
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  للتمويل�الرائدةـة�ـــركـش

  )مقفلة�سعوديةشركة�مساهمة�(

  �القوائـم�ا�الية

  �ا�ستقل�راجع�اوتقرير�

  م�٢٠٢٠ديسم%$��٣١ي �ةا�ن��ي�لسنةل

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

٠ 

  للتمويل�الرائدةشركة�

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  القوائم�ا�الية�

  م�٢٠٢٠ديسم%$��٣١ ي�ا�ن��ية�لسنةل�

  

  

  فهرس��

  

  صفحـة

  ٢-١  ا�ستقل��راجعاتقرير�  •

  ٣  والدخل�الشامل�ا-خر�ةأو�الخسار �حالربقائمة� •

  ٤  �مة�ا�ركز�ا�ا2ي�قائ •

  ٥  لكيةقائمة�التغ:9ات�7ي�حقوق�ا� •

  ٧-٦  �قائمة�التدفقات�النقدية •

 ٤٦-٨  �إيضاحات�حـول�القوائم�ا�الية •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

٣ 

  

  شركة�الرائدة�للتمويل

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)�

  خل�الشامل�اWخروالد� ةالخسار �أو�الربحقائمة�

  م�٢٠٢٠ديسم%$��٣١ ي�ا�ن��ية�لسنةل

  

  

  إيضاح

  م٢٠٢٠  

    ريال�سعودي

  م٢٠١٩

  ريال�سعودي

            العمليات�دخل

  ٥٥٬٤٧٥٬٦٤٢    ٤٠٬٦٨٢٬٨٢٠      ومرابحة�إجارة�عقودمدي²{��من�خاصة�عمو�ت�إيراد

  (١١٬٦٣٢٬١٩٦)    (١١٬٨٤١٬٦٤٦)      تمويلية�تكاليف

     ٤٣٬٨٤٣٬٤٤٦    ٢٨٬٨٤١٬١٧٤  

وخسائر�إعادة�هيكلة�مدي²{�ا�رابحة،��،ودخل�ا�نح�،القروض�عMى�التعديل�مكاسب

  صا7ي

٣٬٣٢١٬٤٢٩    ٦   - 

  ٣٬١٢٠٬٨٧٥    ٢٬٣٦٢٬٧٧٠     خرآ�ودخل�طلبات�تقديم�رسوم

  ٤٦٬٩٦٤٬٣٢١    ٣٤٬٥٢٥٬٣٧٣      صا ي�العمليات،�دخل�إجماcي

            

            � العملياتمصاريف�

  (١٥٬٠٩١٬٣٣٣)    (١٨٬٩٠٦٬٥٦٢)    ٧  عمومية�وإدارية��اريفمص

 (٣٬٩٢٦٬٦٨٦)   (٥٬١٦٧٬٦٢٧)    ٨  وتسويق�بيع�مصاريف

  (١٬٨١٣٬٠٦٦)    (٢٬٠١٦٬٢٥٧)      وإطفاء�اسySTك

  (٢٠٬٢٢٨٬٧٣٥)    (٣٠٬٢٥١٬٨٩٠)    (ب)١٥  ومرابحة�إجارة�عقود�مدي²{�قيمة�7ي�هبوطالخسائر�
      (٢١٬٨١٦٬٩٦٣)    ٥٬٩٠٤٬٥٠١  

  -    ٩٧٣٬٤١٦    ١٧  ا�بالقيمة�العادلة�من�خyل�الدخل�الشامل�ا-خرا�ستثمارات�ا�حتفظ���Sإيرادات

  ٥٬٩٠٤٬٥٠١    (٢٠٬٨٤٣٬٥٤٧)      الزكاة�قبل�الربح(الخسارة)/�

  ٢٬٣٥٢٬١٤٦    (٧٣٢٬٠٣٧)    ٩  الزكاة

  ٨٬٢٥٦٬٦٤٧     (٢١٬٥٧٥٬٥٨٤)      للسنة�الربح(الخسارة)/�

           

            للسنةالشامل�اWخر��الدخل

            

            :�الحقة�اتفn$ أو�الخسارة� ي��الربح�إcى�تصنيفها�يعاد�قدبنود�

القيمة�العادلة�من�ا�ستثمارات�ا�حتفظ��Sا�بالقيمة�العادلة�من�خyل��مكاسب

  -    ١٬٤٥٣٬٣٠٣    ١٧  الدخل�الشامل�ا-خر�

  -    ١٬٤٥٣٬٣٠٣      الحقة�فn$ات� ي�الخسارة�أو�الربح�إcى�تصنيفها�البنود�ال�qrقد�يعاد�إجماcي

�           

            تصنيفها�إcى�الربح�أو�الخسارة� ي�الفn$ات�الsحقة:�يعادال�qrلن��البنود

  -    (٤٢٠٬٦٨٩)    ٢١  للموظف:ن�الخدمة�¶Sاية�نافعم�قياس�إعادة

 -   (٤٢٠٬٦٨٩)      تصنيفها�إcى�الربح�أو�الخسارة� ي�فn$ات�الحقة�يعادالبنود�ال�qrلن��إجماcي

 -   ١,٠٣٢٬٦١٤      للسنة�اWخر�الشامل�الدخل�إجماcي

 ٨٬٢٥٦٬٦٤٧   (٢٠٬٥٤٢٬٩٧٠)      للسنة�الشامل(الخسارة)�/الدخل��إجماcي

  

 ٢٩)�إ2ى�(١إن�اXيضاحات�ا�رفقة�من�رقم�(
ً
  ���يتجزأ�من�القوائم�ا�الية�)�جزءا



 

٤ 

  شركة�الرائدة�للتمويل

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  �قائمة�ا�ركز�ا�اcى

  م��٢٠٢٠ديسم%$��٣١ ي�كما

  

  

  إيضاح

  م�٢٠٢٠ديسم%$��٣١  

    سعودي�ريال

٣١��9Oم٢٠١٩ديسم  

  �سعودي�ريال

            اuصول 

  ٩٬٦٨٣٬٦٦٤    ١٢٤٬١١٨٬٠٦١    ١٣  ��وما�7ي�حكمهنقد�ال

  ٢٧٥٬٤١٥٬٩٤٠    ٣٢٨٬٠٠٧٬٨١٤    (أ)١٥  ومرابحة�إجارة�عقود�مدينو

 �مدفوعة�مصاريف
ً
  ٦٬٨٦٧٬٧٢٨    ٤٩٬٨٣٨٬٥٢٨    ١٦  أخرى �وأصول �مقدما

  ٨٩٢٬٨٥٠    ٣٤٬٥٧٢٬٤٢٤    ١٧ عادلة�من�خyل�الدخل�الشامل�ا-خربالقيمة�ال�استثمارات

  ٢٬٧٧١٬٧٨٣    ١٬٧٦٣٬٨٦١    ١٠  أصول�حق�ا�ستخدام�

  ٣٠٤٬٥٠٦    ٦٠٠٬٦١١    ١١  ومعدات�ممتلكات

  ٨٦٠٬٥٢١    ١٬٠١٦٬٨٢٤    ١٢  ملموسةغ:��9أصول 

  ١٬٢٣٧٬٥٠٣    -    ١٤  ودائع�نقدية�مقيدة

 ٢٩٨٬٠٣٤٬٤٩٥   ٥٣٩٬٩١٨٬١٢٣      اuصول �إجماcي

            

            لكيةوحقوق�ا��االلvnامات

            �اللvnاماتا

  ١٧٬٨٣٨٬١٩٢    ٢٥٬٦٨٧٬٠٥٥    ١٨  ذمم�دائنة��ومستحقات

  -    ٢٠٨٬٤٦١٬٩٦٣    ٢٦  السعودي�ا�ركزي �للبنكمستحق�

  ١٬٤٤٨٬٨٨٩     ٨٥٣٬٣٦١   ٩  مستحقة�زكاة

  ١٬٨٨١٬٩٥٤    ٩٠٩٬٢٩٧    ١٩  يجارعقود�اX �ال¤£امات

  ٩٩٬٥٤٨٬٢٥٩    ١٤٦٬٢٢٦٬٩٩٣    ٢٠  قروض

  ١٬٠٦٧٬٠٥٥    ٢٬٠٧٢٬٢٧٨    ٢١  ¶Sاية�الخدمة�للموظف:ن�نافعم

  ١٢١٬٧٨٤٬٣٤٩     ٣٨٤٬٢١٠٬٩٤٧      االلvnامات�إجماcي

      لكيةحقوق�ا�
      

  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٢٢  رأس�ا�ال

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

  -    ١٬٤٥٣٬٣٠٣      ا-خر�الشامل�الدخلyل�العادلة�من�خ�القيمة�–القيمة�العادلة��احتياطي

  -    (٤٢٠٬٦٨٩)      ¶Sاية�الخدمة�للموظف:ن�نافعمقياس��إعادة�احتياطي

  ٢٤٬٠٠٦٬٣٢٧     ٢٬٤٣٠٬٧٤٣      أربـاح�مبقـاة

 ١٧٦٬٢٥٠٬١٤٦    ١٥٥٬٧٠٧٬١٧٦      لكيةحقوق�ا��إجماcي

 ٢٩٨٬٠٣٤٬٤٩٥   ٥٣٩٬٩١٨٬١٢٣      لكيةوحقوق�ا��االلvnامات�إجماcي

    

  

���يتجزأ�من�القوائم�ا�الية�٢٩)�إ2ى�(١اXيضاحات�ا�رفقة�من�رقم�(�إن
ً
  )�جزءا



 

٥ 

 شركة�الرائدة�للتمويل

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  �لكيةحقوق�ا�التغB$ات� ي�قائمة�

  م�٢٠٢٠ديسم%$�٣١ا�ن��ية� ي��للسنة

  (بالريال�السعودي)

  

  

  

  لارأس�ا�ـ

  سعودي�ريال

  ي�نظاميحتياطا

  سعودي��ريال

  أرباح�مبقـــــاة

  سعودي�ريال

�القيمة�احتياطي

القيمة��–�العادلة

العادلة�من�خsل�

الدخل�الشامل�

  اWخر

  سعودي�ريال

إعادة��احتياطي

�نافعمقياس�

�الخدمة�{�اية

  �موظفBنلل

  سعودي�ريال

  ا@جماcي

  سعودي�ريال

  

            

  ١٦٧٬٩٩٣٬٤٩٩ - -  ١٦٬٥٧٥٬٣٤٥ ١,٤١٨٬١٥٤  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  م�٢٠١٩يناير��١ ي�كما�الرصيد�

  ٨٬٢٥٦٬٦٤٧ - -  ٨٬٢٥٦٬٦٤٧  -  -  السنة�ربح

  -  -  -  - -  -  لسنةل�ا�خر�الشامل�الدخل

  ٨٬٢٥٦٬٦٤٧ - -  ٨٬٢٥٦٬٦٤٧  -  -  سنةالدخل�الشامل�لل�إجما2ي

  -  -  -  (٨٢٥٬٦٦٥)  ٨٢٥٬٦٦٥  - النظامي�ا�حتياطي�إ2ى�ا�حول 

 ١٧٦٬٢٥٠٬١٤٦  -  -  ٢٤٬٠٠٦٬٣٢٧ ٢٬٢٤٣٬٨١٩  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  م�٢٠١٩ديسم%$�٣١ ي��كماالرصيد�

  
      

    
  

              

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

  ١٬٠٣٢٬٦١٤  (٤٢٠٬٦٨٩)  ١٬٤٥٣٬٣٠٣  -  - - سنةالدخل�الشامل�ا-خر�لل

  (٢٠٬٥٤٢٬٩٧٠)  (٤٢٠٬٦٨٩)  ١٬٤٥٣٬٣٠٣   (٢١٬٥٧٥٬٥٨٤)  -  -  سنةإجما2ي�الدخل�الشامل�لل

  ١٥٥٬٧٠٧٬١٧٦  (٤٢٠٬٦٨٩)  ١٬٤٥٣٬٣٠٣  ٢٬٤٣٠٬٧٤٣  ٢٬٢٤٣٬٨١٩  ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  م�٢٠٢٠ديسم%$�١٣يد�كما� ي�الرص

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٩)�إ2ى�(١إن�اXيضاحات�ا�رفقة�من�رقم�(
ً
  ���يتجزأ�من�القوائم�ا�الية�)�جزءا



 

٦ 

  شركة�الرائدة�للتمويل

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  �قائمة�التدفقات�النقدية

  م��٢٠٢٠ديسم%$�٣١ن��ية� ي�ا��للسنة

  

    إيضاح  

  م٢٠٢٠

    سعودي��ريال

  م٢٠١٩

  سعودي�ريال

            النقدية�من�اuنشطة�التشغيلية�التدفقات

  ٥٬٩٠٤٬٥٠١    (٢٠٬٨٤٣٬٥٤٧)      قبل�الزكاة��الربح(الخسارة)/

           تعديsت:

  -    (٢٦٬٨١١٬٧٦٥)      الحكومية�ا�نح�من�الدخل

  -    (٦٬٠٤٤٬٣٦٧)  ٦ لنقدية�التعاقدية�من�القروضمن�تعديل�التدفقات�ا�مكاسب�

  -    ١١٬١٧٢٬٤٨٩      �تمويل�ال�تكلفة

  ٢٠٬٢٢٨٬٧٣٥    ٣٠٬٢٥١٬٨٩٠    (ب)�١٥  ومرابحة�إجارة�عقود�²{یمد�مةی7ي�ق�هبوطالسائر�خ

ا�ستثمارات�ا�حتفظ��Sا�بالقيمة�العادلة�من�خyل�الدخل�الشامل��إيرادات

  ا-خر

١٧  
  

(٩٧٣٬٤١٦)  
  

-  

yST١٬٠٠٧٬٩٢٢    ١٬٠٠٧٬٩٢٢    ١٠  أصول�حق�ا�ستخدام��كاس  

  ٣٨٧٬٠٩٣    ٣٤٤٬٠٦٩    ١١  �معداتو �ممتلكات�اسySTك

  ٤١٨٬٠٥١    ٦٦٤٬٢٦٦    ١٢  ملموسة�غ:�9أصول �إطفاء

  ٢٢٩٬٦٦٠    ٦٩٧٬٤١٤    ٢١  للموظف:ن�الخدمة�¶Sاية�كافأةم�مخصص

  ١٨٩٬٨٤٧    ١٥٤٬٧٩٧    ١٩  اXيجار�دو عق�تمويل�تكاليف

  ٢٥٠٬٠٠٠    -      قرض�لتسهي�رسوم�إطفاء

  (٤٩٣٬١٤٩)    -      ا�شتقات�عن�محققة�غ:�9مكاسب

  ٢٨٬١٢٢٬٦٦٠    (١٠٬٣٨٠٬٢٤٨)      العامل�ا�ال�رأس�تعديyت�قبل�التشغيلية�النقدية�التدفقات

            :العامل�ا�ال�رأس�تعديyت

  (١٠٢٬٠٤٩٬٢٠٥)    (٨٢٬٨٤٣٬٧٦٤)      ومرابحة�إجارة�عقود�مدينو

 �مدفوعة�ريفمصا
ً
  (٣٬٩٥٤٬٧٩٧)    (٤٢٬٩٧٠٬٨٠٠)      أخرى �وأصول �مقدما

  ١٬٩٧٠٬٥٧٤    ١٬٢٣٧٬٥٠٣      مقيدة�نقدية�ودائع

  ١٬٤٩٩٬٥٢٥    ٧٬٨٤٨٬٨٦٣      ذمم�دائنة�ومستحقات

  (٧٤٬٤١١٬٢٤٣)     (١٢٧٬١٠٨٬٤٤٦)      النقد�ا�ستخدم� ي�اuنشطة�التشغيلية

 (١٠٧٬٩٥٧)   (١١٢٬٨٨٠)      مدفوعة�للموظف:ن�الخدمة�¶Sاية�منافع

  (٦٨٬٧٣١)    (١٬٣٢٧٬٥٦٥)    ٩  مدفوعة�زكاة

  (٧٤٬٥٨٧٬٩٣١)     (١٢٨٬٥٤٨٬٨٩١)      التشغيلية�اuنشطة� ي�ا�ستخدم�النقد�صا ي

            ستثماريةالنقدية�من�اuنشطـة�اال �التدفقات

  -     (٣١٬٧٤٣٬٦٦١)  ١٧  ا-خر�الشامل�الدخل�استثمارات�محتفظ��Sا�بالقيمة�العادلة�من�خyل�شراء

استثمارات�محتفظ��Sا�بالقيمة�العادلة�من�خyل��عائدات�مستلمة�من

  ا-خر�الشامل�الدخل
٤٩٠٬٨٠٣  ١٧     -  

  (٤٨٬٠٣٢)    (٦٤٠٬١٧٤)  ١١  شراء�ممتلكات�ومعدات

  (٦٠٦٬٤٢٩)    (٨٢٠٬٥٦٩)    ١٢  ا�لموسة�غ:��9اpصول �شراء

  (٦٥٤٬٤٦١)     (٣٢٬٧١٣٬٦٠١)      ستثمارية ي�اuنشطة�اال صا ي�النقد�ا�ستخدم�
  
  
  
  
  



 

٧ 

  شركة�الرائدة�للتمويل

  (شركة�مساهمة�سعودية�مقفلة)

  (تتمة)قائمة�التدفقات�النقدية�

  م��٢٠٢٠ديسم%$�٣١ا�ن��ية� ي��للسنة

  
 

    إيضاح  

  م٢٠٢٠

    سعودي�ريال

  م٢٠١٩

  سعودي�ريال

            نشطـة�التمويليـةالنقدية�من�ا�uالتدفقات

  -    ٢٤٧٬٠٥١٬٥٦٠    ٢٦  السعودي�ا�ركزي �البنك�من�ا�ستلم�النقد

  -    (٢٤٬٠٥٨٬١٧٧)    ٢٦  �السعودي�ا�ركزي �البنك�إ2ى�ا�سدد

  ٧٨٬٦٢٠٬٦١٣    ٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠      �قروضمتحصyت�من�ال

  (٤٥٬١٤٤٬٩٦٦)    (١٦٬١٦٩٬٠٤٠)      مسددة�قروض

  (١٬٢٣٨٬٥٠٠)    (١٬١٢٧٬٤٥٤)    ١٩  سددةا��يجارعقود�اX �ال¤£امات

  ٣٢٬٢٣٧٬١٤٧    ٢٧٥٬٦٩٦٬٨٨٩      اuنشطة�التمويلية�نعصا ي�النقد�الناتج�

  (٤٣٬٠٠٥٬٢٤٥)    ١١٤٬٤٣٤٬٣٩٧      وما� ي�حكمه/�(النقص)� ي�النقد�الزيادةصا ي�

  ٥٢٬٦٨٨٬٩٠٩    ٩٬٦٨٣٬٦٦٤      سنة7ي�بداية�ال�حكمه�7ي�وما�النقد

  ٩٬٦٨٣٬٦٦٤    ١٢٤٬١١٨٬٠٦١    ١٣  سنة ى�{�اية�ال�حكمه� ي�وما�النقد

            :ا@ضافية�ا�علومات

  ٢٢٬٣٣٠٬٦٦٣    ١٧٬٦١٨٬٥٩٥      رابحةا�و �جارةاX �عقود�من�ةمستلمعمو�ت�خاصة��دخل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

���يتجزأ�من�القوائم�ا�الية�٢٩(�)�إ2ى١إن�اXيضاحات�ا�رفقة�من�رقم�(
ً
  )�جزءا



  لتمويلشركة الرائدة ل
  (شركة مساھمة سعودية مقفلة)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٨  

 التكوين�والنشاط .١

 

بموجـــب�الســــجل�التجـــاري�رقــــم��الســــعودية�العربيـــة�ا�ملكــــة�7ـــي�مســــجلة�مقفلـــة�ســــعودية�مســـاهمة�شــــركة��ـــي("الشــــركة")،��للتمويـــل�الرائــــدة�شـــركة

  م).�٢٠١١أغسطس�٢١هـ�(ا�وافق��١٤٣٢رمضان��٢١بتاريخ�الرياض�7ي�الصادر�١٠١٠٣١٤٩٨٢

)�م�٢٠١٦ویمــا ٣١ھـــ�(ا�وافــق��١٤٣٧شــعبان��٢٤خیبتــار ��١١٣١٠٥٦٩٢٨رقــم�التجــاري �الســجل�بموجــب�مســجل�دةیــبر �مدينــة� 7ــي�فــرع�الشــركة�لــدى�

 ).م�٢٠١٨ویولی�٣٠ھـ�(ا�وافق�١٤٣٩ذو�القعدة���١٧خیبتار �٢٠٥١٢٢٢٠٨٨الدمام�مسجل�بموجب�السجل�التجاري�رقم��مدينة7ي��آخر وفرع�

��وافقـة��غةیوا�توسطة�بص�9ة:ا�نشآت�الصغ�لیوتمو �،Mيیالتمو �جار یمزاولة�أعمال�اX �نشاط�الشركة�7ي�تمثلی
ً
�ا�ركـزي �البنـكا�رابحة�واXجـارة�وفقـا

  م).��٢٠١٦ریف9Oا�٩ھـ�(ا�وافق�١٤٣٧الثاني��عیرب��٣٠خیالصادرة�بتار �٢٠١٦٠٢/أ�س�ھـ/٤٣السعودي�رقم�

�ةیـــــا�ملكـــــة�العرب�،�١١٦٣٢اضیـــــ،�الر ٨٦٨٧٥ص�ب��ا،یـــــ،�شـــــارع�العلایـــــأبـــــراج�العل�،بـــــرج�ب�الثالـــــث،�الطـــــابق�،إن�عنـــــوان�ا�كتـــــب�ا�ســـــجل�للشـــــركة�

 .ةیالسعود

  

  �ا@عدادأسس� .٢

�لمملكةا�في�دةلمعتما�لماليا�ر یرللتق�لیةدولا�ر للمعایی�فقاًو�م�٢٠١٩ریسمبد��٣١في�یةھلمنتا�للسنةو�في�كما�كةرللش�لمالیةا�مئوالقا�أعدت�هذه

�رلمعاییا"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�مجتمعة�اھلیإ�ریشا�(�ننییولقانا�نللمحاسبی�یةودلسعا�یئةھلا�نم�دةلمعتما�رى pخا�داراتXصوا�ر ییلمعاوا�،یةودلسعا�بیةرلعا

 ").یةودلسعا�بیةرلعا�لمملكةا�في�دةلمعتما�لماليا�ریرللتق�لیةدولا

�بالقيمة��Sا�ا�حتفظ�ا�ستثمارات�اءباستثن�ا�حاسÄ{،�اXستحقاق�أساس�باستخدامالقوائم�ا�الية�عMى�أساس�التكلفة�التاريخية��أعدت�هذه

عMى�أساس�القيمة�الحالية�لyل¤£امات��ا�قاسةللموظف:ن��¶Sاية�الخدمة�نافعومالعادلة،��بالقيمةر�ا�درجة�ا-خ�الشامل�الدخل�خyل�من�العادلة

  ا�توقعة.�اXضافة��وحدةا�ستقبلية�باستخدام�طريقة�

  العملة�الوظيفية�للشركة.�وهو ي،�هذه�القوائم�ا�الية�بالريال�السعود�تعرض

  ��7ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا2ي�حسب�ترتيب�السيولة.�اpصول�وا�ل¤£امات�تعرض

  

 ا�عايB$�الجديدة�وا�عدلة�تطبيق .٣

٣٫١ $Bالجديدة�ا�عاي 

�جوهري يكن�لها�أي�تأث:��9لم�ولكنبعدها،��أو م�٢٠٢٠يناير��7�١ي�تبدأ�السنوية�للف¤9اتpول�مرة��ساريةوتعديyت�معينة���معاي:9 �الشركة�اعتمدت

  .وغ:�9ساري�بعد�صادرهذه�القوائم�ا�الية.�لم�تطبق�الشركة�7ي�وقت�مبكر�أي�معيار�أو�تفس:�9أو�تعديل�آخر��عMى

  

  :�تعريف�اuعمال��٣ا�اcي�للتقرير ع�ى�ا�عيار�الدوcي��تعديsت

 �يعد�"�أنهاpعمال�تجميع"��٣ا�ا2ي�لتقريرلا�عيار�الدو2ي��عMىالتعديل��يوضح
ً
�تجاريـا

ً
�،اpقـل�عMـى�واpصـول،�اpنشـطة�مـنمجموعـة��ضـمنت�إذا�نشاطا

��جوهريــة�اتوعمليــ�مــدخyتعMــى�
ً
تضــم:ن�جميــع��دون �اpعمــال�وجــودفإنــه�يوضــح��،باXضــافة�إ2ــى�ذلــكالقــدرة�عMــى�إنشــاء�ا�خرجــات.��7ــيتســاهم�معــا

ولك�Sــــا�قــــد�تــــؤثر�عMــــى�الف¤ــــ9ات��،للشــــركة�ا�اليــــة�القــــوائم�عMــــى�تــــأث:�9أي�التعــــديyت�لهــــذه�يكــــن�لــــمو ا�ــــدخyت�والعمليــــات�الyزمــــة�Xنشــــاء�ا�خرجــــات.�

  .�عمالاp �تجميع7ي�أي�عمليات��الشركة�إذا�دخلتا�ستقبلية�

  

  سعر�الفائدة�تصحيح�قياس��٣٩لمحاسبةلالدوcي��عيارا�و ،�٩و،��٧ا�اcي�لتقريرلع�ى�ا�عايB$�الدولية��تعديsت

 تــوفر�والقيـــاس��ا�ثبـــات�اpدوات�ا�اليـــة:���٣٩لمحاســبةلالـــدو2ي��عيـــارا�و ��٩ا�ـــا2ي�قريــرللت�الـــدو2ي�ا�عيـــار�عMـــى�التعــديyت
ً
وال~ـــ{��،اXعفـــاءاتمـــن��عـــددا

�تأكـدالالتحـوط�إذا�أدى�اXصـyح�إ2ـى�عـدم��ةعyقـ�تتـأثرو الفائـدة.��بتصـحيح�قيـاس�سـعر تنطبق�عMى�جميع�عyقات�التحـوط�ال~ـ{�تتـأثر�بشـكل�مباشـر�

�ا�اليــة�القــوائم�عMــى�تــأث:�9أي�التعــديyت�لهــذه�لــيس.�التحــوط�أداة�أو�ا�غطــى�للبنــد�ا�عيــار�أســاس�عMــى�النقديــة�لتــدفقاتا�مبلــغ/أو�و�توقيــت�بشــأن

  .�الفائدة�pسعاريوجد�لد�Sا�أي�عyقات�تحوط��� و �،للشركة
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٩  

  النسبية�اuهمية�تعريف:��٨لمحاسبةلالدوcي��عيارا�و ،��١لمحاسبةل�الدوcي�عيارا��ع�ى�التعديsت

��توفر 
ً
�جديدا

ً
�"أن�عMى�تنصو �النسبية�لÊهميةالتعديyت�تعريفا سوء�أن�يؤثر�حذفها�أو��ا�مكنكان�من��إذا�ذات�أهمية�نسبية�ا�علوماتتكون�:

�وماتمعلالعامة�عMى�أساس�تلك�القوائم�ا�الية،�وال~{�توفر��لÊغراض�ا�الية�القوائم�عMى�أساسعMى�القرارات�ال~{�يتخذها�ا�ستخدمون��عرضها

سواء�بشكل�فردي�أو�مع��،هاحجم�أو�ا�علومات".�توضح�التعديyت�أن�اpهمية�النسبية�ستعتمد�عMى�طبيعة�معدة�للتقرير�بعي�Sا�عن�منشأة�مالية

�جوهرية�إذا�كان�من�ا�توقع�بشكل�معقول�أن�يؤثر�عMى�ال�يعدو معلومات�أخرى،�7ي�سياق�القوائم�ا�الية.�
ً
قرارات�ال~{�التحريف�7ي�ا�علومات�أمرا

  الشركة.��يتخذها�ا�ستخدمون�اpساسيون.�لم�يكن�لهذه�التعديyت�تأث:�9جوهري�عMى�القوائم�ا�الية�و��يتوقع�أن�يكون�لها�أي�تأث:�9مستقبMي�عMى

  

  م�٢٠١٨مارس��٢٩ ي�الصادر�ا�الية�للتقارير�ا�فاهيمي�ا@طار

�و��تتجاوز�أي�من�ا�ف�اXطار 
ً
من�اXطار�ا�فاهيم{�هو�مساعدة��الغرضو اهيم�الواردة�فيه�ا�فاهيم�أو�ا�تطلبات�7ي�أي�معيار.�ا�فاهيم{�ليس�معيارا

��عاي:9ا�مجلس� ��ا�عاي:9،�وضع�7ي�لمحاسبةلالدولية �ا�عدين�عMى �قابل�معيار�وجود�عدم�حالة�7ي�متسقة�محاسبية�سياسات�وضعومساعدة

  وتفس:9ها.��ومساعدة�جميع�اpطراف�عMى�فهم�ا�عاي:9 �،للتطبيق

�ويتضمن�اXطار�ا�فاهيم{�ا�عدل�بعض�ا�فاهيم�ا لجديدة،�وسيؤثر�ذلك�عMى�ا�نشآت�ال~{�طورت�سياساSkا�ا�حاسبية�بناًء�عMى�اXطار�ا�فاهيم{.

هري�عMى�القوائم�ا�الية�.�وليس�لهذه�التعديyت�أي�تأث:�9جو ،�ويوضح�بعض�ا�فاهيم�ا�همةاpصول�وا�ل¤£اماتثبات�والتعاريف�ا�حدثة،�ومعاي:�9ا

  للشركة.

  

  �١٩- بكوفيد�ةبشأن�امتيازات�ا@يجار�ا�تعلق،�١٦ا�اcي�للتقرير�الدوcي�ا�عيار�ع�ى�تعديsت

� �أصدر�مجلس�ا�عاي:�9الدولية�للمحاسبة�تحفظات�بشأن�امتيازات�اXيجار�ا�تعلق�بكوفيد٢٠٢٠مايو��7٢٨ي �ا�عيار�الدو2ي��- �١٩-م، تعديل�عMى

بشأن�محاسبة�تعديل��١٦"عقود�اXيجار".�وتوفر�التعديyت�إعفاًء�للمستأجرين�من�تطبيق�ا�عيار�الدو2ي�للتقرير�ا�ا2ي�رقم��١٦ا�ا2ي�رقم�للتقرير�

�كوسيلة�عملية،�قد���يختار�ا�ستأجر�تقييم�ما�إذا�كان�لتحفظات�.)١٩-عقد�اXيجار�لتحفظات�اpجرة�الناشئة�كنتيجة�مباشرة�لف:9وس�(كوفيد�

�ا�رتبطة�بـف:9وس�(كوفيد �ا�ختيار�بالحسابات�pي�تغي:7�9ي�١٩- اpجرة �ويحسب�ا�ستأجر�الذي�يقوم��Sذا �لعقد�اXيجار.
ً
yمن�ا�ؤجر�يعد�تعدي�(

�التغي:�9بموجب�ا�عيار�الدو2ي�ل١٩- مدفوعات�اXيجار�ناتج�عن�امتياز�اXيجار�ا�رتبط�بف:9وس�(كوفيد لتقرير�ا�ا2ي�)�بنفس�الطريقة�ال~{�يفسر��Sا

�7ي�١٦رقم� �تبدأ �ف¤9ات�التقارير�السنوية�ال~{ �ينطبق�التعديل�عMى �لعقد�اXيجار.
ً
yلم�يكن�التغي:�9تعدي� �إذا �وُيسمح�٢٠٢٠يونيو��١، م�أو�بعده.

  لم�يكن�لهذا�التعديل�أي�تأث:�9جوهري�عMى�القوائم�ا�الية�للشركة.��بالتطبيق�ا�بكر.

  

٣٫٢� $Bمعاي� $Bا�غ�  بعدسارية��صادرة�ولك�

  :�بعدسارية��وغ:9 �الصادرةتطبق�الشركة�بعد�ا�عاي:�9الجديدة�وا�عدلة�التالية��لم

$Bوا�عدلة�الجديدة�ا�الية�التقارير�معاي  
ال�qrتبدأ��السنوية�للفn$اتة�ساري

   ي/بعد�

  عقود�التأم:ن���١٧ا�ا2ي�للتقرير�الدو2ي�ا�عيار

بما��١٧ا�الية�للتقرير�الدو2ي�ا�عيار�عMى�تعديyت�لمحاسبةلولية�الد�عاي:9ا�م،�أصدر�مجلس�٢٠٢٠يونيو��7ي

  م.�٢٠٢٣يناير��7١ي�ذلك�تأجيل�نفاذه�إ2ى�

  م�٢٠٢٣يناير�١

�متداولة�أ¶Sا�عMى�ا�ل¤£اماتعرض�القوائم�ا�الية�ا�تعلقة�بتصنيف��١محاسبةللالدو2ي��عيارا�عMى��تعديyت

  متداولة�غ:�9أو

  م�٢٠٢٣يناير�١

  ا�فاهيم{�اXطار�إ2ى�باXشارة�ا�تعلقة�اpعمال�تجميع:��٣ا�ا2ي�للتقرير�الدو2ي�ا�عيار�عMى�تعديyت
  م�٢٠٢٢يناير�١
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  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

١٠  

  

  

  

  (تتمه)�ا�فعولة�سارية�غ:�9ولك�Sا�صادرة�معاي:9
  

$Bوا�عدلة�الجديدة�ا�الية�التقارير�معاي  
�ساري �تبدأ�ال~{�السنوية�للف¤9اتة

  /بعد7ي

��تعديyت ��عيارا�عMى �وا�عدات"�١٦لمحاسبةلالدو2ي �وا�ت �قبل�العائدات�معالجة�بشأن�"العقارات

  ا�قصود�ا�ستخدام

  م�٢٠٢٢يناير�١

��تعديyت �عيار�ا�عMى �"�٣٧لمحاسبةلالدو2ي �ا�تعلقة�"ا�حتملة�واpصول �ا�حتملةا�خصصات�وا�ل¤£امات

  .ا�جدي�غ:9بمعالجة�تكاليف�الوفاء�بالعقد�7ي�حالة�العقد�

  م�٢٠٢٢يناير�١

�١ا�ا2ي�للتقرير�الدو2ي�ا�عيار�عMى�تعديyت ،�وا�عيار�الدو2ي�pول�مرة�ا�ا2ي�للتقرير�الدولية�ا�عاي:�9تطبيق:

�لمحاسبةلالدو2ي�عيار�وا�،�”عقود�اXيجار“�:�١٦ا�ا2ي�ريروا�عيار�الدو2ي�للتق�،اpدوات�ا�الية�:٩يا�ا�2ريرللتق

  م.�٢٠٢٠- �٢٠١٨ا�ا2ي�لتقريرلالدولية��عاي:9 ا�التحسينات�السنوية�لعملية��كجزء�من�”الزراعة“�:٤١

  

  م�٢٠٢٢يناير�١

 ا�همة�ا�حاسبية�السياسات�ملخص .٤

  

 ا�الية�اuدوات

  ا�الية�اuصول �تصنيف

أو�بالقيمة�العادلة�من�خyل��،خرأو�بالقيمة�العادلة�من�خyل�الدخل�الشامل�ا- �،ا�طفأة�بالتكلفة�ا�الية�اpصول تصنف��اpو2ي،�ثباتا��عند

  الربح�أو�الخسارة.

 

  ا�طفأة�بالتكلفة�ا�الية�اuصول 

  بالقيمة�العادلة�من�خyل�الربح�أو�الخسارة:�كون ت��بالتكلفة�ا�طفأة�7ي�حالة�استيفاء�الشرط:ن�التالي:ن�وأن��ا�الية�اpصول �تقاس

  .التعاقدية�النقدية�التدفقات�لتحصيل�ا�الية�pصول ااpصل�ا�ا2ي�ضمن�نموذج�أعمال��Sدف�اقتناء��اقتناء •

�ا�بلغ�عMى�والعمولة�اpصMي�ا�بلغ�من�دفعات�فقط�تمثل�نقدية�تدفقات�محددة،�تواريخ�7ي�ا�ا2ي،�لÊصل�التعاقدية�الشروط�عن�ينشأ�أن •

  �.القائم�اpصMي

 

��بالتكلفة�ا�الية�اpصول �إن �تقاس�ا�طفأة ��ا�باشرة،�ا�عامyت�تكاليف�دزائ�العادلة�بالقيمةمبدئيا �ا�طفأة �بالتكلفة ا
ً
�باستخداموتقاس��حق

  .الفعلية�لفائدةاطريقة�

 

  اWخر�الشامل�الدخل�خsل�من�العادلة�بالقيمة�ا�الية�اuصول 

  الدين�أدوات

�خyل�من�العادلة�بالقيمة�تكون �أن�استيفاء�الشرط:ن�التالي:ن�و �فقط�عندالدين�بالقيمة�العادلة�من�خyل�الدخل�الشامل�ا-خر��واتأد�تقاس

  :الخسارة�أو�الربح

  و�ا�الية،�اpصول يتم�ا�حتفاظ�باpصل�ضمن�نموذج�أعمال�يتم�تحيق�هدفه�من�خyل�تحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية�وبيع��أن •

�ا�بلغ�عMى�والعمولة�اpصMي�ا�بلغ�من�دفعات�فقط�تمثل�نقدية�تدفقات�محددة،�تواريخ�7ي�ا�ا2ي،�لÊصل�التعاقدية�الشروط�عن�ينشأ�أن •

 .القائم�اpصMي

�بالقيمة�العادلة،�وتدرج�ا�كاسب�والخسائر�النا�إن
ً
تجة�عن�أدوات�الدين�ا�درجة�بالقيمة�العادلة�من�خyل�الدخل�الشامل�ا-خر�يتم�قياسها��حقا

  وأرباح�وخسائر�تحويل�العمyت�اpجنبية�7ي�قائمة�الربح�أو�الخسارة.�فائدةإيراد�الالتغ:9ات�7ي�القيمة�العادلة�7ي�الدخل�الشامل�ا-خر.�ويتم�إثبات�

  



  لتمويلشركة الرائدة ل
  (شركة مساھمة سعودية مقفلة)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
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  ا�لكية�حقوق �أدوات

ا�تاجرة،�يجوز�للشركة�أن�تختار�بشكل���رجعة�فيه�عرض�التغ:9ات��pغراض�ا�حتفظ��Sا�ستثمارات�حقوق�ا�لكية�غ:��9،اpو2ي�ثباتا��عند

  .حده�عMى�استثمار�كل�أساس�عMى�ا�ختيار�هذا�يتم.�ا-خر�لالشام�الدخل�7يالعادلة��القيمةبالyحقة�

 

  الخسارة�أو�الربح�خsل�من�العادلة�بالقيمة�ا�الية�اuصول 

 .الخسارة�أو�الربح�خyل�من�العادلة�بالقيمة�مقاسة�كأصول اpخرى��ا�الية�اpصول كافة��تصنف

كل���رجعة�فيه�أصل�ما2ي�يستو7ي�بطريقة�أخرى�ا�تطلبات�الyزمة�لقياسه�أن�تخصص�بش�اpو2ي،�ثباتا�إ2ى�ذلك،�يمكن�للشركة،�عند��إضافة

العادلة�من�خyل�الربح�أو�الخسارة�إذا�كان�القيام�بذلك��بالقيمة�كالقياسبالتكلفة�ا�طفأة�أو�بالقيمة�العادلة�من�خyل�الدخل�الشامل�ا-خر�

 .ذلك�بخyف�نشأي�قد�الذي�ا�حاسÄ{�التماثل�عدم�من�كب:�9بشكل�يخفضيزيل�أو�

  .ا�الية�اpصول لها،�باستثناء�خyل�الف¤9ة�ال~{�تقوم�ف|Sا�الشركة�بتغي:�9نموذج�أعمال�إدارة��اpو2ي�ثباتا�بعد��ا�الية�اpصول يعاد�تصنيف��� 

 

  اuعمال�نموذج�تقويم

pن�ذلك�يعكس�أفضل�طريقة�Xدارة��؛حفظةا��مستوى �عMى�باpصل�ا�حتفاظ�فيه�يتم�الذي�اpعمال�نموذج�من�الهدف�بتقويم�الشركة�تقوم

  اpعمال�وتقديم�ا�علومات�إ2ى�اXدارة.�تشتمل�ا�علومات�ال~{�يتم�أخذها�بع:ن�ا�عتبار�عMى:

 

.�وبشكل�خاص،�فيما�إذا�كانت�اس¤9اتيجية�اXدارة�تركز�عMى��السياسات •
ً
واpهداف�ا�وضوعة�بشأن�ا�حفظة�وتطبيق�تلك�السياسات�عمليا

تمولها�تلك��ال~{�ا�ل¤£اماتمع�مدة��ا�الية�اpصول رادات�العمولة�ا�تعاقد�عل|Sا،�والحفاظ�عMى�معدل�عمولة�مع:ن،�ومطابقة�مدة�تحقيق�إي

  .اpصول تحقيق�التدفقات�النقدية�من�خyل�بيع��أو �اpصول 

  .الشركة�إدارة�إ2ى�بذلك�تقرير�ورفع�ا�حفظة�أداء�تقويم�كيفية •

  .ا�خاطر�تلك�إدارة�وكيفية)،�اpعمال�نموذج�ضمن��Sا�ا�حتفظ�ا�الية�واpصول (�اpعمال�نموذج�اءأد�عMى�تؤثر�ال~{�ا�خاطر •

�النقدية�التدفقات�أو�ا�دارة�لÊصول تعويض�مدراء�اpعمال،�عMى�سبيل�ا�ثال�فيما�إذا�تم�التعويض�عMى�أساس�القيمة�العادلة��كيفية •

  .تحصيلها�يتم�ال~{�التعاقدية

�وبالرغم�من�7ي�ا�ستقبلنشاط�ا�بيعات�ب�ا�تعلقةالف¤9ات�السابقة�وأسباب�تلك�ا�بيعات�والتوقعات��7ي�Sاوتوقي�TقيمSTاو �ا�بيعات�تكرار • .

ذلك،�فإن�ا�علومات�ا�تعلقة�بتلك�ا�بيعات���يمكن�أخذها�بالحسبان�بمفردها،�ولكن�كجزء�من�التقويم�الكMي�لكيفية�تحقيق�اpهداف�

  �.النقدية�التدفقات�تحقيق�وكيفية�ا�الية�اpصول ركة�Xدارة�ا�وضوعة�من�قبل�الش

 

ضغط".�و7ي�ال"أسوأ�حالة"�أو�"حالة��سيناريواpخذ�با�عتبار�ما�يسم���دون بشكل�معقول��متوقعة�سيناريوهات�عMى�بناءً نموذج�اpعمال��تقويم�يتم

�بعد� �التدفقات�النقدية، �تحقق �توق�اpو2ي،�ثباتا�حالة �مختلف�عن �بتغي:�9تصنيف�باÒي�بشكل ���تقوم �الشركة �فإن �اpصلية، عات�الشركة

�استحداSÓا�تم�ال~{�ا�الية�لÊصول لكن�تقوم�بإدراج�هذه�ا�علومات�عند�تقويم�نموذج�اpعمال��اpعمال،�نموذج�ضمن��Sا�ا�حتفظ�ا�الية�اpصول 

 �شراؤها�أو
ً
  .حديثا

 

�pصول العدم�ا�حتفاظ��Sذه��؛الخسارة�أو�الربح�خyل�من�العادلة�بالقيمةأداؤها��ُيقاسوال~{��ا�تاجرة�pغراض��Sا�ا�حتفظ�ا�الية�اpصول �تقاس

  .ا�الية�اpصول لتحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية�أو�لعدم�ا�حتفاظ��Sا�لتحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية�وبيع��ا�الية
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  والفائدة�اuص�ي�ا�بلغ�من�دفعات�فقط�تمثل�يةالتعاقد�النقدية�التدفقات�كانت�إذا�ما�تقويم

��pغراض �العادلة �القيمة �اpصMي" �"ا�بلغ �يمثل �التقويم، ��ا�الية�لÊصول هذا �اpو2ي�ثباتا�بتاريخ �الفائدة"�أما. �القيمة�مقابل�العوض�فتمثل"

�اpساسية�اXقراض�وتكاليف�ما،�ف¤9ة�خyل�القائم�اpصMي�غبا�بل�ا�تعلقة�اpخرى �اpساسية�قراضوا�X،ومقابل�مخاطر�ا�ئتمان�،للنقود�الزمنية

تقويم�فيما�إذا�كانت�التدفقات�النقدية�التعاقدية�تمثل�دفعات�فقط�من��وعند�.الربح�وهامش)�اXدارية�والتكاليف�السيولة(مخاطر��مثل�اpخرى 

�يمكن�تعاقدي�شرط�عMى�يشتمل�ا�ا2ي�اpصل�كان�إذا�ما�ذلك�شملوي�لÊداة،�التعاقدية�الشروط�بالحسبان�الشركة�تأخذ�،والفائدةا�بلغ�اpصMي�

  :ا�عتبار�بع:ن�الشركة�تأخذ�التقويم،�هذا�وXجراء.�الشرط�هذا�تستو7ى���ال~{�النقدية�التدفقات�مبلغ�أو�توقيت�يغ:�9أن

 

  STا.وتوقي�النقدية�التدفقاتا�حتملة�ال~{�تغ:�9من�مبلغ��اpحداث •

  .ا�ا2ي�الرفع�خصائص •

  .التمديد�وشروط�ا�بكر�سدادال •

  .ا�تعلقة�بحق�عدم�الرجوع)�اpصول �ترتيبات(�مثل�محددة،�أصول ال~{�تحد�من�مطالبة�الشركة�للتدفقات�النقدية�من��الشروط •

  .إعادة�تعي:ن�أسعار�الفائدة�بشكل�دوري�:لمث�،للنقود�الزمنية�القيمة�مقابل�العوض�تعدل�ال~{�الخصائص •

  

  يةا�ال�االلvnامات�تصنيف

 .الخسارة�أو�الربح�خyل�من�العادلة�بالقيمة�أو�ا�طفأة�بالتكلفةا�قاسة��ا�الية�الخاصة��Sا�ا�ل¤£امات�الشركة�تصنف�اpو2ي،ثبات�ا��عند

�ما�ال¤£ام�قياس�ما�منشأة�اختيار�أو�الخسارة�أو�الربح�خyل�من�العادلة�بالقيمة�قياسها�يتع:ن�مالم�ا�طفأة،�بالتكلفة�ا�الية�ا�ل¤£امات�تصنف�

ا�الخسارة�أو�الربح�خyل�من�العادلة�بالقيمة
ً
 ).٩(�ا�ا2ي�للتقرير�الدو2ي�ا�عيار��تطلبات�وفق

  .ا�طفأة�بالتكلفة�حالًيا�تقيد�العادلة،�بالقيمة�ا�درجة�ا�شتقات�عدا�فيما�بالشركة،�الخاصة�ا�الية�ا�ل¤£اماتكافة��إن

 

  ا�طفأة�التكلفة�

 تقاس�اpخرى�ا�قاسة�بالتكلفة�ا�طفأة��ا�الية�واpصول رابحة�واXجارة�مدي²{�عقود�ا��إن
ً
�،بالقيمة�العادلة�زائدا�تكاليف�ا�عامyت�ا�باشرة�أوليا

  .الفعلية�الفائدةوتقاس��حًقا�بالتكلفة�ا�طفأة�لها�باستخدام�طريقة�

 

  ثباتإلغاء�اال

  ا�الية�اuصول 

�ا��الشركة�تقوم ��ا�الية�باpصول �ثباتبإلغاء ��Sذه �الخاصة �بالتدفقات�النقدية �ا�تعلقة �الحقوق�التعاقدية �انSTاء أو�نقل��ا�الية،�اpصول عند

أو�عدم��ا�الية�اpصول حقوق�استyم�التدفقات�النقدية�التعاقدية�بموجب�معاملة�ما�يتم�بموجSÕا�تحويل�كافة�ا�خاطر�وا�نافع�ا�صاحبة��لكية�

 Xى�قيام�الشركة�بتحويل�أو�اMى�كافة�ا�خاطر�وا�نافع�ا�صاحبة�للملكية�وعدم�احتفاظها�بالسيطرة�عMصول بقاء�عpا�الية�ا. 

من�اpصل)،��ثباتهإلغاء�اب:ن�القيمة�الدف¤9ية�لÊصل�(أو�القيمة�الدف¤9ية�ا�خصصة�للجزء�الذي�تم��الفرق ثبات�اما2ي،�يتم��أصل�ثباتإلغاء�ا�وعند

�7ي�ذل١و�( �العوض�ا�ستلم�(بما �و�() �منه�أي�ال¤£ام�جديد�تم�تحمله)
ً
�أية�مكاسب�أو�خسائر�٢ك�أي�أصل�جديد�تم�الحصول�عليه�مطروحا (

 7ي�الربح�أو�الخسارة.�–ضمن�الدخل�الشامل�ا-خر��مع¤9ف��Sاتراكمية�

من��لةدالعا�بالقيمةوق�ا�لكية�الدخل�الشامل�ا-خر�بشأن�استثمارات�حق�7يمكاسب/خسائر�تراكمية��أي�اثباتيتم����،م٢٠١٨يناير���١ابتداًء�من

Xلغاء�ا�حولة�وا�ؤهلة��ا�الية�اpصول �عMى�فائدة�أيثبات�ااpوراق�ا�الية.�يتم��ثباتإلغاء�االربح�أو�الخسارة�عند��7يخyل�الدخل�الشامل�ا-خر�

 .منفصلة�ال¤£امات�أو�كأصول وال~{�نشأت�أو�احتفظت��Sا�الشركة��ثباتا�

�الشركة�بعدم�ا�حتفاظ�أو�تحويل�كافة�ا�خاطر�وا�نافع�ا�صاحبة��لكية�أصل�ما،�ولك�Sا�تحتفظ�بالسيطرة�عMى�ا�عامyت�ال~{�تق�و7ي وم�ف|Sا

  .ا�حول �اpصل�قيمة�7ي�للتغ:9ات�تعرضها�بقدر�تحديده�يتم�والذي�ا�ستمر�ارتباطها�بقدر�وذلك�اpصلثبات�ااpصل،�فإن�الشركة�تستمر�7ي�

  

  ا�الية�االلvnامات

  الوفاء�با�ل¤£ام�ا�حدد�7ي�العقد�أو�انقضاء�أجله.ا�الية�عند��ا�ل¤£اماتثبات�بإلغاء�االشركة��تقوم
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 )تتمة(�ا�الية�اuدوات

  ا�الية�وااللvnامات�ا�الية�اuصول �تعديل

  ا�الية�اuصول 

�كانت�التدفقات�النقدي�7ي �إذا �بتقويم�ما �تقوم�الشركة �كانت�التدفقات�حالة�تعديل�شروط�اpصل�ا�ا2ي، �وإذا .
ً
ة�لÊصل�ا�عدل�مختلفة�تماما

�اpصMي�من �يتم�اعتبار�الحقوق�التعاقدية�للتدفقات�النقدية�من�اpصل�ا�ا2ي ،
ً
�يتم�قضيةالنقدية�مختلفة�تماما �الحالة، �و7ي�هذه �ا. �ثباتإلغاء

 .العادلة�بالقيمة�الجديد�ا�ا2ي�اpصلاثبات�و ا�ا2ي�اpصMي،��اpصل

،�فإن�التعديل���يؤدي�عندئذ�إ2ى��بالتكلفةلتدفقات�النقدية�من�اpصل�ا�ا2ي�كانت�ا�وإذا
ً
ا�ا2ي.�و7ي��اpصلثبات�ا�إلغاءا�طفأة�غ:�9مختلفة�تماما

مكاسب�ة�كهذه�الحالة،�تقوم�الشركة�بإعادة�احتساب�إجما2ي�القيمة�الدف¤9ية�لÊصل�ا�ا2ي�وإثبات�ا�بلغ�الناتج�عن�تعديل�إجما2ي�القيمة�الدف¤9ي

�أو�خسائر�تعديل�7ي�الربح�أو�الخسارة.�و7ي�حالة�إجراء�هذا�التعديل�بسبب�صعوبات�مالية�يواجهها�ا�ق¤9ض،�يتم�عرض�ا�كاسب�أو�الخسائر�
ً
سويا

�خسائر� ��7ي�الهبوطمع �إظهارها �يتم �الحا�ت�اpخرى، �و7ي ��تعديل�مكاسبأو��،خاصة�تعمو� �إيراداتكالقيمة. �القروض، �نحا��وإيراداتعMى

  .صا7ي�ا�رابحة،�مستحقات�هيكلة�إعادة�عن�الناتجة�والخسائر
 

  ا�الية�االلvnامات

.�و7ي�مثل�هذه��ا�عدلة�لyل¤£اماتوأن�التدفقات�النقدية��،تعديل�شروطها�عند�اليةا��ا�ل¤£امات�ثباتبإلغاء�ا�الشركة�تقوم
ً
كانت�مختلفة�تماما

ال~{��ا�اليةلyل¤£امات�ا�عدلة�بالقيمة�العادلة.�يتم�إثبات�الفرق�ب:ن�القيمة�الدف¤9ية��لشروطل�اوفًق �جديدة�مالية�ال¤£امات�أية�ثباتاالحالة،�يتم�

  .الخسارة�أو�الربح�7ي�ا�عدلة�الشروط�مع�الجديدة�ا�الية�وا�ل¤£اماتتم�استنفاذها�
 

  القيمة� ي�الهبوط

  بالقيمة�العادلة�من�خyل�الربح�أو�الخسارة:�تقاسالتالية�ال~{���ا�الية��Êدواتلا�ئتمان�ا�توقعة��خسائر �مخصصات�الشركة�ثبتت

  .دين�أدوات�تعت�9Oال~{�ا�الية�اpصول  •

 .وجدت�إن�الصادرة،�القروض�ال¤£امات •

  .ا�لكية�حقوق �أدوات�7ي�ا�ستثمارات�قيمة�7ي�الهبوطيتم�إثبات�خسارة��� 

 

�مخصصب�ا�قاسةان�ا�توقعة�عMى�مدى�العمر،�باستثناء�اpدوات�ا�الية�التالية�الخسائر�بمبلغ�مساٍو�لخسائر�ا�ئتم�مخصصات�الشركة�تقيس

 ��١٢مدى�عMىخسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة�
ً
  :شهرا

  .ا�الية�القوائم�إعداد�بتاريخ�منخفضة�ائتمان�مخاطر�لها�بأن�تب:ن�ال~{�الدين�سندات •

  .لها�اpو2ي�ثباتا�Sا�بشكل�جوهري�منذ�ا�الية�اpخرى�ال~{�لم�تزداد�مخاطر�ا�ئتمان�الخاصة���اpدوات •

 

�يمكن�وال~{�ما�مالية�بأداة�تتعلق�تع×�9أحداث�عن�الناتجة�ا�توقعة�ا�ئتمان�خسائرشهر�جزًءا�من��١٢خسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة�عMى�مدى��تمثل

  .ا�الية�القوائم�إعداد�تاريخ�بعد�شهر��١٢قدرها�ف¤9ة�خyل�تحدث�أن

 

  :فيما�يMي�ا�تغ:9ات�ا�توقعة�ا�ئتمان�خسائر�لقياس�يةاpساس�ا�دخyت�مثلتت

  التع×�9عن�السداد�يةاحتمال •

  التع×�9عن�الناتجة�الخسارة •

  السداد�عن�التع×�9عند�التعرض •

 

  ):٩(�ا�ا2ي�للتقرير�الدو2ي�ا�عيار�7ي�الواردة�للمنهجية�وفًقاا�الية�إ2ى�ا�راحل�الثyث�التالية��أصولها�الشركة�تصنف

�يسجل�مخصص��ا�الية�اpصول �- ��١ا�رحلة • �منذ�استحداSÓا. �جوهرية �ا�ئتمانية�بصورة �لم�تنخفض�جودSkا �عMى�القيمة�7ي�الهبوطال~{

 .شهًرا��١٢مدى�عMى�التع×�9احتمال�أساس

  



  لتمويلشركة الرائدة ل
  (شركة مساھمة سعودية مقفلة)
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

١٤  

قيمة�عMى�أساس�ال�7ي�الهبوطال~{�انخفضت�جودSkا�ا�ئتمانية�بصورة�جوهرية�منذ�استحداSÓا.�يسجل�مخصص��ا�الية�اpصول �-��٢ا�رحلة •

  .العمر�مدى�عMى�التع×�9احتمال�أساس�عMى�القيمة�7ي�الهبوطخسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة�عMى�مدى�العمر.�يسجل�مخصص�

 .العمر�مدى�التع×�9احتمال�أساس�عMى�القيمة�7ي�الهبوطالقيمة،�تقوم�الشركة�بإثبات�مخصص��ا�نخفضة�لÊصول بالنسبة��- ��٣ا�رحلة •

  

�قياس�إ2ى�باXضافة�استحداSÓا،�منذ�ا�ئتمان�مخاطر�7ي�الجوهري �لyنخفاض�تقويمها�عند�التطلعيةا�علومات��ا�عتبار �بع:ن�أيَضا�الشركة�تأخذ

 .ا�توقعة�ا�ئتمان�خسائر

�وسطومت�والتضخم،�ا�حMي،�الناتج�إجما2ي(مثل��الكMي�ا�قتصاد�وعوامل�الخ9Oاء�أحكام�مثل�عناصر�عMى�التطلعيةتشتمل�ا�علومات��سوف

  .والخارجية�الداخلية�ا�صادر�خyل�من�عل|Sا�الحصول �تم�ال~{�ا�قتصادية�والتوقعات)�ا�سSTلك�أسعار

  

  ا�توقعة�االئتمان�خسائر�قياس

 :التا2ي�النحو�عMى�قياسها�ويتم�،ا�توقعة�ا�ئتمان�خسائرمرجح��يةاحتمال�تقدير �ا�توقعة�ا�ئتمان�خسائر�تمثل

�التدفقات�ب:ن�الفرق (أي��النقدي�للعجز�الحالية�بالقيمة:�ا�الية�القوائم�إعداد�بتاريخ�ذو�مستوى�ائتماني�هابط�تليس�ال~{�ا�الية�اpصول  •

  .)استyمها�الشركة�تتوقع�ال~{�النقدية�والتدفقات�العقد�بموجب�للمنشأة�ا�ستحقة�النقدية

�ا�ستقبلية�النقدية�للتدفقات�الحالية�والقيمة�الدف¤9ية�القيمة�ا2يإجم�ب:ن�الفرق :�التقرير�بتاريخ�هابط�ائتماني�مستوى ذات��ا�الية�اpصول  •

  .ا�قدرة

  

  ا�عدلة�ا�الية�اuصول 

ا�الية�الحالية�بأخرى�جديدة�نتيجة�صعوبات�مالية�يواجهها�ا�ق¤9ض،��اpصول ا�الية�أو�تعديلها،�أو�تبديل��اpصول حالة�التفاوض�عMى�شروط��7ي

 ا�الية،�ويتم�قياس�خسارة�ا�ئتمان�ا�توقعة�عMى�النحو�التا2ي:�اpصول اثبات�إلغاء�إذا�يجب��يتم�إجراء�تقويم�للتأكد�فيما

��إذا �إ2ى �ا�توقع �يؤدي�التعديل �الم �7ي�ا�عدل�ا�ا2ي�اpصل�عن�الناتجة�ا�توقعة�النقدية�التدفقات�إدراج�يتم�فإنه�الحا2ي،�اpصلثبات�إلغاء

 .الحا2ي�لاpص�عن�الناتج�النقدي�العجز�احتساب

الحا2ي،�فإنه�يتم�اعتبار�القيمة�العادلة�ا�توقعة�لÊصل�الجديد�كتدفقات�نقدية�¶Sائية�من�اpصل��اpصلثبات�إلغاء�اأدى�التعديل�ا�توقع�إ2ى��إذا

�من�التاريخ�ا�توقع�يدرج�هذا�ا�بلغ�7ي�احتساب�العجز�النقدي�من�اpصل�ا�ا2ي�الحا2ي�الذي�يتم�خص�ثبات.إلغاء�ا�ا�ا2ي�الحا2ي�بتاريخ�
ً
مه�اعتبارا

  .الحا2ي�ا�ا2ي�اpصل�عMى�الفعMي�العمولة�معدل�باستخدام�ا�الية�القوائم�عدادإح~��تاريخ��ثباتXلغاء�ا�

  

  الهابط�االئتماني�ا�ستوى �ذات�ا�الية�اuصول 

ا�الية�ا�درجة��اpصول ا�الية�ا�سجلة�بالتكلفة�ا�طفأة�و �صول اp الشركة،�بتاريخ�إعداد�كل�قوائم�مالية،�بإجراء�تقويم�للتأكد�فيما�إذا�كانت��تقوم

وقوع�حدث�أو��عند�هابط.�يعت�9Oاpصل�ا�ا2ي�بأنه�ذو�مستوى�ائتماني�هابطبالقيمة�العادلة�من�خyل�الدخل�الشامل�ا-خر�ذات�مستوى�ائتماني�

  .ا2يا��لÊصل�ا�قدرة�ا�ستقبلية�النقدية�التدفقات�عMى�مهمأك×�9له�تأث:�9

 

  :التالية�مyحظSTا�ا�مكن�البيانات�،هابطاpمثلة�الدالة�عMى�أن�اpصل�ا�ا2ي�ذو�مستوى�ائتماني��ومن

صدر�أو�ا�ق¤9ض�يواجهها�كب:9ة�مالية�صعوبات •
ُ
  .ا�

  .ا�ستحقاق�موعد�تجاوز �أو�السداد�7ي�التع×�9مثل�العقد�خرق  •

  .للشركة�مyئمة�غ:�9شروط�وفق�الشركة�قبل�من�السلفة�أو�القرض�جدولة�إعادة •

  .أخرى �مالية�هيكلة�إعادة�أو�فyساX �7ي�ا�ق¤9ض�دخول �احتمال •

 .مالية�صعوبات�بسبب�ا�الية�اpداة�لتلك�نشطة�سوق �اختفاء •

ما�لم�يكن�هناك�دليل�عMى��هابطالقرض�الذي�يعاد�التفاوض�بشأنه�بسبب�تدهور�وضع�الجهة�ا�ق¤9ضة�يعت�9Oعادة�ذو�مستوى�ائتماني��إن

القيمة.�إضافة��7ي�الهبوطبشكل�جوهري�وأنه���توجد�مؤشرات�أخرى�عMى��هبطتخطر�عدم�استyم�التدفقات�النقدية�التعاقدية�قد�أن�

�فأك×٩٠��9إ2ى�ذلك،�يعت�9Oقرض�التجزئة�ا�تأخر�السداد��دة�
ً
  .القيمة�هابطيوما



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

١٥  

  ا�توقعة�االئتمان�خسائر�مخصص�عرض

  :التا2ي�النحو�عMى�ا�ا2ي�ا�ركز�قائمة�7ي�توقعةا��ا�ئتمان�خسائر�مخصصات�عرض�يتم

  ،لÊصول ا�الية�ا�قاسة�بالتكلفة�ا�طفأة:�تظهر�كخصم�من�إجما2ي�القيمة�الدف¤9ية��اpصول  •

  كمخصص،�عادة�تظهر:�ا�ا2ي�الضمان�وعقود�القروض�ال¤£امات •

�مكون �عMى�ا�توقعة�ا�ئتمان�خسائر�تحديد�للشركة�كنيم���وأنه�مسحوب،�وغ:�9مسحوب�مكون �من�كل�عMى�ا�الية�اpداة�تشتمل�عندما •

�ا�سحوب�با�كون �ا�تعلقة�تلك�عن�مستقلة�بصورة�القرض�ال¤£ام �ا�كون:ن�لك�yمجمع�خسائر�مخصص�بعرض�الشركة�تقوم: �إظهار�يتم.

�ا�سحوب�للمكون �الدف¤9ية�القيمة�إجما2ي�من�كخصم�ا�جمع�ا�خصص �القيمة�إجما2ي�عن�لخسائرا�مخصص�7ي�زيادة�أي�إظهار�ويتم.

  و�كمخصص،�ا�سحوب�للمكون �الدف¤9ية

�القيمة��أدوات • �pن �ا�ركز�ا�ا2ي �قائمة �إثبات�مخصص�الخسائر�7ي ���يتم �الشامل�ا-خر: �الدخل �من�خyل �العادلة �بالقيمة الدين�ا�قاسة

  عن�مخصص�الخسائر�وإثباته�ضمن�احتياطي�القيمة�العادلة.تعت�9Oبمثابة�القيمة�العادلة�لها.�ومع�ذلك،�يتم�اXفصاح��اpصول الدف¤9ية�لتلك�

  الشطب

ا�الية��اpصول شطب�القروض�وسندات�الدين�(7ي�جزء�م�Sا�أو�بمجملها)�عند�عدم�وجود�توقعات�معقولة��س¤9دادها.�ومع�ذلك،���تزال�تخضع��يتم

�ا�بالغ �بشأن�اس¤9داد �Xجراءات�الشركة
ً
�التعزيز�امتثا� �pنشطة �عن�مخصص�الخسارة��ا�شطوبة �شطبه �ا�راد �ا�بلغ �زيادة �حالة �و7ي ا�ستحقة.

�خ �اس¤9دادات��حقة�عMى �أية �تقيد �الدف¤9ية. �القيمة �اجما2ي �ا�خصص�الذي�ينطبق�عMى �إ2ى �اعتبار�الفرق�كإضافة �البداية �يتم�7ي سارة�ا�¤9اكم،

  .القيمة�7ي�الهبوط

 

  الضمان�تقويم

ا�الية،�تقوم�الشركة�باستخدام�الضمانات،�قدر�ا�مكان.�تكون�الضمانات�عMى�أشكال�متنوعة�مثل�الضمانات��اpصول مخاطر�ا�ئتمان�عMى��لتقليل

غ:�9ا�الية�اpخرى.�وما�لم�يتم�مصادرSkا،���يتم�تسجيل�الضمانات�7ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا2ي�للشركة.�إن�القيمة�العادلة�للضمانات��اpصول الشخصية�و 

  ئر�ا�ئتمان�ا�توقعة.�يتم�تحديد�قيمة�الضمانات�عند�نشأSkا.��تؤثر�عMى�احتساب�خسا

 

  مصادر �ا�يتم�ال�qrالضمانات

ال~{�يتقرر��اpصول سياسة�الشركة�7ي�التأكد�فيما�إذا�كان�من�اpفضل�استخدام�اpصل�ا�صادر�pغراض�عملياSkا�الداخلية�أو�بيعه.�تحول��تتمثل

� �فئة �إ2ى �للعمليات�الداخلية �مفيدة �تحول��pصول ابأ¶Sا �أقل. �أ�Sما �الدف¤9ية�لÊصل�ا�ضمون�اpصMي، �أو�بالقيمة �مصادرSkا �ا�عاد �بالقيمة ا�عنية

  ال~{�يعت�9Oبيعها�أفضل�خيار�إ2ى�ا�خزون�بتاريخ�ا�صادرة�وبما�يتفق�مع�سياسة�الشركة.�اpصول 

  

  ا�صاريف/�ا@يرادات�إثبات

  الخاصة�العموالت�ومصاريف�دخل

�الفعلية�العمولة�طريقة�باستخدام�الخسارة�أو�الربح�7ي�الخاصة�العمو�ت�صاريفوم�دخل�ثباتإ�يتم �الذي�السعر�الفعMي�العمولة�معدل�يمثل.

  .ا�الية�لÊداة�ا�طفأة�التكلفة�إ2ى�ا�الية�لÊداة�ا�توقع�العمر�مدى�عMى�ا�توقعة�ا�ستقبلية�النقدية�ا�قبوضات�أو�الدفعات�بالضبط�يخصم

 

النقدية�ا�ستقبلية�بعد�اpخذ��التدفقات�الشركةدر تق�،الهابطذات�ا�ستوى�ا�ئتماني��اpصول معدل�العمولة�لÊدوات�ا�الية،�بخyف��احتساب�وعند

�يتم�،الهابطذات�ا�ستوى�ا�ئتماني��ا�الية�لÊصول بع:ن�ا�عتبار�كافة�الشروط�التعاقدية�لÊداة�ا�الية�وليس�خسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة.�وبالنسبة�

 �ا�قدرة�ا�ستقبلية�النقدية�التدفقات�باستخدام�ا�ئتمان�بمخاطر�ا�عدل�الفعلية�العمولة�معدل�استخدام
ً
yا�توقعة�ا�ئتمان�خسائر�شام.  

�  

  



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

١٦  

  )تتمة(�ا�صاريف/�ا@يرادات�إثبات

  )تتمة(�الخاصة�العموالت�ومصاريف�دخل

��،والخصومات�،والنقاط�ا�دفوعة�أو�ا�ستلمة�،واpتعاب�،yتا�عام�تكاليف�عMى�الفعMي�العمولة�معدل�احتساب�يشتمل
ً
أو�العyوات�ال~{�تعت�9Oجزءا

�ال¤£اماتأو��مالية�أصول ��يتجزأ�من�معدل�العمولة�الفعMي.�وتشتمل�تكاليف�ا�عامyت�عMى�التكاليف�العرضية�ال~{�تتعلق�مباشرة�باقتناء�أو�إصدار�

  .مالية

 

  الخاصة�لعموالتا�ودخل�ا�طفأة�التكلفة�قياس

�منه�ا�بلغ��ثباتا�ا�ا2ي�عند��ا�ل¤£امما�ا�بلغ�الذي�يتم�به�قياس�اpصل�ا�ا2ي�أو��ما2ي�ال¤£امالتكلفة�ا�طفأة�pصل�ما2ي�ما�أو��تمثل
ً
اpو2ي�مطروحا

�ا �ب:ن �pي�فرق �الفعلية �العمولة �طريقة �باستخدام �ا�¤9اكم �اXطفاء
ً
�أو�ناقصا

ً
�وزائدا �ا�دفوع، �بعد�اpصMي �ا�ستحقاق، �بتاريخ �وا�بلغ �اpو2ي �بلغ

  .ا�توقعة�ا�ئتمان�خسائر�بمخصص�ا�الية�لÊصول تعديله،�بالنسبة�

 

  .ا�توقعة�ا�ئتمان�خسائر�بمخصص�تعديلها�قبل�ما2ي�أصل�pي�ا�طفأة�التكلفة�ما�ما2ي�pصل�الدف¤9ية�القيمة�إجما2ي�يمثل

 

���يكون�اpصل�ذو�احتساب�دخل�أو�مصروف�العمولة�الخ�وعند اصة،�يطبق�معدل�العمولة�الفعMي�عMى�إجما2ي�القيمة�الدف¤9ية�لÊصل�(عندما

  .لyل¤£امات)�أو�عMى�التكلفة�ا�طفأة�هابطمستوى�ائتماني�

 

العمولة�الفعMي�عMى�يتم�احتساب�دخل�العمولة�باستخدام�معدل��اpو2ي،�ثباتا��بعد�هابطال~{�يصبح�مستواها�ا�ئتماني��ا�الية�لÊصول �بالنسبة

  .إجما2ي�أساس�عMى�العمولة�دخل�احتساب�يعاد�فإنه�،هابطالتكلفة�ا�طفأة�لÊصل�ا�ا2ي.�و7ي�الحا�ت�ال~{�لم�يعد�ف|Sا�اpصل�ذو�مستوى�ائتماني�

 

�العمولة�معدل�بتطبيق�وذلك�العمولة�دخل�احتساب�يتم�لها،�اpو2ي�ثباتا��عند�هابطال~{�كانت�ذات�مستوى�ائتماني��ا�الية�لÊصول �بالنسبة

�ا�ئتمان�مخاطر�تحسنت�لو�ح~��إجما2ي�أساس�عMى�العمولة�دخل�احتساب�يعاد��.�لÊصل�ا�طفأة�التكلفة�عMى�ا�ئتمان�بمخاطر�ا�عدل�الفعMي

  .اpصل�عMى

  ا�صاريف

 �تتعلق�ال~{�تلك��ي�والتسويق�البيع�مصاريف�إن
ً
�التسويق�ومصاريف�ا�بيعات�بمندوبي�خصيصا �كمصاريف�اpخرى �ا�صاريف�جميع�تصنف.

  .وإدارية�عمومية

  ا�الية�اuدوات�مقاصة

بالصا7ي�7ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا2ي�فقط�عند�وجود�حق�نظامي�ملزم��قاصة�ا�بالغ�ا�ثبتة�وعند��درجيا�الية�و �ا�ل¤£اماتا�الية�و �اpصول مقاصة��تتم

  7ي�آن�واحد.�ا�ل¤£اماتوسداد��اpصول الصا7ي�أو�بيع��عMى�أساس�ا�ل¤£اماتمع��اpصول وجود�نية�لتسوية�

  

  مطالبات�تبادل�لقاء�عل¡�ا�الحصول �تم�ال�qrاuصول 

�يتم��اpصول ال~{�تم�الحصول�عل|Sا�لقاء�مطالبات�تلك��اpصول �تمثل ال~{�تم�الحصول�عل|Sا�لقاء�تبادل�مطالبات�للوصول�إ2ى�عملية�بيع�نظامية.

�تكاليف�البيع�والقيمة�الدف¤9ية�للمطالبة،�أ�Sما�أقل،�بعد�خصم�مخصص�ا�نخفاض�7ي�القيمة�بتاريخ�بالقيمة�ال�اpصول �هذه�ثباتا
ً
عادلة�ناقصا

  التبادل.

  

  

  



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

١٧  

  أصول�حق�االستخدام

��تثبت �لy �أصول�حق�ا�ستخدامالشركة �عقد�اXيجار�(أي�تاريخ�توفر�اpصل�اpسا��{ �تاريخ�بدء �يتم�قياس�ستخدام7ي �أصول�حق�ا�ستخدام).

�أي�اسySTك�م¤9اكم�وخسائر��بالتكلفة،
ً
أصول�حق�اXيجار.�تتضمن�تكلفة��عقود��ل¤£امات�قياس�إعادة�pي�تعديلها�ويتم�القيمة�الهبوط�7يناقصا

 �هأو�قبل�البدء�تاريخودفعات�اXيجار�ال~{�تمت�7ي��،والتكاليف�ا�باشرة�اpولية�ا�تكبدة�،ا�يجار�ا�ع¤9ف��Sا�عقود�ال¤£امات�مبلغ�ا�ستخدام
ً
أي��ناقصا

أصول�مستلمة.�ما�لم�تكن�الشركة�متأكدة�بشكل�معقول�من�الحصول�عMى�ملكية�اpصل�ا�ؤجر�7ي�¶Sاية�مدة�اXيجار،�يتم�اسySTك��يجار إحوافز�

�ول�حق�ا�ستخدامأص�Sا�عMى�أساس�القسط�الثابت�عMى�مدى�العمر�ا�نتاÞي�ا�قدر�ومدة�اXيجار،�أ�Sما�أقصر.�تخضع��ا�ع¤9ف�حق�ا�ستخدام

  القيمة.��7ي�للهبوط

  

  يجارعقود�ا@ �الvnامات

�ت�7ي �عMى�مدى�ف¤9ة�اXيجار.��دفعاتا�قاسة�بالقيمة�الحالية�ل�اXيجار �ال¤£امات�عقودالشركة��ثبتتاريخ�بدء�عقد�اXيجار، اXيجار�ا�قرر�سدادها

�7ي�ذلك�ا�دفعاتتشتمل� �أي�حوافز�إيجار�مستحقة�القبض،�و الثا�لدفعاتاXيجار�عMى�مدفوعات�ثابتة�(�بما
ً
اXيجار��دفعاتبتة�الجوهرية)�ناقصا

�سعر�ممارسة�خيار��دفعات.�تتضمن�ا�تبقيةا�تغ:9ة�ال~{�تعتمد�عMى�مؤشر�أو�معدل،�وا�بالغ�ا�توقع�دفعها�بموجب�ضمانات�القيمة�
ً
اXيجار�أيضا

فروضة�عMى�إ¶Sاء�عقد�اXيجار،�إذا�كانت�مدة�اXيجار�تعكس�ممارسة�الشركة�الشراء�ا�ؤكد�بشكل�معقول�أن�تمارسه�الشركة�ودفع�الغرامات�ا�

  لخيار�اS¶Xاء.�

  دفعات�اXيجار�ا�تغ:9ة�ال~{���تعتمد�عMى�مؤشر�أو�معدل�كمصروفات�7ي�الف¤9ة�ال~{�يحدث�ف|Sا�الحدث�أو�الشرط�الذي�أدى�إ2ى�الدفع.�ثبات�ا�يتم

ار،�تستخدم�الشركة�معدل�ا�ق¤9اض�اXضا7ي�7ي�تاريخ�بدء�عقد�اXيجار�إذا�كان�معدل�الفائدة�الضم²{�7ي�اXيج�دفعاتحساب�القيمة�الحالية�ل�عند

اXيجار�ا�دفوعة.��دفعاتزيادة�مبلغ�ال¤£امات�اXيجار�لتعكس�تراكم�الفائدة�وتخفيضها�ل�يتمعقد�اXيجار�غ:�9قابل�للتحديد�بسهولة.�بعد�تاريخ�البدء�

�ل¤£امات�اXيجار�إذا�كان�هناك�تعديل�أو�تغي:7�9ي�مدة�عقد�اXيجار�أو�تغي:7�9ي�جوهر�مدفوعات��الدف¤9يةإعادة�قياس�القيمة��باXضافة�إ2ى�ذلك،�يتم

  اXيجار�الثابت�أو�تغي:7�9ي�تقييم�شراء�اpصل�اpسا��{.�

  

  القيمة�هابطةقصB$ة�اuجل�وعقود�ا@يجار�ل¢صول��ا@يجارات

�القيمة�هابطةاpصول�ثبات�اpجل.�كما�أنه�يطبق�إعفاء�إيجار�ا�قص:9ةعقود�اXيجار�قص:9ة�اpجل�عMى�عقود�اXيجار�ت�ثباالشركة�اXعفاء�من�ا�تطبق

�إيجار� �عقود �هابطة�اpصول عMى �قيمة �اذي �يتم .� �ثبات �إيجار�اpصول �وعقود �اpجل �اXيجار�قص:9ة �عقود �القيمة�هابطةمدفوعات�اXيجار�عMى

  الثابت�عMى�مدى�ف¤9ة�اXيجار.�كمصروفات�عMى�أساس�القسط�

  

  وا�عدات�ا�متلكات

�ا�سySTك�ا�¤9اكم�وال�تظهر 
ً
�القيمـة�التقديريـة�ا�تبقيـة��تسSTلكو ا�¤9اكم�7ي�القيمة،�إن�وجد.��هبوطا�متلكات�وا�عدات�بالتكلفة�ناقصا

ً
التكلفة�ناقصا

 .لÊصول ية�ا�قدرة�للممتلكات�وا�عدات�بطريقة�القسط�الثابت�عMى�مدى�اpعمار�اXنتاج

قيمSTا�وذلك�عندما�تش:�9اpحداث�أو�التغ:9ات�7ي�الظروف�إ2ى�عـدم�إمكانيـة��7ي�هبوطللتأكد�من�وجود��؛وا�عدات�للممتلكات�الدف¤9ية�القيمة�مراجعة�يتم

 yصول س¤9داد�ا�قدرة،�عندئذ�تخفض�اس¤9داد�القيمة�الدف¤9ية.�و7ي�حالة�وجود�مثل�هذا�الدليل�وزيادة�القيمة�الدف¤9ية�عن�القيمة�القابلة�لpا�بلـغ�إ2ـى��ا

�تكاليف�البيع�والقيمة�الحالية.�الذي�يمثل�ا�مكن�اس¤9داده
ً
 القيمة�اpعMى�للقيمة�العادلة�ناقصا

�مصـــاريف�تحمـــلو تحســـينات�ا�بـــاني�ا�ســـتأجرة�بطريقـــة�القســـط�الثابـــت�عMـــى�مـــدى�العمـــر�اXنتـــاÞي�للتحســـينات�أو�ف¤ـــ9ة�اXيجـــار،�أ�Sمـــا�أقصـــر.��تطفـــأ

 Xحاyى�والصيانة�صMصل�عمر�أو�قيمة�من�جوهرية،�بصورة�تزيد،�ال~{�التحسينات�رسملة�يتم.�الخسارة�أو�الربح�عpا�ع²{�ا.  

  ا�لموسة�غB$�اuصول 



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

١٨  

�وبعد�اXثبات�اpو2ي�لها،�تقيد��اpصول �تقاس �اXطفاء�ا�¤9اكم��غ:�9ا�لموسة�بالتكلفة�اpصول غ:�9ا�لموسة�بالتكلفة�عند�اXثبات�اpو2ي�لها.
ً
ناقصا

�يتم�مراجعة�العمر�اXنتاÞي��ا�¤9اكمة،�الهبوطوخسائر� �يتم�إثبات�اXطفاء�بطريقة�القسط�الثابت�عMى�مدى�اpعمار�اXنتاجية�ا�قدرة. إن�وجدت.

غ:�9ا�لموسة�من��اpصول ستقبMي.�تتكون�7ي�¶Sاية�كل�سنة�مالية،�ويتم�ا�حاسبة�عن�آثار�أي�تغ:9ات�7ي�التقدير�عMى�أساس�م�اXطفاءا�قدر�وطريقة�

 سنوات.���٥– ٤ال¤9اخيص�وبرامج�الحاسب�ا-2ي�ويتم�إطفاؤها�عMى�مدى�عمر�إنتاÞي�قدره�

قيمSTا�وذلك�عندما�تش:�9اpحداث�أو�التغ:9ات�7ي�الظروف�إ2ى�عدم��7ي�هبوطا�لموسة�للتأكد�من�وجود��غ:9 �لÊصول يتم�مراجعة�القيمة�الدف¤9ية��

�عندئذ�تخفض��إمكانية �ا�قدرة، �القيمة�الدف¤9ية�عن�القيمة�القابلة�لyس¤9داد �الدليل�وزيادة �و7ي�حالة�وجود�مثل�هذا �الدف¤9ية. اس¤9داد�قيمSTا

�تكاليف�البيع�والقيمة�الحالية.�اpصول 
ً
  إ2ى�قيمSTا�القابلة�لyس¤9داد�ال~{�تمثل�القيمة�اpعMى�للقيمة�العادلة�ناقصا

  

  ا�الية�غB$�صول اu �قيمة� ي�الهبوط

قيمة�أصل�ما.�و7ي�حالة�وجود�مثل�هذا��7ي�هبوطالشركة،�بتاريخ�إعداد�كل�قوائم�مالية،�بإجراء�تقويم�للتأكد�من�وجود�أي�دليل�عMى�وجود��تقوم

�إجراء�ا�ختبار�السنوي�للتأكد�من�وجود�
ً
لyس¤9داد�لذلك�اpصل.�تمثل�القابلة��القيمة�الشركة�درتقالقيمة،��7ي�هبوطالدليل�أو�عندما�يكون�مطلوبا

�مصاريف�البيع�والقيمة�الحالية،�ويتم�تحديدها�لكل��،توليد�النقد�وحدةالقيمة�القابلة�لyس¤9داد�القيمة�اpعMى�للقيمة�العادلة�لÊصل�أو�
ً
ناقصا

�عن�اpصل�تدفقات�نقدية�وارده�مستقلة�بشكل�كب:�9عن�تلك�الن اpخرى�أو�مجموعة��اpصول اتجة�عن�أصل�باستثناء�الحا�ت�ال~{�لم�ينتج�ف|Sا

صل�أو�اpصول 
ً
Êو7ي�حالة�زيادة�القيمة�الدف¤9ية�ل� �إ2ى�ويخفض�القيمة�هابطعن�القيمة�القابلة�لyس¤9داد،�فإن�اpصل�يعت��9Oوحدة�توليد�النقد.

 .له�لyس¤9داد�القابلة�القيمة

�والذي�الضريبة�قبل��ا�الخصم�معدل�باستخدام�الحالية�قيمSTا�إ2ى�ا�قدرة�ا�ستقبلية�النقدية�التدفقات�خصم�يتم�الحالية،�القيمة�تقدير�وعند

�لÊصل�ا�yزمة�وا�خاطر�للنقود�الزمنية�للقيمة�السوق �تقديرات�يعكس  �العادلة�القيمة�ولتحديد.
ً
�طريقة�استخدام�يتم�البيع،�تكاليف�ناقصا

 .ا�yئمة�التقويم

 .العادلة�القيمة�عن�ا�تاحة�اpخرى �ا�ؤشرات�أو�مالتقوي�بمضاعفات�هذه�ا�حتساب�عمليات�تدعم

�يتما���ßمع�وظيفة�اpصل�الذي��7ي�الهبوطإثبات�خسائر��يتم �عدا�قيمته�هبطتالقيمة�7ي�الربح�أو�الخسارة�ضمن�فئات�ا�صاريف�وبما �وفيما .

�أو�نقصا¶Sا.�و7ي��ا�ثبتة�الهبوطوجود�خسائر��الشهرة،�يتم�إجراء�تقويم�بتاريخ�إعداد�كل�قوائم�مالية،�للتأكد�من�وجود�أي�مؤشر�عMى�عدم
ً
سابقا

.�يتم�عكس�قيد�خسارة�ا�نخفاض�ا�ثبتة�توليد�النقد�وحدةحالة�وجود�مثل�هذا�الدليل،�تقوم�الشركة�بتقدير�القيمة�القابلة�لyس¤9داد�لÊصل�أو�

�فقط�7ي�حالة�وجود�تغ:7�9ي�ا�ف¤9اضات�ا�ستخدمة�7ي�تحديد�القيمة�القاب
ً
 .القيمة�7ي�الهبوطلة�لyس¤9داد�منذ�تاريخ�اثبات�آخر�خسارة�سابقا

�بحيث���تزيـد�القيمـة�الدف¤9يـة�لÊصـل�عـن�القيمـة�القابلـة�لyسـ¤9داد�لـه�و��عـن�القيمـة�الدف¤9يـة�ال~ـ{�كـان�مـن��إن
ً
ا�ف¤ـ9ض�عكس�القيد�يعت�9Oمحدودا

يــتم�إثبــات�عكــس�القيــد�هــذا�7ــي�الــربح�أو��.الســابقة�الســنوات�7ــي�القيمــة�ي7ــ�الهبــوطتحديــدها،�بعــد�خصــم�ا�ســySTك،�فيمــا�لــو�لــم�يــتم�إثبــات�خســارة�

  الخسارة.

  .الyحقة�الف¤9ات�7ي�للشهرة�الدف¤9ية�القيمة�7ي�ا�سجلة�الهبوطيتم�عكس�قيد�خسارة��� 

  

  التشغي�ي�ا@يجار�عقود

�أو�الربح�7ي�كمصاريف،��١٦ا�ا2ي�للتقرير�الدو2ي�ا�عيار�شملهاي�لم�ال~{�لÊصول التشغيMي،�بالنسبة��يجار اX �عقود�بموجب�يجاراX �دفعاتثبات�ا�يتم

  .يجاراX �عقد�ف¤9ة�مدى�عMى�الثابت�القسط�بطريقة�الخسارة

  

  الذمم�الدائنة�وا�ستحقات

��تقاس �وا�بالغ �الدائنة ��مستحقةالذمم �الدفع  �قياسها�ويعاد�العادلة�بالقيمةمبدئيا
ً
�ا�طفأة�بالتكلفة��حقا �ا�بالغ�لقاء�ل¤£اماتا�ثبات�اا�يتمو .

  .فوات:S��9ا�تقدم�لم�أم�قدمت�سواءً �ا�ستلمة،�الخدمات�أو�البضاعة�عن�ا�ستقبل�7ي�دفعها�الواجب

  

 



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

١٩  

  الزكاة

�pنظمة�الهيئة�العامة�للزكاة�والدخل�7ي�ا�ملكة�العربية�السعودية.�وكما�هو�مب:ن�7ي��لزكاةا�مخصص�يتم�تقديم
ً
عMى�أساس�مبدأ�ا�ستحقاق�وفقا

7ي�الربح�أو�الخسارة��ثباSkام)،�تعد�الزكاة�ال¤£ام�للشركة�ويتم�ا٢٠١٩مايو��١هـ�(ا�وافق�١٤٤٠رجب��٣هيئة�السعودية�للمحاسب:ن�القانوني:ن�بتاريخ�ال

  والدخل�الشامل�ا-خر�وكمستحقات�7ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا2ي.

  

 

  القروض

إثبات��يتمو وا�ساهم:ن�بالتكلفة�ا�طفأة�باستخدام�طريقة�معدل�العمولة�الفعMي.��قياس�التمويل�ا�رتبط�بعمولة�خاصة�من�ا�ؤسسات�ا�الية�يتم

 وكذلك�من�خyل�عملية�إطفاء�معدل�العمولة�الفعMي.�ا�ل¤£اماتثبات�اإلغاء�ااpرباح�والخسائر�7ي�الربح�أو�الخسارة�عند�

���يتجزأ�من�معدل�التكلفة�ا�طفأة�بعد�اpخذ�بع:ن�ا�عتبار�العyوة�أو�الخصم�عند�ال�تحسب
ً
شراء�وكذلك�اpتعاب�أو�التكاليف�ال~{�تعت�9Oجزءا

  إطفاء�معدل�العمولة�الفعMي�ضمن�مصروف�العمولة�الخاصة�7ي�الربح�أو�الخسارة.��يدرجو العمولة�الفعMي.�

 

  للموظفBن�الخدمة�{�اية�نافعم

��تقوم �للموظف:ن �محددة �منافع �برنامج �بإدارة �السعودي�العمل�نظام�7ي�عل|Sا�صا�نصو �لÊحكام�وفًقاالشركة �ا�نافع�تقديم�تكلفة�تحديد�يتم.

 .ا�توقعة�ا�ئتمان�وحدة�طريقة�باستخدام�ا�حددة�ا�نافع�برنامج�بموجب

�الدخل�خyل�من�ا�بقاة�اpرباح�عMى�لها�ا�قابل�اpثر�مع�ا�ا2ي�ا�ركز�قائمة�7ي�مباشرة�ا�كتوارية�والخسائر�اpرباح�قياس�إعادة�عمليات�إثبات�يتم

  .الyحقة�السنوات�7ي�الخسارة�أو�الربح�إ2ى�القياس�إعادة�عمليات�تصنيف�إعادة�يتم��.�ف|Sا�تحدث�ال~{�السنة�7ي�ا-خر�الشامل

 

  :قبل�وذلك�الخسارة�أو�الربح�7ي�السابقة�الخدمات�تكلفة�إثبات�يتم

  و�ال9Oنامج،�تقليص�أو�تعديل�تاريخ •

  .العyقة�ذات�الهيكلة�إعادة�ليفتكا�بإثبات�الشركة�قيام�تاريخ •

�ا�حددة�ا�نافع�ال¤£ام�صا7ي�عMى�الخصم�معدل�بتطبيق�الخاصة�العمولة�مصروف�صا7ي�احتساب�يتم �7ي�التالية�التغ:9ات�بإثبات�الشركة�تقوم.

  :الخسارة�أو�الربح�7ي�ا�حددة�ا�نافع�ال¤£ام�صا7ي

 

�والتسويات�التقليص�عمليات�عن�الناتجة�والخسائر�واpرباح�السابقة�الخدمة�كاليفوت�الحالية�الخدمة�تكاليف�تشمل�ال~{�الخدمة�تكاليف •

  و)،�واXدارية�العمومية�ا�صاريف(ضمن��الروتينية�غ:9

  ).التمويل�تسهيyت�وأعباء�تكاليف(ضمن��الخاصة�العمولة�دخل�أو�مصروف�صا7ي •

 

  ا�خصصات

عن�أحداث�سابقة،�وأن�تكاليف�سداد�ا�ل¤£ام�محتملة�ويمكن�قياسها��ناتج�الشركة�عMى)�ضم²{أو��ي(قانون�ال¤£ام�وجود�عند�ا�خصصات�إثبات�يتم

  بشكل�موثوق�به.

 

  النظامي�االحتياطي

٪�من�دخل�السنة�إ2ى�ا�حتياطي�النظامي.�ويجوز�للشركة�التوقف�عن�إجراء�مثل�هذا�التحويل�١٠الشركات�السعودي،�يجب�تحويل��لنظام�وفًقا

  .ا�ال�رأس�من%���٣٠حتياطيا�إجما2يعندما�يبلغ�

  

  



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٢٠  

  الحكومية�ا�نح

�تتعلق��ا�نحاثبات��يتم �وعندما الحكومية�عند�وجود�تأكيدات�معقولة�بأنه�سيتم�استyم�ا�نحة،�وبأنه�سيتم�ا�ل¤£ام�بكافة�الشروط�ا�تعلقة��Sا.

�يتم� ك��ضاهاة�ا�نحة�بصورة�منتظمة�مع�التكاليف�ال~{�سيتم�عMى�مدى�الف¤9ة�وذل�كإيرادات�ثباSkااا�نحة�الحكومية�ببند�من�بنود�ا�صاريف،

  .ا�ع²{�لÊصل�ا�توقع�نتاÞياX �العمر�مدى�عMى�متساوية�بمبالغ�كإيرادات�ثباSkااالتعويض�ع�Sا.�وعندما�تتعلق�ا�نحة�بأصل�ما،�يتم�

��وعند �تقيد �غ:�9نقدية، �منًحا �الشركة ��اpصول استyم �ا�سمية �ا�بالغ �بإجما2ي �ا�توقع�وا�نحة �مدى�العمر�ا�نتاÞي �كأرباح�أو�خسائر�عMى وتقيد

  لÊصل،�وذلك�حسب�طريقة�استنفاذ�منافع�اpصل�ا�ع²{�بأقساط�سنوية�متساوية.

    

 ا�همةا�حاسبية��التقديرات�ملخص  -٥

  :كاماpح�ف|Sا�مارست�ال~{�أو�وا�ف¤9اضات�التقديرات�اXدارة�ف|Sا�استخدمت�ال~{�ا�همةيMي�النواâي��فيما

 

  ا�الية�اuصول �قيمة� ي�الهبوط�خسائر

ا�الية�إجراء�بعض�اpحكام،�وخاصة�تقدير�مبلغ��اpصول )�بشأن�كافة�فئات�٩الدو2ي�للتقرير�(�للمعيار �وفًقاالقيمة��7ي�الهبوطقياس�خسائر��يتطلب

� �ا�ستقبلية �تحديد�خسائر��وقيمة�Sا،وتوقيTالتدفقات�النقدية �مخاطر�ا�ئتمان.��،قيمةال�7ي�الهبوطالضمانات�عند �7ي �الجوهرية �الزيادة وتقويم

  .للمخصصات�مختلفة�مستويات�ع�Sا�ينتج�ال~{�والتغ:9ات�العوامل�من�لعدد�التقديرات�هذه�تخضعو 

 

�يارباخت�ا�تعلقة�اpساسية�ا�ف¤9اضات�من�عدد�مع�معقدة�نماذج�مخرجات�بالشركة�الخاصة�ا�توقعة�ا�ئتمان�خسائر�احتساب�عمليات�تمثل

  :يMي�ما�عMى�محاسبية�وتقديرات�أحكام�بمثابة�تعت�9Oال~{�ا�توقعة�ا�ئتمان�خسائر�نماذج�عناصر�تشتمل.��متداخلة�وأمور �مختلفة�مدخyت

  .الفردية�ا�دينة�للذمم�السداد�عن�التع×�9احتمال�يحدد�والذي�بالشركة�الداخMي�ا�ئتمان�تصنيف�نموذج -

�ازداد�ضوابط - �إذا �وأنه�يجب�قياس�مخصصات�الشركة�لتقويم�ما ا�الية�عMى�أساس�خسائر��اpصول ت�مخاطر�ا�ئتمان�بصورة�جوهرية،

  ا�ئتمان�ا�توقعة�عMى�مدى�العمر�ووفق�التقويم�النوãي.

  ا�الية�7ي�حالة�تقويم�خسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة�لها�عMى�أساس�جماãي.�اpصول فئات��تحديد -

  .ا�دخyت�واختيار�ا�عاد�ت�مختلف�ذلك�7ي�ماب�ا�توقعة�ا�ئتمان�خسائر�نماذج�إعداد -

�واpثر�ا�سSTلك�أسعار�ومتوسط�والتضخم�اXجما2ي�ا�حMي�الناتج�مثل�ا�قتصادية،�وا�دخyت�الكMي�ا�قتصاد�تصورات�ب:ن�العyقات�تحديد -

  .التع×�9عن�الناتجة�الخسارة�ونسبة�السداد،�عن�التع×�9عند�والتعرض�السداد،�عن�التع×�9احتمال�عMى

�ا�ئتمان�خسائر�لنماذج�ا�قتصادية�ا�دخyت�إ2ى�للوصول �با�حتما�ت�ا�رجحة�وأوزا¶Sا�ا�ستقبلية�الكMي�ا�قتصاد�تصورات�اختيار -

  .ا�توقعة

 

�كان�من�الضروري�تسجيل�مخص�؛مالية�قوائم�كل�إعداد�بتاريخ�وا�رابحة�اXجارة�عقود�مدي²{�أرصدة�الشركة�تراجع �إذا ص�محدد�لتحديد�ما

�قائمة �عند�تقدير�مبلغ�ا-خر�الشامل�الدخلو �الربح�أو�الخسارة�لخسائر�ا�ئتمان�7ي �يجب�إصدار�حكم�من�قبل�اXدارة �الخصوص، �وجه �وعMى .

�قدو �العوامل،�من�عدد�بشأن�اف¤9اضات�إ2ى�التقديرات�هذه�تستند.��ا�طلوب�ا�خصص�مستوى �تحديد�عند�SاوتوقيTالنقدية�ا�ستقبلية��التدفقات

  .ا�حدد�ا�خصص�عMى�مستقبلية�تغ:9ات�إجراء�عليه�يت¤9ب�مما�الفعلية،�النتائج�تختلف

  

  االستمرارية�مبدأ

��بدأ�ا�ستمرارية،�و�ي�عMى�قناعة�بأن�الشركة�لد�Sا�ا�وار �قامت
ً
د�الكافية�إدارة�الشركة�بإجراء�تقويم��قدرة�الشركة�عMى�ا�ستمرار�7ي�العمل�وفقا

�7ي �العمل �عMى���واصلة �الشركة �مقدرة �حول
ً
�يث:�9شكوكا �تأكد�جوهري�قد �بعدم �أي�علم �اXدارة �ليس�لدى �ذلك، �عMى �عyوة �ا�نظور. ا�ستقبل

��بدأ�ا�ستمرارية.�عليه،�
ً
  القوائم�ا�الية�عMى�أساس�مبدأ�ا�ستمرارية.�أعدتا�ستمرار�وفقا
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٢١  

  التجديد�خيارات�مع�ا@يجار�عقد�مدة�تحديد� ي�مهمة�أحكام

ان�من�الشركة�مدة�عقد�اXيجار�عMى�أ¶Sا�ا�دة�غ:�9القابلة�لäلغاء�لعقد�اXيجار،�إ2ى�جانب�أي�ف¤9ات�يغط|Sا�خيار�تمديد�عقد�اXيجار�إذا�ك�دتحد

  ا�ؤكد�بشكل�معقول�ممارسته،�أو�أي�ف¤9ات�يغط|Sا�خيار�إ¶Sاء�عقد�اXيجار،�إذا�من�ا�ؤكد�بشكل�معقول�عدم�ممارسته.�

7ي�تقييم�ما�إذا��محكااp �الشركة�تطبق.�سنوات�ثyثة�إ2ى�سنت:ن�من�إضافية�لشروط�اpصول �تأج:�9خيار�اXيجار�عقود�بعض�موجبب�الشركة�تمتلك

�
ً
�حافزا �تخلق �ال~{ �الصلة �ذات �العوامل �ا�عتبار�جميع �7ي �يأخذ �فإنه �بذلك؛ �القيام �عند �خيار�التجديد. �ممارسة �معقول �بشكل �ا�ؤكد �من كان

�لها��
ً
  مارسة�التجديد.�اقتصاديا

عMى�تاريخ�البدء،�تعيد�الشركة�تقييم�مدة�عقد�اXيجار�إذا�كان�هناك�حدث�مهم�أو�تغي:7�9ي�الظروف�ال~{�تقع�تحت�سيطرSkا�ويؤثر�عMى�قدرSkا��بعد

  ممارسة�(أو�عدم�ممارسة)�خيار�التجديد�(أي�تغي:7�9ي�اس¤9اتيجية�العمل).�

�pهمية�هذه�اpصول�7ي�عملياSkا.�هذه�اXيجارات�لها�ف¤9ة�قص:9ة�الشركة�ف¤9ة�التجديد�كجزء�من�مدة��أدرجت
ً
عقد�إيجار�ا�ساحات�التجارية�نظرا

�بسهولة.�
ً
  غ:�9قابلة�لäلغاء�وسيكون�هناك�تأث:�9سلÄ{�كب:�9عMى�العملية�إذا�لم�يكن�البديل�متاحا

  

  ا�لموسة�غB$�اuصول و �وا�عدات�للممتلكات�االنتاجية�اuعمار

هذا�التقدير��يحددو pغراض�حساب�ا�سySTك�واXطفاء.��؛غ:�9ا�لموسة�اpصول و �وا�عدات�للممتلكات�ا�قدرة�اXنتاجية�اpعمارالشركة��إدارة�تحدد

�  �اXنتاجية�واpعمار�ا�تبقية�القيم�اXدارة�تراجعبعد�اpخذ�بع:ن�ا�عتبار�العمر�ا�توقع�لÊصل�أو�ا�سySTك�العادي.
ً
��ستقبMيا�وا�سySTك�سنويا

  .السابقة�التقديرات�عن�تختلف�اXنتاجية�اpعمار�بأن�اXدارة�اعتقاد�عند�تعديله�يتم�الذي�اXطفاء�وقسط

  

 ١٩-كوفيد�بسببمن�التقدير��التأكدا�صادر�الرئيسة�لعدم��تقويم

�أعلنت�منظمة�الصحة�العا�ية�عن��٢٠٢٠بداية7ي� �العالم{�(كوفيد�تف�å{م، �ثم�تسبب�7ي��جميع7ي��ارهوانتش�)،١٩-ف:9وس�كورونا أنحاء�الص:ن،

�7ي�مهمة�مأحكا�7ي�النظر �Xعادة�الشركة�إدارةواستلزم�إعyن�هذا�الوباء��.العالم�مستوى �عMى�والتجاريةحدوث�اضطرابات�7ي�اpنشطة�ا�قتصادية�

�الحساب�،للشركة�ا�حاسبية�السياسات�تطبيق �القوا�،وطرق �عMى �للتقدير�ا�طبقة �وا�صادر�الرئيسة �7ي �ا�نSTية �السنوية �ا�الية ديسم٣١��9Oئم

�بالكامل٢٠٢٠ �أعمالها �ح:ن�أنه�من�الصعب�ا-ن�التنبؤ�بمدى�ومدة �7ي ��،م.
ً
�تقييما �الشركة �أجرت�إدارة �العمليات�عMى�لÊثروالتأث:�9ا�قتصادي.

�إ2ى�ذلك،��،والطلب�عMى�ا�نتجات�،ر�النفطوأسعا�،وقيود�السفر�،التوريد�سلسلة�مثل�عوامل�ذلك�7ي�بما�اpعمال�وجوانب�للشركة�الشاملة وما

�من�تاريخ�إصدار�هذه�القوائم�ا�الية�
ً
�وبالنظر�ذلك،�ومع�الرئيسة،�والتقديرات�اpحكام�7ي�مطلوبة�جوهرية�تغي:9ات�توجد��وخلصت�إ2ى�أنه�اعتبارا

نتائج�قد�تتطلب�تعديل�جوهري�عMى�القيمة��إ2ىوالتقديرات��أي�تغي:�9مستقبMي�7ي�ا�ف¤9اضات�ه�يمكن�أن�يؤديفإن�الحالية،�التأكد�عدم�حالة�إ2ى

ا�ستقبل،�ستستمر�اXدارة�7ي�تقييم�التأث:7��9ي�التأكدمع�عدم��سريع�التطور أو�ا�ل¤£ام�ا�تأثر�7ي�الف¤9ات�ا�ستقبلية.�بما�أن�الوضع��لÊصل�الدف¤9ية�

 بناًء�عMى�التطورات�ا�حتملة.�
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٢٢  

 صا ي��،وخسائر�إعادة�هيكلة�ذمم�ا�رابحة�ا�دينة�،ودخل�ا�نح�،$اضاتاالق�nمن�التعديل�مكاسب .٦

�التالية�بتعديyت��تتعلق �برنامج�وكذلكم��٢٠٢٠عام�قبل�مستلمة�حكومية�جهة�من�وا�ق¤9اض�ا�دينة�ا�رابحة�بذمم�ا�تعلقة ١٩-كوفيدالبنود

  السعودي:�ا�ركزي �للبنك�الدفعات�أجيلت

  

  م٢٠٢٠  

  سعودي�ريال

  م٢٠١٩  

  سعودي�ريال

  -    )٢٢٫٠٤٩٫٧٣٣(    ا�رابحة�مدي²{�هيكلة�إعادة�من�التعديل�خسارة

  -    ٦٫٠٤٤٫٣٦٧    )٢٠(إيضاح��القروض�هيكلة�إعادة�من�التعديل�مكاسب

  -    ١٩٫٣٢٦٫٧٩٥    )٢٦(إيضاح�ا�ركزي�السعودي��للبنكا�نح�عMى�برنامج�تأجيل�الدفعات��دخل

    ٣٫٣٢١٫٤٢٩   -  

 

  وا@دارية�العمومية�ا�صاريف .٧

  

  م٢٠٢٠  

  سعودي�ريال

  م٢٠١٩  

  سعودي�ريال

  ١١٬١٠٤٬٦٣٢    ١١٬١٧٣٬٦٨٩    موظف:ن�وتكاليف�رواتب

  ٢٬٢٠٨٬٥٩٧    ٤٬٣٥٣٬٨٣٨    وقانونية�مهنية�أتعاب

  ٢٩٩٬٠٠٤    ٤٣٥٬٠٠٠   مرافق��مصاريف

  ٢٣٤٬٥٦٢    ٣٤٠٬٠٠٠    (سمة)�ئتمانيةا� �للمعلومات�السعودية�الشركة�مصاريف

  ٢٤٧٬٤٩٥    ٢١٠٬٤٤٢    حكومية�مصاريف

  ١٤٤٬٠٠٠    ١٤٤٬٠٠٠    الشرعية�الهيئة�أتعاب

  ١١٦٬٦٦٤    ١٤١٬١٢٩    إيجار�مصاريف

  ٧٣٦٬٣٧٩    ٢٬١٠٨٬٤٦٤    أخرى �مصاريف

    ١٥٬٠٩١٬٣٣٣   ١٨٬٩٠٦٬٥٦٢  

  

  �البيع�والتسويق�مصاريف .٨

  م٢٠٢٠

  سعودي�ريال

 

  

  م٢٠١٩

  سعودي�ريال

  ٢٬٢٠٨٬٤٦٥    ٤٬١٣٣٬٦٢٩  ا�وظف:ن�وتكاليف�رواتب

 ١٬٧١٨٬٢٢١    ١٬٠٣٣٬٩٩٨  عمولة�اريفمص

�  ٣٬٩٢٦٬٦٨٦    ٥٬١٦٧٬٦٢٧ 

  

� 

  

  

  

  

 



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٢٣  

 الزكاة .٩

  الحركة�7ي�مخصص�الزكاة�للسنة�كما�يMي:��كانت

      

  م٢٠٢٠

    سعودي�ريال

  م٢٠١٩

  ريال�سعودي

  ٣٫٨٦٩٫٧٦٦    ١٫٤٤٨٫٨٨٩      �الرصيد�7ي�بداية�السنة

  ١٫٢١٧٫٥٩٥    ٧٣٢٫٠٣٧      ا�حمل�خyل�السنة

  )٣٫٥٦٩٫٧٤١(    -      السابقة�(راجع�اXيضاح�أدناه)وات�بالسنتعديyت�متعلقة�

  )٦٨٫٧٣١(    )١٫٣٢٧٫٥٦٥(      ا�دفوع�خyل�السنة

  ١٫٤٤٨٫٨٨٩  ٨٥٣٫٣٦١      الرصيد�7ي�¶Sاية�السنة

  

  الزكاة��مصروف

  :م�٢٠٢٠ديسم7�٣١�9Oي�ا�نSTية�للسنة�ا�قدرة�الزكاة�مصروف�احتساب�يMي�فيما

      

  م٢٠٢٠

    سعودي�ريال

  م٢٠١٩

  ريال�سعودي

            

 ٢٤٥٬٤٧٦٬٦٧٠   ٢٦٢٬٥٢٥٬٤٥٠    أ  �اpموال�مصدر

  ٢٦٦٬١٢٧٬٦١٧    ٣٨٦٬٨٠١٬٩٢٣    ب  للزكاة�ةالخاضع�ول اpص

  ٢٩٨٬٠٣٤٬٤٩٥    ٥٣٩٬٩١٨٬١٢٣    �ج  اpصول �إجما2ي

  ٢١٩٬١٩٦٬٥١٠    ١٨٨٬٠٧٥٬٤٥٩    *ب/جأ  الزكاة�وعاء

          

  -  ٢٨٬٣٩٩٬٠٣١      %)�١٠ا2ي�الربح�ا�عدل�*مرات�من�إجم�٨(� CAPالزكاة�الخاضع�لسياسة��وعاء

  ٤٧٬٢٣٦٬٠٠٨  -   أضعاف�صا7ي�الربح�السنوي�قبل�الزكاة)��CAP (٨الزكاة�الخاضع�لسياسة��وعاء

  ١٬٢١٧٬٥٩٥  ٧٣٢٬٠٣٧    %�٢٫٥بنسبة�للسنة�الزكاة�مصروف�تقدر

  

  الربوط�الزكوية��

  م.٢٠١٩ح~��عام��لجميع�السنوات�2ى�الهيئة�العامة�للزكاة�والدخلقرارات�الزكوية�إXقدمت�الشركة�ا�،م�٢٠٢٠ديسم٣١�9Oكما�7ي�

مليون�� ٧٫٢وقدرها��م٢٠١٥و�م٢٠١٤ستقطاع�للسنوات�� أصدرت�الهيئة�العامة�للزكاة�والدخل�الربوط�الزكوية�وربوط�ضريبة�ام،�٢٠١٩نوفم7��9Oي 

�الزكاة�مخصص�بتسوية�الشركة�قامتها�من�قبل�الهيئة.�وعليه،�وتم�قبول�أعyه،مت�الشركة�خطابات�اع¤9اض�عMى�الربوط�دسعودي.�وقد�ق�ريال

  .ا�ذكورة�للسنوات�سعودي�ريال�مليون ��٣٫٦وقدره�سابقا�به�ا�حتفظ�اXضا7ي

  م�قيد�ا�راجعة�من�قبل�الهيئة.٢٠١٩م،�و٢٠١٨م،�و٢٠١٣وم،��٢٠١٢التالية�تزال�اXقرارات�الزكوية�للسنوات�� 

  أصول�حق�االستخدام .١٠

  .ا�ؤجرة�لÊصول �ا�ؤجر�بملكية�مضمونة�الشركة�ال¤£امات.�سنوات�أربع�اXيجار�عقد�مدةو يجار�الشركة�من�إيجار�مكتSÕا.�عقود�إ�تتكون 

  قائمة�ا�ركز�ا�ا2ي.��7ي�pصول�حق�ا�ستخدامصا7ي�القيمة�الدف¤9ية��يظهر 

ريال��١٬٠٠٧٬٩٢٢:�م٢٠١٩(�سعودي�ريال�١٬٠٠٧٬٩٢٢بلغ�م�م٢٠٢٠ديسم٣١��9Oا�نSTية�7ي��للسنة�pصول�حق�ا�ستخداممصروفات�اXهyك��بلغت

  ".وا�طفاء"ا�سySTك��بند�تحت�أصول�حق�ا�ستخدامبالشركة�مصاريف�ا�سySTك�ا�تعلقة��أثبتت�سعودي)



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٢٤  

 وا�عدات�ا�ملتلكات .١١

  حساب�ا�سySTك��ي�كما�يMي:��pغراض�لÊصول ا�قدرة��نتاجيةاX �ر اpعما�إن

  سنوات������٣وال¤9كيبات�اpثاث

  سنوات��������٤ا�كتبية�ا�عدات

  سنوات����������������������٤السيارات

    م٢٠٢٠

�اuثاث  

  والn$كيبات

  سعودي�ريال

  ا�كتبية�ا�عدات

  سعودي�ريال

  السيارات

  سعودي�ريال

  ا@جماcي

  سعودي�ريال

          التكلفة

  ٣٬٦٠٢٬٦٩٠  ١٠٨٬٦٠٠  ٤٠٤٬٩٦١  ٣٬٠٨٩٬١٢٩  السنة�بداية�7ي

  ٦٤٠٬١٧٤  -  ٢٩٩٬٨٤٧  ٣٤٠٬٣٢٧  السنة�yلخ�إضافات

  ٤٬٢٤٢٬٨٦٤  ١٠٨٬٦٠٠  ٧٠٤٬٨٠٨  ٣٬٤٢٩٬٤٥٦  السنة�¶Sاية�7ي

      

          ا�n$اكم��االس��sك

  ٣٬٢٩٨٬١٨٤  ١٠٤٬٠٤١  ٣٢٢٬٢٣٥  ٢٬٨٧١٬٩٠٨  السنة�بداية�7ي

  ٣٤٤٬٠٦٩  ٤٬٥٥٩  ٧٧٬٧٠٠  ٢٦١٬٨١٠  للسنة�ا�حمل�ا�سySTك

  ٣٬٦٤٢٬٢٥٣  ١٠٨٬٦٠٠  ٣٩٩٬٩٣٥  ٣٬١٣٣٬٧١٨  السنة�¶Sاية�7ي

      

  القيمة�الدفn$ية��صا ي

  ٦٠٠٬٦١١  -  ٣٠٤٬٨٧٣  ٢٩٥٬٧٣٨  �م�٢٠٢٠ديسم%$��٣١{�اية� ي

  

    م٢٠١٩

�اuثاث  

  والn$كيبات

  سعودي�ريال

  ا�كتبية�ا�عدات

  سعودي�ريال

  السيارات

  سعودي�ريال

  ا@جماcي

  سعودي�ريال

          التكلفة

  ٣٬٥٥٤٬٦٥٨  ١٠٨٬٦٠٠  ٣٥٦٬٩٢٩  ٣٬٠٨٩٬١٢٩  السنة�بداية�7ي

  ٤٨٬٠٣٢  -  ٤٨٬٠٣٢  -  السنة�خyل�إضافات

  ٣٬٦٠٢٬٦٩٠  ١٠٨٬٦٠٠  ٤٠٤٬٩٦١  ٣٬٠٨٩٬١٢٩  السنة�¶Sاية�7ي

          ا�n$اكم��االس��sك

  ٢٬٩١١٬٠٩١  ٩٧٬٥٧٨  ٢٧٠٬٣٦٦  ٢٬٥٤٣٬١٤٧  السنة�بداية�7ي

  ٣٨٧٬٠٩٣  ٦٬٤٦٣  ٥١٬٨٦٩  ٣٢٨٬٧٦١  للسنة�ا�حمل�ا�سySTك

  ٣٬٢٩٨٬١٨٤  ١٠٤٬٠٤١  ٣٢٢٬٢٣٥  ٢٬٨٧١٬٩٠٨  السنة�¶Sاية�7ي

      
 

  القيمة�الدفn$ية��صا ي

  ٣٠٤٬٥٠٦  ٤٬٥٥٩  ٨٢٬٧٢٦  ٢١٧٬٢٢١  �م٢٠١٩ديسم�٣١��9Oكما�7ي



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٢٥  

  غB$�ا�لموسة�اuصول  .١٢

  :يMي�كما��ي�اXطفاء�حساب�pغراض�ا�لموسة�غ:�9لÊصول اpعمار�ا�نتاجية�ا�قدرة��إن

  

  سنوات�٥-��������������������٤ال¤9اخيص

  سنوات��������٤الحاسب�ا-2ي��برامج

    م٢٠٢٠

  

  الn$اخيص

  سعودي�ريال

  اcWي�الحاسب�برامج

  سعودي�ريال

  ا@جماcي

  سعودي�ريال

        التكلفة

  ٢٬٧٦٢٬٨٣٤  ٢٬٤٤٢٬٨٣٤  ٣٢٠٬٠٠٠  السنة�بداية�7ي

  ٨٢٠٬٥٦٩  ٧٢٠٬٥٦٩  ١٠٠٬٠٠٠  السنة�خyل�إضافات

  ٣٬٥٨٣٬٤٠٣  ٣٬١٦٣٬٤٠٣  ٤٢٠٬٠٠٠  السنة�¶Sاية�7ي

        ا�n$اكم��ا@طفاء

  ١٬٩٠٢٬٣١٣  ١٬٦٣٣٬٧٠٧  ٢٦٨٬٦٠٦  السنة�بداية�7ي

  ٦٦٤٬٢٦٦  ٦٢٤٬٢٦٨  ٣٩٬٩٩٨  ا�حمل�للسنة�اXطفاء

  ٢٬٥٦٦٬٥٧٩  ٢٬٢٥٧٬٩٧٥  ٣٠٨٬٦٠٤  السنة�¶Sاية�7ي

     

  القيمة�الدفn$ية��صا ي

  ١٬٠١٦٬٨٢٤  ٩٠٥٬٤٢٨  ١١١٬٣٩٦  �م٢٠٢٠ديسم�٣١��9Oكما�7ي

  

    م٢٠١٩

  الn$اخيص  

  سعودي�لريا

  اcWي�الحاسب�برامج

  سعودي�ريال

  ا@جماcي

  سعودي��ريال

        التكلفة

  ٢٬١٥٦٬٤٠٥  ١٬٨٣٦٬٤٠٥  ٣٢٠٬٠٠٠  السنة�بداية�7ي

  ٦٠٦٬٤٢٩  ٦٠٦٬٤٢٩  -  السنة�خyل�إضافات

  ٢٬٧٦٢٬٨٣٤  ٢٬٤٤٢٬٨٣٤  ٣٢٠٬٠٠٠  السنة�¶Sاية�7ي

        ا�n$اكم��ا@طفاء

  ١٬٤٨٤٬٢٦٢  ١٬٢٥٥٬٦٥٥  ٢٢٨٬٦٠٧  السنة�بداية�7ي

  ٤١٨٬٠٥١  ٣٧٨٬٠٥٢  ٣٩٬٩٩٩  للسنة�ا�حمل�اXطفاء

  ١٬٩٠٢٬٣١٣  ١٬٦٣٣٬٧٠٧  ٢٦٨٬٦٠٦  السنة�¶Sاية�7ي

     

  القيمة�الدفn$ية��صا ي

  ٨٦٠٬٥٢١  ٨٠٩٬١٢٧  ٥١٬٣٩٤  �م٢٠١٩ديسم�٣١��9Oكما�7ي

  

  

  

  



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٢٦  

  وما� ي�حكمه�النقد .١٣

  :التا2ي�نم�وما�7ي�حكمهالنقد��كون تي

  م�٢٠٢٠ديسم%$�٣١  

 

  ٣١�Oم�9٢٠١٩ديسم  

  ٩٬٦٨٣٬٦٦٤    ١١٠٬٦٢٠٬٩١٦  جاري �حساب�–لدى�البنوك��اpرصدة

    ١٣٬٤٩٧٬١٤٥  نقد���- �وساطة�حساب
-  

  ٩٬٦٨٣٬٦٦٤  ١٢٤٬١١٨٬٠٦١  

  .الدوليةتصنيفها�من�قبل�وكا�ت�التصنيف��ملد�Sم�تصنيفات�ائتمانية�بدرجة�استثمارية،�كما�ت�طراف�أ�معي�الجارية�للبنك���الحسابات

  

  النقدية�ا�قيدة�الودائع�� .١٤

 
ً
"ودائع��كـريال�سعودي)���١٬٢٣٧٬٥٠٣:م٢٠١٩(���ß{ء��من�البنوك،�لم�تقم�الشركة�بتجنيب��ةا�منوح�التمويلية�التسهيyت�متطلبات�مع�تماشيا

�لyستخدام�التشغيMي�للشركة�7ي��تمنقدية�مقيدة".�
ً
 �م.�٢٠١٩ديسم٣١��9Oإيداع�النقد�7ي�حساب�مصر7ي�ولم�يكن�متاحا

  

  

  وا�رابحة�ا@جارةعقود��ون مدين .١٥

 .�اتسنو �٥سنة�إ2ى��ن:ما�ب�وا�رابحة�اXجارة�عقود��دي²{�ةیت¤9اوح�ا�دة�اpصل

 ا�دينون �إجماcي(أ)�١٥

    

  م٢٠٢٠ديسم%$��٣١

 

 

 

 

٣١��9Oم٢٠١٩ديسم  

 

  اXجما2ي  مرابحة  إجارة    ا@جماcي  مرابحة  إجارة  

  ٣٤٢٬٨٥٨٬٤٠٤ ٣٣٥٬٧٩٥٬٠٧٤ ٧,٠٦٣٬٣٣٠  ٣٨٧٬٦٨٧٬٣٤٦ ٣٨٧٬٦٨٧٬٣٤٦  -  �ا�دينون �جما2يإ

�غ:�9تمويل�إيرادات:�ناقًصا

 (٥٨٬٦٣٦٬٩١٤) (٥٣٬٢٥٥٬٧٠٧) (٥٬٣٨١٬٢٠٧)  (٥٢٬٨٩٤٬٠٩٢) (٥٢٬٨٩٤٬٠٩٢) -  مكتسبة

  -   ٢٨٤٬٢٢١٬٤٩٠  ٢٨٢٬٥٣٩٬٣٦٧  ١٬٦٨٢٬١٢٣   ٣٣٤٬٧٩٣٬٢٥٤  ٣٣٤٬٧٩٣٬٢٥٤   

           

�خسائر�مخصص:�ناقًصا

  ا�توقعة�ا�ئتمان

-  

 

(٦,٧٨٥٬٤٤٠)  

 

(٦٬٧٨٥٬٤٤٠)  

 

 

 

(١٠٬٧١٣)  

 

(٨٬٧٩٤٬٨٣٧)  

 

(٨٬٨٠٥٬٥٥٠)  

 

   ٢٧٥٬٤١٥٬٩٤٠  ٢٧٣٬٧٤٤٬٥٣٠  ١٬٦٧١٬٤١٠   ٣٢٨٬٠٠٧٬٨١٤  ٣٢٨٬٠٠٧٬٨١٤   -  ا�دين:ن�صا7ي�

  .عتھای7ي�طب�ةیدیتقل�9 :وبالتا2ي�تعت�9Oغ�ة،یاXسyم�عةیالشركة�متوافقة�مع�أحكام�الشر �تقدمها�ال~{ لیالتمو �yتیإن�كافة�تسھ

م:���ßــــــــ�{ء�ريــــــــال�٢٠١٩)�(�٢٣يضــــــــاحإ(ســــــــعودي��ريــــــــال��٧٬٣٠٩٬٢٠٥وقــــــــدره��عyقــــــــة�ذي�طــــــــرف�مــــــــن�ا�ســــــــتحقة�اpرصــــــــدة�ا�رابحــــــــة�مــــــــدينو�يتضــــــــمن

  سعودي).�

  



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٢٧  

  االئتمان�ا�توقعة�خسائر �مخصص�حركة(ب)�١٥

    

  م٢٠٢٠

  سعودي�ريال

  م٢٠١٩

  سعودي�ريال

  ٦٫٧٣٢٫٤٧٣  ٨٫٨٠٥٫٥٥٠    السنة�بداية�7ي�الرصيد

  ٢٠٫٢٢٨٫٧٣٥  ٣٠٬٢٥١٬٨٩٠    لسنةل�7ي�القيمة�هبوطال�مخصص

  )١٨٫١٥٥٫٦٥٨(  (٣٢٬٢٧٢٬٠٠٠)   السنة�خyل�مشطوبة�مبالغ

  ٨٫٨٠٥٫٥٥٠ ٦٬٧٨٥٬٤٤٠    السنة�¶Sاية�7ي�الرصيد

 

  ا�توقعة�االستحقاق�تواريخ(ج)�١٥

  :وا�رابحة�اXجارة�عقود�²{ی�د�ا�توقعة�ا�ستحقاق�خیبتوار �انیب�Mيی�مایف

    

 م٢٠١٩ديسم٣١��9O م�٢٠٢٠ديسم%$�٣١

  اXجما2ي  مرابحة إجارة  ا@جماcي  مرابحة  إجارة  

  ٢٢٥٬١٢٣٬٦٠٢ ٢٢٣٬٤٤١٬٤٧٩ ١٬٦٨٢٬١٢٣ ١٧٨٬٢٧٢٬٩٠٩ ١٧٨٬٢٧٢٬٩٠٩  -  خyل�سنة

 ٤٤٬٠٨٩٬٤٢١ ٤٤٬٠٨٩٬٤٢١ - ٤٨٬٨٨٧٬٦٥٠ ٤٨٬٨٨٧٬٦٥٠ -  سنة�٢-١

 ١١٬١١٨٬٢٩٥ ١١٬١١٨٬٢٩٥ - ١٠٢٬٢٥٠٬١٣٣ ١٠٢٬٢٥٠٬١٣٣ -  سنوات�٣-٢

 ٣٬٨٩٠٬١٧٢ ٣٬٨٩٠٬١٧٢ - ٥٬٣٨٢٬٥٦٢ ٥٬٣٨٢٬٥٦٢ -  سنوات�٤-٣

  ٢٨٤٬٢٢١٬٤٩٠ ٢٨٢٬٥٣٩٬٣٦٧ ١٬٦٨٢٬١٢٣ ٣٣٤٬٧٩٣٬٢٥٤ ٣٣٤٬٧٩٣٬٢٥٤  -  ا@جماcي

  

 )القيمة� ي�للهبوط�تتعرض�ولم�السداد�متأخرة(�ا�دينة�الذمم�أعمار(د)�١٥

 :التا2ي�النحو�عMى�ا�تأخرة�ا�دينة�الذمم�أعمار�التقرير،�تاريخ�7ي�كما

  يوم�١٢٠-٩١  يوم�٩٠-٦١  يوم�٦٠-٣١  يوم�٣٠من��أقل  

١٨٠- ١٢١�

  يوم

٣٦٠- ١٨١  

  يوم

��٣٦٠من�أعMى

  اXجما2ي  يوم

�ديسم%$��٣١

  م٢٠٢٠

  ١٤٩٬٠٤٢٬٤٢٢  ١٠٬١٢٦٬٨٨٧  ٩٬٨٦١٬١٤٧  ٦٠٢٬٠٧٤  ٣٬٢٧٤٬٣٠٩  ٦٬٧٦٥٬٨٨٥  ٩٬٨٦٤٬٨٥١  ١٠٨٬٥٤٧٬٢٦٩  مدينون 

٣١9Oديسم�

م٢٠١٩  

 ١٣٠٬٤١٧٬٣٢٠ ٥٣٬٨٩٥٬٩٤٤  ٩٬٩٢٩٬٩٢٨ ١٬٧٨٤٬٢٤٤ ٦٠٩٬٦٥٧ ٢٧٬٨٠٧٬٧٢٤ ١٥٬٢٢٣٬٦٧١ ٢١٬١٦٦٬١٥٢  مدينون 

 

  

  



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٢٨  

  (تتمة)�وا�رابحة�ا@جارةعقود��مدينون .��١٥

  :للمدينBن�االقتصادية�القطاعات�مخاطر�بn$كvBات�بيان�ي�ي�فيما)�هـ(�١٥

  م�٢٠١٩ديسم٣١�9O  م�٢٠٢٠ديسم%$��٣١  القطاعات

  ٪٥٨٫٥٦  ٪٣٨٫٠٤  الخدمات

  ٪١٨٫٦٠  ٪٢٩٫٩٠  او�تا�ق

  ٪٩٫٥١  ٪١٤٫٧٥  التجزئة

  ٪٦٫٥٢  ٪١٤٫٧٤  الصناعة

 ٪٦٫٨١  ٪٢٫٥٧  التجارة

  

  الضمانات)�و(�١٥

Xا� �أنشطة �خyل�دورة �الشركة �ضمانات�ةیقراض�العادتقوم �ا�د�حدلل�؛بالحصول�عMى �للذمم �نةیمن�مخاطر�ا�ئتمان�ا�صاحبة تشتمل�ھذه�و .

.�ةیعیالب�متھایوتدار��واجھة�ا�خاطر�ا�تعلقة�بھا�بصا7ي�ق�نةیا�حتفاظ�بالضمانات�مقابل�الذمم�ا�د�تمیلعقارات.�وا�،اراتیعMى�الس�غالباالضمانات�

�ق ��مةیبلغت �7ي �كما ��٢٠٢٠ديسم٣١�9Oالضمانات �م٢٠١٩(�سعودي�الیر � ٣٧١٬١٧١٬١٩٢م �بمبلغ��وتعهدت�الیر � ٤١٦٬٧٦٦٬٢٠٧: الشركة

  ).�٢٠ضاحیإ�راجع(�الدو2ي�جیالخل�بنك�من�قرض�لیلقاء�تسھ�ريال�سعودي�� ٢٥٬٦٦٩٬٠٤٢

    

 �ا�دفوعة�ا�صاريف�� .١٦
ً
  �اuخرى �اuصول و �مقدما

  م�٢٠٢٠ديسم%$�٣١  

  سعودي�ريال

٣١�9Oم�٢٠١٩ديسم  

  سعودي�ريال

 �مدفوعة�مصاريف
ً
  ١٬١٩٥٬٥٦٥  ٧٦٣٬٢١٧  مقدما

  -  ٢٠٬١٠١٬٥٠١  عند�بيع�الضمان�ا�ستحق

  -  ١٧٬٨٥٠٬٠٠٠  الوسطاء�من�مستحق

  ٩١٬٢٣٤  ٦٬٩٥٢٬٢٥٠  ودائع

  -  ٢٬٣٦٦٬٤٣٠  ا�جمع:نمن��ا�ستحق

  ٢٬١٠٠٬٠٢٥  ٤٧١٬٠٢٥  دفعات�مقدمة�للموردين

  ٢٠٥٬٩٤٦  ٣٧٢٬٥٦٢  ذمم�موظف:ن

  -  ٣٣١٬٣٤١  )٢٣يضاح�إمستحق�من�طرف�ذو�عyقة�(

  ١٩٣٬٣٨٧  -  القيمة�العادلة�اXيجابية�للمشتقات

 ٣٬٠٨١٬٥٧١ ٦٣٠٬٢٠٢  أخرى 

  ٦٬٨٦٧٬٧٢٨  ٤٩٬٨٣٨٬٥٢٨  

  

  

  

  



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٢٩  

  اWخر�الشامل�الدخل�خsل�من�ادلةالع�محتفظ��ا�بالقيمة�استثمارات .١٧

  تفاصيل�ا�ستثمارات�ال~{�تحتفظ��Sا�الشركة�بالقيمة�العادلة�من�خyل�الدخل�الشامل�ا-خر:��فيما�يMي

  م�٢٠٢٠ديسم%$�٣١    

  سعودي�ريال

٣١�9Oم�٢٠١٩ديسم  

  سعودي�ريال

  ٨٩٢٬٨٥٠  ٨٩٢٬٨٥٠  ملكية�حقوق �أدوات  أ

  -  ٣٣٬٦٧٩٬٥٧٤  دين�أدوات  ب

    ٨٩٢٬٨٥٠  ٣٤٬٥٧٢٬٤٢٤  

  حقوق�ا�لكية�أدوات  -  أ

��7ي�الشركة�اكتتبتم،�٢٠١٧ديسم�١٢��9Oبتاريخ %�7ي�الشركة�السعودية�لتسجيل�عقود�اXيجار�التمويMي�("شركة�التسجيل")،�٢٫٣٣حصة�قدرها

ع�شركات�تأج:�9وتمويل�أخرى�مسجلة�7ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�مسجلة�7ي�ا�ملكة�العربية�السعودية.�وقد�تم�تأسيس�شركة�التسجيل�م�شركة

  ترتيبات�عقود�اXيجار�التمويMي.��بموجب�هاوتحويل�اpصول ملكية��صكوكوذلك�لغرض�تسجيل�العقود�ا�تعلقة�بعقود�اXيجار�التمويMي�وتسجيل�

 الدين�أدوات  - ب

�7ي�الصكوك�بالقيمة�العادلة�من�خyل�ا�استثمارها�الشركة�صنفت الجدول�أدناه�تفاصيل�ا�ستثمارات�7ي�الصكوك��يوضحو لدخل�الشامل�ا-خر.

  ال~{�تحتفظ��Sا�الشركة.�

  
  ٣١�9Oم�٢٠٢٠ديسم  

  سعودي�ريال

٣١�9Oم�٢٠١٩ديسم  

  سعودي�ريال

)I�(  ركان�دارp١٥٬١٧٨٬٢٠٠  ا  -  

)II(  ١٨٬٥٠١٬٣٧٤  العربية�ا�راكز�شركة  -  

    ٣٣٬٦٧٩٬٥٧٤  -  

 )I�( ركان�دارuا 

�الفائدة�بسعر)�سعودي�ريال�مليون �١٥(�أمريكي�دو�ر�مyي:ن��٤تبلغ�اسمية�بقيمةم��٢٠٢٠نوفم7�9Oي�اpركان�دار�صكوك�7ي�الشركة�ثمرتاست

  �م.�٢٠٢٥ف9Oاير�7ي�السداد�وتستحق�سنوي �نصف�٪�٣٫٣٧٥يبلغ�ا�سمية

  

 ا�ستثمارات�عMى�النحو�التا2ي��حركة

  م٢٠٢٠  

  سعودي�ريال

  م٢٠١٩

  سعودي�ريال

  -  -  السنة7ي�بداية��لرصيدا

  -  ١٤٬١٢٤٬٠٠٠  السنة�خyل�ا�ش¤9يات

  -  ٣١٢٬٢٤٦  7ي�الربح�أو�الخسارة�ا��Sا�ع¤9ف�ائدو الف�إيراد

  -  ٧٤١٬٩٥٤  ا-خر�الشامل�الدخل�7ي��Sا�ا�ع¤9ف�العادلة�القيمة�مكاسب

  -  ١٥٬١٧٨٬٢٠٠  السنة7ي�¶Sاية��الرصيد

    



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٣٠  

)II(   ا�راكز�العربية�شركة 

مليون�ريال�سعودي)��١٨٫٢٦مليون�دو�ر�أمريكي�(��٤٫٨٧م�بقيمة�اسمية�قدرها�٢٠٢٠الشركة�7ي�صكوك�شركة�ا�راكز�العربية�7ي�نوفم��9Oرتاستثم

  م.�٢٠٢٤نصف�سنوي�وتستحق�7ي�نوفم��9O٪�٢٫٦٨٨ا�سمية�الفائدةبسعر�

  

  ا�ستثمار�كالتا2ي:��حركة

  م�٢٠٢٠  

  سعودي�ريال

  م٢٠١٩

  سعودي�ريال

  -  -  ي�بداية�السنة��7الرصيد

  -  ١٧٬٦١٩٬٦٦٠  سنةخyل�ال�ا�ش¤9يات

  -  ٦٦١٬١٧٠  7ي�الربح�أو�الخسارة�ا��Sا�ع¤9ف�الفوائد�إيراد

  -  ٧١١٬٣٤٩  ا-خر�الشامل�الدخل�7ي��Sا�ا�ع¤9ف�العادلة�القيمة�مكاسب

  -  (٤٩٠٬٨٠٥)  سنةال�خyل�ا�ستلمة�الفوائد�إيراد

  -  ١٨٬٥٠١٬٣٧٤  السنة�¶Sاية�7ي�الرصيد

  

  الذمم�الدائنة�وا�ستحقات .١٨

  م٢٠٢٠  

  سعودي�ريال

  م٢٠١٩

  سعودي�ريال

  ٧٬٠٠٦٬١١٠  ١٣٬٣٦٤٬٥٤٩  العمyء�ودائع

  ٦٬٢١٨٬٧٧٣  ٥٬٠٧٤٬٧٩٨  با�وظف:ن�ا�تعلقة�ا�ستحقاقات

  ٢٬٥٧٧٬٩١٨  ٣٬٨٢٧٬٩٠٣  غ:�9ا�كتسبة�تمويلال�رسوم

  ٣٥٤٬٠١٩  ٥٣٦٬٣٠٧  ا�ستحقة��ا�صاريف

  ٢٤٩٬٢٤٦  ١٥٣٬٩٨٨  ا�ستحقة�ا�هنيةو �القانونية�الرسوم

  ١٬٤٣٢٬١٢٦  ٢٬٧٢٩٬٥١٠  أخرى 

  ١٧٬٨٣٨٬١٩٢  ٢٥٬٦٨٧٬٠٥٥  

 

  ا@يجار�عقود�الvnام .١٩

  .�٪٥٫٠٢هو��اXيجار �عقود�ال¤£ام�عMى�ا�طبق�للمستأجر�اXضا7ي�اXق¤9اض��عدل�ا�رجح�ا�عدل

ريال�سعودي)�وبلغت�مصروفات��١٬٢٣٨٬٥٠٠م:�٢٠١٩(ريال�سعودي��١٬١٢٧٬٤٥٤م��٢٠٢٠ديسم٣١��9OاXيجار�خyل�السنة�ا�نSTية�7ي��دفعات�بلغت

� �بال¤£ام�ا�يجار�للسنة�ا�نSTية�7ي �٢٠١٩ريال�سعودي�(�١٥٤٬٧٩٧م�٢٠٢٠ديسم٣١��9Oالفوائد�ا�تعلقة ��١٨٩٬٨٤٧م: الشركة��أثبتتريال�سعودي)

  ".التمويل�تكاليف"�ضمن�اXيجارعقود�مصاريف�الفوائد�ا�تعلقة�بال¤£ام�

   



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٣١  

 القروض .٢٠

  :الشركة�عل|Sا�حصلت�ال~{�القروض�تفاصيل�أدناه�الجدول �يوضح

  

  م٢٠٢٠

 سعودي�ريال

  م٢٠١٩ 

 سعودي�ريال

 ٩٬٣٧٤٬٣٦٢  -  بنكية�قروض  . أ

  ٩٠٬١٧٣٬٨٩٧   ١٤٦٬٢٢٦٬٩٩٣  حكومية�جهة�من�قروض  . ب

  ٩٩٬٥٤٨٬٢٥٩   ١٤٦٬٢٢٦٬٩٩٣  

  ٣١٬٠٧١٬٥٥٨   ٤٠٬٠٠٠٬٨٢١  ا�تداول �الجزء�

  ٦٨٬٤٧٦٬٧٠١   ١٠٦٬٢٢٦٬١٧٢  ا�تداول �غ:�9الجزء�

� ٩٩٬٥٤٨٬٢٥٩  ١٤٦٬٢٢٦٬٩٩٣ 

  .عتھایطب�7ي�ةیدیتقل�9:غ�وتعت�9OةیاXسyم�عةیالشر �أحكام�مع�متوافقة�لیتمو �باتیترت�ïي�بالشركة�الخاصة�القروض�yتین�كافة�تسھإ

 

  ةیالقروض�البنك  ) أ

  الخليج�الدو2ي.غ:�9ا�سددة�إ2ى�بنك��البنكية،�سددت�الشركة�إجما2ي�القروض�السنة�خyل�

 �ةیالقروض�من�جھة�حكوم  ) ب

��ةیقساط�شھر أتسدد�ھذه�القروض�عMى�.�سعودي�الیر �ون یمل�١٢٥قدرھا��ةی،�استلمت�الشركة�قروض�من�جھة�حكومالسابقة�واتالسن�7ي
ً
اعتبارا

�القروض�ا�ذكورة�داد�أقساطس�ةالحكومي�الجهة�أجلتم،�٢٠٢٠م.�و7ي�أبريل��٢٠٢٣ویونیالسداد�7ي��9 :القسط�اpخ�ستحقیو �م،�٢٠١٩رینایمن�

�من�مارس�
ً
��تطلبات�ا�ع�،9ات�من�حيث�القروضتقييم�اpثر�ا�حاسÄ{�لهذه�التغ:�تمقد�ل.�و م٢٠٢٠أعyه��دة�سنة�واحدة�اعتبارا

ً
يار�وُيعامل�وفقا

�مكسبمن��الكامل�ا�بلغثبات�ا�وتمي.�مليون�ريال�سعود� ��٦٫٠٤بمبلغالتعديل��مكسب�تحمل.�وقد�نتج�عن�ذلك�أن�الشركة�٩ا�ا2ي��للتقرير �الدو2ي

�مكاسب�التعديل�عMى�القروض،�والدخل�من�ا�نح،�وخسارة�مدي²{�ا�رابحة7ي�"�ا�درج�ا-خر�الشامل�الدخلالربح�أو�الخسارة�و �قائمةالتعديل�7ي�

لسداد��؛يم�تأجيل��دة�سنة�واحدةكشرط�لتأجيل�تسديد�هذه�القروض،�ُيطلب�من�الشركة�تقد�ةالحكومي�الجهةكما�هو�مطلوب�من�و ا�عدلة�"�

ثبات�مليون�ريال�سعودي.�وتم�ا��١٠٫٣بمبلغتعديل�الوقد�أدى�ذلك�إ2ى�تكبد�الشركة�خسارة�ا�بالغ�ا�ستحقة�لعمyء�ا�رابحة�ا�ؤهل:ن�لهذا�ال9Oنامج.�

  .ا-خر�الشامل�الدخلو �قسم�اpرباح�والخسائر�7ي�الربح�أو�الخسارةالكامل��كسب�التعديل�7ي�با�بلغ�ا

  سديدها�عMى�أقساط�شهرية:ت�سيتمركة�عMى�القروض�التالية�ال~{�،�حصلت�الشم٢٠٢٠خyل�

 یحال�السائدة�ا�عد�ت�عن�ةیعمولة�خاصة�ثابتة�تقل�بصورة�جوھر �معد�تتحمل��ةیالشركة�من�جھة�حكوم�استلمSTا�ال~{إن�القروض�أعyه� 
ً
�7ي�ا

�السوق   �الشركة�إ2ى�ا�قدمة�القروض�ھذه�تحمل�كما.
ً
�7ي�استخدام�ھذه�القروض�لتقدأحد�تمثلی�الشروط�من�عددا إ2ى�أنواع�وقطاعات��مهایھا

م:��٢٠١٩ديسم٣١�9O(�سعودي�الیر �ون یمل�٧٫٥بمبلغ�ا�سجلة�بداية�عMى�هذه�القروض�ا�نفعة�دیمحددة�من�العمyء�بمعد�ت�خصم.�وقد�تم�تحد

عMى�أ¶Sا�"منحة�حكومية".��ع�Sا�وا�حاسبة�إثباSkاالشركة،�وتم�وال~{�تمثل�تأث:�9قرض�"أقل�من�قيمة�السوق"�حصلت�عليه��سعودي�الیر �ون یمل�٩٫٢

��قابلة�7ي�بند�"دخل�العمو�ت�الخاصة�من�مدي²{�اXجارة�وا�رابحة"�ا-خر �الشامل�الدخلالربح�أو�الخسارة�و �قائمة�7ي�ا�ستحقاقات�هذه�إثبات�تمو 

  الشروط�ا�رتبطة�با�نحة.

  

  

  القرض�مبلغ  ال��ائي�السداد�تاريخ  بدء�السداد��تاريخ  الدفع�تاريخ

  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  م�٢٠٢٣ديسم%$�١  م�٢٠٢١يناير�١  م�٢٠٢٠يونيو��٩

  ٢٥٬٠٠٠,٠٠٠  م�٢٠٢٤يناير�١  م�٢٠٢١ف%$اير�١  م�٢٠٢٠يوليو��١٦

�٢٧ �9O٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  م�٢٠٢٤يناير ١  م�٢٠٢١ف%$اير�١  م�٢٠٢٠سبتم 



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٣٢  

 للموظفBن�الخدمة�{�اية�نافعم .٢١

  :للموظف:ن�الخدمة�¶Sاية�نافعم�تفاصيل�أدناه�لجدول ا�يوضح

  

  م٢٠٢٠

 سعودي�ريال

  م٢٠١٩ 

 سعودي�ريال

     ا�حددة�ا�نافع�الvnام

  ٩٤٥٫٣٥٢   ١٫٠٦٧٫٠٥٥  يناير�7١ي��كما�الرصيد

  ٢٢٩٫٦٦٠   ٦٩٧٫٤١٤  للسنة�كمصروف�به�ا�ع¤9ف�ا�بلغ

  -   ٤٢٠٫٦٨٩  ا-خر�الشامل�الدخل�7ي��Sا�ا�ع¤9ف�للموظف:ن�الخدمة�¶Sاية�مزاياقياس��إعادة

  )١٠٧٫٩٥٧(   )١١٢٫٨٨٠(  العام�خyل�ا�دفوع

 ١،٠٦٧،٠٥٥  ٢٫٠٧٢٫٢٧٨ ديسم7�٣١��9Oيكما��الرصيد

  

  ا�ال�رأس .٢٢

�ســـــــــــــهم،��١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مـــــــــــــن�ويتكـــــــــــــون �،م٢٠١٩ديســـــــــــــم٣١��9Oم�و�٢٠٢٠ديســـــــــــــم٣١��9Oكمـــــــــــــا�7ـــــــــــــي�ســـــــــــــعودي�ريـــــــــــــال�١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس�ا�ـــــــــــــال��يبلـــــــــــــغ�

  .بالكامل�مدفوعة�ي،سعود�لایر �١٠كل�سھم��مةیقو 

 

  ذات�عsقة�أطرافمع��واuرصدة�ا�عامsت .٢٣

قبـل��مـن�مهمـا�تـأث:9ا�عل|Sـاالخاضعة�للسيطرة�أو�ال~{�يمارس��وا�نشآت�،الشركةب�دارةاX �موظفي�وكبار�وا�دراء،�،ساهم:نا��اpطراف�ذات�عyقة�تمثل

  هذه�الجهات.

  :السنة�خyل�قةع�yذات�اpطراف�مع�ا�عامyتيMي�تفاصيل��فيما

  الشركة� ي�ا@دارة�موظفي�كبار�تعويضات

� 

  م٢٠٢٠

سعودي�ريال  

  م٢٠١٩ 

سعودي�ريال  

تعويض�    ١٫٤١٨٫٥٠١  ١٫٨٠٧٫٤١٦ 

اpجل�طويلة�اpخرى �وا�زايا�الخدمة�¶Sاية  ٨٤٨٫٦٤٠  ٣٠٠٫١٢٦ 

الرئيسBن�ا@دارة��وظفي�ا�دفوعة�التعويضات�إجماcي  ٢٫٢٦٧٫١٤١  ٢٫١٠٧٫٥٤٢ 

  

  بالعقود�يتعلق�فيمامع�أطراف�ذات�عsقة��عامsتا�

  

  

  

  

العsقة�ذو�الطرف  

 

 طبيعة�ا�عامsت العsقة

  م٢٠٢٠

سعودي�ريال  

  م٢٠١٩

سعودي�ريال  

�غراس�شركة

ا�حدودة�الخ:9ات  

�موظفي�كبار�عل|Sا�يسيطر

 ا�دارة
ا�رابحة�من�الخاصة�العمو�ت�دخل  

٣٩٩٫٢٥٦ - 



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٣٣  

  ة�فيما�يتعلق�با�صروفاتمع�الطرف�ذي�العsق�ا�عامsت

  

  

 ذو�عsقة�طرفمستحق�من�

  :)(أ)�١٥يضاحإ(��ابحةوا�ر �جارةاX �{�دي�²عyقة�ذات�أطراف�أرصدةفيما�يMي�

 

م��٢٠٢٠ديسم%$�٣١

سعودي�ريال  

  م٢٠١٩

سعودي�ريال  

غراس�الخ:9ات�ا�حدودة��شركة  ٧٬٣٠٩٬٢٠٥ - 

  

  مستحق�من�طرف�ذو�عsقة:

 �ا�دفوع�7ي�ا�درجيMي�رصيد�طرف�ذو�عyقة��فيما
ً
  ):١٦(إيضاح��أخرى �وأصول �مقدما

� 

 

م�٢٠٢٠ديسم%$��٣١

سعودي�ريال  

  م٢٠١٩

سعودي�ريال  

لyستثمار�الرائدةركة�ش  ٣٣١٫٣٤١ - 

  

  إدارة�ا�خاطر .٢٤

�،مخاطر�ا�ئتمانو �،)الخاصة�تالعمو� �أسعار ومخاطر��،تالعمy �مخاطر(تتضمن��السوق �مخاطر�خاطر�مالية�متنوعة�مثل:��الشركةتتعرض�أنشطة�

�عMى�ا�حتملة�ةیالسلب�ا-ثار�من�والحد�ة،یا�ال�اpسواق�ضاعبأو �التنبؤ�ةیإمكان�عدم�عMى�بالشركة�الكMي�ا�خاطر�إدارة�برنامج�ركزیومخاطر�السيولة.�

  �:وإدارتھا�ا�خاطر�بأھم�ملخصا�Mيی�مایوف.�ایالعل�اXدارة�قبل�من�ا�خاطر�إدارة�تتم.�للشركة�ا�ا2ي�اpداء

  � العمsت�مخاطر

ي�أسعار�الصرف�اpجنÄ{.�تخضع�الشركة�للتقلبات�7ي�أسعار�تمثل�مخاطر�العمyت�ا�خاطر�الناتجة�عن�تذبذب�قيمة�اpدوات�ا�الية�بسبب�التغ:9ات�7

���يوجد�لدى�الشركة� �العادية. �بأي�معامyت��ال¤£اماتأو��أصول الصرف�اpجنÄ{�خyل�دورة�أعمالها �لم�تقم� �أ¶Sا بعمyت�عدا��مهمةنقدية،�كما

وتعرضات��مهمةالًيا�مقابل�الدو�ر�اpمريكي�و��يوجد�معامyت�الريال�السعودي�والدو�ر�اpمريكي�خyل�السنة.�وحيث�أن�الريال�السعودي�مثبت�ح

  .مهمةبعمyت�غ:�9الريال�السعودي�والدو�ر�اpمريكي،�فإن�اXدارة�تعتقد�أن�الشركة���تتعرض��خاطر�عمyت�

  مخاطر�أسعار�العموالت�

عار�الفائدة�أو�العمو�ت�7ي�السوق.�يعت�9Oتعرض�الشركة��خاطر�أسعار�العمولة��ي�مخاطر�تقلب�قيمة�اpدوات�ا�الية�بسبب�التغ:9ات�7ي�أس�مخاطر 

وا�ستثمارات�7ي�الصكوك�(مصنفة�عMى�أ¶Sا�مدرجة��،وا�رابحة�اXجارة�مدينوأسعار�العمو�ت�7ي�حده�اpدنى�حيث�أن�اpصول�ا�الية�بما�7ي�ذلك�

�7ي�القائمة�والقروضا�ركزي�السعودي��للبنكالية�بما�7ي�ذلك�الذمم�الدائنة�ا��ا�ل¤£اماتوكذلك��،بالقيمة�العادلة�من�خyل�الدخل�الشامل�ا-خر)

٣١�9Oيم��٢٠٢٠ديسم�م�تحمل�معدل�عمولة�متغ:�9وتم�٢٠١٩ديسم٣١��9Oمليون�ريال�7ي��٩٫٤بقيمة��بنكيةال�قروضال�إن�.ثابتة�معد�تتحمل��

  سدادها�بالكامل�خyل�السنة.�

العsقة�ذو�الطرف  

 

 طبيعة�ا�عامsت العsقة

  م٢٠٢٠

سعودي�ريال  

  م٢٠١٩

سعودي�ريال  

�الرائدة�شركة

 لyستثمار
 شريك

�عن�نيابة�مدفوعة�مصروفات

العyقة�ذو�الطرف  ٣٣١٬٣٤١ - 



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٣٤  

  .��إدارة�ا�خاطر�(تتمة)٢٤

  � ئتمانمخاطر�اال 

ــد�تتمثل�مخاطر�ا�  �بال¤£امـــه�والتسبب�7ي�تكبـ أنشأت�الشركة��خسارة�مالية.ل�ا�خر�الطرفئتمان�7ي�إخفاق�أحد�اpطراف�7ي�أداة�ماليـــة�7ي�الوفـــاء

�لهذه�الس�.أق��ñشهر�كحد���٦٠دة��روضقبتقديم�جميع�ال�يسمح�ذلك،�إ2ى�إضافةسياسة�ا�ئتمان�للشركات�ا�قرضة.�
ً
�نحم�يتم���نهإف�،ياسةوفقا

  :أدناه�ذكرها�الوارد�اpساسية�ا�تطلبات�بعضب�ا�ق¤9ض�يفي�مالم�وا�رابحة�اXجارة�تمويل

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

 .النقدية�التدفقات�خyل�من�الدخل •

 .تستث��²مالما�قدمة�كمعدات،�وسيارات،�وا�ت،�وممتلكات��الضمانات •

 .للقيمة�اpسا��{�تمويللأعyه�ضمن�معدل�ا�ا�ذكورة�الضمانات�تقييم •

  .ةیبضمانات�كاف�نةیضمان�كافة�الذمم�ا�د�تمی.�إضافة�إ2ى�ذلك،�ةیبصورة�أسبوع�نةیالشركة�الذمم�ا�د�تراقب

�ا�د �الذمم �تأخر�سداد �حالة ��نةی7ي �أشھر، �ستة �النظام�تتخذ�دة �اXجراءات �ا�ق¤9ض�ةیالشركة �بتحص�،تجاه �ال�لیوتقوم �عیبب�؛نةیا�دذمم

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

  �:ا�ا2ي�ا�ركز�قائمةالجدول�أدناه�الحد�اpق���ñمن�تعرض�الشركة��خاطر�ا�ئتمان��كونات��يوضح

 م�٢٠٢٠ديسم%$�٣١    

  ريال�سعودي

  ٣١�9Oم�٢٠١٩ديسم  

  يريال�سعود

  ٩٫٦٨٣٫٦٦٤    ١٤١٫٩٦٨٫٠٦١    النقد�وما�7ي�حكمه

  ٢٧٥٫٤١٥٫٩٤٠    ٣٢٨٫٠٠٧٫٨١٤    ومرابحة�إجارة�عقود�ومدين

  ٨٩٢٫٨٥٠    ٣٤٫٥٧٢٫٤٢٤    ا-خر�الشامل�الدخل�خyل�من�العادلة�بالقيمةمحتفظ��Sا��استثمارات

  ١٫٢٣٧٫٥٠٣    -    ا�قيد�النقد�ودائع

  ٥٫٦٧٢٫١٦٣    ٣١٫٢٢٥٫٣٠٥    أخرى �أصول 

    ٢٩٢٫٩٠٢٫١٢٠    ٥٣٥٫٧٧٣٫٦٠٤  

  

   



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٣٥  

  .��إدارة�ا�خاطر�(تتمة)٢٤

  

 االئتمانية�الجودة�تحليل

� �ا�ئتمانية �بالجودة �ا�تعلقة �ا�علومات �أدناه �الجدول ��لÊصول يوضح �7ي �كما �ا�طفأة �بالتكلفة �ا�قاسة ديسم٣١��9Oو�م٢٠٢٠ديسم٣١��9Oا�الية

  :م٢٠١٩

 ا�توقعة�االئتمان�خسائر�قبل�وا�رابحة�جارةا@ �عقود��دي�q²الدفn$ية�القيمة�جماcيإ  )أ 

  

  

  ا�توقعة�االئتمان�خسائر�مخصص)�ب

  

 ا�ئتمان�مخاطر�7ي�الجوهرية�الزيادة�– ا�توقعة�ا�ئتمان�خسائر�عن�الناتجة�ا�بالغ

اpو2ي�لها،�فإن�الشركة�تأخذ�بع:ن�ا�عتبار��ثباتا�عند�تحديد�فيما�إذا�كانت�مخاطر�التع×�9بشأن�اpدوات�ا�الية�قد�ازدادت�بشكل�جوهري�منذ�

ة�دون�تكلفة�أو�جهد���م9Oر�لهما.�ويشتمل�ذلك�عMى�معلومات�كمية�ونوعية�وتحاليل�تستند�إ2ى�خ9Oة�ا�علومات�ا�عقولة�وا�ؤيدة�ال~{�تكون�متاح

ادة�جوهرية�الشركة�السابقة�وتقويم�ا�ئتمان�الذي�يجريه�الخ9Oاء�بما�7ي�ذلك�ا�علومات�ا�ستقبلية.��Sدف�التقويم�إ2ى�تحديد�ما�إذا�كانت�هناك�زي

  ا�بناًء�عMى�ا�راحل�ا�عتمدة�للتصنيف.7ي�مخاطر�ا�ئتمان�بشأن�تعرض�م

  

 االئتمان�مخاطر�تصنيف�درجات

�إ2ى�مختلف�البيانات�ا�ستخدمة�7ي�توقع�مخاطر�التع×�9وتطبيق�اpحكام�والتقديرات��تخصص
ً
الشركة�كل�تعرض�لدرجة�مخاطر�ا�ئتمان�استنادا

امل�كمية�ونوعية�تدل�عMى�مخاطر�التع×9.�تتفاوت�هذه�العوامل�بحسب�تحدد�درجات�تصنيف�مخاطر�ا�ئتمان�باستخدام�عو و ا�بينة�عMى�الخ9Oة.�

  طبيعة�مخاطر�التعرض�ونوع�ا�ق¤9ض.

�بحيث�تزداد�مخاطر�التع×�9بشكل�م¤£ايد�عند�انخفاض�مخاطر�ا�ئتمان،�عMى�سبيل�� �ويتم�معايرSkا يتم�تحديد�درجات�تصنيف�مخاطر�ا�ئتمان،

  .٣و�٢أقل�من�الفرق�ب:ن�درجات�مخاطر�ا�ئتمان��٢و�١ع×�9ب:ن�درجات�مخاطر�ا�ثال�عندما�يكون�الفرق�7ي�مخاطر�الت

 

 

�ا�ئتمان�خسائر

��١٢مدى�عMى�ا�توقعة

 شهر

�ا�ئتمان�خسائر

�مدى�عMى�ا�توقعة

�لها�ليس�وال~{�العمر

هابط�ائتماني�مستوى   

�ا�ئتمان�خسائر

�مدى�عMى�ا�توقعة

�مستوى �ذات�العمر

هابط�ائتماني �ا@جماcي   

سعودي�ريال  سعودي�ريال  سعودي�ريال  سعودي�ريال   

٣١�9Oم�٢٠٢٠ديسم  ٣٣٤٬٧٩٣٬٢٥٤ ٢٣٬٨٦٤٬٤١٧ ١٦٬٦٣٠٬٧٣٦ ٢٩٤٬٢٩٨٬١٠١ 

٣١�9Oم�٢٠١٩ديسم  ٢٨٤٬٢٢١٬٤٩٠ ٦٥٬٥٨٥٬٥٣٦ ٨٬٠٤٥٬٩٨٤ ٢١٠٬٥٨٩٬٩٧٠ 

 

�ا�ئتمان�خسائر

��١٢مدى�عMى�ا�توقعة

 شهر

�ا�ئتمان�خسائر

�مدى�عMى�ا�توقعة

�لها�يسل�وال~{�العمر

هابط�ائتماني�مستوى   

ا�توقعة�ا�ئتمان�خسائر

�ذات�العمر�مدى

�ائتماني�مستوى 

�ا@جماcي هابط  

سعودي�ريال  سعودي�ريال  سعودي��ريال  سعودي��ريال   

٣١�9Oم�٢٠٢٠ديسم  ٦٬٧٨٥٬٤٤٠ ٢٬٨٠٥٬٧٦٤ ٨٩٤٬٠٧٤ ٣٬٠٨٥٬٦٠٢ 

٣١�9Oم�٢٠١٩ديسم  ٨٬٨٠٥٬٥٥٠ ٧٬١١٣٬٢٨٨ ١٧٤٬٦٢٢ ١٬٥١٧٬٦٤٠ 



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٣٦  

  .��إدارة�ا�خاطر�(تتمة)٢٤

  

 السداد�عند�التع×�9احتمال�شروط�جدول �وضع  )أ 

� ا�تعلقة�الشركة�معلومات�اpداء�والتع×��9تجمعتعت�9Oدرجات�تصنيف�مخاطر�ا�ئتمان�ا�دخل�الرئي�ó{�لتحديد�شروط�احتمال�التع×�9عن�السداد.

�حسب�درجة�تصنيف�مخاطر�ا�ئتمان.
ً
  بمخاطر�ا�ئتمان�الخاصة��Sا�وتحليلها�حسب�ا�نتج�والجهة�ا�ق¤9ضة�وأيضا

جراء�تقديرات��حتمال�التع×�9عMى�مدى�العمر�ا�تبقي�لÊداة�ا�الية�إتستخدم�الشركة�نماذج�إحصائية�7ي�تحليل�البيانات�ال~{�تم�الحصول�عل|Sا�و �

  ~{�يتوقع�أن�تتغ:S��9ا�نتيجة�مرور�الوقت.والكيفية�ال

ي�والتضخم�يشتمل�التحليل�عMى�تحديد�ومعايره�العyقة�ب:ن�التغ:9ات�7ي�نسب�التع×�9وعوامل�ا�قتصاد�الكMي�ال~{�تتضمن�نمو�الناتج�ا�حMي�اXجما2

 ومتوسط�أسعار�ا�سSTلك�وغ:9ها.

  

 ري جوه�بشكل�زادت�قد�ا�ئتمان�مخاطر�كانت�إذا�ما�تحديد�  )ب 

�7ي�ذلك� �بما �كانت�مخاطر�ا�ئتمان�قد�زادت�بشكل�جوهري�عMى�تغ:9ات�كمية�7ي�احتما�ت�التع×�9وعوامل�نوعية، �إذا تشتمل�ضوابط�تحديد�ما

  الدعم�عMى�أساس�التأخر�7ي�السداد.

� �قد�ازدادت�بشكل�جوهري�منذ �بأ¶Sا �بتعرضات�معينة �إذ�ثباتا�تعت�9Oمخاطر�ا�ئتمان�ا�تعلقة �لها �التقويم�النوãي�اpو2ي �تمت�وفق�طريقة �ما ا

  الخاصة�بالشركة.

مخاطر�وباستخدام�التقديرات�ال~{�أجراها�خ9Oاء�ا�ئتمان�لدي�الشركة،�وعندما�يكون�ممكنا،�الخ9Oة�السابقة�للشركة،�يمكن�للشركة�أن�تقرر�بأن�

�بالكامل�7ي�التحاليل�الكمية�بصورة�ا�ئتمان�قد�ازدادت�بشكل�جوهري�بناًء�عMى�مؤشرات�نوعية�معينة�تدل�عMى�ذلك،�وأن ه�لم�يتم�إظهار�أثرها

  منتظمة.

يوًمــا.�يــتم��٣٠تعتOــ�9الشــركة�أن�الزيــادة�الجوهريــة�7ــي�مخــاطر�ا�ئتمــان�تحــدث�7ــي�وقــت���يتجــاوز�تــأخر�اســتحقاق�أصــل�مــا�pك×ــ�9مــن��وكنقطــة�مســاندة،

تـــاريخ�اســتحقاق�م�ـــ���لـــم�يــتم�فيـــه�اســتyم�قيمـــة�الدفعــة�بالكامـــل.�يـــتم�تحديــد�أيـــام�التــأخر�عـــن�الســداد�مـــن�خــyل�احتســـاب�عـــدد�اpيــام�منـــذ�أقــدم�

  تحديد�تواريخ�ا�ستحقاق�دون�اpخذ�7ي�ا�عتبار�أي�ف¤9ة�سماح�قد�تكون�متاحة�للمق¤9ض.

  

 ا�عدلة�ا�الية�اpصول   )ج 

وعوامل�أخرى���تتعلق�بالتدهور��،بالعميلوا�حتفاظ��،يمكن�تعديل�الشروط�التعاقدية�للذمم�ا�دينة�pسباب�عدة�م�Sا�تغ:�9الظروف�7ي�السوق 

� �يجوز �للعميل. �أو�ا�توقع �الحا2ي �اا�ئتماني ��ثباتإلغاء �ويتم �تعديل�شروطها، �يتم �ال~{ �الحالية �ا�دينة �أعيد�ب�ا�عرافالذمم �ال~{ �ا�دينة الذمم

�للسياسة�ا�حاسبية�الخاصة�با
ً
مالية�ما�ولم��أصول�و7ي�حالة�تعديل�شروط��لشركة.التفاوض�بشأ¶Sا�كذمم�مدينة�جديدة�بالقيمة�العادلة�وفقا

،�فإنه�يتم�إجراء�تحديد�ما�إذا�كانت�هناك�زيادة�جوهرية�7ي�مخاطر�ا�ئتمان�ا�تعلقة�باpصل�عMى�أساس�معاي:�9ثباSkااينتج�عن�هذا�التعديل�إلغاء�

 التصنيف�إ2ى�ا�راحل�ا�عتمدة.

  

لزيادة��؛عفاء�من�السداد")نة�من�العمyء�الذين�يواجهون�صعوبات�مالية�(يشار�إل|Sا�بـ�"نشاطات�اX ويجوز�للشركة�إعادة�التفاوض�بشأن�الذمم�ا�دي

عفاء�العمyء�من�السداد�بشأن�الذمم�ا�دينة�إمن�السداد�الخاصة�بالشركة،�يتم�عفاء�اX سياسة��وبموجبفرص�التحصيل�وتقليل�مخاطر�التع×9.�

دليل�عMى�قيام�ا�دين�ببذل��يوجدأو�7ي�حالة�وجود�مخاطر�عالية�للتع×�9عن�السداد،��،دين�عن�سداد�دينةعMى�أساس�اختياري�وذلك�7ي�حال�تع×�9ا�

 كافة�الجهود�ا�عقولة�للسداد�وفق�الشروط�التعاقدية�اpصلية�وأنه�من�ا�توقع�أن�يكون�ا�دين�قادر�عMى�الوفاء�بالشروط�ا�عدلة.

�  

 وتعديل�الشروط�ا�تعلقة�بالذمم�ا�دينة.�،9ة�ا�ستحقاق،�وتغي:�9موعد�سداد�العمولة�الخاصةتشتمل�الشروط�ا�عدلة�عادة�عMى�تمديد�ف¤

  

  



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٣٧  

  .��إدارة�ا�خاطر�(تتمة)٢٤

 السداد�عن�التع×�9تعريف  )د 

 9Oالتالي:ن�الحدث:ن�إحدى�حدوثمدين�ما�متع×�9عن�السداد�وذلك�عند��يعت� yهماأو�ك:  

• � �عن �يزيد �ا�ستحقاق��ا �ا�دين�موعد �ودفعات��٩٠تجاوز �ذلك�اpقساط�اpصلية �7ي �بما �الشركة، �تجاه �أو�أك×p�9ي�ال¤£امات�ائتمانية
ً
يوما

 العمولة.

�بأن� • �الشركة ��هاعتقاد �يأن�من�غ:�9ا�حتمل �بالكاملسدد �للشركة �ا�ئتمانية �ال¤£اماته ��ا�دين ��اتخاذدون �إجراءات�مثلأيالشركة تسييل��:ة

  الضمانات�(إن�وجدت).

  

 �9عن�السداد�إ2ى�حد�كب:�9مع�التعريف�ا�طبق�من�قبل�الشركة�pغراض�رأس�ا�ال�النظامي.يتفق�تعريف�التع×

  

 ا�ستقبلية�ا�علومات�إدراج  )ه 

اpو2ي�لها�وقياسها��ثباتا�الشركة�ا�علومات�ا�ستقبلية�7ي�تقويمها�فيما�إذا�كانت�خسائر�ا�ئتمان�pية�أداة�قد�ازدادت�بشكل�جوهري�منذ��تدرج

عّد تمان�ا�توقعة.�وبناًء�عMى�مختلف�ا�علومات�الفعلية�الخارجية�والتوقعات،�لخسائر�ا�ئ
ُ
الشركة�تصور�للتوجه�ا�ستقبMي�للمتغ:9ات�ا�قتصادية��ت

7ي�ا�ملكة�العربية�السعودي��ا�ركزي �البنكات�حكومية�و ا�عنية.�تشتمل�ا�علومات�الخارجية�عMى�بيانات�اقتصادية�وتوقعات�منشورة�من�قبل�جه

  السعودية�وخ9Oاء�توقعات�وأكاديمي:ن�مختارين�من�القطاع�الخاص.

اpساسية��خاطر�ا�ئتمان�ومخاطر�وخسائر�ا�ئتمان�لكل�محفظة�أدوات�مالية،�وباستخدام�تحليل�البيانات�التاريخية،��ا�كوناتالشركة��حددت�

 ان�وخسائر�ا�ئتمان.الشركة�العyقة�ا�قدرة�ب:ن�متغ:9ات�ا�قتصاد�الكMي�ومخاطر�ا�ئتم�قدرت

  

 ا�توقعة�ا�ئتمان�خسائر�قياس�  )و 

  تمثل�ا�دخyت�اpساسية�لقياس�خسائر�ا�ئتمان�ا�توقعة�ا�تغ:9ات�التالية:

�لتعكس�ا�علومات�ا�ستق �وبيانات�تاريخية�أخرى،�ويتم�تعديلها
ً
�من�نماذج�إحصائية�معدة�داخليا

ً
�بليةيتم�استخراج�هذه�ا�ؤشرات�أعyه�عموما

  أعyه.وضحة�ا�

إن�تقـــديرات�احتمـــا�ت�التع×ـــ�9تعتOـــ�9تقـــديرات�بتـــاريخ�معـــ:ن�يـــتم�احتســـا�Sا�وفـــق�نمـــاذج�تصـــنيف�إحصـــائية�ويـــتم�تقويمهـــا�باســـتخدام�أدوات�تصـــنيف��

�تشـتمل�عMـى�عوا
ً
�وخارجيـا

ً
مـل�كميـة�مرتبطة�بمختلف�فئـات�اpطـراف�اpخـرى�والتعرضـات.�تحـدد�هـذه�النمـاذج�اXحصـائية�وفـق�بيانـات�مجمعـة�داخليـا

�9ا�ع²ـ{.�ونوعية.�و7ي�حالة�انتقال�الطرف�ا�قابل�أو�التعرضات�ب:ن�فئات�درجات�التصنيف،�فإن�ذلك�يمكن�أن�يؤدي�إ2ى�تغ:ـ7�9ـي�تقـدير�احتمـال�التع×ـ

  بكر.يتم�تقدير�احتما�ت�التع×�9بعد�اpخذ�بع:ن�ا�عتبار�تواريخ�ا�ستحقاق�التعاقدية�للتعرضات�وا�عد�ت�ا�قدرة�للسداد�ا�

الشـركة�مؤشــرات�الخسـارة�الناتجـة�عــن�التع×ـ�9عــن��در تمثـل�الخسـارة�الناتجــة�عـن�التع×ـ�9عــن�السـداد�حجـم�الخســارة�ا�حتملـة�7ــي�حالـة�وجـود�تع×ــ9.�تقـ

بــار�ا�ســ¤9دادات�الســداد�بنــاًء�عMــى�تــاريخ�معــد�ت�اســ¤9داد�ا�طالبــات�مــن�اpطــراف�ا�تع×ــ9ة.�تأخــذ�نمــاذج�نســبة�الخســارة�الناتجــة�عــن�التع×ــ�9بعــ:ن�ا�عت

  .والتكاليف�ا�تكبدة�7ي�عملية�الوصول�إ2ى�التقديرات

الشـركة�"التعـرض�عنـد�التع×ـ�9عـن�السـداد"�مـن�التعرضـات��تسـتخرجيمثل�التعرض�عند�التع×�9عن�السداد�التعرضات�ا�توقعة�7ي�حالـة�وقـوع�التع×ـ9.�

ا�سموح�به�بموجب�العقد�بمـا�7ـي�ذلـك�اXطفـاء.�يمثـل�التعـرض�عنـد�التع×ـ�9عـن�السـداد�الحالية�إ2ى�الطرف�ا�قابل�والتغ:9ات�ا�حتملة�7ي�ا�بلغ�الحا2ي�

  .جما2ي�القيمة�الدف¤9ية�لهإpصل�ما2ي�

الشـــركة�مخـــاطر�ا�ئتمـــان�ا�توقعـــة�بعـــد�اpخـــذ�بالحســـبان�مخـــاطر�التع×ـــ�9عMــى�مـــدى�الف¤ـــ9ة�التعاقديـــة�القصـــوى�(بمـــا�7ـــي�ذلـــك�خيـــارات�التمديـــد��تقــيس�

ال~ـ{�تتعـرض�عMـى�مـداها��خـاطر�ا�ئتمـان�ح~ـ��لـو�أخـذت�الشـركة�بعـ:ن�ا�عتبـار�ف¤ـ9ة�أطـول�pغـراض�إدارة�ا�خـاطر.�تمتـد�أقñـ���ف¤ـ9ة��للجهة�ا�ق¤9ضـة)

  تعاقدية�إ2ى�التاريخ�الذي�يحق�للشركة�فيه�طلب�سداد�مدي²{�عقود�اXيجار�التمويMي.



  شركة�الرائدة�للتمويل
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٣٨  

  (تتمة)�ا�خاطر �إدارة

  القانونية�ا�خاطر

�ن:القوان�قیوتطب�9:لتفس�خضعی�عyقة�ذات�وال¤£امات�حقوق �أي�قیتطب�إن.�اXدارة�مجلس�أعضاء�أحد�باسم�العقارات�ةیملك�صكوك�لیتسج�تمی

  .ةیا�عن

  �مخاطر�السيولة

عن�التقلبات�7ي�السوق�أو��ولةیأن�تنتج�مخاطر�الس�مكنی.�ةیلیصا7ي�متطلباتھا�التمو �ةیمخاطر�عدم�مقدرة�الشركة�عMى�تلب�ولةیتمثل�مخاطر�الس

�التصن �مستوى ��فیانخفاض �قد �مما �مصادر�التمو �سببیا�ئتماني، �بعض ��لینضوب �الفور. ��تراقبعMى �استحقاق �محفظة �اpصول اXدارة

 .ةیالكاف�ولةیلضمان�الحفاظ�عMى�الس�؛الشركة�وا�ل¤£امات

  

�للتوقيت�ا�توقع�السn$دادها�أو�تسوي��ا:��االلvnاماتا�الية�و �اuصول �تحليل  ) أ
ً
  ا�الية�وفقا

��وضحي
ً
yصول الجدول�تحليÊا:��ا�ل¤£اماتو �لSTللتوقيت�ا�توقع��س¤9دادها�أو�تسوي�

ً
  ا�الية�وفقا

  م�٢٠٢٠ديسم%$�٣١

  ا�بالغ�بالريال�السعودي

�٣أقل�من�

 �١٢إcى��٣  أشهر
ً
  شهرا

�٥سنة�إcى�

  �سنوات

بدون�تاريخ�

  ا@جماcي  استحقاق�محدد

            ا�الية�اuصول 

  ١٢٤٫١١٨٫٠٦١  -  -  - ١٢٤٫١١٨٫٠٦١  وما�7ي�حكمه�النقد

  ٣٢٨٫٠٠٧٫٨١٤  -  ١٥٤٫١٣٨٫٠٨٣  ٧٨٫٩٥٤٫٤٨٤  ٩٤٫٩١٥٫٢٤٧  مدينو�عقود�إجارة�ومرابحة

  ٤٨٫٤٤٥٫١٠٩  -  -  ٢٢٫٩٤٦٫٣٣٢  ٢٥٫٤٩٨٫٧٧٧  أخرى �أصول 

بالقيمة�العادلة�محتفظ��Sا�استثمارات�

  ٣٤٫٥٧٢٫٤٢٤  ٨٩٢٫٨٥٠  ٣٣٫٦٧٩٫٥٧٤  -  -  من�خyل�الدخل�الشامل�ا-خر

  ١٫٧٦٣٫٨٦١  -  ٧٥٥٫٩٣٩  ٧٥٥٫٩٤٢  ٢٥١٫٩٨٠  ستخدامأصول�حق�ا� 

            

  ٥٣٦٫٩٠٧٫٢٦٩  ٨٩٢٫٨٥٠  ١٨٨٫٥٧٣٫٥٩٦ ١٠٢٫٦٥٦٫٧٥٨  ٢٤٤٫٧٨٤٫٠٦٥  اuصول�ا�الية��اجماcي

 ا�الية�االلvnامات

  ١٣٫٣٦٤٫٥٤٩  -  ٦٫٩٤٠٫٤٧٦  ٤٫٣١٧٫٤٨٨  ٢٫١٠٦٫٥٨٥  الذمم�الدائنة

  ٢٠٨٫٤٦١٫٩٦٣  -  ١٠٥٫٨٢٦٫١٠٠  ٨٩٫٤٢٠٫١٩٤  ١٣٫٢١٥٫٦٦٣  السعودي�ا�ركزي �للبنك�مستحق

  ١٤٦٫٢٢٦٫٩٩٣  -  ١٠٦٫٢٢٦٫١٧١  ٣٨٫٢٥٥٫٠٨٦  ١٫٧٤٥٫٧٣٦  قروض

  ٩٠٩٫٢٩٧  -  ٤٠٫٦٠٩  ٨٦٨٬٦٨٨  -  يجارعقود�اX �ال¤£امات

  ٣٦٨٫٩٦٢٫٨٠٢  -   ٢١٩٫٠٣٣٫٣٦٢  ١٣٢٫٨٦١٫٤٥٦  ١٧٫٠٦٧٫٩٨٤  ا�الية�االلvnامات�اجماcي

            

  ١٦٧٫٩٤٤٫٤٦٧  ٨٩٢٫٨٥٠  )٣٠٫٤٥٩٫٧٦٦(  )٣٠٫٢٠٤٫٦٩٨(  ٢٢٧٫٧١٦٫٠٨١  إجماcي�فجوة�االستحقاق

            

    ١٦٧٫٩٤٤٫٤٦٧  ١٦٧٫٠٥١٫٦١٧  �١٩٧٬٥١١٬٣٨٣   ٢٢٧٫٧١٦٫٠٨١  فجوة�االستحقاق�ا�n$اكمة



  شركة�الرائدة�للتمويل
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٣٩  

�للتوقيت�ا�توقع�السn$دادها�أو�تسوي��ا:��االلvnاماتا�الية�و �اuصول �تحليل  ) ب
ً
  ا�الية�وفقا

��يوضح
ً
yصول الجدول�تحليÊا:�ا�ا�ا�ل¤£اماتو �لSTللتوقيت�ا�توقع��س¤9دادها�أو�تسوي�

ً
  لية�وفقا

  م�٢٠١٩ديسم%$�٣١

  ا�بالغ�بالريال�السعودي

�٣أقل�من�

 �١٢إcى��٣  أشهر
ً
  شهرا

�٥سنة�إcى�

  �سنوات

بدون�تاريخ�

  ا@جماcي  استحقاق�محدد

            ا�الية�اuصول 

  ١٢٤٫١١٨٫٠٦١  -  -  - ١٢٤٫١١٨٫٠٦١  وما�7ي�حكمه�النقد

  ٣٢٨٫٠٠٧٫٨١٤  -  ١٥٤٫١٣٨٫٠٨٣  ٧٨٫٩٥٤٫٤٨٤  ٩٤٫٩١٥٫٢٤٧  ومرابحة�مدينو�عقود�إجارة

  ٤٨٫٤٤٥٫١٠٩  -  -  ٢٢٫٩٤٦٫٣٣٢  ٢٥٫٤٩٨٫٧٧٧  أخرى �أصول 

بالقيمة�العادلة�محتفظ��Sا�استثمارات�

  ٣٤٫٥٧٢٫٤٢٤  ٨٩٢٫٨٥٠  ٣٣٫٦٧٩٫٥٧٤  -  -  من�خyل�الدخل�الشامل�ا-خر

  ١٫٧٦٣٫٨٦١  -  ٧٥٥٫٩٣٩  ٧٥٥٫٩٤٢  ٢٥١٫٩٨٠  أصول�حق�ا�ستخدام

            

  ٥٣٦٫٩٠٧٫٢٦٩  ٨٩٢٫٨٥٠  ١٨٨٫٥٧٣٫٥٩٦ ١٠٢٫٦٥٦٫٧٥٨  ٢٤٤٫٧٨٤٫٠٦٥  اuصول�ا�الية��اجماcي

 ا�الية�االلvnامات

  ١٣٫٣٦٤٫٥٤٩  -  ٦٫٩٤٠٫٤٧٦  ٤٫٣١٧٫٤٨٨  ٢٫١٠٦٫٥٨٥  الذمم�الدائنة

  ٢٠٨٫٤٦١٫٩٦٣  -  ١٠٥٫٨٢٦٫١٠٠  ٨٩٫٤٢٠٫١٩٤  ١٣٫٢١٥٫٦٦٣  السعودي�ا�ركزي �للبنك�مستحق

  ١٤٦٫٢٢٦٫٩٩٣  -  ١٠٦٫٢٢٦٫١٧١  ٣٨٫٢٥٥٫٠٨٦  ١٫٧٤٥٫٧٣٦  قروض

  ٩٠٩٫٢٩٧  -  ٤٠٫٦٠٩  ٨٦٨٬٦٨٨  -  يجارعقود�اX �ال¤£امات

  ٣٦٨٫٩٦٢٫٨٠٢  -   ٢١٩٫٠٣٣٫٣٦٢  ١٣٢٫٨٦١٫٤٥٦  ١٧٫٠٦٧٫٩٨٤  ا�الية�االلvnامات�اجماcي

            

  ١٦٧٫٩٤٤٫٤٦٧  ٨٩٢٫٨٥٠  )٣٠٫٤٥٩٫٧٦٦(  )٣٠٫٢٠٤٫٦٩٨(  ٢٢٧٫٧١٦٫٠٨١  إجماcي�فجوة�االستحقاق

    ١٦٧٫٩٤٤٫٤٦٧  ١٦٧٫٠٥١٫٦١٧  �١٩٧٬٥١١٬٣٨٣   ٢٢٧٫٧١٦٫٠٨١  جوة�االستحقاق�ا�n$اكمةف

  

�  

  

  

  

  



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٤٠  

  .��إدارة�ا�خاطر�(تتمة)٢٤

 )تتمة(�فيه�تسوي��ا�أو�تحصيلها�يتوقع�الذي�للتوقيت�اوفًق �ا�الية�االلvnاماتو �اuصول �تحليل �)أ

  

٣١��9Oم٢٠١٩ديسم�  

  ا�بالغ�بالريال�السعودي

��٣من�أقل

 �١٢إcى��٣  أشهر
ً
  شهرا

�٥سنة�إcى�

  �سنوات

بدون�تاريخ�

  ا@جماcي  استحقاق�محدد

            ا�الية��اuصول 

  ٩٫٦٨٣٫٦٦٤  -  -  -  ٩٫٦٨٣٫٦٦٤  النقد�وما�7ي�حكمه

  ١٫٢٣٧٫٥٠٣  -  -  - ١٫٢٣٧٫٥٠٣  ودائع�نقدية�مقيدة

  ٢٧٥٫٤١٥٫٩٤٠  -  ٢٧٫٩٧٠٫٠٦٨  ٤٢٫٠١٢٫٩٤٢  ٢٠٥٫٤٣٢٫٩٣٠  مدينو�عقود�إجارة�ومرابحة

  ٢٫٣٩٧٫٢٠٥  -  -  ١٫٧٩٧٫٩٠٤  ٥٩٩٫٣٠١  أخرى �ل أصو 

بالقيمة�العادلة�محتفظ��Sا�استثمارات�

  ٨٩٢٫٨٥٠  ٨٩٢٫٨٥٠  -  - -  من�خyل�الدخل�الشامل�ا-خر

  ٢٫٧٧١٫٧٨٣  -  ١٫٧٦٣٫٨٦١  ٧٥٥٫٩٤٢  ٢٥١٫٩٨٠  أصول�حق�ا�ستخدام

  ٢٩٢٫٣٩٨٫٩٤٥  ٨٩٢٫٨٥٠  ٢٩٫٧٣٣٫٩٢٩ ٤٤٫٥٦٦٫٧٨٨  ٢١٧٫٢٠٥٫٣٧٨  ا�الية�اpصول �اجما2ي

  

            مالية��الvnامات

  ١٣٫٢٢٤٫٨٨٣  -  -  ٩٫٩١٨٫٦٦٢  ٣٫٣٠٦٫٢٢١  الذمم�الدائنة�

  ٩٩٫٥٤٨٫٢٥٩  -  ٦٨٫٤٧٦٫٧٠١  ٢٤٫٣٦٨٫٩٨٢  ٦٫٧٠٢٫٥٧٦  قروض

  ١٫٨٨١٫٩٥٤  -  ٧٤٩٫٨٢٣  ١٫١٣٢٫١٣١  -  يجارعقود�اX �ال¤£امات

  ١١٤٫٦٥٥٫٠٩٦  -   ٦٩٫٢٢٦٫٥٢٤  ٣٥٫٤١٩٫٧٧٥  ١٠٫٠٠٨٫٧٩٧  ا�الية�ا�ل¤£امات�جما2يإ

            

  ١٧٧٫٧٤٣٫٨٤٩  ٨٩٢٫٨٥٠  )٣٩٫٤٩٢٫٥٩٥(  ٩٫١٤٧٫٠١٣  ٢٠٧٫١٩٦٫٥٨١  إجماcي�فجوة�االستحقاق

            

    ١٧٧٫٧٤٣٫٨٤٩  ١٧٦٫٨٥٠٫٩٩٩  ٢١٦٫٣٤٣٫٥٩٤  ٢٠٧٫١٩٦٫٥٨١  فجوة�االستحقاق�ا�n$اكمة

  

  ا�تبقية�التعاقدية�االستحقاق�تواريخ�حسب�ا�الية�لsلvnامات�ا�خصومة�غB$�القيمة�تحليل  ) ب

  

ديسم�9OعMى�أساس�ال¤£امات�السداد�غ:�9ا�خصومة�ا�تعاقد��٣١ا�الية�الخاصة�بالشركة�كما�7ي��ا�ل¤£اماتيلخص�الجدول�أدناه�محفظة�استحقاق�

 قدي.عMى�أساس�الف¤9ة�ا�تبقية�بتاريخ�قائمة�ا�ركز�ا�ا2ي�ح~��تاريخ�ا�ستحقاق�التعا�لyل¤£اماتعل|Sا.�تم�تحديد�ا�ستحقاقات�التعاقدية�

 

  

  

  



  شركة�الرائدة�للتمويل
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٤١  

  

  م�٢٠٢٠ديسم%$�٣١
  ا�بالغ�بالريال�السعودي

��٣من�أقل
 �١٢إcى��٣  أشهر

ً
  شهرا

�٥سنة�إcى�
  ا@جماcي  �سنوات

  ١٣٫٣٦٤٫٥٤٩  ٦٫٩٤٠٫٤٧٦  ٤٫٣١٧٫٤٨٨  ٢٫١٠٦٫٥٨٥  الذمم�الدائنة

  ٢٢٢٫٩٩٣٫٣٨٤  ١٠٩٫٧٨٧٫٣٦٧  ٩٦٫٦٩٣٫٥٢٢ ١٦٫٥١٢٫٤٩٥  السعودي�ا�ركزي �للبنك�قحمست

  ١٫١٢٧٫٤٥٤  -  ١٫١٢٧٫٤٥٤  -  ريجاعقود�اX �ال¤£امات

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

  ٤٠٠٫٥٦١٫٨٩٥  ٢٣٠٫٦٩٩٫٨٣٠ ١٤٦٫٩٢٧٫٠١٣  ٢٢٫٩٣٥٫٠٥٢  ا@جماcي

  

٣١��9Oم٢٠١٩ديسم  
��٣من�أقل

 �١٢إcى��٣  أشهر
ً
  شهرا

�٥سنة�إcى�
  ا@جماcي  �سنوات

  ٧٫٠٠٦٫١١٠  ٣٫٦٣٨٫٤١٢  ٢٫٢٦٣٫٣٦١  ١٫١٠٤٫٣٣٧  الذمم�الدائنة

  ٢٫٢٦٤٫٢٦٢  ١٫١٣٢٫١٣١  ١٫١٣٢٫١٣١  -  يجارعقود�اX ال¤£امات�

  ١٠٨٬٩٨٨٬٩٠١   ٦٩٫٥٣٨٫٣٠٦  ٣٠٬٥٣٠٬٥٤٧   ٨٫٩٢٠٫٠٤٨  قروض

  ١١٨٫٢٥٩٫٢٧٣  ٧٤٫٣٠٨٫٨٤٩ ٣٣٫٩٢٦٫٠٣٩  ١٠٫٠٢٤٫٣٨٥  �جماcيا@ 

  

  ا�ل¤£اماتو �لÊصول �ا�ستحقاق�تحليل)�أ

  م�٢٠٢٠ديسم%$�٣١

 ��١٢بعد  شهر���١٢خsل  ا�بالغ�بالريال�السعودي
ً
  ا@جماcي  شهرا

  ١٢٤٫١١٨٫٠٦١  -  ١٢٤٫١١٨٫٠٦١  اuصول 

  ٣٢٨٫٠٠٧٫٨١٤  ١٥٤٫١٣٨٫٠٨٤ ١٧٣٫٨٦٩٫٧٣٠  وما�7ي�حكمه�النقد

  ٤٩٫٨٣٨٫٥٢٨  -  ٤٩٫٨٣٨٫٥٢٨  مرابحة�وإجارة�عقود�مدينو 

��مدفوع
ً
  ٣٤٫٥٧٢٫٤٢٤  ٣٤٫٥٧٢٫٤٢٤  -  أخرى �وأصول مقدما

  ١٫٧٦٣٫٨٦١  ٧٥٥٫٩٣٩  ١٫٠٠٧٫٩٢٢  خyل�الدخل�الشامل�ا-خربالقيمة�العادلة�من�محتفظ��Sا�استثمارات�

  ٦٠٠٫٦١١  ٦٠٠٫٦١١  -  أصول�حق�ا�ستخدام

        �ومعدات�ممتلكات

  ١٫٠١٦٫٨٢٤  ١٫٠١٦٫٨٢٤  -  ملموسة�غ:�9أصول 

  ٥٣٩٫٩١٨٫١٢٣  ١٩١٫٠٨٣٫٨٨٢  ٣٤٨٫٨٣٤٫٢٤١  اuصول��إجماcي

  

        االلvnامات

  ٢٥٫٦٨٧٫٠٥٥  -  ٢٥٫٦٨٧٫٠٥٥  الذمم�الدائنة�وا�ستحقات

  ٨٥٣٫٣٦١  -  ٨٥٣٫٣٦١  ا�ستحقة�الزكاة

  ٢٠٨٫٤٦١٫٩٦٣  ١٠٥٫٨٢٦٫١٠٦  ١٠٢٫٦٣٥٫٨٥٧  السعودي�ا�ركزي �للبنك�مستحق

  ١٤٦٫٢٢٦٫٩٩٣  ١٠٦٫٢٢٦٫١٧١  ٤٠٫٠٠٠٫٨٢٢  قروض

  ٩٠٩٫٢٩٧  ٤٠٫٦٠٩  ٨٦٨٫٦٨٨  يجارعقود�اX �ال¤£امات

  ٢٫٠٧٢٫٢٧٨  ٢٫٠٧٢٫٢٧٨  -  للموظف:ن�الخدمة�¶Sاية�نافعم

  ٣٨٤٫٢١٠٫٩٤٧  ٢١٤٫١٦٥٫١٦٤  ١٧٠٫٠٤٥٫٧٨٣  ا�ل¤£امات�جما2يإ

  ١٥٥٫٧٠٧٫١٧٦  )٢٣٫٠٨١٫٢٨٢(  ١٧٨٫٧٨٨٫٤٥٨  الصا ي



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(
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٤٢  

  

  م�٢٠١٩ديسم%$�٣١

 ا�بالغ�بالريال�السعودي

��٣من�أقل

 ��١٢بعد  أشهر
ً
  ا@جماcي  شهرا

  ٩٫٦٨٣٫٦٦٤  -  ٩٫٦٨٣٫٦٦٤  وما�7ي�حكمه�النقد

  ١٫٢٣٧٫٥٠٣  - ١٫٢٣٧٫٥٠٣  النقدية�ا�قيدة��الودائع

  ٢٧٥٫٤١٥٫٩٤٠  ٢٧٫٩٧٠٫٠٦٨ ٢٤٧٫٤٤٥٫٨٧٢  وإجارة�مرابحةعقود��مدينو

��مدفوع
ً
  ٦٫٨٦٧٫٧٢٨  - ٦٫٨٦٧٫٧٢٨  أخرى �وأصول مقدما

  ٨٩٢٫٨٥٠  ٨٩٢٫٨٥٠ -  بالقيمة�العادلة�من�خyل�الدخل�الشامل�ا-خرمحتفظ��Sا�استثمارات�

  ٢٫٧٧١٫٧٨٣  ١٫٧٦٣٫٨٦١ ١٫٠٠٧٫٩٢٢  أصول�حق�ا�ستخدام

  اتومعد�ممتلكات
-  ٣٠٤٬٥٠٦  ٣٠٤٬٥٠٦  

  ٨٦٠٫٥٢١  ٨٦٠٫٥٢١  -  ملموسة�غ:�9أصول 

  ٢٩٨٫٠٣٤٫٤٩٥  ٣١٫٧٩١٫٨٠٦  ٢٦٦٫٢٤٢٫٦٨٩  اpصول �جما2يإ

  

        االلvnامات

  ١٧٫٨٣٨٫١٩٢  -  ١٧٫٨٣٨٫١٩٢  الذمم�الدائنة�وا�ستحقات

  ١٫٤٤٨٫٨٨٩  -  ١٫٤٤٨٫٨٨٩  ا�ستحقة�الزكاة

  ٩٩٫٥٤٨٫٢٥٩  ٦٨٫٤٧٦٫٧٠١  ٣١٫٠٧١٫٥٥٨  قروض

  ١٫٨٨١٫٩٥٤  ٧٤٩٫٨٢٣  ١٫١٣٢٫١٣١  يجارعقود�اX �ماتال¤£ا

  ١٫٠٦٧٫٠٥٥ ١٫٠٦٧٫٠٥٥  -  ¶Sاية�الخدمة�للموظف:ن�منافع

  ١٢١٫٧٨٤٫٣٤٩ ٧٠٫٢٩٣٫٥٧٩  ٥١٫٤٩٠٫٧٧٠  ا�ل¤£امات��جما2يإ

  ١٧٦٫٢٥٠٫١٤٦  )٣٨٫٥٠١٫٧٧٣(  ٢١٤٫٧٥١٫٩١٩  �الصا ي

  

  

 ا�ال�رأس�إدارة

�وتراقــبوتعزيــز�التطــورات�ا�ســتقبلية�لÊعمــال.��،للحفــاظ�عMــى�ثقــة�الــدائن:ن�والســوق �؛ســمال�قويــةتتمثــل�سياســة�الشــركة�7ــي�الحفــاظ�عMــى�قاعــدة�رأ

7ــي�الحفــاظ�اXدارة�عائــد�رأس�ا�ــال�باXضــافة�إ2ــى�مســتوى�توزيعــات�اpربــاح�إ2ــى�ا�ســاهم:ن�العــادي:ن.�كمــا�تتمثــل�أهــداف�الشــركة�عنــد�إدارة�رأس�ا�ــال�

��بـــدأ�ا�ســـتمرارية�بحيـــث�يمك�Sـــا�ا�ســـتمرار�7ـــي�تقـــديم�عوائـــد�إ2ـــى�ا�ســـاهم:ن�ومنـــافع�للجهـــات�ذات�عMـــى�مقـــدرة�الشـــركة�عMـــى�ا�ســـتمرار�7ـــي�ا
ً
لعمـــل�وفقـــا

  العyقة�اpخرى�وتقديم�عوائد�كافية�إ2ى�ا�ساهم:ن�من�خyل�تسع:�9الخدمات�بشكل�متناسب�مع�مستوى�ا�خاطر.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٤٣  

  القيمة�العادلة�ل¢دوات�ا�الية�-٢٥

7ـــي�الســوق�بتـــاريخ��طــرف:نبـــ:ن��طبيعيــةمعاملـــة��7ــيمـــا��ال¤ــ£اممـــا�أو�دفعــه�عنــد�تحويـــل��أصــل�ـــي�الســعر�الـــذي�ســيتم�اســـتyمه�عنــد�بيـــع�القيمــة�العادلــة�

 ستتم�إما:�ا�ل¤£اماتأو�تحويل��اpصول اف¤9اض�أن�معاملة�بيع�عMى�قياس�القيمة�العادلة��يستندالقياس.�

-� �}�óصول 7ي�السوق�الرئيÊا�ل¤£اماتأو��ل.  

  .ا�ل¤£اماتأو��لÊصول 7ي�حالة�عدم�وجود�السوق�الرئي�ó{،�7ي�أك×�9اpسواق�فائدة��أو �-

  

  لشركة.متاحة�لاpسواق�الرئيسية�أو�اpسواق�اpك×�9فائدة�يجب�أن�تكون�

��ا�ل¤£اماتا�الية�و �اpصول تتكون�اpدوات�ا�الية�من� والودائع�النقدية��،ى�البنوكا�الية�الخاصة�بالشركة�من�اpرصدة�لد�اpصول تتكون�و ا�الية.

بينما�تتكون��.وا�دين:ن�ا-خرين�،بالقيمة�العادلة�من�خyل�الدخل�الشامل�ا-خر�ا�حتفظ��Sاوا�ستثمارات��،ومدي²{�عقود�اXجارة�وا�رابحة�،ا�قيدة

مارات�ا�حتفظ��Sا�بالقيمة�العادلة�من�خyل�الدخل�،�وا�ستحق�إ2ى�البنك�ا�ركزي،�والذمم�الدائنة،�باستثناء�ا�ستثا�الية�من�القروض�ا�ل¤£امات

 الشامل�ا-خر،�والقيم�الدف¤9ية�لÊدوات�ا�الية�ال~{�تقارب�قيمSTا�العادلة.

  

  تستخدم�الشركة�ا�ستويات�التالية�لتحديد�القيمة�العادلة�لÊدوات�ا�الية�واXفصاح�ع�Sا�حسب�طريقة�التقويم:�

��١ا�ستوى� �ا�عدلة(غ:��9ا�علنة�اpسعار��ي: �تاريخ�7ي�إل|Sا�الوصول �ا�نشأة�تستطيع�ال~{�ا�طابقة�ا�ل¤£امات�أو�لÊصول �النشطة�اpسواق�7ي)

 .القياس

  وال~{�يمكن�رصدها�لÊصل�أو�ا�ل¤£ام،�سواء�بشكل�مباشر�أو�غ:�9مباشر.��١ا�دخyت�بخyف�اpسعار�ا�علنة�الواقعة�ضمن�ا�ستوى���ي:�٢ا�ستوى�

  �.ا�ل¤£ام�أو�لÊصل�رصدها�يمكن���ال~{�ا�دخyت��ي:�٣ا�ستوى�

التسلسل�الهرمي�مستويات�من��١ا�ستوى��ضمنالصكوك��بالقيمة�العادلة�من�خyل�الدخل�الشامل�ا-خر،�تصنف�ا�درجة yستثماراتبالنسبة�ل

  مة�العادلة.التسلسل�الهرمي�للقيمستويات�من��٣ا�ستوى��ضمن�حقوق�ا�لكيةللقيمة�العادلة�وأدوات�

� ��Sا�ا�ل¤£اماتو �لÊصول بالنسبة ��ا�ع¤9ف �عMى �ا�الية �القوائم �مستويات��أساس7ي �ب:ن �التحويyت �تمت �إذا �فيما �بالتأكد �الشركة �تقوم متكرر،

  .تقريرف¤9ة�لقياس�القيمة�العادلة�ككل)�7ي�¶Sاية�كل��ا�همةالتسلسل�الهرمي�وذلك�بإعادة�تقويم�التصنيف�(عMى�أساس�مدخyت�الحد�اpدنى�

  إدارة�الشركة�السياسات�واXجراءات�ا�تعلقة�بقياس�القيمة�العادلة�ا�تكرر�وقياس�القيمة�العادلة�غ:�9ا�تكرر.�تحدد

  لم�تكن�هناك�تحويyت�ب:ن�مستويات�التسلسل�الهرمي�ا�ختلفة�لقياس�القيمة�العادلة�خyل�السنة�الحالية�أو�السنة�السابقة.

�الق �أن �اXدارة �تعتقد �العادلة �الدف¤9ية�ا�ل¤£اماتو �لÊصول يمة �قيمSTا �عن
ً
�كث:9ا �تختلف �� �ا�الية �القوائم �إعداد �بتاريخ .ا�الية



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٤٤  

 السعودي�ا�ركزي �للبنك�برامج .٢٦

  السعودي�ا�ركزي �البنك�قبل�من�ومبادرات�برامج�طsقإ

 ��٢٧يضاحاX (راجع��١٩من�باب�ا�ستجابة�إ2ى�انتشار�كوفيد�
ً
م�تمويل�القطاع�الخاص�السعودي�برنامج�لدع��ركزي ا�البنك�أطلق،�)أيضا

�برنامج�ويشتمل.�هوتسهيل�التمويMي�ا�جتمع�تمك:ن�خyل�من�ا�توسطة�والصغ:9ةتقديم�الدعم�الyزم�للمنشآت�ل�؛م7٢٠٢٠ي�مارس��(ال9Oنامج)

  :أدناه�كما�الخاص�القطاع�تمويل�لدعم
  

  الدفعات�تأجيل�برنامج •
 

  قراضاXبرنامج��تمويل •
 

  قراضاXضمان��مجبرنا •
 

  .ك¤9ونيةلاXدعم�رسوم�خدمات�نقاط�البيع�(�بي�أو�أس)�والتجارة��برنامج •

للمنشآت�متناهية�الصغر�والصغ:9ة��ضافية)�إ١٩-دعم�(لكوفيد�جراءاتإ�حول �توج|Sاتم،�أصدر�البنك�ا�ركزي�السعوي��٢٠٢٠بريلأ�خyل

وا�توسطة.��،والصغ:9ة�،الصغر�متناهيةللمنشآت�لق�ب9Oنامج�تأجيل�الدفعات�ا�ؤجلة�يتع�فيماأتخذه��2ىإتتطلع�شركات�التمويل��وال~{وا�توسطة�

  م.�٢٠٢٠ديسم7�٣١�9Oي�ا�نSTية�الف¤9ة�7يقامت�الشركة�بأخذ�اpعتبار�من�خyل�التوج|Sات�الصادرة�

 

  م٢٠٢٠مارس��–تأجيل�الدفعات��برنامج

م،�٢٠٢٠سـبتم��9Oإ2ـىم�٢٠٢٠أشـهر�مـن�مـارس� سـتة�تأجيـل�الـدفعات�ا�سـتحقة��ـدة��الشـركة�مـن،�يتطلـب�ا�ؤجلـةمـن�برنـامج�تأجيـل�الـدفعات��كجـزء

 للسـيولة اpجـل قصـ:9 دعـم �ـي عفـاءاX  بـرامج تعتOـ9 كمـا�.الصـغر متناهيـة ا�نشـآت ضـمن لتكـون  ا�ؤهلـة شـركاتلل اXقـراض تسـهيyت عMـى التأجيل��ويتم

 تحميـل دون  ا�منوحـة �Sـا ا�عمـول  التمويـل ف¤ـ9ة تمديـد طريـق عـن السـداد إعفـاءاتلشـركة�ا�نفـذتللمق¤ـ9ض.� ا�حتملـة النقـدي التـدفق مشـاكل �واجهـة

  العميــل.�وتــم�تقيــيم�اpثــر�ا�حاسـÄ{ عMــى إضــافية تكـاليف
ً
�تطلبــات�ا�عيــار�الــدو2ي��لهــذه�التغ:ــ9ات�بخصـوص�التســهيyت�ا�ئتمانيــة�وتــم�معالجSTــا�وفقــا

فيمــا�يتعلــق��ســعودي�ريــال�مليــون �٥٫٩وقــد�أدى�ذلــك�إ2ــى�إدارج�الشــركة�خســارة�تعــديل�لليــوم�اpول�بمقــدار�pحكــام�ال¤9تيــب. )�كتعــديل٩للتقريــر�ا�ــا2ي�(

ن�ا�شـاركة�إو7ـي�ظـل�غيـاب�عوامـل�أخـرى،�فـ�ا�منوحة�لعمSiyا�وا�ع¤9ف��Sا�7ي�الربح�أو�الخسارة�والـدخل�الشـامل�ا-خـر.ا�شاركة�و بتسهيyت�ا�رابحة�

  ا�ئتمان.�ة�جوهرية�7ي�مخاطر7ي�هذا�التأجيل���يعت�9Oزياد

�ل9Oنـــامج�
ً
�١٠٠٫٨قـــرض�بمبلـــغ��عMـــى�الســـعودي�ا�ركـــزي �البنـــكتفاقيـــة�مـــع�احصـــلت�الشـــركة�بموجـــب��،الســـعودي�ا�ركـــزي �للبنـــك�الـــدفعات�تأجيـــلوفقـــا

�ح� �دارةاX .�وقامــت�أربــاح�بــدون �كوديعــةمليــون�ريــال�ســعودي��
ً
مبلــغ��عــادةإ�وتــمســعودي��مليــون�ريــال�١٠٠٫٨أســاس�ا�بلــغ��عMــىالفروقــات��بتحديــدقــا

�ا�ركـــزي �للبنــك.�ويبلــغ�صـــا7ي�ا�بلــغ�ا�عــدل�ا�ســـتحق�م�٢٠٢٠يوليــو�7ـــي�وســداده�ذلـــك�كيــدأت�وتــمالســـعودي��ا�ركــزي �للبنــكمليــون�ريــال�ســـعودي��١٩٫٦

�ســنوات�٣٫٥مــدى��ىعMــ�الســعودي�ا�ركــزي �للبنــكا�بلــغ��مــن��ســداد�ذلــكمليــون�ريــال�ســعودي.�يــتم��٨١٫٢اد�هــذا�القــرض�بعــد�الســد�مقابــل�الســعودي

ريـال�سـعودي�مقابـل�هـذا�التسـهيل.��مليـون ٤٫٥ �بسـداد�الشـركة�قامت�السنة،�خyلأشهر.��٦مدSkا��ةأولي�عفاءإأقساط�شهرية�متساوية�مع�ف¤9ة��وفق

��تطلبات�محاسـبة�ا�ـنح�الحكوميـة.�نـتج�عـن�ذلـك��فائدةحتساب�اتم�
ً
�تـم�والـذيسـعودي،��مليـون�ريـال��١٠٫٤قـدره�دخـلجمـا2ي�إالتمويل�ا�دعوم�وفقا

  وقياس�دخل�ا�نحة.��ثباتأو�الخسائر�7ي�قائمة�الربح�أو�الخسارة�والدخل�الشامل�ا-خر�عMى�الفور.�مارست�اXدارة�بعض�اpحكام�7ي�ا�باpرباح�ثباتها

  

  

  

  

  

  



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٤٥  

 م�٢٠٢٠سبتم%$��–تأجيل�الدفعات��برنامج

�ديســـم2�9Oـــىإم�٢٠٢٠ســـبتم��9Oمـــن�الســـعودي�ا�ركـــزي �للبنـــكتأجيـــل�الـــدفعات��تمديـــد�برنـــامج�الســـعودي�ا�ركـــزي �البنـــك�أعلـــن�،م�٢٠٢٠ســـبتم�9Oخـــyل

�ح� سـتyمها�ا.�وال~ـ{�تـم�أربـاح�بدون �كوديعة��سعودي�ريال�مليون ��٧٣٫١وقدرهسجلت�الشركة�ا�بلغ�ا�ستحق��،م�٢٠٢٠سبتم7�٣٠�9Oي�كمام.�٢٠٢٠
ً
قـا

ــــــــ9ة.�يــــــــتم�ســــــــداد�ذلــــــــك�ا�بلــــــــغ�  أقســــــــاط�شــــــــهرية�متســــــــاوية�مــــــــع�ف¤ــــــــ9ة��وفــــــــق�ســــــــنة�١٫٢٥ى�مــــــــدى�ف¤ــــــــ9ة�عMــــــــ�الســــــــعودي�ا�ركــــــــزي �للبنــــــــك7ــــــــي�¶Sايــــــــة�الف¤

��تطلبـات�محاسـبة�ا�ـنح�الحكوميـة.�نـتج�عـن�ذلـك��فائـدةحتسـاب�ا�تـم�.أشـهر���٤ـدة�أوليةعفاء�إ
ً
��٤٫٢قـدره�دخـلجمـا2ي�إمعـدل�التمويـل�ا�ـدعوم�وفقـا

�7ـي�قائمـة�الـربح�أو�الخسـارة�والـدخل�الشـام�ثباتـهمليـون�ريـال�سـعودي،�والـذي�تـم�ا
ً
بالــدفع��ثبـاتا��7ـي�مهمـةل�ا-خـر�عMـى�الفـور.�مارسـت�اXدارة�أحكامـا

 �السعودي�وكذلك�إثبات�وقياس�دخل�ا�نحة.��ا�ركزي �للبنكا�ستحق�

سـم�ق7ـي��ثباتـهوال~ـ{�تـم�ا�للعمـyءبتسـهيyت�مرابحـة��ا�تعلـقمليـون�ريـال�سـعودي���٣بمبلـغ وقـد�أدى�ذلـك�إ2ـى�إدارج�الشـركة�خسـارة�تعـديل�لليـوم�اpول 

 pـ�9ا�شـاركة�7ـي�هـذا�التأجيـل��7ي�رئالخسا�أو�حارباOى�الفور.�7ي�حالة�عدم�وجود�عوامل�أخرى،���تعتMقائمة�الربح�أو�الخسارة�والدخل�الشامل�ا-خر�ع

  .زيادة�كب:9ة�7ي�مخاطر�اXئتمان

  

 م�٢٠٢٠ديسم%$��–تأجيل�الدفعات��برنامج

الســـعودي��ـــدة�ثyثـــة�أشـــهر�مـــن�ديســـم��9Oا�ركـــزي �للبنـــكتمديـــد�برنـــامج�ا�ـــدفوعات�ا�ؤجلـــة��عـــن�الســـعودي�ا�ركـــزي �البنـــك�أعلـــنم،��٢٠٢٠ديســـم7�9Oـــي

�لهــذا�ال9Oنــامج�حصــلت�الشــركة�عMــى�قــرض�بمبلــغ��٢٠٢١مــارس�إ2ــىم�٢٠٢٠
ً
بــدون�أربــاح،�يــتم�ســداد�ا�بلــغ��كوديعــةســعودي��ريــال�مليــون �٧٣٫٢م.�ووفقــا

أشـــهر.�تـــم�احتســـاب�فائـــدة�معـــدل��٤اط�شـــهرية�متســـاوية�مـــع�ف¤ـــ9ة�ســـماح�أوليـــة�مـــدSkا�أقســـ�عMـــىســـنة��١٫٥الســـعودي�عMـــى�مـــدى�ف¤ـــ9ة��ا�ركـــزي �للبنـــك

��تطلبات�محاسبة�ا�نح�الحكومية.�نتج�عـن�ذلـك�دخـل�إجمـا2ي�قـدره�
ً
7ـي�قسـم�الـربح��ثباتـهوالـذي�تـم�ا�،مليـون�ريـال�سـعودي�٤٫٧التمويل�ا�دعوم�وفقا

�الشامل�ا-خر�ع�Mوالدخلالربح�أو�الخسارة��7يأو�الخسارة�
ً
السـعودي��ا�ركـزي �للبنـكبالـدفع�ا�سـتحق�ثبـات�ا��7ـي�مهمـةى�الفور.�مارست�اXدارة�أحكامـا

  وكذلك�إثبات�وقياس�دخل�ا�نحة.�

7ــي��ثباSkــاتــم�ا�وال~ــ{مyيــن�ريــال�ســعودي�فيمــا�يتعلــق�بتســهيyت�ا�رابحــة�ا�منوحــة�لعمSiyــا��٣اع¤9فــت�الشــركة�بخســارة�تعــديل�لليــوم�اpول�بقيمــة��كمــا

�هــذا�7ــي�ا�شــاركة�تعتOــ���9أخــرى،�عوامــل�وجــود�عــدم�حالــة�7ــي.�الفــور �عMــى�ا-خــر�الشــامل�والــدخل�الخســارة�أو�الــربح�قائمــة�7ــيربح�أو�الخســارة�قســم�الــ

  .� ئتمانا� �مخاطر�7ي�كب:9ة�زيادة�التأجيل

   



  شركة�الرائدة�للتمويل

  )مقفلة�سعودية�شركة�مساهمة(

  م٢٠٢٠ديسم%$���٣١ا�ن��ية� ي��للسنة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  

٤٦  

 

  ����)�ع�ى�الخسائر�االئتمانية�ا�توقعة١٩- كوفيد(�ثرأ .٢٧

العالم�حيث��كجائحة�عا�ية.�و7ي�ضوء�ا�نتشار�السريع�7ي�أرجاء�)١٩-كوفيد�(�كورونا�لعا�ية�ف:9وسعلنت�منظمة�الصحة�اأ،�م٢٠٢٠مارس��خyل

�ف|Sا انتشار�الف:9وس.��لتفاديالحكومات�7ي�مختلف�أنحاء�العالم��ساهمتولقد��.ا�ملكة�العربية�السعودية�أثر�عMى�مجلس�التعاون�الخلي÷ي�بما

 .الدولةبعاد�ا�جتمع�وفرض�عمليات�إغyق�وحظر�التجول�عMى�نطاق�Xدود،�وأصدرت�مبادئ�توج|Sية�الحا�ملكة�العربية�السعودية��وأغلقت

�ليس�بسبب�مشاكل�الطلب�الناشئة��قلباتشهدت�أسعار�النفط�ت �بسبب�مشاكل��١٩كوفيد�منكب:9ة العرض�الذي�سبق�هذا��حجمولكن�أيضا

� �ئتمانا� �مؤشرات�عMى�النفط�pسعار�ا�توقعةوهات�اختبار�الضغط�عMى�التحركات�سيناري�جراءالشركة�الوضع�الحا2ي�من�خyل�إ�وقيمتالوباء.

�بسبب�اpعمال�توقف�احتماليةمع��التعامل7ي��خرى اp �ا�خاطر�دارةممارسات�إ�2ىإ�ضافةباX �،واpداء�،وا�yءة�ا�الية�،والتشغيل�،والسيولة�،الرئيسية

�مثلعMى�مستوى�أك×�9دقة��ئتمانلy �التعرض�اتترك:£ �مراجعة�عMى�الشركة��Sا�قامت�ال~{�الخطوات�تشملو ا�ا2ي.��واpداءعمليات�العMى��١٩كوفيد

�التصنيف�ات�جراءإو �،وحماية�الضمانات�وا�راجعة�7ي�الوقت�ا�ناسب�،ذلك�2ىوما�إ�،والطرف�ا�قابل�ان،والبلد�،وا�ناطق�،قتصاديةا��القطاعات

�اXمناسب�بشكل�ضالقرو �هيكلة�عادةإو �،للعمyء�ئتمانيا�  �عند �قضاء، �ا�ركزي �والبنك�الحكومية�ا�نحة�برنامج�أثر�اpعتبار�7ي�اpخذ�تم�كما.

  .السعودي

�ا�ستخدمة �وا�ف¤9اضات �بعض�ا�دخyت �مراجعة �الشركة �من �السائدة �ا�قتصادية �والظروف �الحالية �اpحداث �هذه �خسائر��؛تتطلب لتحديد

� �ا�توقعة. �اpم�وت¤9كز ا�ئتمان �تقدير�خسائر�ا�ئتمان�هذه �7ي �الشركة �تستخدمها �ال~{ �الكMي �ا�قتصاد �تعديل�عوامل �إما �حول �أسا��{ �بشكل ور

،�وبالتا2ي،�قد�تكون�النتائج�الفعلية�تأكدوعدم�ال�مهمةا�توقعة.�كما�هو�الحال�مع�أي�تنبؤات،�فإن�التوقعات�واحتما�ت�الحدوث�مدعومة�بأحكام�

ث:�9هذه�البيئة�ا�قتصادية�غ:�9ا�ؤكدة�هو�تقديري�،�وسوف�تستمر�الشركة�7ي�إعادة�تقييم�وضعها�واpثر�ا�رتبط��Sا�مختلفة�عن�تلك�ا�توقعة.�إن�تأ

  بشكل�منتظم.

�ا�دفوعة�اXجازاتالسعودي�،�مثل��ا�ركزي �والبنك7ي�هذا�الوقت،�من�الصعب�التأكد�من�ا-ثار�ا�حددة�لÊزمة�الصحية�وتداب:�9الدعم�الحكومية�

�عليه،�خلصت�الشركة�إ2ى�أنه�من�السابق�pوانه�أن�ينعكس�أي�وغ:9  �وبناًء ائتماني�محتمل�من�خyل�تطبيق�معاي:��9هبوطها�من�الحزم�ا�خففة.

تقييم�التدريج�وال¤9ك:£�عMى�نموذج�ا�قتصاد�الكMي�الذي�يدعم�احتمالية�التع×�9والخسارة�الناتجة�عن�التخلف�عن�السداد.�ستستمر�الشركة�7ي�ال

أك×�9موثوقية�وبالتا2ي�تحديد�ما�إذا�كان�يلزم�إجراء�أي�تعديل�7ي�الخسائر�ا�ئتمانية�ا�توقعة�7ي��معلوماتمع�توفر��ا�همةفردي��خاطر�الشركة�ال

  ف¤9ات�التقارير�الyحقة.

 

٢٨  uحقة�حداثاsال� 

  لتعديل�أو�اXفصاح�7ي�هذه�القوائم�ا�الية.تتطلب�ا�ا�الية�القوائم�إصدار�وقبل�التقرير�تاريخ�بعد��حقةجوهرية���أحداث��توجد

  

 عتماد�القوائم�ا�الية�ا ٢٩

  .�م)�٢٠٢١مارس��٣(ا�وافق��هـ�١٤٤٢رجب��7�١٩ي�تاريخ��القوائم�ا�اليةمجلس�اXدارة�اعتمد�

��� 


