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 للتمويل الرائدةشركة 

 ( مقفلة  سعودية مساهمةشركة )
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 6 لكيةقائمة التغيرات في حقوق امل •

 8-7  قائمة التدفقات النقدية •
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شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

والدخل الشامل اآلخر ةالخسار أو الربح قائمة 

هية لسنةل م٢٠٢١ديسمبر ٣١في املن

إيضاح 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

ريال سعودي 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

ريال سعودي 

العمليات دخل 

٧٨٬٢٩٣٬٦٨٥٤٠٬٦٨٢٬٨٢٠مدينةمرابحةذمم منخاصةعموالتإيراد

(١١٬٨٤١٬٦٤٦))٢٦٬٣٩١٬٧٠٤(تكاليف تمويل 

٥١٬٩٠١٬٩٨١٢٨٬٨٤١٬١٧٤

رابحةاملمم ذوخسائر إعادة هيكلة ،ودخل املنح،القروضعلىالتعديلمكاسب

، صافي املدينة

٦

٩٬٩٧١٬٣٠٦٣٬٣٢١٬٤٢٩

١٠٬٦٣٢٬٥٦٩٢٬٣٦٢٬٧٧٠خرآ دخلوطلباتتقديم رسوم

٧٢٬٥٠٥٬٨٥٦٣٤٬٥٢٥٬٣٧٣صافيالعمليات،دخل إجمالي

العملياتمصاريف 

(١٨٬٩٠٦٬٥٦٢))٢٤٬٨٦٥٬٨٨٩(٧عمومية وإدارية  اريفمص

(٥٬١٦٧٬٦٢٧))١٠٬٣٣٠٬٧٧٣(٨وتسويقبيعمصاريف

هالك (٢٬٠١٦٬٢٥٧))٣٬٣٠٢٬٧٤١(وإطفاءاس

(٣٠٬٢٥١٬٨٩٠))١٬٧٥٠٬٧٦٠((ب)١٤املدينةمرابحةذمم قيمةفيهبوطخسائر ال

(٢١٬٨١٦٬٩٦٣)٣٢٬٢٥٥٬٦٩٣

ها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالدخل من ١٬٢٧٢٬٦٩٥٩٧٣٬٤١٦االستثمارات املحتفظ 

-٢٬٣٨٦٬٢٢٨ها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمكاسب بيع استثمارات محتفظ 

(٢٠٬٨٤٣٬٥٤٧)٣٥٬٩١٤٬٦١٦الزكاةقبل )(الخسارةالربح /

(٧٣٢٬٠٣٧)) ٤٬٤٥٧٬٤٣٠(٩الزكاة 

(٢١٬٥٧٥٬٥٨٤)٣١٬٤٥٧٬١٨٦للسنة(الخسارة)الربح / 

للسنةالشامل اآلخر  الدخل 

: الحقةفتراتأو الخسارة في الربح إلىتصنيفهايعادقدبنود

ها بالقيمة العادلة من خالل الدخل مكاسب القيمة العادلة من االستثمارات املحتفظ 

١٬١٥٦٬٨٢٦١٬٤٥٣٬٣٠٣الشامل اآلخر 

-) ٢٬٣٨٦٬٢٢٨(ها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمكاسب بيع استثمارات محتفظ 

١٬٤٥٣٬٣٠٣)١٬٢٢٩٬٤٠٢(الحقةفتراتفيالخسارةأو الربح إلىتصنيفهاالبنود التي قد يعادإجمالي

تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة: يعاد التي لن البنود

(٤٢٠٬٦٨٩)٢٠٢٧٦٬٩٢٧للموظفين الخدمةهايةنافعمربح / (خسارة) قياسإعادة 

(٤٢٠٬٦٨٩)٢٧٦٬٩٢٧تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة يعادالبنود التي لن إجمالي

١٬٠٣٢٬٦١٤) ٩٥٢٬٤٧٥(للسنةاآلخر الشامل الدخل (الخسارة) /إجمالي

(٢٠٬٥٤٢٬٩٧٠)٣٠٬٥٠٤٬٧١١للسنة ةالشامل / (الخسارة)الدخل إجمالي

 ٢٨) إلى (١اإليضاحات املرفقة من رقم (تعّد 
ً
ال يتجزأ من القوائم املالية) جزءا



٦

شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

يقائمة املركز املال

م٢٠٢١ديسمبر ٣١فيكما

إيضاح 

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

سعودي ريال

األصول 

١٣٣٦٬٧٢٤٬٩١٢١٢٤٬١١٨٬٠٦١في حكمھوما نقد ال

-٢٥٦٬٢٣٩٬٢١٠املركزي السعودي من البنك املستحق

٥٦٨٬٧٤٣٬٩٠٢٣٢٨٬٠٠٧٬٨١٤(أ) ١٤مدينة مرابحةذمم 

١٥١٦٬٦٧٩٬٥٤٣٤٩٬٨٣٨٬٥٢٨دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 

هااستثمارات ١٦٤٬٨٠١٬٣٦١٣٤٬٥٧٢٬٤٢٤بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر محتفظ 

١٠٦٬٦٢٢٬٩٤٦١٬٧٦٣٬٨٦١أصول حق االستخدام 

١١١٬١٣٨٬٩٢٠٦٠٠٬٦١١ومعداتممتلكات

١٢١٬٢١٢٬٥٩٢١٬٠١٦٬٨٢٤ملموسةغير أصول 

٦٤٢٬١٦٣٬٣٨٦٥٣٩٬٩١٨٬١٢٣األصول إجمالي

لكيةوحقوق املااللتزامات

اللتزاماتا

١٧٣٢٬٢٦٦٬٩٩٨٢٥٬٦٨٧٬٠٥٥ذمم دائنة  ومستحقات

٢٥٢١٠٬٨٨١٬١٥٢٢٠٨٬٤٦١٬٩٦٣السعودي املركزي كالبنإلىاملستحق

٩٤٬٣٧٢٬٩٩١٨٥٣٬٣٦١مستحقةزكاة 

١٨٧٬٣٩٨٬٥٤٦٩٠٩٬٢٩٧يجارعقود اإل التزامات

١٩١٩٩٬٠٢٩٬٤٣٩١٤٦٬٢٢٦٬٩٩٣قروض

٢٠٢٬٠٠٢٬٣٧٣٢٬٠٧٢٬٢٧٨هاية الخدمة للموظفيننافعم

٤٥٥٬٩٥١٬٤٩٩٣٨٤٬٢١٠٬٩٤٧االلتزامات إجمالي

لكيةحقوق امل

٢١١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس املال

٥٬٣٨٩٬٥٣٨٢٬٢٤٣٬٨١٩حتياطي نظاميا 

٢٢٣٬٩٠١١٬٤٥٣٬٣٠٣اآلخرالشاملالدخلالعادلة من خالل القيمة–القيمة العادلة احتياطي

(٤٢٠٬٦٨٩)) ١٤٣٬٧٦٢(هاية الخدمة للموظفينمنافعقياس إعادة احتياطي

٣٠٬٧٤٢٬٢١٠٢٬٤٣٠٬٧٤٣أربـاح مبقـاة 

١٨٦٬٢١١٬٨٨٧١٥٥٬٧٠٧٬١٧٦لكية حقوق املإجمالي

٦٤٢٬١٦٣٬٣٨٦٥٣٩٬٩١٨٬١٢٣لكيةوحقوق املااللتزاماتإجمالي

 ال يتجزأ من القوائم املالية ٢٨) إلى (١اإليضاحات املرفقة من رقم (تعّد 
ً
) جزءا



٧

شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

لكيةحقوق املالتغيرات في قائمة 

هية في للسنة م٢٠٢١ديسمبر ٣١املن

ل ارأس املـ

سعودي ريال

حتياطي نظامي ا

سعودي  ريال

أرباح مبقـــــاة

سعودي ريال

القيمةاحتياطي

القيمة  –العادلة

العادلة من خالل  

الدخل الشامل 

اآلخر 

سعودي ريال

إعادة  احتياطي

هايةنافعمقياس 

الخدمة

موظفينلل 

سعودي ريال

اإلجمالي 

سعودي ريال

١٧٦٬٢٥٠٬١٤٦--١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٢٤٣٬٨١٩٢٤٬٠٠٦٬٣٢٧م  ٢٠٢٠يناير ١في كماالرصيد 

)  ٢١٬٥٧٥٬٥٨٤(--)  ٢١٬٥٧٥٬٥٨٤(--السنة خسارة 

١٬٠٣٢٬٦١٤)٤٢٠٬٦٨٩(١٬٤٥٣٬٣٠٣---لسنةلاالخرالشاملالدخل

)  ٢٠٬٥٤٢٬٩٧٠()٤٢٠٬٦٨٩(١٬٤٥٣٬٣٠٣)  ٢١٬٥٧٥٬٥٨٤(--سنة لللة الشامالخسارة إجمالي

١٥٥٬٧٠٧٬١٧٦)٤٢٠٬٦٨٩(١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٢٤٣٬٨١٩٢٬٤٣٠٬٧٤٣١٬٤٥٣٬٣٠٣م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١في كماالرصيد 

٣١٬٤٥٧٬١٨٦--٣١٬٤٥٧٬١٨٦--السنةربح

) ٩٥٢٬٤٧٥(٢٧٦٬٩٢٧)١٬٢٢٩٬٤٠٢(---األخرالشاملةالخسارة 

٢٧٦٬٩٢٧٣٠٬٥٠٤٬٧١١)١٬٢٢٩٬٤٠٢(٣١٬٤٥٧٬١٨٦--سنةإجمالي الدخل الشامل لل

---) ٣٬١٤٥٬٧١٩(٣٬١٤٥٬٧١٩املحول إلى االحتياطي النظامي 

١٨٦٬٢١١٬٨٨٧)١٤٣٬٧٦٢(١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٣٨٩٬٥٣٨٣٠٬٧٤٢٬٢١٠٢٢٣٬٩٠١م ٢٠٢١ديسمبر ١٣الرصيد كما في 

 ) ٢٨) إلى (١اإليضاحات املرفقة من رقم (تعّد 
ً
ال يتجزأ من القوائم املاليةجزءا



٨

شركة الرائدة للتمويل

شركة مساهمة سعودية مقفلة) (

قائمة التدفقات النقدية

هية في للسنة م٢٠٢١ديسمبر ٣١املن

إيضاح 

م ٢٠٢١ديسمبر٣١

سعودي  ريال

م٢٠٢٠ديسمبر٣١

سعودي ريال

النقدية من األنشطة التشغيلية التدفقات

(٢٠٬٨٤٣٬٥٤٧)٣٥٬٩١٤٬٦١٦(الخسارة) قبل الزكاة  الربح / 

: علىتعديالت

(٢٦٬٨١١٬٧٦٥)) ٢٠٬٣٥٩٬٠٩٥(الحكوميةاملنحمنالدخل

(٦٬٠٤٤٬٣٦٧)-٦القروض إعادة هيكلةمن تعديل مكاسب

٢٥٬٨٨٥٬٩٦٧١١٬١٧٢٬٤٨٩تمويل التكلفة

١٬٧٥٠٬٧٦٠٣٠٬٢٥١٬٨٩٠(ب)١٤املدينةمرابحةذمم مةیفي قهبوطالسائر خ

ها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الدخل من االستثمارات املحتفظ 

(٩٧٣٬٤١٦))١٬٢٧٢٬٦٩٥(١٦اآلخر

خالل الدخل الشامل ها بالقيمة العادلة من مكاسب بيع استثمارات محتفظ 

-) ٢٬٣٨٦٬٢٢٨(١٦اآلخر

هالك ١٠١٬٩٧٢٬٨٨٢١٬٠٠٧٬٩٢٢أصول حق االستخدام اس

هالك ١١٦٠١٬١٣٠٣٤٤٬٠٦٩معداتو ممتلكاتاس

١٢٧٢٨٬٧٢٩٦٦٤٬٢٦٦ملموسة غيرأصول إطفاء

٢٠٦٤٦٬٤٧٨٦٩٧٬٤١٤للموظفين الخدمةهايةمنافعمخصص

١٨٤٨٤٬١١٩١٥٤٬٧٩٧اإليجار د و عقتمويلتكاليف

(١٠٬٣٨٠٬٢٤٨)٤٣٬٩٦٦٬٦٦٣العامل املال رأستعديالتقبلالتشغيليةالنقديةالتدفقات

:العاملاملالرأستعديالت

(٨٢٬٨٤٣٬٧٦٤)) ٢٤٢٬٤٨٦٬٨٤٨(مدينة مرابحةذمم 

(٤٢٬٩٧٠٬٨٠٠)٣٣٬١٥٨٬٩٨٥خرى دفعات مقدمة وأرصدة مدينة ا 

١٬٢٣٧٬٥٠٣-مقيدة نقديةودائع

٦٬٥٧٩٬٩٤٣٧٬٨٤٨٬٨٦٣ذمم دائنة ومستحقات

(١٢٧٬١٠٨٬٤٤٦)) ١٥٨٬٧٨١٬٢٥٧(النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية 

(١١٢٬٨٨٠)) ٤٣٩٬٤٥٦(مدفوعةللموظفينالخدمةهايةمنافع

(١٬٣٢٧٬٥٦٥))٩٣٧٬٨٠٠(٩مدفوعة زكاة 

(١٢٨٬٥٤٨٬٨٩١))١٦٠٬١٥٨٬٥١٣(التشغيلية األنشطة فياملستخدمالنقد صافي

ستثمارية النقدية من األنشطـة اال التدفقات

ها بالقيمة العادلة من خالل ضافاتإ  الشاملالدخلاستثمارات محتفظ 

اآلخر
(٣١٬٧٤٣٬٦٦١)-١٦

ها بالقيمة العادلة من خالل مستلمة منعائدات  الدخلاستثمارات محتفظ 

اآلخرالشامل
١٦

١٬١٢٣٬٦٩٣٤٩٠٬٨٠٣

ها بالقيمة العادلة من  خالل الدخل  املتحصل من بيع استثمارات محتفظ 

-١٦٣١٬٠٧٦٬٨٩١اآلخرالشامل 

(٦٤٠٬١٧٤)) ١٬١٣٩٬٤٣٩(١١ممتلكات ومعدات ضافات إ 

(٨٢٠٬٥٦٩)) ٩٢٤٬٤٩٧(١٢امللموسة غيراألصول ضافات إ 

(٣٢٬٧١٣٬٦٠١)٣٠٬١٣٦٬٦٤٨ستثمارية األنشطة اال )املستخدم في / (عنالناتج صافي النقد 



٩

شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

(تتمة) قائمة التدفقات النقدية 

هية في للسنة م٢٠٢١ديسمبر ٣١املن

إيضاح 

م ٢٠٢١ديسمبر٣١

سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر٣١

سعودي ريال

النقدية من األنشطـة التمويليـة التدفقات

٢٥١٣٩٬١٨٠٬٦٥٦٢٤٧٬٠٥١٬٥٦٠السعودي املركزي البنكمناملستلم النقد

(٢٤٬٠٥٨٬١٧٧))١٤٠٬٩٤١٬٨٣٥(٢٥السعودي املركزي البنكإلىاملسدد

١٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠قروضمتحصالت من ال

(١٦٬١٦٩٬٠٤٠))٥٩٬٢٨٣٬١٨٧(مسددةقروض

(١٬١٢٧٬٤٥٤))٨٢٦٬٨٣٧(١٨سددة امليجارعقود اإل التزامات

-) ٥٠٠٬٠٨١(١٧دخل املنح املؤجلة

٤٢٬٦٢٨٬٧١٦٢٧٥٬٦٩٦٬٨٨٩األنشطة التمويلية نعصافي النقد الناتج 

١١٤٬٤٣٤٬٣٩٧) ٨٧٬٣٩٣٬١٤٩(يعادلھ وما في النقد الزيادة/صافي  (النقص)

١٢٤٬١١٨٬٠٦١٩٬٦٨٣٬٦٦٤سنة في بداية اليعادلھ وماالنقد

هاية اليعادلھ وماالنقد ١٣٣٦٬٧٢٤٬٩١٢١٢٤٬١١٨٬٠٦١سنة فى 

 ال يتجزأ من القوائم املالية ٢٨) إلى (١املرفقة من رقم (تعّد اإليضاحات
ً
) جزءا
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١٠

عامة معلومات.١

ـــــــركة ـــ ـــــــركة")، للتمويلالرائدة شــ ـــــــركةهي("الشـــــ ــ ـــــــعوديةمســــــــــــاهمةشـــ بموجب الســــــــــــجل التجاري رقم  الســــــــــــعوديةالعربيةاململكةفيمســــــــــــجلةمقفلةســـــ

م).٢٠١١أغسطس٢١هـ (املوافق ١٤٣٢رمضان٢١بتاريخالرياضفيالصادر١٠١٠٣١٤٩٨٢

ـــــجـلالـدمـاممـدينـةفيواحـد  فرعالشـــــــــــــركـةلـدى  ــــــــجـلبموجـبمســــــــ ــ أكتوبر ٢٦(املوافق  ه١٤٤٣ربيع األول ٢٠خیبتـار ٢٠٥٠١٥٠٣٣٠رقم التجـاري الســـ

في )م٢٠١٦مايو ٣١(املوافق  ه١٤٣٧شعبان  ٢٤خیبتار ١١٣١٠٥٦٩٢٨سجل بموجب السجل التجاري رقم  املبريدة مدينةعفي حين أغلق فر ) م٢٠٢١

م.٢٠٢١عام 

هالكياملرابحةو اإلجارة غةیواملتوســــطة بصــــ رة ياملنشــــآت الصــــغنشــــاطلیوتمو ،ليیالتمو جارینشــــاط الشــــركة في مزاولة أعمال اإل تمثلی ، والتمويل االســــ

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

ة ی اململكة العرب،١١٦٣٢اضی، الر ٨٦٨٧٥.ب.صا،یشـــارع العل،الثالثالطابق،  برج ب،ایأبراج العلشـــركة الرائدة للتمويل، عنوان املكتب املســـجل ل

.ةیالسعود

اإلعدادأسس .٢

هية في وللسنةالقوائم املالية للشركة كما في  أعّدت  ،م، وفًقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية٢٠٢١ديسمبر٣١املن

حاسبين.واملراجعينالهيئة السعودية للمنعواملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة 

املالية وفًق أعّدت   املحاسبي،  القوائم  التاريخية على أساس االستحقاق  التكلفة  خاللمنالعادلةبالقيمةهااملحتفظاالستثماراتباستثناءا ملبدأ 

على أساس القيمة الحالية لاللتزامات املستقبلية باستخدام املقاسةللموظفين  الخدمةهايةومنافعالعادلة،  بالقيمةاملدرجة  اآلخرالشاملالدخل

املتوقعة.  اإلضافةدة وحطريقة 

.للشركةهذه القوائم املالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية رضت عُ 

 
ُ
قائمة املركز املالي بصفة عامة وفًقا للسيولة.فيوااللتزاماتاألصول عرضت

املعايير الجديدة واملعدلة تطبيق .٣

أو املعدلة الجديدةاملعايير ١٫٣

جوهري لم يكن لها أي تأثير  ولكنبعدها، أوم٢٠٢١يناير ١فيتبدأ التيالسنويةللفتراتألول مرة ساريةالتعديالت الو عاييربعض املالشركةاعتمدت

.ري بعدوغير ساصادرأو تعديل آخر ،أو تفسير،هذه القوائم املالية. لم تطبق الشركة في وقت مبكر أي معيارعلى

). ٣٩لمحاسبة رقم لواملعيار الدولي ٤و ٧و ٩و  ١٦رقم املاليللتقرير الدوليةاملعايير علىالتعديالت( "٢املرحلة"–الفائدةسعر مؤشر تصحيح 
هامؤقتةإعفاءاتالتعديالتتوفر ــــعرُيســـــــــتبدلعندمااملاليالتقريرتأثيرتتناول ف ــبھبديلفائدة ســـــــــعربالبنوكبيناملعروضالفائدة ســـــ منخاٍل شـــــــ

:التاليةالوسائل العمليةالتعديالتتشمل. و املخاطر

  عامل
ُ
هاالتيالنقديةالتدفقاتفيتغييراتأوتعاقديةتغييراتالتي تتطلبعمليةالوسيلةالت هاعلىمباشرة اإلصالحيتطل سعر فيتغييراتأ

عادلاملتغيرالفائدة 
ُ
.السوق فيالفائدة سعرفيالحركةت

 هاالتيبالتغييراتالســــــــماح ـــالح معيار ســــــــعر الفائدة يتطل ـــ ـــــــيصــــــــاتمنللتحوطإجراؤهاليتم ؛إصــ عالقةوقفدون التحوطووثائقالتخصـ
.التحوط

سعر الفائدة الخالي من  أداة تخصيصيتم عندمااملنفصلة للتحديدالقابلةاملتطلباتتلبيةإلىأن تضطرمنللكياناتمؤقتإعفاءتوفير

. املخاطرملكون كتحوطاملخاطر 

قابلة أصبحتإذا املستقبليةالفتراتفيالعمليةالوسائلاستخدامالشركةتعتزم.  للشركةاملاليةالقوائم علىتأثيرأي التعديالتلهذه يكنلم 

.للتطبيق

١٦املاليللتقرير م تعديالت على املعيارالدولي ٢٠٢١يونيو٣٠بعد١٩-بكوفيداملتعلقةاإليجار امتيازات
للتقريرالدولياملعيارعلىتعديل-١٩-بكوفيداملتعلقاإليجارامتيازاتبشــــأنتخفيفاتم٢٠٢٠مايو٢٨فيللمحاســــبةالدوليةاملعاييرمجلسأصــــدر

 ".  اإليجــارعقود"١٦املــالي
ُ
ــتــأجرينإعفــاءً التعــديالتقــّدمت ــــ ــ ــــأن١٦املــاليللتقريرالــدولياملعيــارتطبيقمنللمســـــ ـــــبــةبشـــــــــــ اإليجــار عقــدتعــديــلمحــاســــــــ

ـــــــئةاألجرة للتخفيضــــــــات ـــتأجريختارقد.١٩-كوفيدجائحةلمباشــــــــرة كنتيجةالناشـ ــــيلةاملســـــ املرتبط اإليجارامتيازكانإنماعدم تقييم عمليةكوســــ
 يعداملؤجرمن١٩-كوفيدبـفيروس

ً
امتيازعنناتجاإليجاردفعاتفيتغييري أ االختيارهذا يقومالذي املستأجربويحِس . اإليجارعقدعلىتعديال
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١١

(تتمة)املعدلةالجديدةاملعايير تطبيق. ٣
ــــّ يُ التيالطريقـــةبنفس١٩-كوفيـــدبفيروساملرتبطاإليجـــار  التغييريكنلم إذا ١٦املـــاليللتقريرالـــدولياملعيـــاربموجـــبالتغييرهـــارفســـــــــ

ً
لعقـــد تعـــديال

.اإليجار
الدوليةعاييراملمجلسفمدد،م٢٠٢١مارس٣١في مازال مســـــتمًرا ١٩-كوفيدجائحةتأثيرولكن،م٢٠٢١يونيو٣٠حتىالتعديلتطبيقاملقرر منكان

ومع م. ٢٠٢١أبريل١بعدأوفيتبدأ التيالســـنويةالتقاريرفتراتعلىالتعديلوينطبق.  م٢٠٢٢يونيو٣٠حتىالعمليةالوســـيلةتطبيقفترة لمحاســـبةل
ها،١٩-كوفيدباملتعلقةاإليجارامتيازاتالشركةتتلقلم ذلك، املسموحالفترة خاللللتطبيققابلةأصبحتإذا العمليةالوسيلةلتطبيقتخططولك

.التطبيقمنها

ها غير سارية معايير ٣٫٢ بعد صادرة ولك
السريان تاريخ العنواناملعايير 

م٢٠٢٢يناير ١املفاهيمياإلطارُمحّدثة ملرجع تعديالت –األعمال اندماج ٣املعيار الدولي للتقرير املالي

٣٧املعيار الدولي للمحاسبة 
واال التي -املحتملةاألصول و املحتملةلتزاماتاملخصصات  بالتكاليف  املتعلقة  التعديالت 

ها عند تقييم ما إذا كان العقد  مجديغيريجب تضمي
م٢٠٢٢يناير ١

١٦املعيار الدولي للمحاسبة 
الشركة من خصم  -املمتلكات واملعدات   من تكلفة املمتلكات واملعدات مبالغتعديالت تمنع 

ألصل لالستخدام املقصود منھلالشركةإعداد أثناءمنتجة مواداملستلمة من بيع 
م٢٠٢٢يناير ١

املالي   للتقرير  الدولي  ١٦و٩و  ١املعيار 
٤١و

م٢٠٢٢يناير ١م  ٢٠٢٠–م ٢٠١٨للتقرير املالي يار الدوليالسنوية للمعالتحسينات

للمحاسبة  املعيار   بيان  و١الدولي 
٢املاليللتقريرالدولياملعيارممارسة 

م٢٠٢٣يناير ١اإلفصاح عن السياسات املحاسبية

م٢٠٢٣يناير١تعريف التقدير املحاسبي ٨ة املعيار الدولي للمحاسب

١٢املعيار الدولي للمحاسبة
الناشئة عن معاملة واحدةوااللتزاماتاملؤجلة املتعلقة باألصول ائبالضر 

م٢٠٢٣يناير ١

املهمة املحاسبيةالسياساتملخص.٤

املاليةاألدوات

املالية األصول تصنيف

أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،املطفأة بالتكلفةاألوليثباتاإلعنداملاليةاألصول تصنف  

الخسارة. 

املطفأة بالتكلفة املاليةاألصول 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: كون تال بالتكلفة املطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن املاليةاألصول تقاس

التعاقديةالنقديةالتدفقاتلتحصيلاملاليةاألصول هدف اقتناء ؛ األصل املالي ضمن نموذج أعمالبأن ُيحنفظ .

األصلي املبلغعلىوالعمولةاألصلياملبلغمندفعاتفقطتمثلمحددة تواريخيف نقديةتدفقاتاملاليلألصلالتعاقديةالشروطعنينشأأن

.القائم 

لفائدة ا طريقة باستخداموتقاس الحًقا بالتكلفة املطفأة املباشرة،املعامالتتكاليفزائدالعادلةبالقيمةامبدئيً املطفأة بالتكلفة املاليةاألصول تقاس 

. الفعلية

اآلخر الشامل الدخل خاللمنالعادلة بالقيمةاملاليةاألصول 

الدين أدوات

 استيفاء الشرطين التاليين وأ فقط عندالدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واتأدتقاس
ّ

أو الربحخاللمنالعادلةبالقيمةتكون ال

: الخسارة 

املاليةاألصول هدفھ من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع يحققضمن نموذج أعمال املاليباألصلُيحتفظأن.

األصلي املبلغعلىوالعمولةاألصلياملبلغمندفعاتفقطتمثلمحددة تواريخفينقديةتدفقاتاملاليلألصلالتعاقديةالشروطعنينشأأن

. القائم 



للتمويلالرائدةشركة

)مقفلةسعوديةمساهمة(شركة 

حول القوائم املالية  إيضاحات

هية في للسنة م٢٠٢١ديسمبر ٣١املن

١٢

(تتمة) السياسات املحاسبية املهمة ملخص.٤

بالقيمة العادلة، وتدرج املكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في ا  حًق ال أدوات الدين املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ُتقاس 

وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة. الفائدة اتإيرادوُتثبت القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. 

امللكيةحقوق أدوات

امللكية غير  األوليثباتاإلعنديجوز للشركة   هاالستثمارات حقوق  التغيرات الالحقة  ألغراضاملحتفظ  أن تختار عرض  فيالعادلة  القيمةباملتاجرة 

. حده علىاستثماركلأساسعلىاالختيارهذا يجرى . ال رجعة فيھاختياًرا اآلخرالشاملالدخل

الخسارةأو الربح خاللمنالعادلة بالقيمةاملاليةاألصول 

. الخسارة أوالربحخاللمنالعادلةبالقيمةمقاسةكأصول األخرى املاليةاألصول كافة فتصنّ 

أو على نحوأصل مالي  تخصيصاألوليثباتاإلعند  إلى ذلك، يمكن للشركةإضافة ال رجعة فيھ يستوفي املتطلبات الالزمة لقياسھ بالتكلفة املطفأة 

كبير بشكليخفضالعادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو بالقيمةكالقياسبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

. ذلكبخالفينشأقدالذي املحاسبيالتماثلعدممن

ها الشركة بتغيير نموذج أعمال إدارة األوليثباتاإلبعد املاليةاألصول صنيف يعاد تال . املاليةاألصول لها، باستثناء خالل الفترة التي تقوم ف

األعمالنموذجتقويم

ألن ذلك يعكس أفضل طريقة إلدارة األعمال وتقديم ؛املحفظةمستوى علىباألصلُيحتفظ فيھ الذي األعمالنموذجمنالهدفيم يبتقالشركةتقوم

بعين االعتبار على: تؤخذ املعلومات إلى اإلدارة. تشتمل املعلومات التي 

وبشكل خاص، فيما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق  .اواألهداف املوضوعة بشأن املحفظة وتطبيق تلك السياسات عمليً السياسات

ها، والحفاظ على معدل عمولة معين، ومطابقة مدة  إيرادات العمو  أواألصول  تمولها تلك  التيااللتزاماتمع مدة  املاليةاألصول  لة املتعاقد عل

. األصول تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع 

الشركةإدارة إلىعنھتقريروُيرفعاملحفظةأداءيقّومكيف .

املخاطرتلكإدارة وكيفية)، األعمالنموذجضمنهااملحتفظ املاليةواألصول (األعمالنموذجأداءعلىتؤثرالتياملخاطر .

املثال ما إذا  كيفية العادلة  يعتمد  التعويض  كانتعويض مدراء األعمال، على سبيل  النقدية التدفقاتأواملدارة لألصول على أساس القيمة 

. ُتحّصلالتيالتعاقدية

هاو ،املبيعاتتكرار . وبالرغم من ذلك،  في املستقبلنشاط املبيعات  باملتعلقةوأسباب تلك املبيعات والتوقعات ،الفترات السابقةفيهاوتوقي،  قيم

يفإن املعلومات املتعلقة بتلك املبيعات ال يمكن أخذها بالحسبان بمفردها، ولكن كجزء من 
ّ

للشركة املعلنةلكيفية تحقيق األهداف  تقويم كل

.النقديةالتدفقاتتحقيقوكيفيةاملاليةاألصول إلدارة 

ضغط". وفي حالة تحقق  ال"أسوأ حالة" أو "حالة  سيناريواألخذ باالعتبار ما يسمى  دون بشكل معقول  متوقعةسيناريوهاتعلىبناءً نموذج األعمال  يقّوم

ضمنهااملحتفظاملاليةاألصول تصنيف باقي  غير  مختلف عن توقعات الشركة األصلية، فإن الشركة ال تعلى نحواألول ثباتاإلبعد  التدفقات النقدية

هاتم التياملالية لألصول تقوم بإدراج هذه املعلومات عند تقويم نموذج األعمال ها لكو األعمال،نموذج  شراؤهاأواستحدا
ً
. احديث

هذه ؛الخسارة أوالربح خاللمنالعادلةبالقيمةأداؤها ُيقاساملتاجرة والتي ألغراضهااملحتفظاملاليةاألصول قاستُ  املالية األصول لعدم االحتفاظ 

ها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  .املاليةاألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو لعدم االحتفاظ 
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(تتمة)السياسات املحاسبية املهمة ملخص. ٤

والفائدةاألصلياملبلغمندفعاتفقطتمثل التعاقديةالنقديةالتدفقاتكانت إذاماتقويم

العادلة  ألغراض القيمة  يمثل "املبلغ األصلي"  التقويم،  الزمنية القيمةمقابلالعوضفتمثل"  الفائدة " أما.  األولي ثباتاإلبتاريخ  املاليةلألصول هذا 

مثل األخرى اسيةاألساإلقراضوتكاليفما،فترة خاللالقائم األصليباملبلغاملتعلقةاألخرى األساسيةقراضواإل،ومقابل مخاطر االئتمان،للنقود

األصلي  وعند.الربحوهامش)  اإلداريةوالتكاليفالسيولة(مخاطر   املبلغ  من  فقط  تمثل دفعات  التعاقدية  النقدية  التدفقات  إذا كانت  فيما  تقويم 

أو توقيتيغيرأنيمكن تعاقدي شرطعلىيشتملاملالياألصلكانإذا ماذلك ويشمللألداة،التعاقديةالشروط بالحسبانالشركةتأخذ،والفائدة 

: االعتباربعينالشركةتأخذالتقويم،هذا وإلجراء. الشرطهذا تستوفىالالتيالنقديةالتدفقاتمبلغ

ها.النقديةالتدفقاتاملحتملة التي تغير من مبلغ األحداث وتوقي

املاليالرفعخصائص .

التمديدوشروطاملبكرالسداد.

املتعلقة بحق عدم الرجوع)األصول ترتيبات(مثلمحددة،أصول التي تحد من مطالبة الشركة للتدفقات النقدية من الشروط .

إعادة تعيين أسعار الفائدة بشكل دوري :لمث،للنقودالزمنيةالقيمةمقابلالعوضتعدلالتيالخصائص.

املاليةااللتزاماتتصنيف

هاااللتزاماتالشركةتصنفاألولي،ثباتاإلعند . الخسارة أوالربحخالل منالعادلةبالقيمةأواملطفأة بالتكلفةاملقاسة املالية الخاصة 

بالقيمة التزامقياسنشأة املاختيارأوالخسارة أوالربحخاللمنالعادلةبالقيمةقياسهايتعينمالم املطفأة،بالتكلفةاملاليةااللتزاماتتصنف

.٩املاليللتقريرالدولياملعيارملتطلباتوفًقاالخسارة أوالربحخاللمنالعادلة

.املطفأة بالتكلفةحالًياتقيدالعادلة،بالقيمةاملدرجةاملشتقاتعدا فيمابالشركة،الخاصةاملاليةااللتزاماتكافة إن

املطفأة التكلفة

وتقاس  ،ا تكاليف املعامالت املباشرة بالقيمة العادلة زائًد اأوليً تقاس األخرى املقاسة بالتكلفة املطفأة املاليةواألصول مديني عقود املرابحة واإلجارة إن

. الفعليةالفائدة الحًقا بالتكلفة املطفأة لها باستخدام طريقة 

ثباتإلغاء اإل

املالية األصول 

هذه  املاليةاألصول إثباتالشركةتلغي الخاصة  النقدية  بالتدفقات  املتعلقة  التعاقدية  الحقوق  هاء  ان استالم املالية،األصول عند  حقوق  نقل  أو 

ها تحويل كافة املخاطر واملنافع املصاحبة مللكية  أو ،الشركةتحويلأو عدم ،املاليةاألصول التدفقات النقدية التعاقدية بموجب معاملة ما يتم بموج

.املاليةاألصول اإلبقاء على كافة املخاطر واملنافع املصاحبة للملكية وعدم احتفاظها بالسيطرة على 

القيمة الدفترية املخصصة للجزء الذي تم  الفرق ُيثبتمالي،  أصلإثباتإلغاء  وعند الدفترية لألصل (أو  القيمة  )  ١من األصل)، و (ھإثباتإلغاء  بين 

ها) أية مكاسب أو خسائر تراكمية ٢منھ أي التزام جديد تم تحملھ) و (االعوض املستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليھ مطروًح  معترف 

في الربح أو الخسارة. –ضمن الدخل الشامل اآلخر 

ثبتال  ،م٢٠١٨يناير  ١ابتداًء من
ُ
امللكية  فيمكاسب/خسائر تراكمية  ة  أيت من خالل  لةدالعابالقيمة الدخل الشامل اآلخر بشأن استثمارات حقوق 

ثبتاألوراق املالية.  إثباتإلغاء  الربح أو الخسارة عند  فيالدخل الشامل اآلخر  
ُ
والتي نشأت ثباتإللغاء اإلاملحولة واملؤهلة  املاليةاألصول علىفائدة أي ت

ها الشركة  .منفصلةالتزاماتأوكأصول أو احتفظت 

ها تحتفظ بالسيطرة علوفي ها الشركة بعدم االحتفاظ أو تحويل كافة املخاطر واملنافع املصاحبة مللكية أصل ما، ولك ى األصل،  املعامالت التي تقوم ف

. املحول األصلقيمةفيللتغيراتتعرضهابقدرتحديده يتم والذي املستمرارتباطهابقدروذلكاألصلإثباتتمر في فإن الشركة تس



للتمويلالرائدةشركة

)مقفلةسعوديةمساهمة(شركة 

حول القوائم املالية  إيضاحات

هية في للسنة م٢٠٢١ديسمبر ٣١املن

١٤

(تتمة) السياسات املحاسبية املهمة ملخص.٤

املاليةااللتزامات

انقضاء أجلھ.دد في العقد أو الوفاء بااللتزام املحاملالية عند االلتزاماتإثباتبإلغاء الشركة تقوم

املالية وااللتزاماتاملاليةاألصول تتعديال 

املالية األصول 

الشركة بتقويم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل املعدل مختلفة تماًم في وإذا كانت التدفقات النقدية ا.حالة تعديل شروط األصل املالي، تقوم 

إثباتو الي األصلي،  املاألصلإثباتيلغى. وفي هذه الحالة،  قضيةالحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل املالي األصلي منتعتبر،  ًمامختلفة تما

. العادلةبالقيمةالجديداملالياألصل

التدفقات النقدية من األصل املالي  وإذا  إلى  املطفأة غير مختلفة تمامً بالتكلفةكانت  التعديل ال يؤدي عندئذ  املالي. وفي هذه األصلإثباتإلغاءا، فإن 

املبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكاسب أو خسائر تعديل  إثباتلألصل املالي و الشركة احتساب إجمالي القيمة الدفترية تعيدالحالة، 

الخسائر سو تعرض  في الربح أو الخسارة. وفي حالة إجراء هذا التعديل بسبب صعوبات مالية يواجهها املقترض،   فيالهبوطمع خسائر  ًيا  املكاسب أو 

األخرى،   الحاالت  وفي  ظهر القيمة. 
ُ
القروض،  تعديلمكاسبأو  ،خاصةتعموال يراداتكإت هيكلة إعادة عنالناتجةوالخسائراملنحوإيراداتعلى 

.صافياملرابحة،مستحقات

املاليةااللتزامات

عّدل  عنداليةاملااللتزاماتإثباتالشركةتلغي
ُ
ااملعدلةلاللتزاماتالتدفقات النقدية  وتختلفشروطهاما ت

ً
أية ُتثبت  . وفي مثل هذه الحالة،  فعلًيااختالف

املالية وااللتزاماتالتي تم استنفاذها املاليةلاللتزامات الفرق بين القيمة الدفترية ويثبتاملعدلة بالقيمة العادلة. لشروطلاوفًق جديدة ماليةالتزامات

. الخسارة أوالربحقائمة فياملعدلةالشروطمعالجديدة 
القيمة في الهبوط

 
ُ
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: تقاساملالية التالية التي ال ألدواتلاالئتمان املتوقعة خسائرمخصصاتالشركةثبتت

 دينأدواتتعتبرالتياملاليةاألصول.

وجدتإنالصادرة،القروضالتزامات.

.امللكيةحقوق أدواتفياالستثماراتقيمةفيالهبوطخسارة ُتثبتال

خسائر  مخصصباملقاسةالخسائر بمبلغ مساٍو لخسائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر، باستثناء األدوات املالية التالية  مخصصاتالشركةتقيس

:ا شهرً ١٢مدى علىاالئتمان املتوقعة 

املاليةالقوائم إعدادبتاريخمنخفضةائتمانمخاطر لهابأن يتضحالتيالدينسندات .

ها بشكل جوهري منذ األدوات . لهااألوليثباتاإلاملالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة 

أن يمكنوالتيماماليةبأداة تتعلقتعثرأحداثعنالناتجةاملتوقعةاالئتمانخسائرشهر جزًءا من  ١٢خسائر االئتمان املتوقعة على مدى  تمثل

. املاليةالقوائم إعدادتاريخبعدشهر١٢قدرهافترة خاللتحدث

: فيما يلياملتغيراتاملتوقعةاالئتمانخسائر لقياساألساسيةاملدخالتمثلتت

التعثر عن السداد يةاحتمال

 التعثر عنالناتجةالخسارة

السداد عنالتعثرعندالتعرض

:٩املاليللتقريرالدولياملعيارفيالواردة للمنهجيةوفًقااملالية إلى املراحل الثالث التالية أصولهاالشركةفتصنّ 

ها. يسجل مخصص  املاليةاألصول - ١املرحلة االئتمانية بصورة جوهرية منذ استحدا ها  أساسعلىالقيمةفيالهبوط التي لم تنخفض جود

. شهًرا ١٢مدى علىالتعثراحتمال

ها. يسجل مخصص  املالية األصول - ٢املرحلة ها االئتمانية بصورة جوهرية منذ استحدا القيمة على أساس خسائر  فيالهبوط التي انخفضت جود

. العمرمدى علىالتعثراحتمالأساسعلىالقيمةفيالهبوطاالئتمان املتوقعة على مدى العمر. يسجل مخصص 
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العمر مدى التعثراحتمالأساسعلىالقيمةفيالهبوطمخصص إثبات القيمة، تقوم الشركة باملنخفضةلألصول بالنسبة - ٣املرحلة .

ها،منذاالئتمانمخاطرفيالجوهري لالنخفاضتقويمهاعندالتطلعيةاملعلومات  االعتباربعيناأيضً الشركةتأخذ خسائرقياسإلىباإلضافةاستحدا

. املتوقعةاالئتمان

أسعارومتوسط والتضخم،املحلي،الناتج إجمالي(مثل  الكلي االقتصادوعوامل الخبراء أحكاممثلعناصرعلىالتطلعية تشتمل املعلومات  سوف 

هلك هاالحصول تم التياالقتصاديةوالتوقعات) املس . والخارجيةالداخليةاملصادرخاللمنعل

املتوقعةاالئتمانخسائر قياس 

: التاليالنحوعلىقياسهاويتم ،املتوقعةاالئتمانخسائرمرجح يةاحتمالتقدير املتوقعةاالئتمانخسائرتمثل

 ذليسالتياملاليةاألصول ائتماني هابط  اتت  التدفقات بينالفرق (أي  النقدي للعجزالحاليةبالقيمة:  املاليةالقوائم إعدادبتاريخمستوى 

.)استالمهاالشركةتتوقعالتيالنقديةوالتدفقاتالعقدبموجبللمنشأة املستحقةالنقدية

 املستقبلية النقديةللتدفقاتالحاليةوالقيمةالدفتريةالقيمةإجماليبينالفرق :  التقريربتاريخهابطائتمانيمستوى ذات  املاليةاألصول

. املقدرة 

املعدلة املاليةاألصول 

جرى  املالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة صعوبات مالية يواجهها املقترض، ياألصول املالية أو تعديلها، أو تبديل األصول حالة التفاوض على شروط في

خسارة االئتمان املتوقعة على النحو التالي: وتقاس املالية،  األصول إثباتإلغاء يتوجبتقويم للتأكد فيما 

املتوقع إلى  إذا  التعديل  العجز احتساب فيتدرج  املعدلاملالياألصل عن الناتجةاملتوقعةالنقديةالتدفقاتفأن الحالي،األصلإثباتإلغاء  لم يؤدي 

. الحالياألصلعنالناتجالنقدي 

هائية من األصل املالي الحالي  تعتبرالحالي، فإن القيمة العادلة املتوقعة لألصل الجديداألصلإثباتإلغاء أدى التعديل املتوقع إلى إذا  كتدفقات نقدية 

حتى تاريخ  ثبات إللغاء اإلمن التاريخ املتوقع ا اعتبارً خصم يدرج هذا املبلغ في احتساب العجز النقدي من األصل املالي الحالي الذي ي.ثباتإلغاء اإلبتاريخ 

. الحالياملالياألصلعلىالفعليالعمولةمعدلباستخداماملاليةوائم القعدادإ 

الهابطاالئتمانياملستوى ذاتاملاليةاألصول 

إعداد كل قوائم ماليةا  تقويًم الشركةتجري  إذا كانت  ؛بتاريخ  املطفأة و األصول للتأكد فيما  بالتكلفة  بالقيمة  األصول املالية املسجلة  املالية املدرجة 

وقوع حدث أو أكثر لھ تأثير عندهابط. يعتبر األصل املالي بأنھ ذو مستوى ائتماني  هابطالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ذات مستوى ائتماني  

. ياملاللألصلاملقدرة املستقبليةالنقديةالتدفقاتعلىمهم 

هااملمكنالبيانات،هابطاألمثلة الدالة على أن األصل املالي ذو مستوى ائتماني ومن :التاليةمالحظ

صدرأواملقترضيواجههاكبيرة ماليةصعوبات
ُ
.امل

 االستحقاقموعدتجاوز أوالسدادفيالتعثرمثلالعقدخرق .

للشركةمالئمةغيرشروطوفقالسلفةأوالقرضجدولةتعيد الشركة.

أخرى ماليةهيكلةإعادة أوفالساإل فياملقترضدخول احتمال .

ماليةصعوبات بسبباملاليةاألداة لتلكنشطة سوق اختفاء.

الذي يعاد التفاوض بشأنھ بسبب تدهور وضع الجهة املقترضة يعتبر عادة ذو مستوى ائتماني  إن أن  هابطالقرض  ما لم يكن هناك دليل على 

القيمة. إضافة إلى ذلك،  فيالهبوط بشكل جوهري وأنھ ال توجد مؤشرات أخرى على  هبطتخطر عدم استالم التدفقات النقدية التعاقدية قد  

. القيمةهابطفأكثر ايوًم ٩٠يعتبر قرض التجزئة املتأخر السداد ملدة 



شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم املالية

هية في للسنة م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١املن

١٦

(تتمة) السياسات املحاسبية املهمة ملخص.٤

املتوقعةاالئتمانخسائر مخصصعرض

: التاليالنحوعلىاملالياملركزقائمةفياملتوقعةاالئتمانخسائرمخصصاتعرضيتم 

 لألصول املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة كخصم من إجمالي القيمة الدفترية األصول تظهر.

 كمخصصعادة املاليالضمانوعقود القروضالتزاماتتظهر.

التزام مكون علىاملتوقعةاالئتمانخسائرتحديدللشركةيمكنالوأنھمسحوب،وغيرمسحوبمكون منكلعلىاملاليةاألداة تشتملعندما

كخصم املجمعاملخصصيظهر. املكونينلكال مجمعخسائر مخصصالشركةتعرض: املسحوبباملكون املتعلقةتلك عن مستقلة بصورة القرض

.كمخصصاملسحوب للمكون الدفتريةالقيمةإجماليعنالخسائرمخصصفيزيادة أي وُتظهر. املسحوبللمكون الدفتريةالقيمةإجماليمن

ألن القيمة الدفترية لتلك  ؛ مخصص الخسائر في قائمة املركز املاليُيثبتالدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال  أدوات

ھ ضمن احتياطي القيمة العادلة.إثباتعن مخصص الخسائر و ُيفصحتعتبر بمثابة القيمة العادلة لها. ومع ذلك، األصول 

الشطب 

 
ُ
ها أو بمجملها) عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادها. ومع ذلك، ال تزال تخضع  ت املالية املشطوبة  األصول شطب القروض وسندات الدين (جزء م

 
ً

الفرق يعتبرراكم، إلجراءات الشركة بشأن استرداد املبالغ املستحقة. وفي حالة زيادة املبلغ املراد شطبھ عن مخصص الخسارة املتألنشطة التعزيز امتثاال

. القيمةفيالهبوطد أية استردادات الحقة على خسارة كإضافة إلى املخصص الذي ينطبق على اجمالي القيمة الدفترية. تقيّ في البداية 

الضمان تقويم

أشكال متنوعة مثل الضمانات الشخصية الشركة الضمانات قدر االمكان. تكون الضمانات على  تستخدماملالية،  األصول مخاطر االئتمان على  لتقليل

ها، ال  األصول و  سجل غير املالية األخرى. وما لم يتم مصادر
ُ
الضمانات في قائمة املركز املالي للشركة. إن القيمة العادلة للضمانات ال تؤثر على احتساب ت

ها. خسائر االئتمان املتوقعة. تُ  حدد قيمة الضمانات عند نشأ

صادر التيالضمانات
ُ
ت

 تتمثل
ُ
ها الداخلية أو بيعھ. تُ سياسة الشركة في التأكد فيما إذا كان من األفضل استخدام األصل امل ها األصول حول  صادر ألغراض عمليا التي يتقرر بأ

هما أقل. تحول  األصول مفيدة للعمليات الداخلية إلى فئة   ها أو بالقيمة الدفترية لألصل املضمون األصلي، أ املعاد مصادر التي األصول املعنية بالقيمة 

يعتبر بيعها أفضل خيار إلى املخزون بتاريخ املصادرة وبما يتفق مع سياسة الشركة.

املصاريف/اإليراداتإثبات

الخاصة العموالتومصاريفدخل 

بالضبط يخصم الذي السعرالفعليالعمولةمعدليمثل.  الفعليةالفائدة طريقةباستخدامالخسارة أوالربحفيالخاصةالعموالتومصاريفدخلُيثبت

.املاليةلألداة املطفأة التكلفةإلىاملاليةلألداة املتوقع العمرمدى علىاملتوقعةاملستقبليةالنقديةاملقبوضاتأوالدفعات

النقدية املستقبلية بعد األخذ بعين التدفقاتالشركةرّد تق،الهابطذات املستوى االئتماني  األصول بخالف  احتساب معدل العمولة لألدوات املاليةوعند

معدل ستخدم يُ ،الهابطذات املستوى االئتماني املاليةلألصول االعتبار كافة الشروط التعاقدية لألداة املالية وليس خسائر االئتمان املتوقعة. وبالنسبة 

 املقدرة املستقبليةالنقديةالتدفقاتعن طريق استخداماالئتمانبمخاطراملعدلالفعليةالعمولة
ً

.املتوقعةاالئتمانخسائرشامال
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ال ا أو العالوات التي تعتبر جزءً ،والخصومات،والنقاط املدفوعة أو املستلمة،واألتعاب،املعامالتتكاليفعلىالفعليالعمولةمعدلاحتساب شتملي

. ماليةالتزاماتأو ماليةأصول يتجزأ من معدل العمولة الفعلي. وتشتمل تكاليف املعامالت على التكاليف العرضية التي تتعلق مباشرة باقتناء أو إصدار 

الخاصة العموالتودخل املطفأةالتكلفةقياس 

ا منھ املبلغ األصلي املدفوع، األولي مطروًح ثباتاإلاملالي عند  االلتزاماألصل املالي أو قاس بھ  ما املبلغ الذي يماليالتزامالتكلفة املطفأة ألصل مالي ما أو  تمثل

ناقًص وزائًد  األولي واملبلغ بتاريخ االستحقاقاا أو  بين املبلغ  العمولة الفعلية ألي فرق  باستخدام طريقة  لألصول بالنسبة  بعد تعديلھ، و اإلطفاء املتراكم 

.املتوقعةاالئتمان خسائربمخصصاملالية

.املتوقعةاالئتمانخسائر بمخصصتعديلهاقبلماليأصلألي املطفأة التكلفةماماليألصلالدفتريةالقيمةإجمالييمثل

طبق معدل العمولة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل (عندما ال يكون األصل ذو مستوى احتساب دخل أو مصروف العمولة الخاصة، يُ وعند

. لاللتزامات) أو على التكلفة املطفأة هابطائتماني 

االئتماني  املاليةلألصول بالنسبة العمولة الفُيحتسب  األولي،ثباتاإلبعدهابطالتي يصبح مستواها  باستخدام معدل  العمولة  التكلفة دخل  علي على 

ها األصل ذو مستوى ائتماني  .إجماليأساسعلىالعمولةدخلاحتسابيعادفإنھ،هابطاملطفأة لألصل املالي. وفي الحاالت التي لم يعد ف

املعدلالفعليالعمولةمعدلبتطبيق وذلك العمولةدخل ُيحتسبلها،األوليثباتاإلعندهابطالتي كانت ذات مستوى ائتماني  املاليةلألصول بالنسبة

. األصلعلىاالئتمانمخاطرتحسنتلوحتىإجماليأساسعلىالعمولةدخلاحتسابيعادال. لألصلاملطفأة التكلفةعلىاالئتمانبمخاطر

املصاريف 

. وإداريةعموميةكمصاريفاألخرى املصاريفجميعصنف تُ . التسويقومصاريفاملبيعاتبمندوبياخصيًص والتسويقالبيعمصاريفتتعلق

املاليةاألدواتمقاصة

بالصافي في قائمة املركز املالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم ملقاصة املبالغ املثبتة وعند وجود نية درج ياملالية و االلتزاماتاملالية و األصول مقاصة  تتم 

في آن واحد. االلتزاماتوسداد األصول على أساس الصافي أو بيع االلتزاماتمع األصول لتسوية 

هااملستحوذ األصول  طالبات بامللالستيفاء عل

ها لالستيفاء  األصول  ها لالستيفاء  األصول تلك  هيطالباتباملاملستحوذ عل إلى عملية بيع نظامية.  باملستحوذ عل األصول هذه ثبت  تُ مطالبات للوصول 

هما أقل، بعد خصم مخصص االنخفاض في القيمة بتاريخ بالقيمة العادلة ناقًص  .الصرفا تكاليف البيع والقيمة الدفترية للمطالبة، أ

أصول حق االستخدام 

ناقًصا بالتكلفة،أصول حق االستخدامُتقاس).  ستخدامفي تاريخ بدء عقد اإليجار (أي تاريخ توفر األصل األساسىي لال أصول حق االستخدامالشركة  تثبت

هالك متراكم وخسائر   عدلالقيمةالهبوط فيأي اس
ُ
عقودالتزاماتمبلغأصول حق االستخداماإليجار. تتضمن تكلفة  عقوداللتزاماتقياسإعادة ألي وت

ها اإليجار التي تمت في  ،والتكاليف املباشرة األولية املتكبدة ،االيجار املعترف  مستلمة. ما لم تكن يجارإ أي حوافز  اناقًص أو قبلھ  البدء  تاريخودفعات 

هالك   هاية مدة اإليجار، يتم اس ها على أساس املعترف أصول حق االستخدامالشركة متأكدة بشكل معقول من الحصول على ملكية األصل املؤجر في 

هما أقصر. تخضع  القيمة. فيللهبوطأصول حق االستخدامالقسط الثابت على مدى العمر االنتاجي املقدر ومدة اإليجار، أ

يجار عقود اإل التزامات

اإليجار املقرر سدادها على مدى فترة اإليجار. تشتمل دفعاتاملقاسة بالقيمة الحالية لاإليجارالتزامات عقودالشركة  ثبتتاريخ بدء عقد اإليجار، تفي

ا دفعات ثابتة ( بما في ذلك  الجوهرية)  لدفعاتاإليجار على مدفوعات  القبض، و ناقًصاالثابتة  إيجار مستحقة  التي دفعاتأي حوافز  اإليجار املتغيرة 

ا سعر ممارسة خيار الشراء املؤكد بشكل  اإليجار أيًض دفعات. تتضمن  املتبقيةقع دفعها بموجب ضمانات القيمة  تعتمد على مؤشر أو معدل، واملبالغ املتو 

هاء.   هاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة الشركة لخيار اإل معقول أن تمارسھ الشركة ودفع الغرامات املفروضة على إ

ها الحدث أو الشرط الذي أدى إلى الدفع.  ُيثبت دفعات اإليجار املتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروفات في الفترة التي يحدث ف
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اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان معدل الفائدة الضمني في عقد دفعاتحساب القيمة الحالية لعند

اإليجار املدفوعة. باإلضافة دفعاتزيادة مبلغ التزامات اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيضها ليتم اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ البدء 

عاد ك، إلى ذل
ُ
أو ،أو تغيير في جوهر مدفوعات اإليجار الثابت،اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجارالدفتريةقياس القيمة ت

تغيير في تقييم شراء األصل األساسىي.  

القيمة هابطةقصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول اإليجارات

على القيمةهابطةاألصول إثباتاألجل. كما أنھ يطبق إعفاء إيجار قصيرة عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار إثباتالشركة اإلعفاء من تطبق

إيجار األصول  ُتثبت.  ذي قيمة هابطةاألصول عقود إيجار   اإليجار قصيرة األجل وعقود  اإليجار على عقود  كمصروفات على القيمةهابطةمدفوعات 

أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.  

واملعدات املمتلكات

هالك املتراكم والاملمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصـــــــــً تظهر هلكو املتراكم في القيمة، إن وجد.  هبوطا االســـــــــ ــــ االتكلفة تســـــ القيمة التقديرية املتبقية ناقصـــــــــً

.لألصول للممتلكات واملعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة 

ــــــير األحــداث أو التغيرات في الظروف إلى عــدم إمكــانيــة فيهبوطللتــأكــد من وجود ؛واملعــداتللممتلكــاتالــدفتريــةالقيمــةمراجعــةتم ت ــ ــــ هــا وذلــك عنــدمــا تشـ قيم

ــــــترداد املقدرة، عندئذ تخفض   ــ ــــ ــــــترداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسـ ــ ــــ ــــــــول اسـ املبلغ إلى األصـــــ

تكاليف البيع والقيمة الحالية.ناقًصايمة العادلة القيمة األعلى للقالذي يمثلاملمكن استرداده 

هما أقصــــر. تطفأ صــــالحاإل مصــــاريفتحملو تحســــينات املباني املســــتأجرة بطريقة القســــط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحســــينات أو فترة اإليجار، أ

.املعنياألصلعمرأوقيمةمنجوهريةبصورة تزيدالتيالتحسيناترسملةيتم .  الخسارة أوالربحعلىوالصيانة

امللموسة غير األصول 

اإلطفاء املتراكم وخسائر ناقًصاغير امللموسة بالتكلفة األصول األولي لها، تقيد ثباتاألولي لها. وبعد اإلثباتغير امللموسة بالتكلفة عند اإلاألصول تقاس

اإلطفاءاإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي املقدر وطريقة ُيثبتإن وجدت. املتراكمةالهبوط

هاية كل سنة مالية، ويتم املحاسبة عن آثار أي تغيرات في التقدير على أساس مستقبلي. تتكون  وبرامج الحاسب ،غير امللموسة من التراخيصاألصول في 

سنوات. ٥–٤على مدى عمر إنتاجي قدره وُتطفأ،اآللي

الدفترية  ُتراجع إمكانية فيهبوطللتأكد من وجود  ؛امللموسةغيرلألصول القيمة  إلى عدم  التغيرات في الظروف  ها وذلك عندما تشير األحداث أو  قيم

ها الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفتري ها األصول ة عن القيمة القابلة لالسترداد املقدرة، عندئذ تخفض  استرداد قيم إلى قيم

تكاليف البيع والقيمة الحالية. ناقًصاالقابلة لالسترداد التي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة 

املالية غير األصول قيمة في الهبوط

قيمة أصل ما. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما فيهبوطللتأكد من وجود أي دليل على وجود  ؛ابتاريخ إعداد كل قوائم مالية تقويًم الشركةُتجري 

 إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود  
ً
القابلة لالسترداد لذلك األصل. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمةالشركةدرتقالقيمة،  فيهبوطيكون مطلوبا

ها عن وُتحددمصاريف البيع والقيمة الحالية،  ناقًصاتوليد النقدوحدة ة العادلة لألصل أو  القيمة األعلى للقيم لكل أصل باستثناء الحاالت التي لم ينتج ف

وحدة . وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل أو  األصول األخرى أو مجموعة  األصول األصل تدفقات نقدية وارده مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن  

. لھلالستردادالقابلةالقيمةإلىويخفضالقيمةهابطعن القيمة القابلة لالسترداد، فإن األصل يعتبر توليد النقد

هاإلىاملقدرة املستقبلية النقديةالتدفقاتُتخصم الحالية،القيمة تقديروعند يعكسوالذي الضريبة قبلملا الخصم معدلباستخدامالحاليةقيم

ستخدمالبيع،تكاليفناقًصاالعادلةالقيمةولتحديد. لألصلاملالزمةواملخاطرللنقودالزمنيةللقيمةالسوق تقديرات
ُ
.املالئمةالتقويم طريقةت

.العادلةالقيمةعناملتاحةاألخرى املؤشراتأوالتقويم بمضاعفاتهذه االحتسابعملياتتدعم 

. وفيما عدا الشهرة، يتم قيمتھ هبطتالقيمة في الربح أو الخسارة ضمن فئات املصاريف وبما يتماشىى مع وظيفة األصل الذي  فيالهبوطخسائر  ثبتتُ 

هاملثبتةالهبوطإجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر   أو نقصا
ً
ا. وفي حالة وجود مثل هذا سابقا
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القابلة لالسترداد لألصل أو  قدرتُ الدليل،   النقدوحدة الشركة القيمة  املثبتة سابًق ُيعكس.  توليد  االنخفاض  ا فقط في حالة وجود تغير في قيد خسارة 

.القيمةفيالهبوطآخر خسارة إثباتاالفتراضات املستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ تاريخ 

ا بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصـــــــــل عن القيمة القابلة لالســـــــــترداد لھ وال عن القيمة الدفترية التي كان من املفترض تحديدها عكس القيد محدودً يعد

هالك، فيما لو لم  الربح أو الخسارة.قائمةعكس القيد هذا فيُيثبت.السابقةالسنواتفيالقيمةفيالهبوطخسارة ُيثبتبعد خصم االس

.الالحقةالفتراتفيللشهرة الدفتريةالقيمةفياملسجلة الهبوطقيد خسارة ُيعكسال

التشغيلي اإليجار عقود

 
ُ
الخسارةأوالربحفيكمصاريف،  ١٦املاليللتقريرالدولياملعياريشملها لم التيلألصول التشغيلي، بالنسبة  يجاراإل عقود بموجبيجاراإل دفعاتتتثبا

. يجاراإل عقدفترة مدى علىالثابتالقسطبطريقة

الذمم الدائنة واملستحقات

في دفعهاالواجباملبالغلقاءاللتزاماتا ثبتتُ و . املطفأة بالتكلفةاالحًق قياسهاويعادالعادلةبالقيمةا مبدئيً الدفع مستحقةالذمم الدائنة واملبالغ تقاس

. فواتيرهاتقدملم أمقدمتسواءً املستلمة،الخدماتأوالبضاعةعناملستقبل

الزكاة 

 ألنظمة  لزكاة ا مخصصُيقّدم
ً
)الهيئة العامة للزكاة والدخلهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (على أساس مبدأ االستحقاق وفقا

ً
في اململكة العربية سابقا

 ٢٠١٩مايو ١هـ (املوافق ١٤٤٠رجب ٣تاريخ  حاسبين بمراجعين واملالهيئة السعودية للالسعودية. وكما هو مبين في 
ُ
في وُتثبتللشركةاالزكاة التزاًم عّد م)، ت

.املالياملركزقائمةفيوكمستحقات،اآلخرالشاملوالدخلالربح أو الخسارة قائمة 

القروض 

األرباح والخسائر بتُتثو الفعلي.  الفائدة التمويل املرتبط بعمولة خاصة من املؤسسات املالية واملساهمين بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل  ُيقاس

الفعلي.الفائدة وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل االلتزاماتإثباتإلغاء في الربح أو الخسارة عند 

الفائدة ا ال يتجزأ من معدل  التكلفة املطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءً تحسب

الربح أو الخسارة. قائمةالفعلي ضمن مصروف العمولة الخاصة فيالفائدة إطفاء معدل يدرجو الفعلي. 

للموظفينالخدمةهايةنافعم

هااملنصوصلألحكاماوفًق منافع محددة للموظفين  برامجالشركة  ُتدير املنافع برنامجبموجباملنافعتقديم تكلفةُتحدد.  السعودي العملنظامفيعل

. املتوقعةاإلضافةوحدة طريقةباستخداماملحددة 

الشامل الدخلقائمةخاللمناملبقاة األرباحعلىلهااملقابلاألثرمعاملالياملركزقائمةفيمباشرة االكتواريةوالخسائراألرباحقياسإعادةعملياتثبتتُ 

هاتحدثالتيالسنةفياآلخر .الالحقةالسنواتفيالخسارة أوالربحقائمةإلىالقياسإعادة عملياتتصنيفيعاد ال. ف

:قبلوذلكالخسارة أوالربحقائمةفيالسابقةالخدماتتكلفةثبتتُ 

ھتقليصأوالبرنامجتعديلتاريخ .

العالقةذاتالهيكلةإعادة تكاليفإثباتبالشركةقيامتاريخ .

املنافع التزامصافيفيالتاليةالتغيراتالشركةُتثبت.  املحددةاملنافعالتزامصافي علىالخصم معدلبتطبيقةالخاصالعمولةمصروفصافييحتسب

: الخسارة أوالربحقائمةفياملحددة 

والتسويات،التقليصعملياتعنالناتجةوالخسائرواألرباح،السابقةالخدمةوتكاليف،الحاليةالخدمةتكاليفتشملالتيالخدمةتكاليف

. ) واإلداريةالعموميةاملصاريف(ضمن الروتينيةغير

التمويلتسهيالتوأعباءتكاليف(ضمن الخاصةالعمولةدخلأومصروفصافي.(
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املخصصات 

تكاليف سداد االلتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق  و عن أحداث سابقة، ناتجالشركةعلى) ضمنيأو  ي(قانونالتزاموجودعنداملخصصاتثبتتُ 

بھ.

النظامي االحتياطي

٪ من دخل السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما  ١٠الشركات السعودي، يجب تحويل لنظاموفًقا

. املالرأسمن٪٣٠االحتياطيإجمالييبلغ 

الحكومية املنح 

ها. وعندما تتعلق املنحة الحكومية ستستلم املنحة الحكومية عند وجود تأكيدات معقولة بأن املنحثبتتُ  ، وبأنھ سيتم االلتزام بكافة الشروط املتعلقة 

ها. وعندمكإيراداتثبت  تُ ببند من بنود املصاريف،   ا تتعلق على مدى الفترة وذلك ملضاهاة املنحة بصورة منتظمة مع التكاليف التي سيتم التعويض ع

.املعنيلألصلاملتوقعنتاجياإل العمرمدى علىمتساويةبمبالغكإيراداتُتثبتاملنحة بأصل ما، 

املبالغ االسمية وتقيد كأرباح أو خسائر على مدى العمر االنتاجي املتوقع لألصل، األصول استالم الشركة منًحا غير نقدية، تقيد  وعند واملنحة بإجمالي 

وذلك حسب طريقة استنفاذ منافع األصل املعني بأقساط سنوية متساوية.

املهمةاملحاسبية التقديراتملخص.٥

هااستخدمتالتيمةاملهيلي النواحي فيما هامارستالتيأوواالفتراضاتالتقديراتاإلدارة ف : األحكامف

املالية األصول قيمةفيالهبوطخسائر 

قات  التدفاملالية إجراء بعض األحكام، وخاصة تقدير مبلغ  األصول بشأن كافة فئات  ٩الدولي للتقرير  للمعياروفًقاالقيمة  فيالهبوطقياس خسائر  يتطلب

املستقبلية   خسائر  وقيمةها،وتوقيالنقدية  تحديد  عند  االئتمان.  ،القيمةفيالهبوطالضمانات  مخاطر  في  الجوهرية  الزيادة  هذهتخضعو وتقويم 

هاينتجالتيوالتغيراتالعواملمنلعددالتقديرات . للمخصصاتمختلفةمستوياتع

مدخالت باختياراملتعلقةاألساسيةاالفتراضاتمنعددمعمعقدة نماذجمخرجاتبالشركةالخاصةاملتوقعةاالئتمانخسائراحتسابعملياتتمثل

: يليماعلىمحاسبيةوتقديراتأحكامبمثابةتعتبرالتياملتوقعةاالئتمانخسائر نماذجعناصرتشتمل.  متداخلةوأمور مختلفة

. الفرديةاملدينةللذمم السدادعنالتعثراحتماليحددوالذي بالشركةالداخلياالئتمانتصنيفنموذج-

املالية على أساس خسائر االئتمان  األصول الشركة لتقويم ما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بصورة جوهرية، وأنھ يجب قياس مخصصات  ضوابط-

املتوقعة على مدى العمر ووفق التقويم النوعي. 

املالية في حالة تقويم خسائر االئتمان املتوقعة لها على أساس جماعي.األصول فئات تحديد-

.املدخالتواختياراملعادالتمختلفذلك فيبمااملتوقعةاالئتمان خسائرجنماذإعداد-

هلكأسعارومتوسط،  والتضخم ،اإلجمالياملحليالناتجمثل االقتصادية،واملدخالتالكلياالقتصادتصوراتبينالعالقاتتحديد- واألثر ،املس

. التعثرعنالناتجةالخسارة ونسبةالسداد،عنالتعثرعندوالتعرضالسداد،عنالتعثراحتمالعلى

هااملستقبليةالكلياالقتصادتصوراتاختيار- . املتوقعةاالئتمانخسائرلنماذجاالقتصاديةاملدخالتإلىللوصول باالحتماالتاملرجحةوأوزا

لتحديد ما إذا كان من الضروري تسجيل مخصص محدد لخسائر ؛ماليةقوائم كلإعدادبتاريخ واملرابحةاإلجارة عقودمدينيأرصدة الشركةتراجع

النقدية التدفقات. وعلى وجھ الخصوص، يجب إصدار حكم من قبل اإلدارة عند تقدير مبلغ  اآلخرالشاملالدخلو الربح أو الخسارة االئتمان في قائمة

ها املستقبلية  الفعلية، النتائجتختلفوقدالعوامل،منعددبشأنافتراضاتإلىراتالتقديهذه تستند.  املطلوباملخصصمستوى تحديدعندوتوقي

.املحدداملخصصعلىمستقبليةتغيراتإجراءعليھيتتربمما
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االستمرارية أساس 

ها املوارد الكافية ملواصلة ألساسا  ملقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفًق اإدارة الشركة تقويًم أجرت االستمرارية، وهي على قناعة بأن الشركة لد

 
ً
البقاء كمنشأة مستمرةحول قدرة الشركة على  االعمل في املستقبل املنظور. عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوك

االستمرارية. أساسالقوائم املالية على أساس تأعّد عليھ، و االستمرارية. ألساسافًق و 

التجديد خياراتمعاإليجار عقدمدةتحديدفيمهمةأحكام

ها خيار تمديد عقد  عقد إيجار  مدة  الشركة مدة عقد اإليجار على أنھتحدد اإليجار إذا كان من املؤكد ممارستھ غير قابلة لإللغاء، إلى جانب أي فترات يغط

هاء عقد اإليجار إذا من املؤكد عدم ممارستھعلى صورة معقولة ها خيار إ . على صورة معقولة، أو أي فترات يغط

تقييم ما إذا كان أثناءمحكااأل الشركةتطبق.  سنواتثالثةإلىسنتينمنإضافيةلشروطاألصول تأجيرخياراإليجارعقودبعضبموجبالشركةتمتلك

ه، عند القيام بذلكو . على صورة معقولةمن املؤكد ممارسة خيار التجديد  لها ا في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافزً ا تأخذ فإ
ً
اقتصاديا

ملمارسة التجديد. 

ها على ممارسة تاريخ البدء بعدتعيد الشركة تقييم مدة عقد اإليجار  ها ويؤثر على قدر إذا كان هناك حدث مهم أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطر

(أو عدم ممارسة) خيار التجديد (أي تغيير في استراتيجية العمل). 

ها. هذا الشركة فترة التجديد كجزء من مدة عقد إيجار املساحات التجارية نظرً أدرجت ه اإليجارات لها فترة قصيرة غير قابلة ألهمية هذه األصول في عمليا

ا بسهولة.  لإللغاء وسيكون هناك تأثير سلبي كبير على العملية إذا لم يكن البديل متاًح 

امللموسة غير األصول و واملعداتللممتلكاتاالنتاجيةاألعمار 

هالك واإلطفاء.  ؛ غير امللموسةاألصول و واملعداتللممتلكاترة املقّد اإلنتاجية األعمارالشركة  إدارة تحدد هذا التقدير بعد يحدد و ألغراض حساب االس

العادي.   هالك  العمر املتوقع لألصل أو االس االعتبار  بعين  هالك،  اسنويً اإلنتاجيةواألعماراملتبقيةالقيم اإلدارة تراجعاألخذ  وقسط ،املستقبليواالس

.السابقةالتقديراتعنتختلفاإلنتاجيةاألعماربأناإلدارة اعتقادعندتعديلھيتم الذي اإلطفاء

١٩-كوفيدبسبب التقدير منالتأكداملصادر الرئيسة لعدم تقويم

أنحاء الصين، ثم تسبب في حدوث اضطرابات في جميعفي وانتشاره ، العاملي١٩-فيروس كوفيدتفشىيعن م ٢٠٢٠بدايةفي أعلنت منظمة الصحة العاملية 

املحاسبيةالسياسات تطبيقفيمهمةمأحكافيالنظرأن تعيدالشركةإدارة واستلزم إعالن هذا الوباء  .العالم مستوى علىوالتجاريةاألنشطة االقتصادية  

في  ،وطرق الحساب،للشركة هية  املن السنوية  املالية  القوائم  للتقدير املطبقة على  الرئيسة  اآلن  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١واملصادر  الصعب  أنھ من  م. في حين 

في بما،األعمالوجوانبللشركة الشاملةالعملياتعلىلألثرا  أجرت إدارة الشركة تقييًم ، فقداالقتصادي وتأثيرهاالتنبؤ بمدى ومدة أعمالها بالكامل  

مطلوبة هريةو جتغييراتتوجدالوما إلى ذلك، وخلصت إلى أنھ ،والطلب على املنتجات،وأسعار النفط،وقيود السفر،التوريدسلسلةمثلعواملذلك

أي ي ھ يمكن أن يؤدفإنالحالية،التأكدعدمحالةإلىوبالنظرذلك،ومع،ا من تاريخ إصدار هذه القوائم املالية اعتبارً الرئيسةوالتقديراتاألحكامفي

أو االلتزام املتأثر في الفترات املستقبلية. بما أن  لألصل نتائج قد تتطلب تعديل جوهري على القيمة الدفترية إلىتغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات 

املستقبل، ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات املحتملة. فيالتأكدمع عدم سريع التطور الوضع 

الزكاة تقدير 

اإلجمالية الضريبة. يتضمن حساب الزكاة ورسوم والضريبةمجموع إجمالي مصاريف الزكاة هيو زكاة وضريبة الشركة على األنشطة العاديةُتطّبق

هائي حتى يتم التوصل إلى حل مع  ها بشكل  والضريبةالزكاة ةئيهللشركة درجة من التقدير والحكم فيما يتعلق ببعض البنود التي ال يمكن تحديد معامل

من خالل عملية قانونية رسمية.-حسب االقتضاء-ذات الصلة أو والجمارك
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صافي  ،وخسائر إعادة هيكلة ذمم املرابحة املدينة،ودخل املنح ،االقتراضمنالتعديل مكاسب .٦

التالية بتعديالت  تتعلق أجيل تبرنامجوكذلك،  م٢٠٢١عامقبلستلمةاملحكوميةجهةمنواالقتراض،املدينةاملرابحةذمم يشأن١٩-كوفيدالبنود 

السعودي:املركزي للبنكالدفعات

م ٢٠٢١

سعودي ريال

م ٢٠٢٠

سعودي ريال

)٢٢٫٠٤٩٫٧٣٣()٦٬٥٨٦٬٧٥٠(املدينةرابحةاملذمم هيكلةإعادة منالتعديلخسارة 

٦٫٠٤٤٫٣٦٧-)١٩(إيضاح القروضهيكلةإعادة منالتعديلمكاسب

١٦٬٥٥٨٬٠٥٦١٩٫٣٢٦٫٧٩٥) ٢٥املركزي السعودي (إيضاح للبنكاملنح على برنامج تأجيل الدفعات دخل

٩٬٩٧١٬٣٠٦٣٫٣٢١٫٤٢٩

واإلدارية العموميةاملصاريف.٧

م ٢٠٢١

سعودي ريال

م ٢٠٢٠

سعودي ريال

١٣٬٠٥٤٬٩٨٤١١٬١٧٣٬٦٨٩موظفين وتكاليفرواتب

٣٬٢٧٦٬٢٦٧٤٬٣٥٣٬٨٣٨وقانونيةمهنيةأتعاب

٢٬٧٢٠٬٨٧٤٤٣٥٬٠٠٠املعلوماتلتقنيةوالبنية التحتية مرافق مصاريف

١٬٧٤٦٬٥٨٥٣٤٠٬٠٠٠(سمة) ئتمانيةاال للمعلوماتالسعوديةالشركةمصاريف

٩٠٧٬٦٣٣٥٣٢٬٧٢٥كتباملمصاريف

٨٠٢٬٧٤٨٤٨٣٬٦٢٤مصاريف التأمين الصحي

٤٤٧٬٥٥٧١٤١٬١٢٩إيجارمصاريف

١٣٠٬٠٢٧١٤٤٬٠٠٠الشرعية الهيئةأتعاب

١٬٧٧٩٬٢١٤١٬٣٠٢٬٥٥٧أخرى مصاريف

٢٤٬٨٦٥٬٨٨٩١٨٬٩٠٦٬٥٦٢

ية تسويقالو يةبيعالصاريفامل.٨

م ٢٠٢١

سعودي ريال

م ٢٠٢٠

سعودي ريال

٨٬١١٩٬٦٠٣٤٬١٣٣٬٦٢٩املوظفين مزاياو رواتب

٢٬٢١١٬١٧٠١٬٠٣٣٬٩٩٨عمولة مصاريف

١٠٬٣٣٠٬٧٧٣٥٬١٦٧٬٦٢٧



شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم املالية

هية في للسنة م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١املن

٢٣

الزكاة .٩

الحركة في مخصص الزكاة للسنة: ما يليفي

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

ريال سعودي 

٨٥٣٬٣٦١١٫٤٤٨٫٨٨٩د في بداية السنةالرصي

٤٬٤٥٧٬٤٣٠٧٣٢٫٠٣٧املحمل خالل السنة

)١٫٣٢٧٫٥٦٥() ٩٣٧٬٨٠٠(املدفوع خالل السنة

هاية السنة  ٤٬٣٧٢٬٩٩١٨٥٣٫٣٦١الرصيد في 

الزكاة مصروف

هيةللسنةاملقدرة الزكاة مصروفاحتسابيليفيما :م٢٠٢١ديسمبر٣١فياملن

م ٢٠٢١

سعودي ريال

م ٢٠٢٠

ريال سعودي 

٢٥٢٬٨٤٣٬٢٢٧٢٦٢٬٥٢٥٬٤٥٠أاألموالمصدر

٤٣٩٬١٨٦٬٦٩٢٣٨٦٬٨٠١٬٩٢٣بللزكاة ةالخاضعول األص

٦٤٢٬١٦٣٬٣٨٦٥٣٩٬٩١٨٬١٢٣جاألصول إجمالي

١٧٢٬٩٢٣٬٨٧٤١٨٨٬٠٧٥٬٤٥٨*ب/ج أالزكاة وعاء

٢٨٬٣٩٩٬٠٣١-) ٪١٠مرات من إجمالي الربح املعدل *٨(للحدود املعينةالزكاة الخاضع وعاء

صافي الربح السنوي قبل مرات من٨(للحدود املعينةالزكاة الخاضع وعاء

--الزكاة) 

٤٬٤٥٧٬٤٣٠٧٣٢٬٠٣٧٪٢٫٥بواقعللسنةاملقدرالزكاة مصروف

الربوط الزكوية 

. م٢٠٢٠حتى عام لجميع السنواتوالضريبة والجماركلزكاة ا قرارات الزكوية إلى هيئة إل قدمت الشركة ا ،م٢٠٢١ديسمبر٣١كما في 

االستخدامحقأصول .١٠

ها. تتكون  .املؤجرة لألصول املؤجربملكيةمضمونةالشركةالتزاماتو . سنواتخمساإليجارعقدمدة و عقود إيجار الشركة من إيجار مكت

قائمة املركز املالي. فيألصول حق االستخدامصافي القيمة الدفترية يظهر

اإلهالك  بلغت االستخداممصروفات  حق  في  للسنةألصول  هية  ريال ١٬٠٠٧٬٩٢٢:  م٢٠٢٠(سعودي ريال١٬٩٧٢٬٨٨٢مبلغ  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١املن

هالك املتعلقة أثبتتسعودي) هالك بندتحتاالستخدامحقأصول بالشركة مصاريف االس ".واالطفاء"االس



شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم املالية

هية في للسنة م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١املن

٢٤

واملعدات اململتلكات.١١

هالك: ألغراضلألصول املقدرة نتاجيةاإل راألعماما يليفي حساب االس

سنوات٣والتركيباتاألثاث

سنوات٤املكتبيةاملعدات

سنوات٤السيارات

م ٢٠٢١

والتركيبات األثاث

سعودي ريال

املكتبيةاملعدات

سعودي ريال

السيارات

سعودي ريال

اإلجمالي 

سعودي ريال

التكلفة

٣٬٤٢٩٬٤٥٦٧٠٤٬٨٠٨١٠٨٬٦٠٠٤٬٢٤٢٬٨٦٤السنة بدايةفي

١٩٬١٩٨٢٩٠٬٢٣٤٨٣٠٬٠٠٧١٬١٣٩٬٤٣٩السنةخاللإضافات

٣٬٤٤٨٬٦٥٤٩٩٥٬٠٤٢٩٣٨٬٦٠٧٥٬٣٨٢٬٣٠٣السنة هايةفي

هالك املتراكم االس

٣٬١٣٣٬٧١٨٣٩٩٬٩٣٥١٠٨٬٦٠٠٣٬٦٤٢٬٢٥٣السنة بدايةفي

هالك ٢٧٨٬٦٣٨١٤٧٬٩٦٥١٧٤٬٥٢٧٦٠١٬١٣٠للسنةاملحملاالس

٣٬٤١٢٬٣٥٦٥٤٧٬٩٠٠٢٨٣٬١٢٧٤٬٢٤٣٬٣٨٣السنة هايةفي

صافي القيمة الدفترية 

٣٦٬٢٩٨٤٤٧٬١٤٢٦٥٥٬٤٨٠١٬١٣٨٬٩٢٠م٢٠٢١ديسمبر ٣١في

م ٢٠٢٠

والتركيبات األثاث

سعودي ريال

املكتبية املعدات

سعودي ريال

السيارات

سعودي ريال

اإلجمالي 

سعودي ريال

التكلفة

٣٬٠٨٩٬١٢٩٤٠٤٬٩٦١١٠٨٬٦٠٠٣٬٦٠٢٬٦٩٠السنة بدايةفي

٦٤٠٬١٧٤-٣٤٠٬٣٢٧٢٩٩٬٨٤٧السنةخاللإضافات

٣٬٤٢٩٬٤٥٦٧٠٤٬٨٠٨١٠٨٬٦٠٠٤٬٢٤٢٬٨٦٤السنة هايةفي

هالك املتراكم االس

٢٬٨٧١٬٩٠٨٣٢٢٬٢٣٥١٠٤٬٠٤١٣٬٢٩٨٬١٨٤السنة بدايةفي

هالك ٢٦١٬٨١٠٧٧٬٧٠٠٤٬٥٥٩٣٤٤٬٠٦٩للسنةاملحملاالس

٣٬١٣٣٬٧١٨٣٩٩٬٩٣٥١٠٨٬٦٠٠٣٬٦٤٢٬٢٥٣السنة هايةفي

الدفتريةالقيمةصافي

٦٠٠٬٦١١-٢٩٥٬٧٣٨٣٠٤٬٨٧٣م٢٠٢٠ديسمبر ٣١في



شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم املالية

هية في للسنة م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١املن

٢٥

غير امللموسة األصول .١٢

: اإلطفاءحساب ألغراضامللموسةغيرلألصول األعمار االنتاجية املقدرة ما يليفي

سنوات٥-٤التراخيص 

سنوات٤الحاسب اآللي        برامج

م٢٠٢١

التراخيص 

سعودي ريال

اآللي الحاسب برامج 

سعودي ريال

اإلجمالي 

سعودي ريال

التكلفة

٤٢٠٬٠٠٠٣٬١٦٣٬٤٠٣٣٬٥٨٣٬٤٠٣السنة بدايةفي

٧٥١٬٦١٣١٧٢٬٨٨٤٩٢٤٬٤٩٧السنةخاللإضافات

١٬١٧١٬٦١٣٣٬٣٣٦٬٢٨٧٤٬٥٠٧٬٩٠٠السنة هايةفي

املتراكم اإلطفاء

٣٠٨٬٦٠٤٢٬٢٥٧٬٩٧٥٢٬٥٦٦٬٥٧٩السنة بدايةفي

١٢٤٬٥١٠٦٠٤٬٢١٩٧٢٨٬٧٢٩املحمل للسنة اإلطفاء

٤٣٣٬١١٤٢٬٨٦٢٬١٩٤٣٬٢٩٥٬٣٠٨السنة هايةفي

الدفترية القيمة صافي

٧٣٨٬٤٩٩٤٧٤٬٠٩٣١٬٢١٢٬٥٩٢م ١٢٠٢ديسمبر ٣١في

م٢٠٢٠

التراخيص 

سعودي ريال

اآللي الحاسببرامج

سعودي ريال

اإلجمالي 

سعودي  ريال

التكلفة

٣٢٠٬٠٠٠٢٬٤٤٢٬٨٣٤٢٬٧٦٢٬٨٣٤السنة بدايةفي

١٠٠٬٠٠٠٧٢٠٬٥٦٩٨٢٠٬٥٦٩السنةخاللإضافات

٤٢٠٬٠٠٠٣٬١٦٣٬٤٠٣٣٬٥٨٣٬٤٠٣السنة هايةفي

املتراكم اإلطفاء

٢٦٨٬٦٠٦١٬٦٣٣٬٧٠٧١٬٩٠٢٬٣١٣السنة بدايةفي

٣٩٬٩٩٨٦٢٤٬٢٦٨٦٦٤٬٢٦٦للسنة املحملاإلطفاء

٣٠٨٬٦٠٤٢٬٢٥٧٬٩٧٥٢٬٥٦٦٬٥٧٩السنة هايةفي

الدفترية القيمة صافي

١١١٬٣٩٦٩٠٥٬٤٢٨١٬٠١٦٬٨٢٤م٢٠٢٠ديسمبر ٣١في
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هية في للسنة م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١املن

٢٦

في حكمھوماالنقد.١٣

:التالينمفي حكمھ وما النقد كون تي

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

سعودي ريال

٣٦٬٥٩٧٬٩١٨١١٠٬٦٢٠٬٩١٦جاري حساب–لدى البنوك األرصدة 

١٢٦٬٩٩٤١٣٬٤٩٧٬١٤٥نقد  - وساطةحساب

٣٦٬٧٢٤٬٩١٢١٢٤٬١١٨٬٠٦١

هم تصنيفات ائتمانية بدرجة استثمارية، كما طراف أ معالجارية للبنك هي الحسابات هالد . الدوليةوكاالت التصنيف صنف

مرابحةمدينةذمم.١٤

. اتسنو ٥سنة إلى نيما بواملرابحةاإلجارة عقودملدينيةیتتراوح املدة األصل

املدينةذممالإجمالي(أ) ١٤

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

سعودي ريال

٦٨٠٬٢٣١٬٩٤٤٣٨٧٬٦٨٧٬٣٤٦ذمم املدينة الجماليإ 

(٥٢٬٨٩٤٬٠٩٢))١٠٢٬٩٥١٬٨٤٢(مكتسبةغيرتمويلإيرادات: ناقًصا

٥٧٧٬٢٨٠٬١٠٢٣٣٤٬٧٩٣٬٢٥٤

)٦٬٧٨٥٬٤٤٠()٨٬٥٣٦٬٢٠٠(املتوقعةاالئتمانخسائرمخصص: ناقًصا

٥٦٨٬٧٤٣٬٩٠٢٣٢٨٬٠٠٧٬٨١٤لذمم املدينة ا صافي

.عتھایفي طبةیدیتقلريوبالتالي تعتبر غة،یاإلسالمعةیالشركة متوافقة مع أحكام الشر تقدمهاالتيلیالتمو التیإن كافة تسھ

ــــــــةمــــــــــــدينويتضــــــــــــمن ـــــــتحقةاألرصــــــــــــدة املرابحـــــ ــــــــناملســـــ ــــــــىيء ريــــــــــــال سعودي م٢٠٢١عالقــــــــــــةذي طــــــــــــرفمـــــ ـــــــاحإ (: ال شـــــ ــــــــال ٧٬٣٠٩٬٢٠٥م: ٢٠٢٠) (٢٢يضـــــ ريـــــ

سعودي).

االئتمان املتوقعةخسائر مخصصحركة(ب) ١٤

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

سعودي ريال

٦٬٧٨٥٬٤٤٠٨٫٨٠٥٫٥٥٠السنة بدايةفيالرصيد

١٬٧٥٠٬٧٦٠٣٠٬٢٥١٬٨٩٠لسنةفي القيمة لالهبوطمخصص

(٣٢٬٢٧٢٬٠٠٠)-السنةخالل مشطوب

٨٬٥٣٦٬٢٠٠٦٬٧٨٥٬٤٤٠السنة هايةفيالرصيد



شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم املالية

هية في للسنة م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١املن

٢٧

(تتمة).ذمم مدينة مرابحة ١٤

املتوقعة االستحقاقتواريخ (ج) ١٤

:املدينةرابحةامللذمم املتوقعةاالستحقاقخیبتوار انیبليیمایف

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

سعودي ريال

٣٨٨٬٠٧٩٬٢٢٧١٧٨٬٢٧٢٬٩٠٩خالل سنة

١١٠٬٥٨١٬٣٩٤٤٨٬٨٨٧٬٦٥٠سنة٢-١

٤٣٬٨٨٣٬٠٨٠١٠٢٬٢٥٠٬١٣٣سنوات٣-٢

٢٩٬٥٤٧٬٦٢٠٥٬٣٨٢٬٥٦٢سنوات٤-٣

-٥٬١٨٨٬٧٨١اإلجمالي 

٥٧٧٬٢٨٠٬١٠٢٣٣٤٬٧٩٣٬٢٥٤

)القيمةفي للهبوط تتعرضولمالسدادمتأخرة(املدينةالذممأعمار (د) ١٤

: املتأخرة املدينةالذمم أعمارفيما يلي التقرير،تاريخفيكما

٣٠من أقل 

يوم

سعودي ريال

يوم٦٠-٣١

ريال

سعودي

يوم٩٠-٦١

ريال

سعودي

١٢٠-٩١

يوم

ريال

سعودي

يوم ١٨٠-١٢١

سعودي ريال

٣٦٠-١٨١

يوم

ريال

سعودي

٣٦٠منأكثر 

يوم

ريال

سعودي

اإلجمالي 

سعودي ريال

ديسمبر ٣١

م ٢٠٢١

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

ديسمبر٣١

م ٢٠٢٠

١٠٨٬٥٤٧٬٢٦٩٩٬٨٦٤٬٨٥١٦٬٧٦٥٬٨٨٥٣٬٢٧٤٬٣٠٩٦٠٢٬٠٧٤٩٬٨٦١٬١٤٧١٠٬١٢٦٬٨٨٧١٤٩٬٠٤٢٬٤٢٢ذمم مدينة 

: املدينةالذمماالقتصاديةالقطاعاتمخاطر بتركيزاتبيانيليفيما) هـ(١٤

م٢٠٢٠ديسمبر٣١م ٢٠٢١ديسمبر ٣١القطاعات

٪٣٨٫٠٤٪٣٤٫٩٦الخدمات 

٪١٤٫٧٥٪٣٠٫٥٥التجزئة

٪٢٩٫٩٠٪١٧٫٥٤املقاوالت

٪١١٤٫٧٤٪١٦٫٣٢الصناعة 

٪٢٫٥٧٪٠٫٦٣التجارة
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٢٨

(تتمة)مرابحةمدينةذمم

الضمانات ) و(١٤

على اغالبً تشتمل ھذه الضمانات  و .  نةیمن مخاطر االئتمان املصاحبة للذمم املدحدلل؛على ضماناتةیقراض العادالشركة خالل دورة أنشطة اإلتحصل

الضمانات كما في مةی. بلغت قة یعیالبمتھایوتدار ملواجھة املخاطر املتعلقة بھا بصافي قنةیبالضمانات مقابل الذمم املدُيحتفظوالعقارات.  ،اراتیالس

. سعودي)الیر ٣٧١٬١٧١٬١٩٢: م٢٠٢٠(سعودي الیر ٣٧٥٬٤٣١٬٥٧٣م٢٠٢١ديسمبر٣١

دفعات مقدمة و أرصدة مدينة أخرى .١٥

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر٣١

سعودي ريال

٦٬٦٠٣٬٣٠٢٢٬٣٦٦٬٤٣٠املجمعينمن املستحق

-٣٬٩٣٤٬٢٧٤رأس مال املقدم من

٢٬١١٢٬٨٣٢٢٠٬١٠١٬٥٠١عند بيع الضماناملستحق

١٬٩٢٨٬٢٠٤٤٦٤٬٧٣٥عموالت مؤجلة 

٩٤٣٬٢٥٧٧٦٣٬٢١٧ا مقدًم مدفوعةمصاريف

١٧٬٨٥٠٬٠٠٠-الوسطاء منمستحق

٦٬٩٥٢٬٢٥٠-ودائع

٣٤١٬٧٩٨٤٧١٬٠٢٥دفعات مقدمة للموردين 

١٠٤٬٣٨٨٣٧٢٬٥٦٢ذمم موظفين 

٤٧٠٬٧١٤٣٣١٬٣٤١)٢٢مستحق من طرف ذو عالقة (إيضاح 

٢٤٠٬٧٧٤١٦٥٬٤٦٧أخرى 

١٦٬٦٧٩٬٥٤٣٤٩٬٨٣٨٬٥٢٨

اآلخر الشامل الدخل خاللمنادلة العبالقيمةهامحتفظاستثمارات.١٦

ها الشركة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: فيما يلي تفاصيل االستثمارات التي تحتفظ 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر٣١

سعودي ريال

٨٩٢٬٨٥٠٨٩٢٬٨٥٠ملكية حقوق أدواتأ

٣٬٩٠٨٬٥١١٣٣٬٦٧٩٬٥٧٤دينأدواتب

٤٬٨٠١٬٣٦١٣٤٬٥٧٢٬٤٢٤

حقوق امللكيةأدوات-أ

مسجلة شركة في شركة سعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي ("شركة التسجيل")،  ٪ ٢٫٣٣حصة قدرها فيم ٢٠١٧ديسمبر ١٢بتاريخ الشركةاكتتبت

السعودية.   العربية  اململكة  السعوديأسستفي  العربية  اململكة  في  أخرى مسجلة  وتمويل  تأجير  شركات  التسجيل مع  العقود  ة؛  شركة  تسجيل  لغرض 

ترتيبات عقود اإليجار التمويلي.  بموجبوتحويلها ،األصول ملكية صكوكوتسجيل  املتعلقة بعقود اإليجار التمويلي
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٢٩

(تتمة) اآلخر الشامل الدخل خاللمنالعادلة بالقيمةهامحتفظاستثمارات.١٦

الدين أدوات-ب

اآلخر.  استثمارهاالشركةصنفت الشامل  الدخل  بالقيمة العادلة من خالل  الصكوك  التي يوضحو في  الصكوك  تفاصيل االستثمارات في  الجدول أدناه 

ها الشركة.   تحتفظ 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر٣١

سعودي ريال

)I (٣٬٩٠٨٬٥١١١٥٬١٧٨٬٢٠٠األركاندار

)II (١٨٬٥٠١٬٣٧٤-العربية املراكزشركة

٣٬٩٠٨٬٥١١٣٣٬٦٧٩٬٥٧٤

)I ( األركاندار

يبلغ االسميةالفائدة بسعر) سعودي ريالمليون ١٥(أمريكيدوالر ماليين ٤تبلغ اسميةبقيمةم ٢٠٢٠نوفمبرفياألركاندارصكوكفيالشركةاستثمرت

م. ٢٠٢٥فبرايرفيالسدادستحقيو سنوي نصف ٪٣٫٣٧٥

: االستثماراتحركةفيما يلي 

م ٢٠٢١

سعودي ريال

م ٢٠٢٠

سعودي ريال

-١٥٬١٧٨٬٢٠٠السنة في بداية الرصيد

١٤٬١٢٤٬٠٠٠-السنةخاللإضافات

٧٨٧٬٧٨٣٣١٢٬٢٤٦في الربح أو الخسارةهااملعترفالفوائدإيراد

٤٨٣٬٥٤٢٧٤١٬٩٥٤اآلخر الشاملالدخلفيهااملعترفالعادلةالقيمةمكاسب

-) ٦٣٢٬٨٨٨(املستلمةالفوائد

-)١١٬٩٠٨٬١٢٦(استبعادات 

هاية الرصيد ٣٬٩٠٨٬٥١١١٥٬١٧٨٬٢٠٠السنة في 
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٣٠

(تتمة) اآلخر الشامل الدخل خاللمنالعادلة بالقيمةهامحتفظاستثمارات.١٦

(تتمة) الدينأدوات-ب

)II(املراكز العربيةشركة

مليون ريال سعودي) بسعر ١٨٫٢٦مليون دوالر أمريكي ( ٤٫٨٧م بقيمة اسمية قدرها ٢٠٢٠الشركة في صكوك شركة املراكز العربية في نوفمبر استثمرت

م. ٢٠٢٤ستحق في نوفمبر ينصف سنوي و ٪٢٫٦٨٨االسميةالفائدة 

االستثمار: حركةفيما يلي 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر٣١

سعودي ريال

-١٨٬٥٠١٬٣٧٤في بداية السنة الرصيد

١٧٬٦١٩٬٦٦٠-سنةخالل الإضافات

٤٨٤٬٩١٢٦٦١٬١٧٠في الربح أو الخسارةاهاملعترفالفوائدإيراد

٦٧٣٬٢٨٤٧١١٬٣٤٩اآلخر الشاملالدخلفيهااملعترفالعادلةالقيمةمكاسب

(٤٩٠٬٨٠٥))٤٩٠٬٨٠٥(املستلمةالفوائد

)١٩٬١٦٨٬٧٦٥(استبعادات 

١٨٬٥٠١٬٣٧٤-السنة هايةفيالرصيد

ستحقاتمو دائنةذمم.١٧

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر٣١

سعودي ريال

١٦٬٧٧٩٬٩١٣١٣٬٣٦٤٬٥٤٩العمالءودائع

٥٬١٢٢٬٢٣١٥٬٠٧٤٬٧٩٨املوظفين مستحقات

٤٬٤٦٠٬٣٥٨٣٬٨٢٧٬٩٠٣غير املكتسبةالتمويلرسوم

٣٬٤١٩٬٦٢٣٥٣٦٬٣٠٧املستحقة  املصاريف

٦١٧٬٨٧٥١٥٣٬٩٨٨املستحقةواملهنيةالقانونيةالرسوم

-٥٠٠٬٠٨١لدخل املؤجلةمنح ا 

١٬٣٦٦٬٩١٧٢٬٧٢٩٬٥١٠أخرى 

٣٢٬٢٦٦٬٩٩٨٢٥٬٦٨٧٬٠٥٥
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٣١

اإليجار عقوداتالتزام.١٨

. ٪٦٫٤٨اإليجار عقودالتزامعلىاملطبقللمستأجراإلضافياإلقتراضملعدلاملرجح املعدليبلغ 

هية في  دفعاتبلغت وبلغت مصروفات الفوائد ،ريال سعودي)١٬١٢٧٬٤٥٤:  م٢٠٢٠(ريال سعودي  ٨٢٦٬٨٣٧م٢٠٢١ديسمبر  ٣١اإليجار خالل السنة املن

هية في  املتعلقة بالتزام اإل  الشركة مصاريف الفوائد أثبتت، و ريال سعودي)١٥٤٬٧٩٧:  م٢٠٢٠ريال سعودي (٤٨٤٬١١٩م٢٠٢١ديسمبر  ٣١يجار للسنة املن

".التمويلتكاليف" ضمناإليجارعقود املتعلقة بالتزام 

القروض .١٩

هاحصلتالتيالقروضتفاصيلأدناه الجدول يوضح  :الشركةعل

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر٣١

سعودي ريال

-٥٥٬٦٣٠٬٧٥٠صندوق الرياض للتمويل.أ

١٤٣٬٣٩٨٬٦٨٩١٤٦٬٢٢٦٬٩٩٣حكومية جهةمنقروض.ب

١٩٩٬٠٢٩٬٤٣٩١٤٦٬٢٢٦٬٩٩٣

٦٢٬٩٦١٬٨٩٦٤٠٬٠٠٠٬٨٢١املتداول الجزء

١٣٦٬٠٦٧٬٥٤٣١٠٦٬٢٢٦٬١٧٢املتداول غيرالجزء

١٩٩٬٠٢٩٬٤٣٩١٤٦٬٢٢٦٬٩٩٣

. عتھایطبفيةیدیتقلريغو ةیاإلسالم عةیالشر أحكاممعمتوافقةلیتمو باتيترتبالشركةالخاصةالقروضالتیكافة تسھتعتبر

صندوق الرياض للتمويل) أ

ها مع تسجيل ؛مع صندوق الرياض للتمويلمشاركةاتفاقيةخالل العامأبرمت الشركة للحصول على تمويل لدعم رأس املال العامل للشركة لتمويل عمال

 يعتبر  .  م٢٠٢٦في نوفمبر  مستحقمليون ريال سعودي  ٥٥القيمة الحالية األولية لهذا القرض بمبلغ  
ً
يحق لھ و في الترتيب  اصندوق الرياض للتمويل شريك

هم النسبي (أي الحصة في رأس املال املساهم بھ). ٦٫٨٠ة البالغ وفًقا ملعدل دفعة املشاركاملستحقربحالالحصول على  أول يقع ٪ سنوًيا بالتناسب مع نصي

) أشهر بعد ذلك، حتى ٣أشهر من استالم املساهمة النقدية وتوزيعات األرباح الدورية على فترات ثالثة (٣، أي  م٢٠٢٢فبراير  ١فيتاريخ لتوزيع األرباح  

شهًرا من استالم املساهمة النقدية والتوزيعات األساسية الدورية على فترات  ٢٧، أي م٢٠٢٤فبراير ١لتوزيع األساسىي األول هو تاريخ االستحقاق. تاريخ ا 

) أشهر بعد ذلك، حتى تاريخ االستحقاق.٣ثالثة (

ةیالقروض من جھة حكوم)ب

رینایمن  ا اعتبارً ةیقساط شھر أ تسدد ھذه القروض على  .  سعودي الیر ون یمل١٢٥قدرھا  ةیمن جھة حكوماقروًض م  ٢٠٢٠قبل سنة  استلمت الشركة  

أقساطةالحكوميالجهةأجلتم.  ٢٠٢٣و یونیالسداد في  ريالقسط األخستحقیو م،٢٠١٩ أبريل  أعاله القروض املذكورة سداد  ملدة سنة م٢٠٢٠في 

. وقد نتج عن  ٩املالي  للتقريريار الدوليملتطلبات املعاوُيعامل وفًق ،رات من حيث القروضاألثر املحاسبي لهذه التغيقّيم قد  ل. و م٢٠٢٠ا من مارس  اعتبارً 

هية في  ريال سعودي مليون ٦بمبلغالتعديل  مكسبتحمل ذلك أن الشركة   سنةقبلاملتعلقة بالقروض املستلمة  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١خالل السنة املن

لسداد املبالغ املستحقة ؛كشرط لتأجيل تسديد هذه القروض، ُيطلب من الشركة تقديم تأجيل ملدة سنةةالحكوميالجهةكما هو مطلوب من و . م٢٠٢٠

هية في مليون ريال سعودي ١٠٫٣بمبلغتعديل  الوقد أدى ذلك إلى تكبد الشركة خسارة  لعمالء املرابحة املؤهلين لهذا البرنامج.   ديسمبر ٣١خالل السنة املن

. م٢٠٢٠
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٣٢

(تتمة) القروض.١٩

(تتمة) ةیالقروض من جھة حكوم

الشركة بقيمة  م٢٠٢٠سبتمبرخالل شهر يونيو وشهرحصلت  إضافية من الجهة الحكومية  مليون ريال سعودي تسدد على أقساط ٧٠على قروض 

هائي في يناير م٢٠٢١شهرية تبدأ من يناير  .م٢٠٢٤، ويستحق القسط ال

سعودي، ريالون ملي١٥٬٠٠٠٬٠٠٠بمبلغالتوالي  علىم حصلت الشركة على ثالثة قروض  ٢٠٢١أكتوبر  ١٩وم،  ٢٠٢١يونيو٢٢وم،  ٢٠٢١يناير١١في  وكما

سعودي،  ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مبلغو  ريال  م، ٢٠٢١يوليومنشهرية أقساطعلىالقروضتسديد سيتم و .سعودي ريالمليون ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ومبلغمليون 

هائيم على التوالي،٢٠٢٢م، وفبراير ٢٠٢١وأكتوبر على التوالي. ٢٠٢٥م، ويناير ٢٠٢٤م، وسبتمبر ٢٠٢٤مستحق في يونيو وتاريخ السداد ال

هاالتيالقروض أعاله تحمل كما .  السوق فيایً حالالسائدة املعدالتعنةیعمولة خاصة ثابتة تقل بصورة جوھر معدالتةیالشركة من جھة حكوماستلم

إلى أنواع وقطاعات محددة من العمالء بمعدالت خصم. وقد  مهایلتقدأن تستخدم هذه القروض  ھا في أحد تمثلیالشروطمنا عددً القروضھذه تحمل

هية في  سعودي ال یر ون یمل٤٫٣بمبلغاملسجلة بداية على هذه القروضاملنفعةحددت ٧٫٥:  م٢٠٢٠ديسمبر ٣١(م٢٠٢١ديسمبر  ٣١خالل السنة املن

هالتي  ض "أقل من قيمة السوق"  و والتي تمثل تأثير قر سعودي الیر ون یمل ها  الشركة  احصلت عل هويحاسب ع يتم اثبات هذه "منحة حكومية".اعلى أ

هااملزايا عند التأكد من أكتمال الشروط املرفقة باملنحة على أساس منتظم مقابل املصاريف هدف هذه املنحة الى التعويض ع في الربح أو الخسارة التي 

ها . بلغت املنح الحكومية التي لم يتم ا مدينةمرابحةذمم  من اصةخعموالتإيرادفي بند   ٠٫٥م بمبلغ  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  في الربح أو الخسارة   ثبا

. "واملستحقاتالدائنةذمم البند "وهي مدرجة في)السعودي بالريالمبلغاليوجدم : ٢٠٢٠ديسمبر ٣١مليون ريال سعودي ( 

االقتراض الخاصة بالشركة ترتيبات تمويل متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. جميع تسهيالت تعد 

للموظفينالخدمةهايةنافعم.٢٠

للسنة: للموظفين الخدمةهايةنافعمحركةأدناه الجدول يوضح 

م ٢٠٢١

سعودي ريال

م ٢٠٢٠

سعودي ريال

املحددة املنافعالتزام

٢٬٠٧٢٬٢٧٨١٫٠٦٧٫٠٥٥يناير ١في كماالرصيد

٦٤٦٬٤٧٨٦٩٧٫٤١٤للسنةكمصروفبھاملعترفاملبلغ

٤٢٠٫٦٨٩) ٢٧٦٬٩٢٧(اآلخرالشاملالدخلفيهااملعترف للموظفينالخدمةهايةمنافعقياس إعادة 

)١١٢٫٨٨٠()٤٣٩٬٤٥٦(العام خاللاملدفوع

٢٬٠٠٢٬٣٧٣٢٫٠٧٢٫٢٧٨ديسمبر ٣١فيكما الرصيد

املال رأس .٢١

ــــــمبر ٣١كمـــــــــــا فـــــــــــيســـــــــــعودي ريـــــــــــال١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس املـــــــــــال يبلـــــــــــغ  مـــــــــــةیقو ســـــــــــهم،١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مـــــــــــنويتكـــــــــــون ،م٢٠٢٠ديســـــــــــمبر ٣١وم٢٠٢١ديســـــ

.بالكاملمدفوعةي،سعودالیر ١٠كل سھم 
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ذات عالقةأطرافمع واألرصدةاملعامالت.٢٢

كبار و ،  ومجلس اإلدارة ،والشركات التابعة لهم ،. تشتمل األطراف ذات العالقة املساهمينعالقةذات مع أطراف  العاديةتتعامل الشركة في سياق أعمالها 

هم الســـــلطة واملســـــؤولية عن تخطيط أنشـــــطة ،ومراقبة،وتوجيھ،موظفي اإلدارة الرئيســـــيين، بما في ذلك أعضـــــاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين الذين لد

ومعتمدة من إدارة الشركة.تحظى باملوافقة املشتركةوفًقا لشروط العالقةذاتطرافاأل عامالت مع  املتجري الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر. 

:السنةخاللعالقةذاتاألطرافمعاملعامالتيلي تفاصيل فيما

الشركةفياإلدارةموظفيكبار مكافآت

م ٢٠٢١

سعودي ريال

م ٢٠٢٠

سعودي ريال

٩٨٠٬٤١٥١٫٨٠٧٫٤١٦مكافآت 

١٦٨٬٥٧٢٣٠٠٫١٢٦األجلطويلة األخرى واملنافعالخدمةهاية

١٬١٤٨٬٩٨٧٢٫١٠٧٫٥٤٢الرئيسين اإلدارةملوظفياملدفوعةكافآتاملإجمالي

بالعقود يتعلقفيمامع أطراف ذات عالقة املعامالت

فيما يتعلق باملصروفاتمع أطراف ذات عالقة مع املعامالت

ذو عالقة طرفمستحق من 

: )]أ [١٤يضاحإ ( املدينةرابحةامللذمم عالقةذاتأطرافأرصدة فيما يلي 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر٣١

سعودي ريال

٧٬٣٠٩٬٢٠٥-غراس الخيرات املحدودة  شركة

مستحق من طرف ذو عالقة: 

):١٥(إيضاح دفعات مقدمة وأرصدة مدينة اخرى فياملدرجيلي رصيد طرف ذو عالقة فيما

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر٣١

سعودي ريال

٤٧٠٬٧١٤٣٣١٫٣٤١لالستثمارالرائدة شركة 

طبيعة املعامالتالعالقةالعالقة ذو الطرف

م ٢٠٢١

سعودي ريال

م ٢٠٢٠

سعودي ريال

الخيراتغراسشركة

املحدودة 

هايسيطر موظفيكبارعل

٥٨٠٬٦٠٦٣٩٩٫٢٥٦املرابحةمنالخاصةالعموالتدخلاالدارة

املعامالتطبيعة العالقةالعالقة ذو الطرف

م ٢٠٢١

سعودي ريال

م ٢٠٢٠

سعودي ريال

مساهمين لالستثمارالرائدة شركة
عننيابةمدفوعةمصروفات

١٣٩٬٣٧٣٣٣١٬٣٤١العالقة ذوالطرف
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٣٤

إدارة املخاطر .٢٣

، مخاطر االئتمان و ،)الخاصةتالعموال أسعارومخاطر  ،تالعمال مخاطر(تتضمن  السوق مخاطرملخاطر مالية متنوعة مثل:  الشركةتتعرض أنشطة  

األداءعلىاملحتملةةی السلباآلثارمنوالحدة،یاملالاألسواقبأوضاعالتنبؤةی إمكانعدمعلىبالشركةالكلياملخاطرإدارة برنامجركزیومخاطر السيولة.  

:وإدارتھااملخاطربأھم ملخصليیمایوف. املخاطرإدارة بایالعلاإلدارة تقوم. للشركةاملالي

العمالتمخاطر 

بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تخضع الشركة للتقلبات في أسعار ؛تمثل مخاطر العمالت املخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات املالية

الشركة   العادية. ال يوجد لدى  أعمالها  بأي معامالت  التزاماتأو  أصول الصرف األجنبي خالل دورة  تقم  لم  ها  أ الريال مهمةنقدية، كما  بعمالت عدا 

وتعرضات بعمالت غير مهمةالسعودي مثبت حالًيا مقابل الدوالر األمريكي وال يوجد معامالت  السعودي والدوالر األمريكي خالل السنة. وحيث أن الريال

.مهمةاإلدارة أن الشركة ال تتعرض ملخاطر عمالت تعتقد الريال السعودي والدوالر األمريكي، 

مخاطر أسعار العموالت 

ر أسعار أسعار العمولة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة أو العموالت في السوق. يعتبر تعرض الشركة ملخاطمخاطر

ها مد،واملرابحةاإلجارة مدينوالعموالت في حده األدنى حيث أن األصول املالية بما في ذلك  رجة بالقيمة العادلة واالستثمارات في الصكوك (مصنفة على أ

م٢٠٢١ديسمبر٣١فيالقائمةوالقروضاملركزي السعودي  للبنكاملالية بما في ذلك الذمم الدائنة  االلتزاماتوكذلك  ،من خالل الدخل الشامل اآلخر)

.ثابتةمعدالتتحمل التي

ئتمانمخاطر اال 

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

 لهذه السياسة.أقصىىشهر كحد ٦٠دة مل روضق بتقديم جميع اليسمح ذلك، إلىإضافةاالئتمان للشركات املقرضة. 
ً
اإلجارةتمويلنحميتم النھإف،وفقا

: أدناه ذكرهاالوارداألساسية املتطلباتبعضباملقترضيفيمالم واملرابحة

عميلكعرفا "نموذجتعبئةصحةمنالتحقق."

النقديةالتدفقاتخاللمنالدخل .

تستثنىمالم الت، وممتلكات آ املقدمة كمعدات، وسيارات، و الضمانات .

 للقيمةاألساسىيتمويللأعاله ضمن معدل ا املذكورة الضماناتتقييم.

. ةیبضمانات كافنةیكافة الذمم املدضمنتُ . إضافة إلى ذلك، ةیبصورة أسبوعنةیالشركة الذمم املدتراقب

الضمانات املقدمة عیبب؛نةیاملدالذمم  لیوتقوم بتحص،ملدة ستة أشھرنةیفي حالة تأخر سداد الذمم املدتجاه املقترضةیالشركة اإلجراءات النظامتتخذ

أوضاعھم بشأن التأخر عن السداد. ةیاملقدم أو الزام العمالء بتسو لیلقاء التمو 
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٣٥

(تتمة) إدارة املخاطر.٢٣

(تتمة)ئتمانمخاطر اال 

:املالياملركزقائمةالجدول أدناه الحد األقصىى من تعرض الشركة ملخاطر االئتمان ملكونات يوضح 

م٢٠٢١ديسمبر ١٣

سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر٣١

سعودي ريال

٣٦٬٧٢٤٬٩١٢١٢٤٬١١٨٬٠٦١يعادلھالنقد وما

-٦٬٢٣٩٬٢١٠املركزي السعودي من البنك املستحق

٥٦٨٬٧٤٣٬٩٠٢٣٢٨٫٠٠٧٫٨١٤مدينة مرابحة ذمم 

ها استثمارات ٤٬٨٠١٬٣٦١٣٤٫٥٧٢٫٤٢٤اآلخر الشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةمحتفظ 

١٥٬٧٣٦٬٢٨٦٤٩٬٠٧٥٬٣٠٥أخرى أصول 

٦٣٢٬٢٤٥٬٦٧١٥٣٥٫٧٧٣٫٦٠٤

االئتمانية الجودةتحليل 

:م٢٠٢٠ديسمبر ٣١وم٢٠٢١ديسمبر ٣١املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة كما في لألصول يوضح الجدول أدناه املعلومات املتعلقة بالجودة االئتمانية 

املتوقعة االئتمانخسائر قبل واملرابحةجارةاإل عقودملدينيالدفتريةالقيمةجماليإ) أ

املتوقعة االئتمانخسائر مخصص) ب

املتوقعةاالئتمانخسائر

شهر ١٢مدى على

سعودي  ريال

االئتمانخسائر

مدى علىاملتوقعة

لهاليسوالتيالعمر

هابط ائتمانيمستوى 

ريال سعودي 

االئتمانخسائر

مدى علىاملتوقعة

مستوى ذاتالعمر

هابط ائتماني

ريال سعودي 

اإلجمالي

ريال سعودي 

٤٥١٬٥٣٠٬٩٤٩٨٩٬٤٨٠٬٤٤٣٣٦٬٢٦٨٬٧١٠٥٧٧٬٢٨٠٬١٠٢م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٢٩٤٬٢٩٨٬١٠١١٦٬٦٣٠٬٧٣٦٢٣٬٨٦٤٬٤١٧٣٣٤٬٧٩٣٬٢٥٤م٢٠٢٠ديسمبر٣١

املتوقعةاالئتمانخسائر

شهر ١٢مدى على

سعودي  ريال

االئتمانخسائر

مدى علىاملتوقعة

لهاليسوالتيالعمر

هابط ائتمانيمستوى 

ريال سعودي 

االئتمانخسائر

مدى علىاملتوقعة

مستوى ذاتالعمر

هابط ائتماني

ريال سعودي 

اإلجمالي

ريال سعودي 

٢٬٥٥٤٬١١٨١٬٤٧٢٬١٨٤٤٬٥٠٩٬٨٩٨٨٬٥٣٦٬٢٠٠م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٣٬٠٨٥٬٦٠٢٨٩٤٬٠٧٤٢٬٨٠٥٬٧٦٤٦٬٧٨٥٬٤٤٠م٢٠٢٠ديسمبر٣١
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(تتمة) إدارة املخاطر.٢٣

) (تتمةئتمانمخاطر اال 

االئتمانمخاطرفيالجوهريةالزيادة –املتوقعةاالئتمانخسائرعنالناتجةاملبالغ

ازدادت جوهريً  املالية قد  األدوات  التعثر بشأن  كانت مخاطر  املعلومات  ثباتاإلمنذ  ا  عند تحديد فيما إذا  االعتبار  بعين  تأخذ  الشركة  لها، فإن  األولي 

وتقويم ،  وتحاليل تستند إلى خبرة الشركة السابقة،املعقولة واملؤيدة املتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. ويشتمل ذلك على معلومات كمية ونوعية

هدف التقويم إلى تحديد ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في  مخاطر االئتمان بشأن تعرض االئتمان الذي يجريھ الخبراء بما في ذلك املعلومات املستقبلية. 

ما بناًء على املراحل املعتمدة للتصنيف. 

االئتمان مخاطر تصنيفدرجات

 إلى مختلف البيانات املستخدمة في توقع مخاطر التعثر وتطبيق األحكام والتقديرات املبتخصص
ً
ينة الشركة كل تعرض لدرجة مخاطر االئتمان استنادا

اطر حدد درجات تصنيف مخاطر االئتمان باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر التعثر. تتفاوت هذه العوامل بحسب طبيعة مختُ و على الخبرة.  

التعرض ونوع املقترض.

عايردرجات تصنيف مخاطر االئتمان، ُتحدد
ُ
بحيث تزداد مخاطر التعثر بشكل متزايد عند انخفاض مخاطر االئتمان، على سبيل املثال عندما يكون وت

. ٣و٢أقل من الفرق بين درجات مخاطر االئتمان ٢و١الفرق في مخاطر التعثر بين درجات مخاطر 

السداد عندالتعثراحتمالشروطجدول وضع)أ

 
ُ
الشركة معلومات األداء والتعثر املتعلقة بمخاطر تجمعدخل الرئيسىي لتحديد شروط احتمال التعثر عن السداد.  تعتبر درجات تصنيف مخاطر االئتمان امل

ها وتحليلها حسب املنتج ر االئتمان. حسب درجة تصنيف مخاطأيًضاو ، والجهة املقترضة، االئتمان الخاصة 

ها ُحصلتستخدم الشركة نماذج إحصائية في تحليل البيانات التي  تقديرات الحتمال التعثر على مدى العمر املتبقي لألداة املالية والكيفية التي وتجري عل

ها نتيجة مرور الوقت. يتوقع أن تتغير 

، والتضخم ،العالقة بين التغيرات في نسب التعثر وعوامل االقتصاد الكلي التي تتضمن نمو الناتج املحلي اإلجمالية يشتمل التحليل على تحديد ومعاير 

هلك وغيرها. ومتوسط أسعار املس

يةجوهر زيادة زادتقداالئتمانمخاطركانتإذا ماتحديد) ب

على تغيرات كمية في احتماالت التعثر وعوامل نوعية، بما في ذلك الدعم على ة  جوهريزيادة تشتمل ضوابط تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت 

أساس التأخر في السداد. 

ازدادت   ها قد  الخاصة ثباتاإلمنذ  زيادة جوهريةتعتبر مخاطر االئتمان املتعلقة بتعرضات معينة بأ األولي لها إذا ما تمت وفق طريقة التقويم النوعي 

بالشركة.

االئتمان لدي الشركة التي أجراها خبراء  التقديرات  تقرر بأن مخاطر و اممكنً ذلك عندما يكون وباستخدام  أن  للشركة  الخبرة السابقة للشركة، يمكن 

أثرها بالكامل في التحاليل الكمية بصورة منتظمة. ُيظهرينة تدل على ذلك، وأنھ لم بناًء على مؤشرات نوعية معازياًدا جوهًرا االئتمان قد ازدادت 

أيام تحدد يوًما. ٣٠وكنقطة مســـاندة، تعتبر الشـــركة أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث في وقت ال يتجاوز تأخر اســـتحقاق أصـــل ما ألكثر من  

خ االســـــتحقاق تواريتحدد  التأخر عن الســـــداد من خالل احتســـــاب عدد األيام منذ أقدم تاريخ اســـــتحقاق مضـــــىى لم يتم فيھ اســـــتالم قيمة الدفعة بالكامل.  

دون األخذ في االعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة للمقترض.

املعدلةاملاليةاألصول )ج

ها تغير الظروف في السوق  وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدهور االئتماني ،واالحتفاظ بالعميل،يمكن تعديل الشروط التعاقدية للذمم املدينة ألسباب عدة م

عدل  الذمم املدينة الحالية التي  إثباتإلغاء  الحالي أو املتوقع للعميل. يجوز  
ُ
عرفشروطها،  ت

ُ
ها كذمم مدينة جديدة وت الذمم املدينة التي أعيد التفاوض بشأ

 للسياسة املحاسبية الخاصة بالشركة.
ً
يجرى ، فإنھ  هاإثبامالية ما ولم ينتج عن هذا التعديل إلغاء  أصول وفي حالة تعديل شروط  بالقيمة العادلة وفقا

تحديد ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان املتعلقة باألصل على أساس معايير التصنيف إلى املراحل املعتمدة. 

ها بـ "نشاطات اإل ويجوز للشركة إعادة التفاوض بشأن الذمم املدينة من العمالء   لزيادة فرص ؛عفاء من السداد")الذين يواجهون صعوبات مالية (يشار إل

العمالء من السداد بشأن الذمم املدينة على يعفىمن السداد الخاصة بالشركة، اإلعفاء سياسة وبموجبالتحصيل وتقليل مخاطر التعثر. 
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) (تتمةئتمانمخاطر اال 

دليل على قيام املدين ببذل كافة أو وجود أو في حالة وجود مخاطر عالية للتعثر عن السداد،  ، ھأساس اختياري وذلك في حال تعثر املدين عن سداد دين

املعدلة.وأنھ من املتوقع أن يكون املدين قادر على الوفاء بالشروط ، الجهود املعقولة للسداد وفق الشروط التعاقدية األصلية

وتعديل الشروط املتعلقة بالذمم املدينة. ،تشتمل الشروط املعدلة عادة على تمديد فترة االستحقاق، وتغيير موعد سداد العمولة الخاصة

السدادعنالتعثرتعريف)د

: هماأو كال الحدثين التاليين إحدى حدوث عن السداد وذلك عند ا مدين ما متعثرً يعتبر

 ا أو أكثر ألي التزامات ائتمانية تجاه الشركة، بما في ذلك األقساط األصلية ودفعات العمولة. يوًم ٩٠موعد االستحقاق ملا يزيد عن تجاوز املدين

تسييل الضمانات:ة إجراءات مثلأيالشركة اتخاذدون املدين التزاماتھ االئتمانية للشركة بالكاملمن غير املحتمل أن يسدد ھاعتقاد الشركة بأن ،

إن وجدت.

يتفق تعريف التعثر عن السداد إلى حد كبير مع التعريف املطبق من قبل الشركة ألغراض رأس املال النظامي.

املستقبليةاملعلوماتإدراج)ه

األولي لها وقياسها لخسائر ثباتاإلمنذ  ةجوهريزيادة الشركة املعلومات املستقبلية في تقويمها فيما إذا كانت خسائر االئتمان ألية أداة قد ازدادت  تدرج

عّد االئتمان املتوقعة. وبناًء على مختلف املعلومات الفعلية الخارجية والتوقعات،  
ُ
ت االقتصادية املعنية. تشتمل الشركة تصور للتوجھ املستقبلي للمتغيرا ت

، وخبراء توقعات،  في اململكة العربية السعوديةالسعودي  املركزي البنكو ،  ات حكوميةاملعلومات الخارجية على بيانات اقتصادية وتوقعات منشورة من جه

وأكاديميين مختارين من القطاع الخاص.

رتقّد األساسية ملخاطر االئتمان ومخاطر وخسائر االئتمان لكل محفظة أدوات مالية، وباستخدام تحليل البيانات التاريخية،  املكونات الشركة  حددت 

وخسائر االئتمان.،ومخاطر االئتمان، الشركة العالقة املقدرة بين متغيرات االقتصاد الكلي

املتوقعةاالئتمانخسائر قياس) و

األساسية لقياس خسائر االئتمان املتوقعة املتغيرات التالية: تمثل املدخالت 

أعاله. املوضحة لتعكس املعلومات املستقبليةلوتعّد ا وبيانات تاريخية أخرى، ا من نماذج إحصائية معدة داخليً هذه املؤشرات أعاله عموًم تستخرج

باســـتخدام أدوات تصـــنيف مرتبطة بمختلف فئات وتقّوموفق نماذج تصـــنيف إحصـــائية  ُتحتســـببتاريخ معين تقديرات احتماالت التعثر تقديراٍت تعتبر 

ــــــائية وفق بيانات مجمعة داخليً  ــ ــــ ــــــات. تحدد هذه النماذج اإلحصـ ــ ــــ ــــــــتمل على عوامل كمية ونوعية. وفي حالة انتقال ا وخارجيً األطراف األخرى والتعرضـ ا تشـــــ

احتماالت التعثر بعد تقدرت درجات التصــــــــــــنيف، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغير في تقدير احتمال التعثر املعني. الطرف املقابل أو التعرضــــــــــــات بين فئا

األخذ بعين االعتبار تواريخ االستحقاق التعاقدية للتعرضات واملعدالت املقدرة للسداد املبكر.

الشــــــــــركة مؤشــــــــــرات الخســــــــــارة الناتجة عن التعثر عن  درحالة وجود تعثر. تقتمثل الخســــــــــارة الناتجة عن التعثر عن الســــــــــداد حجم الخســــــــــارة املحتملة في

ــــــــارة الناتجة عن التعثر بعين االعتبار  ــــــــبة الخســـــ ــــــــترداد املطالبات من األطراف املتعثرة. تأخذ نماذج نســـــ ــــــــداد بناًء على تاريخ معدالت اســـــ ــــــــتردادات الســـــ االســـــ

.والتكاليف املتكبدة في عملية الوصول إلى التقديرات

ـــــــات املتوقعة في حالة وقوع التعثر.  يمثل ـــــــداد التعرضـ الشــــــــركة "التعرض عند التعثر عن الســــــــداد" من التعرضــــــــات  تســــــــتخرجالتعرض عند التعثر عن السـ

لســداد ألصــل  ثر عن ا الحالية إلى الطرف املقابل والتغيرات املحتملة في املبلغ الحالي املســموح بھ بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. يمثل التعرض عند التع

.جمالي القيمة الدفترية لھإ مالي  
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هة  الشــــــــــركة مخاطر االئتمان املتوقعة بعد األخذ بالحســــــــــبان مخاطر التعثر على مدى الفترة التعاقدية القصــــــــــوى (بما في ذلك خيارات التمديد للجتقيس

تعاقدية إلى ة املقترضــــة) التي تتعرض على مداها ملخاطر االئتمان حتى لو أخذت الشــــركة بعين االعتبار فترة أطول ألغراض إدارة املخاطر. تمتد أقصــــىى فتر 

التاريخ الذي يحق للشركة فيھ طلب سداد مديني عقود اإليجار التمويلي.

القانونيةاملخاطر 

.ةیاملعننيالقوانقیوتطبريلتفسعالقةذاتوالتزاماتحقوق أي قیتطبيخضع. اإلدارة مجلس أعضاءأحدباسم العقاراتةیملكصكوكتسجل

مخاطر السيولة

عن التقلبات في السوق أو انخفاض ولةیأن تنتج مخاطر السمكنی.  ةیلیصافي متطلباتھا التمو ةیمخاطر عدم قدرة الشركة على تلب ولةیتمثل مخاطر الس

التصن التمو سببیاالئتماني، مما قد  فیمستوى  ؛ الشركةوااللتزاماتاألصول اإلدارة محفظة استحقاق  تراقبعلى الفور.  لینضوب بعض مصادر 

.ةیالكافولةیاظ على السلضمان الحف

ها:  االلتزاماتاملالية و األصول تحليل ) أ  للتوقيت املتوقع الستردادها أو تسوي
ً
املالية وفقا

 يوضح
ً
ها: االلتزاماتو لألصول الجدول تحليال  للتوقيت املتوقع الستردادها أو تسوي

ً
املالية وفقا

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

املبالغ بالريال السعودي 

٣أقل من 

اشهرً ١٢إلى ٣أشهر

٥سنة إلى 

سنوات

بدون تاريخ  

اإلجمالي استحقاق محدد

املالية األصول 

٣٦٬٧٢٤٬٩١٢---٣٦٬٧٢٤٬٩١٢يعادلھوما النقد

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

٥٦٨٬٧٤٣٬٩٠٢-١٩٥٬١٢٣٬٤٩٦١٨٦٬٩٦١٬٧٤٧١٨٦٬٦٥٨٬٦٥٩مرابحة مدينة ذمم 

٩٬٢٩١٬٢٣٦---٩٬٢٩١٬٢٣٦أخرى أصول 

ها استثمارات  بالقيمة العادلة محتفظ 

٣٬٩٠٨٬٥١١٨٩٢٬٨٥٠٤٬٨٠١٬٣٦١--من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٤٧٬٣٧٨٬٨٥٤١٨٦٬٩٦١٬٧٤٧١٩٠٬٥٦٧٬١٧٠٨٩٢٬٨٥٠٦٢٥٬٨٠٠٬٦٢١األصول املالية  جماليإ

املاليةااللتزامات

١٦٬٧٧٩٬٩١٣-١٬٧١٤٬٥٢٨٤٬٩٥٥٬١٧٦١٠٬١١٠٬٢٠٩الذمم الدائنة 

٢١٠٬٨٨١٬١٥٢-٤٠٬٧١٠٬٢٨٩٨١٬٠٩٢٬٢١٣٨٩٬٠٧٨٬٦٥٠السعودي املركزي كالبنإلىاملستحق

١٩٩٬٠٢٩٬٤٣٩-١١٬٠١٢٬٧٣٤٥١٬٩٤٩٬١٦٢١٣٦٬٠٦٧٬٥٤٣قروض

٧٬٣٩٨٬٥٤٦-٣٦٧٬٨٣٧١٬١٠٣٬٥١٢٥٬٩٢٧٬١٩٧يجارعقود اإل التزامات

٤٣٤٬٠٨٩٬٠٥٠-٥٣٬٨٠٥٬٣٨٨١٣٩٬١٠٠٬٠٦٣٢٤١٬١٨٣٬٥٩٩املالية االلتزاماتجماليإ

٨٩٢٬٨٥٠١٩١٬٧١١٬٥٧١) ٥٠٬٦١٦٬٤٢٩( ١٩٣٬٥٧٣٬٤٦٦٤٧٬٨٦١٬٦٨٤إجمالي فجوة االستحقاق 

١٩٣٬٥٧٣٬٤٦٦٢٤١٬٤٣٥٬١٥٠١٩٠٬٨١٨٬٧٢١١٩١٬٧١١٬٥٧١فجوة االستحقاق املتراكمة 
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(تتمة) مخاطر السيولة 

هاااللتزاماتاملالية و األصول تحليل أ)  للتوقيت املتوقع الستردادها أو تسوي
ً
(تتمة) املالية وفقا

م٢٠٢٠ديسمبر٣١

السعودي بالريالاملبالغ

٣منأقل

 ١٢إلى ٣أشهر
ً
سنوات٥سنة إلى شهرا

بدون تاريخ  

اإلجمالي استحقاق محدد 

املالية األصول 

١٢٤٬١١٨٬٠٦١---١٢٤٬١١٨٬٠٦١يعادلھوماالنقد

٣٢٨٬٠٠٧٬٨١٤-٩٤٬٩١٥٬٢٤٧٧٨٬٩٥٤٬٤٨٤١٥٤٬١٣٨٬٠٨٣مرابحة مدينة ذمم 

٤٨٬٤٤٥٬١٠٩--٢٥٬٤٩٨٬٧٧٧٢٢٬٩٤٦٬٣٣٢أخرى أصول 

ها استثمارات  بالقيمة العادلة محتفظ 

٣٣٬٦٧٩٬٥٧٤٨٩٢٬٨٥٠٣٤٬٥٧٢٬٤٢٤--من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٤٤٬٥٣٢٬٠٨٥١٠١٬٩٠٠٬٨١٦١٨٧٬٨١٧٬٦٥٧٨٩٢٬٨٥٠٥٣٥٬١٤٣٬٤٠٨األصول املالية جماليإ 

املاليةااللتزامات

١٣٬٣٦٤٬٥٤٩-٢٬١٠٦٬٥٨٥٤٬٣١٧٬٤٨٨٦٬٩٤٠٬٤٧٦ذمم دائنة 

٢٠٨٬٤٦١٬٩٦٣-١٣٬٢١٥٬٦٦٣٨٩٬٤٢٠٬١٩٤١٠٥٬٨٢٦٬١٠٦السعودي املركزي كالبنإلىاملستحق

١٤٦٬٢٢٦٬٩٩٣-١٬٧٤٥٬٧٣٦٣٨٬٢٥٥٬٠٨٦١٠٦٬٢٢٦٬١٧١قروض

٩٠٩٬٢٩٧-٨٦٨٬٦٨٨٤٠٬٦٠٩-يجارعقود اإل التزامات

٣٦٨٬٩٦٢٬٨٠٢-١٧٬٠٦٧٬٩٨٤١٣٢٬٨٦١٬٤٥٦٢١٩٬٠٣٣٬٣٦٢املالية االلتزاماتجمالي إ 

٨٩٢٬٨٥٠١٦٦٬١٨٠٬٦٠٦) ٣١٬٢١٥٬٧٠٥() ٣٠٬٩٦٠٬٦٤٠(٢٢٧٬٤٦٤٬١٠١إجمالي فجوة االستحقاق 

٢٢٧٬٤٦٤٬١٠١١٩٦٬٥٠٣٬٤٦١١٦٥٬٢٨٧٬٧٥٦١٦٦٬١٨٠٬٦٠٦فجوة االستحقاق املتراكمة 
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٤٠

(تتمة) إدارة املخاطر.٢٣

(تتمة) مخاطر السيولة 

املتبقية التعاقديةاالستحقاقتواريخ حسب املاليةلاللتزاماتاملخصومةغير القيمةتحليل )ب

ها. ٣١املالية الخاصة بالشركة كما في  االلتزاماتيلخص الجدول أدناه محفظة استحقاق   ديسمبر على أساس التزامات السداد غير املخصومة املتعاقد عل

على أساس الفترة املتبقية بتاريخ قائمة املركز املالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقديلاللتزاماتاالستحقاقات التعاقدية ُحددت

م٢٠٢١ديسمبر ٣١.

السعودي بالريالاملبالغ
٣منأقل 

اشهرً ١٢إلى ٣أشهر
٥سنة إلى 
اإلجمالي سنوات

١٬٧١٤٬٥٢٨٤٬٩٥٥٬١٧٦١٠٬١١٠٬٢٠٩١٦٬٧٧٩٬٩١٣الذمم الدائنة 

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

٩٣٧٬١٩٠٩٣٧٬١٩٠٦٬٥٦٠٬٣٢٨٨٬٤٣٤٬٧٠٨يجارعقود اإل التزامات

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

٦٠٬٧٠٨٬٩٦٩١٥٢٬٧٩٦٬٧٤٠٢٥٦٬٧٦٢٬٧٦٤٤٧٠٬٢٦٨٬٤٧٣اإلجمالي 

م٢٠٢٠ديسمبر ٣١
املبالغ بالريال السعودي 

٣منأقل
 ١٢إلى ٣أشهر

ً
اإلجمالي سنوات٥سنة إلى شهرا

٢٬١٠٦٬٥٨٥٤٬٣١٧٬٤٨٨٦٬٩٤٠٬٤٧٦١٣٬٣٦٤٬٥٤٩الذمم الدائنة 

١٦٬٥١٢٬٤٩٥٩٦٬٦٩٣٬٥٢٢١٠٩٬٧٨٧٬٣٦٧٢٢٢٬٩٩٣٬٣٨٤السعودي املركزي كالبنإلىاملستحق

١٬١٢٧٬٤٥٤-١٬١٢٧٬٤٥٤-التزامات عقود اإليجار

٤٬٣١٥٬٩٧٢٤٤٬٧٨٨٬٥٤٩١١٣٬٩٧١٬٩٨٧١٦٣٬٠٧٦٬٥٠٨قروض

٢٢٬٩٣٥٬٠٥٢١٤٦٬٩٢٧٬٠١٣٢٣٠٬٦٩٩٬٨٣٠٤٠٠٬٥٦١٬٨٩٥اإلجمالي
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٤١

(تتمة) إدارة املخاطر.٢٣

(تتمة) مخاطر السيولة 

االلتزاماتو لألصول االستحقاقحليل ت

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

 ١٢بعدشهر  ١٢خاللاملبالغ بالريال السعودي 
ً
اإلجمالي شهرا

األصول 

٣٦٬٧٢٤٬٩١٢-٣٦٬٧٢٤٬٩١٢في حكمھوماالنقد

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

٣٨٢٬٠٨٥٬٢٤٣١٨٦٬٦٥٨٬٦٥٩٥٦٨٬٧٤٣٬٩٠٢رابحة مدينة مذمم 

١٦٬٦٧٩٬٥٤٣-١٦٬٦٧٩٬٥٤٣دفعات مقدمة و أرصدة مدينة أخرى  

ها استثمارات  ٤٬٨٠١٬٣٦١٤٬٨٠١٬٣٦١-اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل محتفظ 

١٬٤١٩٬٢٠١٥٬٢٠٣٬٧٤٥٦٬٦٢٢٬٩٤٦أصول حق االستخدام 

١٬١٣٨٬٩٢٠١٬١٣٨٬٩٢٠-ومعداتممتلكات

١٬٢١٢٬٥٩٢١٬٢١٢٬٥٩٢-ملموسةغيرأصول 

٤٤٣٬١٤٨٬١٠٩١٩٩٬٠١٥٬٢٧٧٦٤٢٬١٦٣٬٣٨٦األصول إجمالي

االلتزامات 

٣٢٬٢٦٦٬٩٩٨-٣٢٬٢٦٦٬٩٩٨مستحقاتو دائنة ذمم 

٤٬٣٧٢٬٩٩١-٤٬٣٧٢٬٩٩١املستحقةالزكاة 

١٢١٬٨٠٢٬٥٠٢٨٩٬٠٧٨٬٦٥٠٢١٠٬٨٨١٬١٥٢السعودي املركزي كالبنإلىاملستحق

٦٢٬٩٦١٬٨٩٦١٣٦٬٠٦٧٬٥٤٣١٩٩٬٠٢٩٬٤٣٩قروض

١٬٤٧١٬٣٤٩٥٬٩٢٧٬١٩٧٧٬٣٩٨٬٥٤٦يجارعقود اإل التزامات

٢٬٠٠٢٬٣٧٣٢٬٠٠٢٬٣٧٣-للموظفين الخدمةهايةنافعم

٢٢٢٬٨٧٥٬٧٣٦٢٣٣٬٠٧٥٬٧٦٣٤٥٥٬٩٥١٬٤٩٩االلتزامات جماليإ 

١٨٦٬٢١١٬٨٨٧) ٣٤٬٠٦٠٬٤٨٦( ٢٢٠٬٢٧٢٬٣٧٣الصافي
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٤٢

(تتمة) إدارة املخاطر.٢٣

(تتمة) مخاطر السيولة 

وااللتزاماتلألصول االستحقاقتحليل 

م٢٠٢٠ديسمبر٣١

السعودي بالريالاملبالغ

 ١٢بعدأشهر٣منأقلاألصول 
ً
اإلجمالي شهرا

١٢٤٬١١٨٬٠٦١-١٢٤٬١١٨٬٠٦١يعادلھوما النقد

١٧٣٬٨٦٩٬٧٣٠١٥٤٬١٣٨٬٠٨٤٣٢٨٬٠٠٧٬٨١٤رابحة مدينة مذمم 

٤٩٬٨٣٨٬٥٢٨-٤٩٬٨٣٨٬٥٢٨أخرى وأصول ةمقدماتمدفوع

ها استثمارات  ٣٤٬٥٧٢٬٤٢٤٣٤٬٥٧٢٬٤٢٤-العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة محتفظ 

١٬٠٠٧٬٩٢٢٧٥٥٬٩٣٩١٬٧٦٣٬٨٦١أصول حق االستخدام 

٦٠٠٬٦١١٦٠٠٬٦١١-ومعدات ممتلكات

١٬٠١٦٬٨٢٤١٬٠١٦٬٨٢٤-ملموسةغيرأصول 

٣٤٨٬٨٣٤٬٢٤١١٩١٬٠٨٣٬٨٨٢٥٣٩٬٩١٨٬١٢٣األصول جماليإ 

االلتزامات 

٢٥٬٦٨٧٬٠٥٥-٢٥٬٦٨٧٬٠٥٥ستحقات ودائنةذمم 

٨٥٣٬٣٦١-٨٥٣٬٣٦١املستحقةالزكاة 

١٠٢٬٦٣٥٬٨٥٧١٠٥٬٨٢٦٬١٠٦٢٠٨٬٤٦١٬٩٦٣السعودي املركزي كالبنإلىاملستحق

٤٠٬٠٠٠٬٨٢٢١٠٦٬٢٢٦٬١٧١١٤٦٬٢٢٦٬٩٩٣قروض

٨٦٨٬٦٨٨٤٠٬٦٠٩٩٠٩٬٢٩٧اإليجارعقودالتزامات

٢٬٠٧٢٬٢٧٨٢٬٠٧٢٬٢٧٨-هاية الخدمة للموظفين منافع

١٧٠٬٠٤٥٬٧٨٣٢١٤٬١٦٥٬١٦٤٣٨٤٬٢١٠٬٩٤٧االلتزامات  إجمالي

١٥٥٬٧٠٧٬١٧٦) ٢٣٬٠٨١٬٢٨٢(١٧٨٬٧٨٨٬٤٥٨الصافي

املال رأس إدارة

اإلدارة  وتراقبوتعزيز التطورات املســتقبلية لألعمال. ،للحفاظ على ثقة الدائنين والســوق ؛مال قويةتتمثل ســياســة الشــركة في الحفاظ على قاعدة رأس

ــــــــركة عند إدارة رأس املال في الحفا ــــــــاهمين العاديين. كما تتمثل أهداف الشـــــ ــــــــتوى توزيعات األرباح إلى املســـــ ــــــــافة إلى مســـــ ظ على قدرة  عائد رأس املال باإلضـــــ

ـــــــركة على  ها االســــــــتمرار في تقديم عوائد إلى املســــــــاهمينألســــــــاساوفًق البقاء كمنشــــــــأة مســــــــتمرة الشـ ومنافع للجهات ذات العالقة  ،االســــــــتمرارية بحيث يمك

وتقديم عوائد كافية إلى املساهمين من خالل تسعير الخدمات بشكل متناسب مع مستوى املخاطر.، األخرى 
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٤٣

القيمة العادلة لألدوات املالية .٢٤

يســــتند في الســــوق بتاريخ القياس. طرفينبين  طبيعيةمعاملة  فيما التزامما أو دفعھ عند تحويل  أصــــلعند بيع ســــيســــتلم القيمة العادلة هي الســــعر الذي 

ستتم إما:االلتزاماتأو تحويل األصول افتراض أن معاملة بيع على قياس القيمة العادلة 

. االلتزاماتأو لألصول في السوق الرئيسىي -

. االلتزاماتأو لألصول في حالة عدم وجود السوق الرئيسىي، في أكثر األسواق فائدة أو -

لشركة. متاحة لاألسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون 

، والودائع النقدية املقيدة،املالية الخاصة بالشركة من األرصدة لدى البنوكاألصول تتكون و املالية. االلتزاماتاملالية و األصول تتكون األدوات املالية من 

هاواالستثمارات  ،ومديني عقود اإلجارة واملرابحة الشامل اآلخراملحتفظ  الدخل  االلتزامات بينما تتكون  . واملدينين اآلخرين،بالقيمة العادلة من خالل 

ها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، البنك املركزي، والذمم الدائنة، واملستحق إلى  املالية من القروض ، باستثناء االستثمارات املحتفظ 

هابوالقيم الدفترية لألدوات املالية التي تقار  . العادلةقيم

ها حسب  طريقة التقويم:تستخدم الشركة املستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية واإلفصاح ع

هاالوصول املنشأة تستطيعالتياملطابقةااللتزاماتأولألصول النشطةاألسواقفي) املعدلة(غير املعلنةاألسعارهي: ١املستوى  . القياستاريخ فيإل

والتي يمكن رصدها لألصل أو االلتزام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ١املدخالت بخالف األسعار املعلنة الواقعة ضمن املستوى هي: ٢املستوى 

.االلتزامأولألصلرصدهايمكن الالتياملدخالتهي: ٣املستوى 

التسلسل الهرمي للقيمة مستويات من ١املستوى ضمن الصكوك  تصنف اآلخر،الشاملالدخل لبالقيمة العادلة من خالاملدرجةالستثماراتبالنسبة ل

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.مستويات من ٣املستوى ضمن حقوق امللكيةالعادلة وأدوات 

هاااللتزاماتو لألصول بالنسبة   املالية على  املعترف  التسلسل أساسفي القوائم  بين مستويات  إذا تمت التحويالت  بالتأكد فيما  تقوم الشركة  متكرر، 

هاية كل فترة املهمةالهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت الحد األدنى  . تقريرلقياس القيمة العادلة ككل) في 

املتكرر وقياس القيمة العادلة غير املتكرر. إدارة الشركة السياسات واإلجراءات املتعلقة بقياس القيمة العادلةتحدد

تعتقد اإلدارة أن القيمة لم تكن هناك تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي املختلفة لقياس القيمة العادلة خالل السنة الحالية أو السنة السابقة.

ها الدفتريةاملالية بتاريخ إعداد القوائم املالية ال تختلف كثيرً االلتزاماتو لألصول العادلة  .ا عن قيم
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٤٤

(تتمة) القيمة العادلة لألدوات املالية.٢٤

املالية لألصول وااللتزاماتالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

ها بالتكلفة  ُتدرج املالية، باستثناء املشتقات املالية والتي وااللتزاماتاألصول تصنف جميع  بالقيمة العادلة واملبلغ غير الجوهري للشركة، كمحتفظ 

ها العادلة، وبالتالي لم يتم تقديم إفصاح عن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.  املطفأة، والتي تقارب قيم

األدوات املالية حسب الفئة

م٢٠٢١ديسمبر ٣١

سعودي ريال

م٢٠٢٠ديسمبر٣١

سعودي ريال

بالتكلفة املطفأة - املاليةاألصول 

٣٦٬٧٢٤٬٩١٢١٢٤٬١١٨٬٠٦١في حكمھوماالنقد

-٦٬٢٣٩٬٢١٠دي من البنك املركزي السعو املستحق

٥٦٨٬٧٤٣٬٩٠٢٣٢٨٬٠٠٧٬٨١٤مرابحة مدينة ذمم 

٩٬٢٩١٬٢٣٦٤٨٬٤٤٥٬١٠٩أخرى أصول 

٦٢٠٬٩٩٩٬٢٦٠٥٠٠٬٥٧٠٬٩٨٤

اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل –األصول املالية 

٤٬٨٠١٬٣٦١٣٤٬٥٧٢٬٤٢٤اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل استثمارات

بالتكلفة املطفأة -الية املااللتزامات

١٦٬٧٧٩٬٩١٣١٣٬٣٦٤٬٥٤٩ذمم دائنة 

٢١٠٬٨٨١٬١٥٢٢٠٨٬٤٦١٬٩٦٣السعودي املركزي كالبنإلىاملستحق

١٩٩٬٠٢٩٬٤٣٩١٤٦٬٢٢٦٬٩٩٣قروض

٧٬٣٩٨٬٥٤٦٩٠٩٬٢٩٧يجارعقود اإل التزامات

٤٣٤٬٠٨٩٬٠٥٠٣٦٨٬٩٦٢٬٨٠٢
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٤٥

السعودياملركزي لبنكابرامج .٢٥

السعودياملركزي البنكومبادراتبرامج طالقإ

في مارس م تمويل القطاع الخاص (البرنامج)السعودي برنامج لدعاملركزي البنكأطلق،  )أيًضا٢٧يضاحاإل (راجع  ١٩-من باب االستجابة إلى انتشار كوفيد

كما الخاصالقطاع تمويللدعم برنامجويشتمل.  وتسهيلھالتمويلياملجتمعتمكينخالل منوالصغيرة املتوسطةتقديم الدعم الالزم للمنشآت  ل؛م٢٠٢٠

: أدناه 

الدفعاتتأجيلبرنامج .

قراضاإلبرنامج تمويل .

قراضاإلضمان برنامج .

كترونيةلاإلوالتجارة دعم رسوم خدمات نقاط البيع برنامج .

هاية السنة املن في برامج الدفع املؤجل كما هو مذكور أعاله. سوى الشركة تشاركلم ، م٢٠٢١ديسمبر ٣١هية كما في 

هات م  ٢٠٢٠أبريلخاللأصدر البنك املركزي السعوي   واملتوسطة ،  والصغيرة ،للمنشآت متناهية الصغرضافية) إ ١٩-دعم (لكوفيدجراءات إ حول توج

الحجم. واملتوسطة،والصغيرة ،الصغرمتناهيةللمنشآت  يتعلق ببرنامج تأجيل الدفعات املؤجلة  فيمااذهاأتخلىإ تتطلع شركات التمويل  والتيالحجم 

هات الصادرة قامت الشركة بأخذ اال  هيةالفترة فيعتبار من خالل التوج .م٢٠٢١ديسمبر٣١فياملن

م ٢٠٢٠مارس –تأجيل الدفعات برنامج 

ويتم ، )م٢٠٢٠ســبتمبر إلىم ٢٠٢٠من مارس (أشــهرســتةالشــركة تأجيل الدفعات املســتحقة ملدة من، يتطلب  املؤجلةمن برنامج تأجيل الدفعات  كجزء

ملواجهة؛  للســيولةاألجلقصــيرًمادععفاءاإل برامجتعتبركما.الصــغرمتناهيةاملنشــآتضــمنلتكون املؤهلةشــركاتللاإلقراضتســهيالتعلىالتأجيل 

تكاليفتحميلدون املمنوحةهااملعمول التمويلفترة تمديدطريقعنالســـــدادإعفاءاتالشـــــركة  نفذتللمقترض. املحتملةالنقدي التدفقمشـــــاكل

 وعولجتلهذه التغيرات بخصـــوص التســـهيالت االئتمانية األثر املحاســـبيقّيم العميل. و علىإضـــافية
ً
كتعديل٩ملتطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي وفقا

ــــارة تعديل لليوم األول بمقدارألحكام الترتيب. ــــركة خســـــ ،املشـــــــــاركةفيما يتعلق بتســـــــــهيالت املرابحة ســـــــــعودي ريالمليون ٥٫٩وقد أدى ذلك إلى إدارج الشـــــ

هااملمنوحةو  ــــــارة أوالربحفيهاواملعترف،لعمال ن املشـــــــــــاركة في هذا التأجيل ال يعتبر زيادة إوفي ظل غياب عوامل أخرى، ف.اآلخرالشـــــــــــاملوالدخلالخســـــ

االئتمان.جوهرية في مخاطر

مليون ريال ١٠٠٫٨قرض بمبلغ علىالسعودي املركزي البنكتفاقية مع ا حصلت الشركة بموجب ،السعودي املركزي للبنكالدفعاتتأجيلا لبرنامج  وفًق 

مليون ريال سعودي ١٩٫٦مبلغ  أعيد و مليون ريال سعودي ١٠٠٫٨أساس املبلغ علىالفروقات بتحديداًق حال دارة اإل . وقامت أرباحبدون كوديعةسعودي   

دالســـعودي  املركزي للبنك
ّ

اد هذا القرض بعد الســـدمقابلالســـعودي املركزي للبنك. ويبلغ صـــافي املبلغ املعدل املســـتحق م٢٠٢٠يوليوفيددوســـ ذلكوأك

ها ةأوليعفاءإ أقســاط شــهرية متســاوية مع فترة وفقســنوات٣٫٥مدى علىالســعودي املركزي للبنكاملبلغ من  ذلكيســددمليون ريال ســعودي. ٨١٫٢ مد

احتســـــاب تم .التســـــهيلريال ســـــعودي مقابل هذا  مليون ٤٫٥ م: ٢٠٢٠مليون ريال ســـــعودي (٢٧٫١بســـــداد،م٢٠٢١ســـــنة خاللالشـــــركةقامتأشـــــهر. ٦

في قائمة الربح أو أثبتوالذي مليون ريال ســعودي، ١٠٫٤قدره دخلإجمالي  ملتطلبات محاســبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك  وفًقاالتمويل املدعوم فائدة 

وقياس دخل املنحة. إثباتالخسارة والدخل الشامل اآلخر على الفور. مارست اإلدارة بعض األحكام في 



شركة الرائدة للتمويل
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(تتمة)السعودياملركزي لبنكابرامج . ٢٥

م٢٠٢٠سبتمبر –تأجيل الدفعات برنامج 

لىإ م ٢٠٢٠ســـــــبتمبر منملدة ثالث شـــــــهور الســـــــعودي املركزي للبنكتمديد برنامج تأجيل الدفعات  م٢٠٢٠ســـــــبتمبرخاللالســـــــعودي املركزي البنكأعلن

ــــــركة على قرض بمبلغ لهذا البرنامجوفًقا و م.  ٢٠٢٠ديســـــــمبر ــــــلت الشـ ــــــتحق ٧٣٫١حصـ الســـــــداد للبنك مليون ريال ســـــــعودي كوديعة بدون أرباح. املبلغ مسـ

ها ١٫٢٥على مدى فترة املركزي السعودي  ٥٣٫٦أشهر. خالل السنة ، قامت الشركة بسداد ٤سنة على أقساط شهرية متساوية ، مع فترة سماح أولية مد

ســـــهيل. تم احتســـــاب فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاســـــبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك دخل إجمالي مليون ريال ســـــعودي مقابل هذا الت

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

وكذلك إثبات وقياس دخل املنحة.ملستحق للبنك املركزي السعودي ا االعتراف بالدفع 

أو حارباأل قســــم  في أثبت  والتي  للعمالءبتســــهيالت مرابحة املتعلقمليون ريال ســــعودي ٣بمبلغوقد أدى ذلك إلى إدارج الشــــركة خســــارة تعديل لليوم األول 

رة في قائمة الربح أو الخســـارة والدخل الشـــامل اآلخر على الفور. في حالة عدم وجود عوامل أخرى، ال تعتبر املشـــاركة في هذا التأجيل زيادة كبييفرئالخســـا

.ئتماناال مخاطر 

م٢٠٢٠ديسمبر –تأجيل الدفعات برنامج 

إلىم ٢٠٢٠الســعودي ملدة ثالثة أشــهر من ديســمبر املركزي للبنكعن تمديد برنامج املدفوعات املؤجلة  م٢٠٢٠ديســمبرفيالســعودي املركزي البنكأعلن

السعودي املركزي للبنكاملبلغ سدد  بدون أرباح، يكوديعةسعودي ريالمليون ٧٣٫٢لهذا البرنامج حصلت الشركة على قرض بمبلغ وفًقام. و ٢٠٢١مارس

ها علىســنة  ١٫٥على مدى فترة  . التمويلمليون ريال ســعودي مقابل هذا  ٣٦٫٦الشــركة ســددتأشــهر.٤أقســاط شــهرية متســاوية مع فترة ســماح أولية مد

في قســـم بتأث،مليون ريال ســـعودي ٤٫٧ملتطلبات محاســـبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك دخل إجمالي قدره وفًقافائدة معدل التمويل املدعوم احتســـبت

  والدخلالربح أو الخسارة  فيالربح أو الخسارة  
ً
السعودي املركزي للبنكبالدفع املستحق  ثباتاإلفيمهمةالشامل اآلخر على الفور. مارست اإلدارة أحكاما

وقياس دخل املنحة. إثباتوكذلك 

ها مليون ٣اعترفت الشــركة بخســارة تعديل لليوم األول بقيمة كما في قســم الربح أثبتت والتيريال ســعودي فيما يتعلق بتســهيالت املرابحة املمنوحة لعمال

كبيرةزيادة التأجيلهذا فياملشــــاركةتعتبرالأخرى،عواملوجودعدمحالةفي. الفور علىاآلخرالشــــاملوالدخلالخســــارة أوالربحقائمةفيأو الخســــارة  

. ئتماناال مخاطرفي

م٢٠٢١مارس –تأجيل الدفعات برنامج 

ــــهر من أبريل البنك املركزي الســـــــــعودي عن تمديد برنامج املدفوعات املؤجلة م٢٠٢١في مارس البنك املركزي الســـــــــعودي أعلن  ــــ حتى م٢٠٢١ملدة ثالثة أشـ

للبنك املركزي مليون ريال ســـعودي كوديعة بدون أرباح. املبلغ مســـتحق الســـداد ٧١. ووفًقا لهذا البرنامج، حصـــلت الشـــركة على قرض بمبلغ  م٢٠٢١يونيو  

ها ١٫٢٥على مدى فترة الســـعودي  مليون ريال ٢٣٫٧الشـــركة ســـددتأشـــهر. خالل الســـنة،  ٤ســـنة على أقســـاط شـــهرية متســـاوية ، مع فترة ســـماح أولية مد

مليون ٤فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاســــــــبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك دخل إجمالي قدره  احتســــــــبت  . التمويلي مقابل هذا  ســــــــعود

في مهمةا  كاًم ريال ســــــعودي ، والذي تم االعتراف بھ في قســــــم الربح أو الخســــــارة في الربح أو الخســــــارة والدخل الشــــــامل اآلخر على الفور. مارســــــت اإلدارة أح

.وقياس دخل املنحإثباتوكذلك للبنك املركزي السعودي االعتراف بالدفع املستحق 

ها والتي مليون ٢٫٦كما اعترفت الشـــــــركة بخســـــــارة تعديل لليوم األول بقيمة  ــــــهيالت املرابحة املمنوحة لعمال ــــــعودي فيما يتعلق بتسـ في قســـــــم أثبتت ريال سـ

ــارة   قائمة الربح أو الخســــارة والدخل الشــــامل اآلخر على الفور. في حالة عدم وجود عوامل أخرى، ال تعتبر املشــــاركة في هذا التأجيل زيادة فيالربح أو الخســ

ئتمان. كبيرة في مخاطر اال 
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(تتمة)السعودياملركزي لبنكابرامج .٢٥

م٢٠٢١يونيو –تأجيل الدفعات برنامج 

حتى م٢٠٢١ملدة ثالثة أشهر من يونيو للبنك املركزي السعودي عن تمديد برنامج املدفوعات املؤجلة م٢٠٢١يونيو خاللالبنك املركزي السعودي أعلن

بمبلغ  م٢٠٢١سبتمبر   قرض  على  الشركة  حصلت   ، البرنامج  لهذا  ووفًقا  سعودي  ٦٨٫٢.  ريال  يمليون  أرباح.  بدون  املركزي املبلغ  سدد كوديعة  للبنك 

فائدة معدل التمويل املدعوم وفًقا ملتطلبات محاسبة املنح الحكومية. نتج عن ذلك دخل إجمالي احتسبت سنة. ١٫٥عند االستحقاق بعد فترة السعودي 

أحكاًم باستخداماإلدارة قامت رة والدخل الشامل اآلخر على الفور. الربح أو الخسارة أو الخساقائمةبھ في اعترف مليون ريال سعودي ، والذي ٦٫٣قدره 

.وقياس دخل املنحةإثباتوكذلك للبنك املركزي السعودي بالدفع ثباتإلهامة في ا 

ها والتي مليون ريال سعودي فيما يتعلق بتسهيالت املرابحة املشاركة املمنوحة لعم٢٫٢كما سجلت الشركة خسارة تعديل لليوم األول بقيمة  ها اعترف ال

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

م٢٠٢١سبتمبر –تأجيل الدفعات برنامج 

م٢٠٢١ملدة ثالثة أشهر من أكتوبر ركزي السعودي للبنك املعن تمديد برنامج املدفوعات املؤجلة  م٢٠٢١سبتمبر خالل  البنك املركزي السعودي أعلن

ــــــمبر  مليون ريال ســـــــــــعودي، في حدود االســـــــــــتفادة من التمويل ٦٫٢، ســـــــــــجلت الشـــــــــــركة ذمم مدينة بمبلغ م٢٠٢١أكتوبر ١. واعتباًرا من م٢٠٢١حتى ديســـــ

هاية السـنة. يعدل القرض املسـتلم الحًقا  ملاملدعوم سـنة من تاريخ ١٫٥عند االسـتحقاق بعد فترة البنك املركزي السـعودي مبلغ القرض املسـتلم سـدد  حتى 

ــــــــتالم القرض.   ــــــــبــت  اســـــ ــبــة املنح الحكوميــة. نتج عن ذلــك دخــل إجمــالي قــدره  احتســـــ ــــــ ا ملتطلبــات محــاســـــ مليون ريــال ٦٫٢فــائــدة معــدل التمويــل املــدعوم وفقــً

في االعتراف  مهمةقســم الربح أو الخســارة في بيان الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر على الفور. مارســت اإلدارة أحكاًما  بھ في عترف ا ســعودي، والذي  

.م٢٠٢٢مليون ريال سعودي في يناير ٦٤٫٤وقياس دخل املنحة. تم استالم مبلغ إثباتبالدفع ملؤسسة النقد العربي السعودي وكذلك 

ها والتي تم ١٫٨كما سـجلت الشـركة خسـارة تعديل لليوم األول بقيمة  أعترف مليون ريال سـعودي فيما يتعلق بتسـهيالت املرابحة املشـاركة املمنوحة لعمال

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

م٢٠٢١ديسمبر –تأجيل الدفعات برنامج 

عن تمديد برنامج التأجيل للمرة السـابعة من خالل السـماح بتأجيل دفع إضـافي ملدة ثالثة أشـهر من م٢٠٢١ديسـمبر  خاللالبنك املركزي السـعودي أعلن

هــا م٢٠٢٢مــارس  ٣١إلى  م٢٠٢٢ينــاير  ١ ا بنــاًء على املعــايير التي حــدد ــــــــعودي للعمالء املؤهلين، حيــث أجرت الشـــــــــــــركــة تقييمــً لتحــديــد ؛البنــك املركزي الســـــ

البنك املركزي السعودي مليون ريال سعودي كتمويل مطلوب من  ٦٤٫٣موجب هذا البرنامج لألهلية. حددت الشركة مبلغ العمالء الذين ما زالوا متأثرين ب

هذا البرنامج. ومع ذلك، لم تتلق الشركة  أي مبلغ مقابل هذا البرنامج.املالية القوائم في تاريخ وفًقا للشروط املرفقة 



شركة الرائدة للتمويل

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

إيضاحات حول القوائم املالية

هية في للسنة م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١املن

٤٨

االئتمانية املتوقعة ) على الخسائر ١٩-كوفيد(ثر أ.٢٦

حيث أثر على ، العالم السريع في أرجاءانتشاره في ضوء كجائحة عاملية١٩-كوفيد فيروسعن تفشىيم٢٠٢٠مارس خاللعلنت منظمة الصحة العامليةأ 

وأغلقت انتشار الفيروس.  لتفادي الحكومات في مختلف أنحاء العالم  ساهمتولقد  .اململكة العربية السعوديةذلك مجلس التعاون الخليجي بما فيدول  

هية حدودهااململكة العربية السعودية  . الدولةبعاد املجتمع وفرض عمليات إغالق وحظر تجول على نطاق إل، وأصدرت مبادئ توج

ت هذه العرض الذي سبقحجم ولكن أيضا بسبب مشاكل فحسب ١٩كوفيدعنكبيرة ليس بسبب مشاكل الطلب الناشئة قلباتشهدت أسعار النفط ت

إ وقيمت.  الجائحة خالل  من  الحالي  الوضع  التحركات  جراء الشركة  على  الضغط  اختبار  ئتماناال مؤشرات علىالنفطألسعار املتوقعةسيناريوهات 

املاليةمواملالء،والتشغيل،والسيولة،الرئيسية بسبب األعمالتوقفاحتماليةمع  التعاملفي  خرى األ املخاطردارة ممارسات إ لىإ ضافةباإل ،واألداء،ة 

دقة  ئتمانلال التعرضاتتركيز مراجعةعلىالشركةهاقامتالتيالخطواتتشملو املالي.  واألداءعمليات  العلى  ١٩-كوفيد أكثر  مستوى  مثل على 

ئتماني اال التصنيفجراءاتإ و ،وحماية الضمانات واملراجعة في الوقت املناسب،ذلكلىوما إ ،والطرف املقابلان،والبلد،واملناطق،قتصاديةاالالقطاعات

.السعودي املركزي والبنكالحكوميةنحةاملبرنامجأثراألعتبارفياألخذتم كما. قضاءعند اإلمناسببشكلالقروضهيكلةعادة إ و ،للعمالء

املدخالت واالفتراضات املستخدمة الشركة مراجعة بعض  السائدة من  االئتمان  ؛تتطلب هذه األحداث الحالية والظروف االقتصادية  لتحديد خسائر 

كما هو و هذه األمور بشكل أساسىي حول إما تعديل عوامل االقتصاد الكلي التي تستخدمها الشركة في تقدير خسائر االئتمان املتوقعة.  وتتركزاملتوقعة.  

وعدم   بأحكام  الحدوث مدعومة  واحتماالت  التوقعات  فإن  تنبؤات،  أي  مع  جوهريينالحال  تلك تأكد  عن  مختلفة  الفعلية  النتائج  تكون  قد  وبالتالي،   ،

ها بشكل مناملت تظم. وقعة. إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير املؤكدة هو تقديري، وسوف تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر املرتبط 

وغيرها املدفوعةاإلجازاتالسعودي، مثل  املركزي والبنكمن اآلثار املحددة لألزمة الصحية وتدابير الدعم الحكومية  في هذا الوقت  من الصعب التأكد  

ائتماني محتمل من خالل تطبيق معايير التدريج والتركيز هبوطاملخففة. وبناًء عليھ، خلصت الشركة إلى أنھ من السابق ألوانھ أن ينعكس أي البرامجمن 

عن السداد. ستستمر الشركة في التقييم الفردي ملخاطر الشركة التعثراالقتصاد الكلي الذي يدعم احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن  على نموذج

أكثر موثوقية وبالتالي تحديد ما إذا كان يلزم إجراء أي تعديل في الخسائر االئتمانية املتوقعة في فترات التقارير الالحقة. معلوماتمع توفر املهمة

الالحقةحداثاأل .٢٧

هية حتىبعدالحقةجوهرية أحداثالتوجد ، اإلفصاح في هذه القوائم املاليةتتطلب التعديل أو ، والتي املاليةالقوائم هذه علىاملوافقةتاريخالسنة املن

).٢٥يضاحباستثناء ماتم اإلفصاح عنھ في برنامج البنك املركزي السعودي( إ 

عتماد القوائم املالية  ا.٢٨

.  )م٢٠٢٢مارس ٠٣(املوافق ه١٤٤٣رجب٣٠تاريخ باإلدارة مجلستمت املوافقة على القوائم املالية من قبل 


