودي�ا�ركــزي �البنـك�خـVل�مـن�ذلـك�تأكيـد�وتـم�للبنـك�ا�ركـزي�السـعودي�سـعودي

�سـنوات�٣٫٥مـدى��ع~ـى�بنـك�ا�ركـزي�السـعوديلل�مليون�ريال�سعودي.�يـتم�سـداد�ذلـك�ا�بلـغ�٨١٫٢هذا�القرض�بعد�السداد��مقابل�لبنك�ا�ركزي�السعوديل

�وخــVل�الفRــ>ة�ســعودي،مليــون�ريــال��٤٫٥م،�ســددت�الشــركة�مبلــغ��٢٠٢٠عــام�خــVل أشــهر.�٦مــد±Zا��ةأوليــ�عفــاءإأقســاط�شــهرية�متســاوية�مــع�فRــ>ة��بموجــب

 �ا�دعوممعدل�التمويل��من�التسهيل�هذا�مقابل�سعوديمليون�ريال��٢٠٫٣
ً
�تطلبات�وفقا���بمبلـغ�ربـح�اجمـا5يعن�ذلـك��ونتج��.الحكومية�ةا�نح�عن�حاسبةا

 ��الخســــارة�أو�الــــربحقائمــــة��ضــــمن�الفــــور �ع~ــــى�بــــذلك�اuعRــــ>افوتــــم��مليــــون�ريــــال�ســــعودي�١٠٫٤
ً
�ا�نحــــةوقيــــاس��cثبــــاتمعينــــة��وقــــد�مارســــت�اcدارة�أحكامــــا

  .الحكومية

  

    



  شركة�الرائدة�للتمويل

 (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)
  ���(تتمة)�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية

 �  م��٢٠٢١سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��تسعةال�ةلف)

 )السعودي(بالريال�

  

١٧ 

  (تتمة)�السعودي�ا�ركزي �البنكبرامج��-١٥

  م�٢٠٢٠سبتم:��7ي�–تأجيل�الدفعات��برنامج

�ووفًقـام.��٢٠٢٠ديسـمO>�5ـىإم�٢٠٢٠سـبتمO>��مـن�ا�ركـزي�السـعوديللبنـك�تمديـد�برنـامج�تأجيـل�الـدفعات��البنك�ا�ركزي�السعودي�أعلن�،م�٢٠٢٠سبتمO>�:ي

ع~ـى�مـدى��للبنك�ا�ركزي�السعودي.�يتم�سداد�ذلك�ا�بلغ�أرباح�بدون �كوديعة�سعودي�ريال�مليون ��٧٣٫١وقدرها�ستحق��القرضالشركة��استلمت�،للO>نامج

مقابـل�هـذا��سـعوديمليـون�ريـال�٣٩ سـددت�الشـركة�مبلـغ��الفRـ>ة�وخـVل�.أشهر��٤�دة�أوليةعفاء�إأقساط�شهرية�متساوية�مع�فR>ة��بموجب�سنة�١٫٢٥فR>ة�

�تطلبــات��ا�ـــدعوم�التمويــل�فوائـــد�معــدل�احتســـاب�وتــم.�التســهيل�
ً
مليــون�ريـــال���٤٫٢بمبلـــغ�ربــح�اجمـــا5ي�ذلــك�عــن�نـــتج.��عــن�ا�نحـــة�الحكوميــة�ا�حاســـبةوفقــا

:ـــي�اuعRـــ>اف�با�بـــالغ��جوهريــة.�وقـــد�مارســـت�اcدارة�أحكامـــا�ا0خــر�الشـــامل�والـــدخلالــربح�أو�الخســـارة��قائمـــة�ضـــمن�الفـــور �ع~ــى�بـــذلك�اuعRـــ>اف�وتـــم�ســعودي

  إيرادات�هذه�ا�نحة.�وقياس�إثباتو �للبنك�ا�ركزي�السعوديا�ستحقة�الدفع�

�بخســا�اعR>فــت
ً
  الــربح��:ــي�لعمZÙVــاا�شــR>كة�ا�منوحــة��ا�رابحــةفيمــا�يتعلــق�بتســهيVت��ســعوديمليــون�ريــال��٣بمبلــغ��ا2ول التعــديل�مــن�اليــوم��ئر الشــركة�أيضــا

  .اuئتمان:ي�مخاطر��جوهريةغياب�عوامل�أخرى،��uتعتO>�ا�شاركة�:ي�هذا�التأجيل�زيادة�ظل��.�و:ي�الخسارة�أو
  

 م�٢٠٢٠ديسم:��7ي��–تأجيل�الدفعات��برنامج

�<Oركـزي�،�أعلـن�م٢٠٢٠:ـي�ديسـم�مــارس��إ5ـى�م٢٠٢٠�ــدة�ثVثـة�أشـهر�مــن�ديسـمO>��للبنـك�ا�ركـزي�السـعودي�الــدفعات�تأجيـل�تمديــد�برنـامج�السـعوديالبنــك�ا

�بمبلغ��استلمت�.هذا�الO>نامجل�ووفًقا.�م٢٠٢١
ً
�للبنـك�ا�ركـزي�السـعودييتم�سـداد�ذلـك�ا�بلـغ���،بدون�أرباح�كوديعة�سعوديمليون�ريال��٧٣٫٢الشركة�قرضا

مليـــون�ريـــال�مقابـــل��٢٤.٤ســـداد��أعـــادت�الشـــركةالفRـــ>ة��خـــVل�.أشـــهر�٤مـــع�فRـــ>ة�إعفـــاء�أوليـــة��ـــدة�شـــهرية�متســـاوية،��أقســـاط�موجـــببســـنة��١٫٥خـــVل�فRـــ>ة�

�تطلبــات��التمويــل�فوائــد�عــدلمالتســهيVت.��
ً
وتــم��مليــون�ريــال�ســعودي�٤٫٧بمبلــغ��ربــح�إجمــا5يونــتج�عــن�ذلــك���عــن�ا�نحــة�الحكوميــة�ا�حاســبةا�ــدعوم�وفقــا

 ع~ـــى�الفـــور.��ا0خـــر الـــدخل�الشـــامل�الـــربح�أو�الخســـارة�و �قائمـــةأو�الخســـارة�:ـــي��الـــربحثبـــات�ذلـــك�:ـــي�إ
ً
�ا�نحـــةوقيـــاس��cثبـــاتمعينـــة��وقـــد�مارســـت�اcدارة�أحكامـــا

 .الحكومية

ا�عRـ>ف��Zـا�:ـي�الـربح�أو�الخسـارة��.للعمـVءبتسـهيVت�مرابحـة��ا�تعلقمليون�ريال�سعودي���٣بمبلغ وقد�أدى�ذلك�إ5ى�إدارج�الشركة�خسارة�تعديل�لليوم�ا2ول 

  .اuئتمانغياب�عوامل�أخرى،��uتعتO>�ا�شاركة�:ي�هذا�التأجيل�زيادة�جوهرية�:ي�مخاطر�ظل��و:ي��فوًرا.

  
  م�٢٠٢١ابريل�–تأجيل�الدفعات��برنامج

�يونيـــو�إ5ـــى�م�٢٠٢١أبريـــلللبنـــك�ا�ركـــزي�الســـعودي��ـــدة�ثVثـــة�أشـــهر�مـــن��الـــدفعات،�أعلـــن�البنـــك�ا�ركـــزي�الســـعودي�تمديـــد�برنـــامج�تأجيـــل�م�٢٠٢١مـــارس:ـــي�

�بمبلـغ��اســتلمتهــذا�الO>نـامج.�ل�ووفًقـا.�م٢٠٢١
ً
يـتم�ســداد�ذلـك�ا�بلــغ�للبنـك�ا�ركــزي�الســعودي���،بـدون�أربــاح�كوديعــة�ســعوديمليــون�ريـال��٧١الشـركة�قرضــا

مليــون�ريــال�مقابــل���٩٫٥ســداد�الشــركةأعــادت��،الفRــ>ة�خــVلأشــهر.��٤عفــاء�أوليــة��ــدة�شــهرية�متســاوية،�مــع�فRــ>ة�إ�أقســاط�بموجــبســنة��١٫٢٥خــVل�فRــ>ة�

�تطلبـــات��التمويـــل�فوائـــد�معـــدل�احتســـاب�تـــم�.التســـهيVت�
ً
مليـــون�ريـــال��٤بمبلـــغ��ربـــح�جمـــا5يإونـــتج�عـــن�ذلـــك���عـــن�ا�نحـــة�الحكوميـــة�ا�حاســـبةا�ـــدعوم�وفقـــا

 ع~ـــى�الفـــور.��ا0خـــر أو�الخســـارة�:ـــي�قائمـــة�الـــربح�أو�الخســـارة�والـــدخل�الشـــامل��الـــربحثبـــات�ذلـــك�:ـــي�إســـعودي�وتـــم�
ً
�cثبـــاتمعينـــة��وقـــد�مارســـت�اcدارة�أحكامـــا

 .الحكومية�ا�نحةقياس�و �اثباتا�ركزي�وكذلك��للبنك�ا�ستحق

.�ا�عRـــ>ف��Zـــا�:ـــي�الـــربح�أو�للعمـــVءبتســـهيVت�مرابحـــة��ا�تعلـــقمليـــون�ريـــال�ســـعودي���٢٫٦بمبلـــغ وقـــد�أدى�ذلـــك�إ5ـــى�إدارج�الشـــركة�خســـارة�تعـــديل�لليـــوم�ا2ول 

  .اuئتمانغياب�عوامل�أخرى،��uتعتO>�ا�شاركة�:ي�هذا�التأجيل�زيادة�جوهرية�:ي�مخاطر�ظل�و:ي��الخسارة�فوًرا.
  

  م�٢٠٢١يوليو�–تأجيل�الدفعات��برنامج

�ســبتمO>�إ5ــى�م�٢٠٢١يونيــوللبنــك�ا�ركــزي�الســعودي��ــدة�ثVثــة�أشــهر�مــن��الــدفعات،�أعلــن�البنــك�ا�ركــزي�الســعودي�تمديــد�برنــامج�تأجيــل�م�٢٠٢١يونيــو:ــي�

�بمبلغ��استلمتهذا�الO>نامج.�ل�ووفًقا.�م٢٠٢١
ً
يـتم�سـداد�ذلـك�ا�بلـغ�للبنـك�ا�ركـزي�السـعودي��،بـدون�أربـاح�كوديعـة�سـعوديمليون�ريـال��٦٨٫٢الشركة�قرضا

�تطلبات��يلالتمو �فوائدتم�احتساب�معدل��.سنة� ١٫٥خVل�فR>ة��
ً
مليون�٦٫٣ بمبلغ��ربح�إجما5يونتج�عن�ذلك���عن�ا�نحة�الحكومية�ا�حاسبةا�دعوم�وفقا

 ع~ـى�الفــور.��ا0خـر أو�الخسـارة�:ــي�قائمـة�الــربح�أو�الخسـارة�والـدخل�الشــامل��الـربحثبـات�ذلـك�:ــي�إريـال�سـعودي�وتــم�
ً
�cثبــاتمعينـة��وقـد�مارسـت�اcدارة�أحكامــا

 .هاوقياس�الحكومية�ا�نحة�ثباتإللبنك�ا�ركزي�وكذلك��ا�ستحق

.�ا�عRـــ>ف��Zـــا�:ـــي�الـــربح�أو�للعمـــVءبتســـهيVت�مرابحـــة��ا�تعلـــقمليـــون�ريـــال�ســـعودي��٢٫٢بمبلـــغ وقـــد�أدى�ذلـــك�إ5ـــى�إدارج�الشـــركة�خســـارة�تعـــديل�لليـــوم�ا2ول 

  التأجيل�زيادة�جوهرية�:ي�مخاطر�اuئتمان.غياب�عوامل�أخرى،��uتعتO>�ا�شاركة�:ي�هذا�ظل�و:ي��الخسارة�فوًرا.



  شركة�الرائدة�للتمويل

 (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)
  ��(تتمة)إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�

 �م��٢٠٢١سبتم:��٣٠أشهر�ا�ن01ية�7ي��تسعةال�ةلف)  

)السعودي(بالريال�  

  

١٨ 
  

  (تتمة)برنامج�البنك�ا�ركزي�السعودي��-١٥

 م�٢٠٢١سبتم:��–تأجيل�الدفعات��برنامج

�كتــوبرأ�ــدة�ثVثــة�أشــهر�مــن��بشــروط�معينــة��للبنــك�ا�ركــزي�الســعودي�الــدفعات،�أعلــن�البنــك�ا�ركــزي�الســعودي�تمديــد�برنــامج�تأجيــل�م�٢٠٢١ســبتمO>:ــي�

أي�مبلـغ،�حيـث�تحـدد�حاليـا�مقـدار�التمويـل�الـذي���ا2وليـةا�اليـة��القـوائمتـاريخ�إصـدار�هـذه��ح�ـ½الشـركة��تسـتلملـم��ذلـك،�ومع.�م�٢٠٢١ديسمO>�إ5ى�م٢٠٢١

  �.الدفعات�تأجيلبO>نامج��ا�تعلقة،�وفقا�للشروط�لبنك�ا�ركزي�السعودياتحتاجه�من�
 

  ����ية�ا�توقعةاMئتمان)�ع�ى�الخسائر�١٩- كوفيد(�ثرأ - ١٦

�ذلك�العالم�حيث�أثر �كجائحة�عا�ية.�و:ي�ضوء�اuنتشار�السريع�:ي�أرجاء�)١٩- كوفيد�(�كورونا�علنت�منظمة�الصحة�العا�ية�ف=>وسأ،�م٢٠٢٠مارس��خVل

�وأغلقتانتشار�الف=>وس.��لتفادي�اجراءات�الحكومات�:ي�مختلف�أنحاء�العالم�اتخذتو �.ا�ملكة�العربية�السعودية�ع~ى�مجلس�التعاون�الخليÚي�بما�ف«Zا

 .ا�ملكةوحظر�التجول�ع~ى�نطاق��،غVقاc وفرض�عمليات��،جتماÛياu �للتباعد�شاداتإر الحدود،�وأصدرت�ا�ملكة�العربية�السعودية�

العرض�الذي��حجمولكن�أيضا�بسبب�مشاكل��١٩كوفيد�منبات�كب=>ة�ليس�بسبب�مشاكل�الطلب�الناشئة�لالفR>ة�الحالية�شهدت�أسعار�النفط�تق�خVل

�مؤشرات�ع~ى�النفط�سعار2 �ا�توقعةسيناريوهات�اختبار�الضغط�ع~ى�التحركات��جراءسبق�هذا�الوباء.�قامت�الشركة�بتقييم�الوضع�الحا5ي�من�خVل�إ

�ا2عمال�توقف�احتماليةمع��التعامل:ي��خرى ا2 �ا�خاطر�دارةممارسات�إ�5ىإ�ضافةباc �،وا2داء�،وا�Vءة�ا�الية�،والتشغيل�،والسيولة�،الرئيسية�اuئتمان

�التعرض�اتترك=� �مراجعة�ع~ى�الشركة�قبل�من��Zا�القيام�تم�ال��yالخطوات�تشملا�ا5ي.��وا2داءعمليات�الع~ى��)�١٩كوفيد(�ف=>وس�كورونا�ا�ستجد�بسبب

 Vدقة��ئتمانل�<Õالقطاعات�مثلع~ى�مستوى�أك�uناطق��قتصاديةا�ذلك�وحماية�الضمانات�وا�راجعة�:ي�الوقت�ا�ناسب��5ىوالطرف�ا�قابل�وما�إ�والبلدوا

�الحكومية�ا�نحة�برنامج�أثر�عتباراu �:ي�ا2خذ�تم�كما.�ذلك�ا5ى�الحاجة،�عند�مناسب�بشكل�القروض�هيكلة�عادةإو �للعمVء�ياuئتمان�التصنيف�جراءاتإو 

  .البنك�ا�ركزي�السعوديو 

�خسائر� �لتحديد �بعض�ا�دخVت�واuفR>اضات�ا�ستخدمة �مراجعة �الشركة �من �السائدة �والظروف�اuقتصادية �الحالية �ا2حداث �اuئتمانتتطلب�هذه

هو�الحال��ا�توقعة.�كما�اuئتمانهذه�ا2مور�بشكل�أسا}�yzحول�تعديل�عوامل�اuقتصاد�الك~ي�ال��yتستخدمها�الشركة�:ي�تقدير�خسائر��وتR>كز ا�توقعة.�

،�وبالتا5ي،�قد�تكون�النتائج�الفعلية�مختلفة�عن�تلك�ا�توقعة.�إن�تأكدمع�أي�تنبؤات،�فإن�التوقعات�واحتماuت�الحدوث�مدعومة�بأحكام�هامة�وعدم�ال

  بشكل�منتظم.تأث=>�هذه�البيئة�اuقتصادية�غ=>�ا�ؤكدة�هو�تقديري،�وسوف�تستمر�الشركة�:ي�إعادة�تقييم�وضعها�وا2ثر�ا�رتبط��Zا�

وغ=>ها�مدفوعات�اcجازة،�،�مثل�البنك�ا�ركزي�السعودي،�من�الصعب�التأكد�من�ا0ثار�ا�حددة�ل²زمة�الصحية�وتداب=>�الدعم�الحكومية�و :ي�الوقت�الحا5ي

ائتماني�محتمل�من�خVل�تطبيق�معاي=>�التدريج�والR>ك=��من�الحزم�ا�خففة.�وبناًء�عليه،�خلصت�الشركة�إ5ى�أنه�من�السابق�2وانه�أن�ينعكس�أي�انخفاض�

")�<Õقتصاد�الك~ي�الذي�يدعم�احتمالية�التعuي�أل")�والخسارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السداد�("دي�بيع~ى�نموذج�اßستستمر�الشركة�:ي�التقييم�دي��.�("

ية�ا�توقعة�:ي�فR>ات�اuئتمانأكÕ>�موثوقية�وبالتا5ي�تحديد�ما�إذا�كان�يلزم�إجراء�أي�تعديل�:ي�الخسائر��معلوماتتوفر��عندالفردي��خاطر�الشركة�الهامة�

 التقارير�الVحقة.

  

 -حقة�ال�حداثا�  - ١٧

uحقه��وجدت�uالية�القوائم�إصدار�وقبلتاريخ�التقرير��بعد�مهمةأحداث��  .لهذه�القوائم�ا�الية�ا2ولية��إضافيةإفصاحات��أو تعديVت��تتطلب�ا2ولية�ا

  

 السابقة�الف)�ة�تصنيف�إعادة - ١٨

 لتتما¿z½�مع�عرض�الفR>ة�الحالية.��ا2ولية�ا0خر�الشامل�والدخل�الخسارة�أو�الربح�قائمة�ضمن�ا�قارنة�ا2رقام�بعض�تصنيف�إعادة�تم

 

 ��ا�وليةعتماد�القوائم�ا�الية�ا - ١٩

  .�م�٢٠٢١اكتوبر�٢٦ا�وافق��هـ�١٤٤٣ا2ول �ربيع��٢٠:ي�تاريخ���ا2ولية�هذه�القوائم�ا�اليةمجلس�اcدارة��اعتمد


